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De strijd om de aandacht: 
Hoe actie-intentie en de waarneming 

onze aandacht beïnvloeden tijdens visueel zoeken 

Niet alle visuele informatie die binnenkomt bij ons krijgt evenveel aandacht.  
Bij de verwerking van informatie maken onze hersenen keuzes. Deze keuzes 
worden beïnvloed door datgene wat we van plan zijn te gaan doen en datgene 
waar we naar kijken. 

De visuele informatie die via onze ogen binnenkomt is teveel om allemaal 
door onze hersenen verwerkt te worden.  Daarom moeten onze hersenen voort-
durend keuzes maken over wat wel en wat niet in detail verwerkt wordt. Het 
proces van keuzes maken wordt selectieve aandacht genoemd.  Deze selectieve 
aandacht kan gericht worden op beeldkenmerken zoals kleur of ruimtelijke 
oriëntatie.  Hoe dit precies werkt is nog niet bekend.  In dit proefschrift heb ik 
daarom onderzocht of wat we van plan zijn te gaan doen ("de actie-intentie") in-
vloed heeft op de neiging om tijdens het visueel zoeken meer of minder te letten 
op bepaalde beeldkenmerken.  Ook heb ik onderzocht hoe de waargenomen ei-
genschappen van het beeld ("de stimuluskenmerken") deze neiging beïnvloedt.

In mijn onderzoek liet ik proefpersonen zoeken naar een voorwerp met 
bepaalde kenmerken.  De voorwerpen waartussen een keuze gemaakt moest 
worden waren balkjes met elk een kleur en ruimtelijke oriëntatie.  De taak van 
de proefpersoon was om een voorwerp met een bepaalde combinatie van kleur 
en oriëntatie te vinden.  Vervolgens onderzocht ik de neiging van de proefper-
sonen om tijdens het zoeken meer op de kleur of op de ruimtelijke oriëntatie 
van de voorwerpen letten.  Dit deed ik door te meten waar ze hun ogen naartoe 
bewogen en na te gaan voor welk van de twee kenmerken de proefpersonen de 
meeste goede keuzes maakten. 

Op basis van mijn studies lijkt het erop dat er bij het zoeken — standaard 
— de neiging is om de aandacht eerst op de kleur van voorwerpen te richten.  
Dit was ondanks het feit dat ik van tevoren nauwkeurig de opvallendheid van 
de kleuren en ruimtelijke oriëntaties van de voorwerpen gelijkwaardig had ge-
maakt.  Echter, ik vond tevens bewijs voor een actie-gerelateerde invloed: als 
het de intentie van de proefpersoon was om een gevonden voorwerp te gaan 
grijpen, zorgde dit ervoor dat de aandacht veel sterker gericht werd op de rui-
mtelijke oriëntatie.  Dat is te verklaren omdat dit kenmerk van belang is bij het 
grijpen, terwijl kleur dat niet is. 

De resultaten leveren daarom bewijs op voor een "strijd om de aandacht" 
tussen de kleur- en oriëntatiekenmerken ("biased competition").  Nader onder-
zoek gaf aan dat deze competitie waarschijnlijk komt doordat het visueel sys-
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teem neurale mechanismen kan inschakelen die of heel gevoelig zijn voor rui-
mtelijke oriëntatie alleen, of gevoelig zijn voor de combinatie van ruimtelijke 
oriëntatie en kleur.
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