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Samenvatting 

Dit onderzoek gaat over de invloed van aandacht op multi-modale perceptie. Het spitst zich 

toe op de waameming van volgorde ('temporal order judgement') van een visuele en een 

haptische stimulus. De visuele stimulus bestond uit een zwart blokje gepresenteerd op een 

computerscherm, de haptische stimulus bestond uit een door een joystick gegenereerde 

kracht. 

De aandacht van de proefpersoon werd gestuurd door vooraf aan een reactietijdmeting een 

pijl (cue) te laten zien die de stimulus aanduidde die waarschijnlijk zou komen. Nadat de 

stimulus aangeboden was moest de proefpersoon zo snel mogelijk een van twee mogelijke 

knoppen indrukken; een knop voor als de visuele stimulus was gepresenteerd en een knop 

voor als de haptische stimulus was gepresenteerd. 

Om nu de waameming van volgorde van de proefpersoon te meten, kwamen door deze 

reactietijdmetingen heen ook aanbiedingen waarin na de pijl de visuele en haptische stimulus 

allebei aangeboden werden. Deze stimuli kwamen echter niet gelijktijdig en de proefpersoon 

moest (met dezelfde knoppen) de ene knop indrukken als de visuele stimulus het eerst was 

geweest en de andere knop voor als de haptische stimulus eerst was geweest. In deze 

aanbiedingen werd soms de visuele stimulus vertraagt en soms de haptische stimulus. Tussen 

de stimuli zaten tijdsverschillen van verschillende lengtes. 

Door de pijl werd de aandacht gestuurd. Door de reactietijden van de aanbiedingen waarin de 

cue juist was te vergelijken met de aanbiedingen waarin de cue niet juist was, kon worden 

geconstateerd of de aandacht inderdaad gestuurd was. Aan de metingen van de waameming 

van volgorde kon worden gezien of aandacht van invloed was geweest op de waameming van 

die volgorde. 

De conclusie is <lat aandacht van invloed is op de waameming van volgorde van een visuele 

en een haptische stimulus. Een stimulus die de aandacht heeft wordt eerder waargenomen, 

dan wanneer die stimulus geen aandacht heeft. Het effect was het grootst bij presentatie van 

een visuele stimulus. 
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1 Inleiding 

Multi-modale perceptie, of waameming door meerdere zintuigen tegelijk, is meer dan de 

optelsom van de gebruikte zintuigen. Daar kwam de fabrikant Remia achter toen deze in 

1992, gehoor gevend aan de oranjegekte die ons voetballand toentertijd beheerste, met oranje 

gekleurde mayonaise op de markt kwam. Na de oranje tompoezen, oranje vla en oranje 

M&M's moest <lit wel een succes warden. Helaas werd Remia al snel overspoeld met 

klachten. De oranje mayonaise zou vies smaken of in elk geval anders dan de normale. Er 

werd nog geprobeerd de consument gerust te stellen door uit te leggen <lat de mayonaise niet 

anders kon smaken, want de oranje kleurstofhad immers helemaal geen smaak. De opinie 

bleef echter <lat oranje mayonaise vies was en de patten werden weggehaald uit de schappen. 

Inmiddels weten we <lat zowel de fabrikant gelijk had in de bewering <lat de smaak op 

zicbzelf niet anders was en de consument <lat bet tocb niet lekker was. De smaak was 

betzelfde, maar bet uiterlijk van de mayonaise was veranderd en bleek van grote invloed op 

de smaakwaameming! Nu is <lit een voorbeeld, maar in het dagelijks leven is onze perceptie 

vrijwel gebeel multi-modaal. En als bet ene zintuig de waameming van het andere dusdanig 

kan be"invloeden, dan is het interessant te weten wanneer en hoe <lit gebeurt. 

Dat multi-modale interactie bebalve een boeiende ook een ingewikkelde zaak is, blijkt 

onder meer uit onderzoek van Vogels (2001). Met bet oog op mens-machine interactie en bet 

ontwerpen van computergestuurde interfaces, deed zij onderzoek naar de gevoeligheid van 

mensen voor tijdsverschillen tussen twee stimuli uit verschillende modaliteiten. Immers, 

synchroniciteit vormt een belangrijke basis voor zintuigelijke intergratie (Lewkowics, 1992). 

Uit bet onderzoek van Vogels blijkt onder meer <lat de tolerantie om twee asynchrone stimuli 

als gelijktijdig te ervaren per persoon verschilt. Deze tolerantie kan voor een proefpersoon 

zelfs anders zijn voor bijvoorbeeld een visuele stimulus die voorafgaat aan een baptiscbe 

stimulus (tast) dan voor een baptische stimulus die voorafgaat aan een visuele stimulus. Dit 

beeft tot gevolg <lat wanneer iemand een visuele en een baptische stimulus als gelijktijdig 

ervaart, deze in werkelijkheid niet tegelijk zijn. Nu kan de duur van verwerking van twee qua 

modaliteit verschillende stimuli eigenlijk alleen per toeval gelijk zijn. Dit komt onder meer 

vanwege verschillen in verwerkingscapaciteit (Ascbersleben & Milsseler, 1999; Stein & 

Meredith, 1994). Echter, als de tolerantie om asynchrone stimuli als gelijktijdig te ervaren 

mede bepaald wordt door de volgorde van aanbieding, kunnen de in een bepaalde situatie 

constante verwerkingssnelheden niet de enige factoren zijn die de totale verwerkingstijd 

bepalen in die situatie. Wat dan nog meer? 

Uit literatuur komt naar voren <lat wanneer de aandacht is gericht op een stimulus deze 

stimulus sneller wordt verwerkt dan wanneer de aandacht elders is (Neumann et al., 1993; 

Stelmach & Herdman, 1991). Dit zou kunnen komen doordat de aandacht al is gericbt en dus 

niet meer van focus boeft te veranderen. Ofwel de eerste stap voor detectie, namelijk bet 

ricbten van de aandacht, is al genomen. Zo kan er volgens Posner & Raichle (1997) sneller 

4 



gereageerd warden. Een stimulus die de aandacht heeft lijkt volgens onderzoek ook eerder 

plaats te vinden (Stelmach & Herdman, 1991; Stone, 1926). 

Dit verslag handelt over de invloed van aandacht op multi-modale perceptie en vooral de 

perceptie van visueel-haptische synchroniciteit. In hoofdstuk 3 zullen de belangrijkste ideeen 

en relevante theorieen over de waameming van volgorde, multi-modale perceptie en aandacht 

besproken warden. Hierop volgt het verslag van een serie van vier experimenten, in welke 

stap voor stap de invloed van aandacht op multi-modale tijdsperceptie onderzocht zal warden. 

2 Vraagstelling 

In dit onderzoek wil ik achterhalen of aandacht invloed heeft op de tijdswaameming van 

visuele en haptische stimuli. Om dit goed te kunnen staven wil ik eerst kijken hoe het oordeel 

over de volgorde (het antwoord op de vraag: welke stimulus was eerst?, in het Engels 

'temporal order judgement', ofwel TOJ) van de asynchrone visuele en haptische stimulus is 

zonder manipulatie. Ook de manipulatie van aandacht door middel van symbolische cue's 

wordt eerst sec gemeten. Het onderzoek bestaat daarom uit verschillende experimenten die 

uiteindelijk de volgende vraag zullen beantwoorden: 

Heeft aandacht, wanneer gericht op een stimulus, invloed op de waameming van de 

volgorde van twee asynchroon aangeboden stimuli, te weten een visuele en een haptische 

stimulus? 

De waameming van volgorde, ofwel TOJ, wordt met varierende tijdsverschillen tussen 

de stimuli gemeten. Het belangrijkste punt hierbij is het tijdsverschil waarbij de proportie 

antwoorden 'visueel eerst' gelijk is aan de proportie antwoorden 'haptisch eerst'. Dit punt 

wordt het 'point of subjective simultanity', ofwel PSS genoemd. In detail zal onderzocht 

warden of de PSS, vergeleken met de situatie waarin de aandacht niet gemanipuleerd wordt, 

verandert wanneer de aandacht gericht wordt op de visuele ofhaptische stimulus. Ook zal 

gekeken worden of deze verschuiving verschillend in grote is voor de conditie waarbij de 

aandacht op de visuele stimulus is gericht en wanneer die op de haptische stimulus is gericht. 

De definitie van aandacht in de vraagstelling is ontleent aan Reber (1993) en is als volgt. 

"[Aandacht] wijst op het selectieve karakter van waameming [ ... ], waarbij het organisme zich 

[ ... ] richt op bepaalde kenmerken met (relatieve) uitsluiting van andere." Hoewel in het 

experiment de proefpersoon gevraagd zal warden te letten op de plaats van de stimulus 

waamaar door een cue verwezen wordt en het dus een willekeurige actie van de proefpersoon 

betreft, wordt verwacht dat de inteme aandachtsystemen ('covert endogenous attention') de 

waameming van volgorde zullen beYnvloeden. Endogene aandacht staat tegenover exogeen 

gerichte aandacht. Deze ontstaat wanneer onze aandacht onwillekeurig getrokken wordt door 

een stimulus, zoals bijvoorbeeld een plotselinge lichtflits. 
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3 Literatuur 

In de interactie met onze omgevmg lopen we eigenlijk altijd wat achter op de 

werkelijkheid. Voordat we kunnen reageren op onze omgeving, zullen we namelijk eerst de 

voor ons belangrijke zaken daaruit moeten waamemen en herkennen. De tijd die dit in beslag 

neemt, is geen vast gegeven. Binnen een zintuig kunnen al verschillen in tijdswaameming 

optreden, zo blijkt onder meer uit de studie van Halliday & Mingay (1964). Zij tonen aan dat 

een elektrische prikkel sneller verwerkt wordt wanneer deze aan een vinger wordt gegeven, 

dan wanneer aan een teen. Dit kan warden verklaard door bet verschil in afstand die de 

prikkel af moet leggen over de zenuwbanen naar de locatie in de hersenen waar de prikkel 

wordt verwerkt. Ook de afstanden die de prikkels van verschillende modaliteiten moeten 

afleggen verschillen op dezelfde wijze. Geluid bijvoorbeeld bereikt bet oor en licht bereikt bet 

oog, maar de afstand die bet dan nog af moet leggen tot de hersengebieden om door ons 

herkend te kunnen warden verschilt voor de twee stimulaties. Zo liggen de auditieve centra 

vrijwel naast bet oor in de hersenen, terwijl de hersendelen die nodig zijn voor zicht achterin 

ons hoofd liggen (Posner & Raichle, 1997). 

V oordat een prikkel ilberhaupt ons zenuwstelsel bereikt moet de af stand tot ons lichaam 

eerst overbrugd warden. Niet bij onze tastzin en smaak uiteraard, maar wel bij reukzin, horen 

en zien. Uit de natuurkunde weten we dat geluid langzamer reist dan licht. Dus wordt de tijd 

die de stimulus nodig heeft om waargenomen te warden bepaald door de afstand die de 

stimulus in bet lichaam af moet leggen en de snelheid waarmee de stimulus de afstand tot aan 

bet lichaam overbrugd. Uit onderzoek blijkt dat zowel de afstand in bet lichaam als daarbuiten 

verwerkingssnelheden verklaren, maar dat beide niet afdoende zijn (Muller et al., 1999). 

Om uit te vinden hoever twee stimuli uit elkaar mogen liggen om de volgorde vast te 

kunnen stellen vergeleken Hirsh & Sherrick (1961) de waameming van volgorde tussen 

identieke stimuli (visuele, auditieve en tactiele stimuliparen) en tussen twee qua modaliteit 

verschillende stimuli (visueel-tactiel, visueel-auditief en auditief-tactiel). Het tijdverschil 

tussen twee stimuli, van gelijke of verschillende modaliteiten, bleek bij benadering gelijk te 

moeten zijn aan 20 ms om bet oordeel welke stimulus bet eerste was voor 75 procent correct 

te krijgen. 

Jaskowski et al. (1990) testten de waameming van tijdsverschillen, maar dan tussen 

auditieve en visuele stimuli. Zij vonden dat voor een ervaring van gelijktijdigheid de 

auditieve stimulus vertraagd moest warden. 

Veel verschillende ideeen over tijdswaameming van opeenvolgende stimuli zijn ontstaan 

door aspecten als de bovenstaande en andere details in de onderzoeken zoals stimulussoort, 

stimulusduur en de intensiteit van de stimulus. Ook krijgt men in onderzoeken vaak andere 

resultaten wanneer gevraagd wordt te oordelen of twee stimuli gelijktijdig zijn dan wanneer 

de vTaag luidt welke stimulus er eerst is (zie onder meer Allan, 1975; Hirsh & Sherrick, 1961; 

Jaskowski, 1993; Jaskowski et al. 1990 en Stelmach & Herdman, 1991). Alle verschillen in 

de opzet en resultaten van de onderzoeken maakt bet lastig ze te vergelijken. 
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Vo gels (2001) onderzocht de tolerantie voor asynchroniciteit tussen visuele en haptische 

stimuli, alsmede enkele aspecten waarvan deze tolerantie af kan hangen. De tolerantie werd 

vastgesteld door het tijdsverschil tussen de stimuli te bepalen waarbij proefpersonen de 

stimuli voor de helft van de aanbiedingen als 'synchroon' beoordelen en voor de andere helft 

als 'asynchroon' beoordelen. Er zijn twee tijdsverschillen waarvoor dit geldt, namelijk het 

verschil in tijd tussen de stimuli waarbij de visuele stimulus eerst was aangeboden en het 

verschil in tijd tussen de stimuli waarbij de haptische stimulus eerst was aangeboden. 

Uit haar onderzoek kwam dat het verschil tussen de stimuli maximaal 45 ms mag zijn 

om door de meerderheid van de proefpersonen als een gebeurtenis (lees: als van een bron) te 

worden ervaren. Bovendien kon worden geconstateerd dat de tolerantie ten minste afhankelijk 

is van drie factoren: het individu, de volgorde van presentatie (visueel eerst of haptisch eerst) 

en of de proefpersoon actief is in het tot stand komen van een van de stimuli. De verklaring 

voor de individuele verschillen, die ook in andere onderzoeken naar voren komen ( onder 

meer Hirsh & Sherrick, 1961; Halliday & Mingay, 1964 en Muller et al., 1999) blijft 

onduidelijk, maar aandacht lijkt een mogelijke factor. 

Aandacht blijkt invloed te hebben op de verwerking van een stimulus. Posner et al. 

(1980) vonden dat wanneer de plaats waar een stimulus gaat verschijnen bekend is en dat 

aandacht gericht kan worden op die plaats, de reactietijd van de proefpersoon op die stimulus 

wordt verkort. Dit is in tegenspraak met Spence, Nicholls & Driver (2001) die in hun 

onderzoek vonden dat gerichte aandacht geen voordeel in reactietijd oplevert ten opzichte van 

een situatie waarbij de aandacht niet specifiek op de stimulus is gericht. Wel vonden zij dat 

wanneer er gereageerd moest worden op een stimulus terwijl de aandacht ergens anders op is 

gericht de reactietijden significant toenamen. Aandacht die gericht is op een andere plaats, 

dan waar de stimulus komt geeft dus een nadeel. Dit laatste is in overeenstemming met de 

functies van de hersengebieden voor het verplaatsen van aandacht beschreven door Posner en 

Raichle (1997). Neuropsychologisch onderzoek onderscheidt drie hersengebieden voor een 

orienterend netwerk voor aandacht. De hersengebieden en hun functies worden bevestigd 

door onderzoek met patienten die hersenletsel en zeer specifieke symptomen hebben. De 

volgende functies warden beschreven: loskoppelen van aandacht, verplaatsen van aandacht en 

opnieuw versterken van de aandacht. Het is denkbaar dat de stadia van het loskoppelen en 

verplaatsen van aandacht zich in de vorm van een nadeel profileren ten opzichte van een 

situatie waarbij de aandacht niet hoeft te worden verplaatst. 

De ideeen van Posner et al. (1980) worden wel een modemere versie genoemd van de 

'prior entry' hypothese. Neumann et al. (1993) en Aschersleben (1999) noemen twee 

verschillen. 'Prior entry' refereert aan het eerder binnenkomen van een stimulus in het 

bewustzijn wanneer de aandacht erop gericht is ten opzichte van een stimulus waar de 

aandacht niet op is gericht. Posner et al. (1980) zeggen dat dit effect niet optreedt omdat de 

stimulus eerder in het bewustzijn komt, maar dat ten minste een deel van het effect in eerdere 

stadia van verwerking tot stand komt. Deze stadia zijn pre-cognitief en van de effecten die 

daar tot stand komen zijn wij ons dus niet bewust. Ofwel: wanneer wij ons wel bewust 
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worden van de stimuli en kunnen zeggen welke eerst was, kunnen we hieruit wel een effect 

aflezen, maar is bet effect van de eerdere stadia van verwerking niet meer meetbaar. Hieruit 

vloeit bet tweede verschil voort, een verschil in meetmethode. Omdat 'prior entry' bewust is, 

kan bet goed gemeten worden door een oordeel over de opvolgendheid (TOJ) te vragen. 

Volgens de theorie van Posner et al. (1980) wordt met deze methode bet effect uit de eerdere 

stadia van verwerking niet gemeten. Om bet effect van de pre-cognitieve stadia te bepalen 

gebruiken Posner et al. (1980) reactietijdmetingen die de eerdere effecten wel vast kunnen 

leggen. De methode die zij gebruiken om de aandacht te richten is bet geven van een cue 

(lichtflits of pijl) die de vermoedelijke plaats van de komende stimulus verraad en zo de 

aandacht trekt naar de aangewezen plaats. 

Deze twee methoden leveren verschillende resultaten, die elkaar af en toe regelrecht 

tegenspreken. Jaskowski et al. (1990) proberen de kloof ertussen te overbruggen en slagen 

daar grotendeels in. In bun experiment legden zij de twee meetmethoden naast elkaar, door 

afgezien van deze meethoden de opzet zo gelijk mogelijk te houden. Beide metingen gaven 

aan dat de auditieve stimulus sneller verwerkt werd dan de visuele. Echter was bet verschil 

tussen de reactietijden op de auditieve stimulus en de visuele stimulus groter dan de TOJ 

meting waarbij de auditieve stimulus dus minder vertraagd hoefde te worden om als 

gelijktijdig met de visuele stimulus te worden ervaren. 

Zowel 'prior entry' als Posner et al. (1980) gaan uit van een aandachtssysteem, waarbij 

je aandacht niet zonder verlies van capaciteit kan verdelen tussen meerdere stimuli. Een antler 

aspect dat niet over bet hoofd gezien moet worden, is dat men bet vaak over verschillende 

soorten aandacht heeft. Posner et al. (1980) hebben bet over aandacht gericht op een plaats, 

ofwel spatiele of ruimtelijke aandacht. De 'prior entry' hypothese heeft bet over aandacht op 

bijvoorbeeld een auditieve of visuele stimulus. Het bestaan van aandacht op een modaliteit is, 

in tegenstelling tot ruimtelijke aandacht, discutabel. In de meeste onderzoeken wordt er geen 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee soorten aandacht. Toch is er onderzoek naar 

gedaan. Spence & Driver (1997) maakten terdege onderscheid tussen ruimtelijke aandacht en 

aandacht op een modaliteit en vonden in bun onderzoek zowel een snellere verwerking van de 

stimulus wanneer bun proefpersonen een cue gegeven werd voor de modaliteit als voor 

locatie van de stimulus. Bonnel & Hafter (1998) pleitten voor een centrale aandachtsunit voor 

zowel auditieve als visuele stimuli, waarbij zij aandacht op een modaliteit los van de locatie 

mogelijk achtten. En Ward (1994) onderzocht en vond aandachtsverschuivingen tussen 

auditieve en visuele stimuli, waaruit een supramodaal systeem naar voren komt. Dit valt te 

herleiden uit Ward's resultaten waaruit blijkt dat in een auditieve lokaliseringstaak auditieve 

cue's evengoed werken als visuele cue's. Maar de grens tussen aandacht op een modaliteit en 

ruimtelijke aandacht wordt weer vager, wanneer Spence, Pavani & Driver (2000) verbanden 

in spatiele aandacht ontdekken tussen bet visuele en tactiele waamemingssysteem. Macaluso, 

Frith & Driver (2001) vonden zelfs een neurologische basis voor een multi-modaal systeem 

binnen ruimtelijke aandacht. Of men nu moet spreken van ruimtelijke aandacht met daarin 

een multi-modaal systeem of aandacht voor een modaliteit blijft onduidelijk. In dit onderzoek 
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wordt op het eventuele verschil tussen de twee aandachtsvormen niet verder ingegaan, daar 

het eerst van belang is de invloed van aandacht aan te tonen. 

Zoals gezegd begint het wetenschappelijk onderzoek naar aandacht en de invloed ervan 

op de waarneming van tijdsverschillen met de 'prior entry' hypothese. Al in 1926 testte Stone 

nogmaals de hypothese, vanwege onder meer de kritiek op het vorig onderzoek dat de 

presentatie van stimuli ritmisch en dus voorspelbaar was. In haar onderzoek naar auditieve en 

tactiele stimuli bevestigt ze de hypothese. Cairney (1975) had echter weer kritiek op Stone 

(1926). Omdat Stone de proefpersonen simpelweg vroeg hun aandacht te richten op de 

stimulus, kan het zijn dater een 'response bias' is opgetreden. In hun antwoord op de vraag 

welke eerst stimulus eerst was, kan het dus zijn dat Stone's proefpersonen (vaker) de stimulus 

opnoemden waarop ze gevraagd was hun aandacht te richten in plaats van daadwerkelijk hun 

aandacht te richten. Of de aandacht correct op de stimuli gericht is geweest, is niet gemeten. 

Rekening houdend met deze complicatie deed Cairney (1975) een experiment met visuele en 

auditieve stimuli, waarbij de proefpersonen onbewust hun aandacht richtten. Caimey (1975) 

deed dit door een oordeel te vragen over een van de twee gepresenteerde stimuli 

(bijvoorbeeld: korte of lange lijn) naast het TOJ. Hij vond geen bevestiging voor de 'prior 

entry' hypothese, maar constateerde wel een mindere accuraatheid in de conditie waar de 

aandacht wordt gestuurd naar een stimulus. 

Er blijft dus veel onduidelijk wat betreft de invloed van aandacht op de tijdswaameming 

van bimodale stimuli. De onderzoeken spreken elkaar (deels) tegen en zijn divers in de 

gebruikte methoden, manipulaties en stimuli. Spence & Driver (1997) geven bovendien een 

opsomming van altematieve verklaringen voor de eerder gevonden effecten van 

modaliteitsspecifieke aandacht. Bijvoorbeeld in een taak waarbij men reactietijden meet met 

twee knoppen; een knop voor als de ene modaliteit eerst is en de andere knop voor als de 

andere modaliteit eerst komt. Wanneer in zo'n taak de door een cue met honderd procent 

zekerheid weet welke stimulusmodaliteit er komt, wordt de taak versimpeld. In plaats van een 

keuze uit twee knoppen weet de proefpersoon nu welke hij of zij moet indrukken. Dit geeft 

een reactietijdvoordeel, zoals verwacht. Ook kunnen proefpersonen hun criteria verlagen voor 

de stimulus die ze verwachten, waardoor ze ook sneller reageren, maar niet omdat ze 

gevoeliger zijn. Dit wordt ook wel het verwachtingseffect genoemd (Spence et al., 2000). Als 

derde geven ze de situatie waarbij in een blok van aanbiedingen bijvoorbeeld een visuele 

stimulus constant meer voorkomt dan een auditieve stimulus, waarbij de aandacht gestuurd 

zou worden doordat de proefpersoon hier tevoren op attent is gemaakt. Het zou echter zo 

kunnen zijn dat er een voordeel is in het reageren op een stimulus die hetzelfde is als de 

voorgaande stimulus. Hier is namelijk de gelegenheid voor een primingeffect. Hierdoor 

ontstaat in dit geval een voordeel voor de visuele stimulus, die veel vaker dan de auditieve 

zichzelf herhaalt (een visuele stimulus die volgt op een visuele stimulus komt in zo'n serie 

van stimuli veel vaker voor dan een auditieve stimulus die volgt op een auditieve stimulus). 

Als laatste noemen Spence & Driver ( 1997) het onderscheid tussen ruimtelijke aandacht en 

aandacht op een modaliteit, wat, als in het onderzoek de stimuli niet op dezelfde locatie 
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gepresenteerd warden, niet meer te maken valt. In dat geval richt men immers de aandacht op 

zowel een andere plaats als een andere modaliteit en kan een eventueel effect niet meer aan 

een van beide warden toegeschreven. Op deze zaken moet bij aandachtsonderzoek warden 

gel et. 
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4 Het experiment 

4.1 Proefpersonen 

De proefpersonen zijn geworven via een telefoonlijst van het IPO, waarin mensen zijn 

opgenomen die hebben aangegeven mee te willen doen aan onderzoek. Er werd hun 

telefonisch gevraagd of zij wilden deelnemen aan een experiment "dat het effect van training 

op waarneming en reactievermogen onderzoekt, waarbij zij achter een computer een 

eenvoudige taak moeten uitvoeren." Dit werd hun verteld als afleiding van het werkelijke 

doel van het experiment, zodat zij hier ook niet naar zouden gaan gissen. De vereisten voor 

deelname waren rechtshandigheid en geen spelende RSI klachten. Verder rapporteerde geen 

van de proefpersonen een visuele of haptische handicap. Op deze wijze zijn negen mensen 

gevonden die tegen betaling van jl5,- per uur mee wilden doen aan het onderzoek. Een 

proefpersoon heeft op verzoek het experiment niet voltooid. Onder de overige proefpersonen 

zijn drie mannen en vijf vrouwen, allen in de leeftijd van 18 tot 24. In de verdere tekst zullen 

zij telkens worden aangeduid met twee hoofdletters (AR, CA, DW, LB, LG, MA, NL en SH). 

Geen van de proefpersonen was op de hoogte van de parameters van het onderzoek of deed 

een studie gerelateerd aan het onderzoeksveld. 

4.2 Materiaal 

De gebruikte computer was een Pentium II met een 17 inch Dell monitor. De monitor 

produceerde in het experiment een wit scherm van 1280 x 1024 pixels met in het midden een 

kruisje (plusvorm). Dit kruisje gaf de plaats aan van waar het blokje kon verschijnen. Het 

blokje was zwart en twintig pixels (ongeveer 5 bij 5 mm) groot. De monitor kon het beeld 

vernieuwen met een snelheid van 85 Hertz, dit komt overeen met ongeveer 12 ms wat een 

onnauwkeurigheid van+/- 6 ms is. 

Het toetsenbord had de qwerty volgorde van letters. De toets met het nummer 1 was 

voelbaar gemarkeerd en had het bijschrift 'monitor'. Ook de spatiebalk was voelbaar 

gemarkeerd en droeg het bijschrift 'joystick' en het bijschrift 'pauze'. 

De joystick, die alleen voor rechtshandigen geschikt was, was een SideWinder Force 

Feedback Pro joystick. Dit apparaat genereerde in het experiment een kracht van 5,5 N die 

naar voren was gericht. Deze kracht bouwde op met een tijdsconstante van 4 ms. 

Voor de presentatie van de stimuli en de opslag van gegevens was voor elk experiment 

een programma gemaakt. Deze programma's waren gemaakt in Visual Basic 5.0. 

De koptelefoon gaf een ruis van 80 decibel SPL. Deze ruis overstemde het geluid van de 

joystick. 
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4.3 Opzet 

De proefpersonen werd gevraagd twee keer anderhalf uur te komen. De eerste sessie 

betrof experiment 1, experiment 2 en experiment 3. De tweede sessie betrof alleen experiment 

4. In alle experimenten zaten de proefpersonen op een stoel achter een bureau. Op het bureau 

stonden monitor, toetsenbord en joystick. De afstand tussen monitor en ogen was bij 

benadering 55 centimeter. De monitor gaf een wit scherm weer met in het midden een kruisje, 

waamaar de proefpersonen moesten kijken. Dit gaf de plaats aan waar het blokje kon 

verschijnen. Tevens was gedurende het experiment in de linkerbovenhoek van het scherm een 

vakj e te zien met daarin het aantal aanbiedingen <lat men al had beantwoord. Het totaal aantal 

aanbiedingen van de taak die men moest doen verschilde per experiment en werd vooraf aan 

de proefpersoon verteld. Met deze informatie wist de proefpersoon dus tijdens het experiment 

hoe ver hij of zij was gevorderd. 

Toetsenbord en joystick mochten worden verzet voor een comfortabele houding. De 

rechterhand van de proefpersoon hield de joystick vast en de linkerhand lag op zodanige 

wijze op het toetsenbord <lat de wijsvinger op de toets met het nummer 1 rustle en de duim op 

de spatiebalk lag. Verder droeg de proefpersoon een koptelefoon die ruis produceerde, zodat 

het geluid, <lat de joystick maakte, niet te horen was. 

Voordat het experiment aanving, werd de proefpersoon verteld <lat het een onderzoek 

betrof naar de invloed van training op waameming en reactievermogen. De proefpersoon 

werd geadviseerd een comfortabele houding aan te nemen achter de computer. Gezegd werd 

<lat de ogen op het kruisje op het scherm moeten rusten, omdat daar het blokje kan 

verschijnen en de rechterhand om de joystick te houden, zodat de kracht wordt gevoeld. De 

linkerhand moest zo gepositioneerd worden <lat met de wijsvinger toets 1 ingedrukt kon 

worden en zonder de hand te hoeven verplaatsen de duim de spatiebalk kon gebruiken. Dit 

waren de enige mogelijke responsies in de experimenten. 

Ook werd de proefpersoon verteld <lat hij of zij pauze kon houden wanneer hij of zij 

wilde. Het programma pauzeerde of kon worden hervat wanneer er, voordat er een stimulus 

kwam, op de spatiebalk werd gedrukt. Er werd sterk aangeraden te pauzeren wanneer de 

concentratie verslapte. Afgezien van de natuurlijke pauzes tussen de experimenten of delen 

daarvan, werd er halverwege elk bezoek van anderhalf uur in elk geval een pauze van een 

kwartier ingelast. Dit omdat een hoge mate van concentratie door de proefpersonen de 

antwoorden vermoedelijk nauwkeuriger maakte en zo de metingen ten goede kwam. 

De proefleider bleef bij het hele experiment aanwezig en aanspreekbaar. Door de 

plaatsing van een scherm was het echter niet mogelijk voor de proefleider en proefpersoon 

om elkaar te zien. 
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4.4 Procedure 

Experiment 1 had als doel een indicatie te krijgen van de reactietijden en de spreiding 

van deze reactietijden op de visuele en de haptische stimulus. Tevens konden de 

proefpersonen wennen aan de opstelling en de reactie die zijn moesten geven (die in alle 

experimenten hetzelfde blijft) zich eigen maken. 

In experiment 1 kwam om de 3000 a 3500 ms een stimulus. Deze stimulus was of een 

zwart blokje op het scherm of een door de joystick gegenereerde kracht. Wanneer het blokje 

kwam, moest de 'l' ingetoetst warden, wanneer de kracht van de joystick kwam, diende de 

spatiebalk ingedrukt te warden. De reacties dienden zo snel mogelijk te warden gegeven en er 

moesten zo min mogelijk fouten warden gemaakt. Alle proefpersonen kregen twintig 

aanbiedingen om te oefenen. De meting bestond uit honderd aanbiedingen. Van de 

oefenronde en de meting waren de helft van de stimuli visueel en de helft haptisch. De stimuli 

werden in willekeurige volgorde aangeboden. 

Experiment 2 leek op experiment 1, maar nu werd de aandacht van de proefpersoon 

gemanipuleerd. Hiervoor verscheen, voordat elke stimulus kwam, een pijl op het scherm 

onder het kruisje. Deze pijl wees of naar het kruisje (naar boven) of naar de joystick (naar 

rechts). Iedere aanbieding began dus met de pijl, die verdween na twee seconden, gevolgd 

door een pauze van een willekeurige lengte tussen de 1000 en 1500 ms (ondertussen liet het 

witte scherm een kruisje zien, <lat de plaats liet zien waar de visuele stimulus verscheen) en 

vervolgens kwam weer net als in experiment 1 een stimulus. De proefpersonen werd verteld 

<lat deze pijl in de meerderheid van de gevallen correct aangaf waar de volgende stimulus 

kwam. Net als in experiment 1 moest de '1' warden ingetoetst als het blokje verscheen en de 

spatiebalk als de kracht werd gevoeld. Deze reacties dienden weer zo snel mogelijk en met zo 

min mogelijk fouten te warden gegeven. 

De proefpersonen kregen twintig oefenaanbiedingen en vervolgens tweehonderd 

aanbiedingen voor de meting. De verdeling was tussen vier groepen als volgt: visuele cue

visuele stimulus (70), visuele cue-haptische stimulus (30), haptische cue-haptische stimulus 

(70) en haptische cue-visuele stimulus (30). De verdeling tussen de groepen was scheef, daar 

de meerderheid van de cue's correct moest zijn om de manipulatie van de pijl te laten slagen. 

Het doel van experiment 3 was de TOJ te meten zonder expliciete invloeden van 

aandacht, alsmede de proefpersonen vertrouwd te maken met deze taak. 

De proefpersonen kregen telkens twee stimuli aangeboden met een klein tijdsverschil 

tussen de stimuli. De opdracht luidde: Toets de '1' in, wanneer het blokje eerder verscheen 

dan de kracht en toets de spatiebalk in, wanneer de kracht eerder kwam dan het blokje. Er 

moest telkens een keuze warden gemaakt. Daar uit pilotstudies was gebleken dat deze taak 

moeilijker was dan de taak van de voorafgaande twee experimenten, had de oefenronde 80 

aanbiedingen. De meting bestond uit 160 aanbiedingen. De aangeboden tijdsverschillen 

waren 240 ms, 210 ms, 180 ms, 150 ms, 120 ms, 90 ms, 60 ms en 30 ms. Hierbij kon het 

blokje voor de kracht komen of andersom. Dit gaf 16 mogelijke tijdverschillen die dus elk 10 

keer werden aangeboden. De aanbiedingen waren in willekeurige volgorde. 
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In experiment 4 werden cue's aangeboden voor zowel TOJ- als reactietijdmetingen. 

Hierdoor kon de aandacht tijdens de TOJ's gemanipuleerd worden. Om dit te doen kwam er 

vooraf aan elke aanbieding (reactietijd of TOJ) een pijl die naar de plaats van het blokje of 

naar de plaats van de joystick wees. Na de cue, wisten de proefpersonen dus niet of er een 

enkele stimulus (reactietijdmeting) of dubbele stimulus (TOJ) kwam. In principe waren <lit 

twee opdrachten door elkaar heen: 'reageer zo snel mogelijk op de stimulus door de juiste 

kn op in te toetsen' en 'beslis of het blokj e of de kracht het eerst was door de juiste kn op in te 

toetsen', die echter eenvoudig te verenigen waren in een regel: 'reageer zo snel mogelijk op 

de eerste stimulus die komt door de juiste knop in te toetsen'. Experiment 4 bestond uit een 

oefenronde van veertig gemixte aanbiedingen, waarop de eigenlijke taak van 640 

aanbiedingen volgde. Deze 640 waren in willekeurige volgorde aangeboden 320 TOJ's en 

320 reactietijdmetingen. De TOJ's bestonden uit twee keer 160 aanbiedingen verdeeld zoals 

in experiment 3, waarbij de helft vooraf de haptisch cue kreeg en de andere helft vooraf de 

visuele cue kreeg. De reactietijdaanbiedingen bestonden uit 160 haptische stimuli en 160 

visuele stimuli. Hiervan kreeg zeventig procent (224) een correcte cue en de overige dertig 

procent (96) een incorrecte cue. 

4.5 Analyse 

Bij experiment 1, experiment 2 en de reactietijddata van experiment 4 zal voornamelijk 

gekeken worden naar de gemiddelde reactietijden. Alleen de reactietijden van een correcte 

respons zullen meegenomen worden in de berekening. Deze gemiddelde reactietijden worden 

bovendien gecorrigeerd. Dit wil zeggen dat alle reactietijden die meer dan drie 

standaarddeviaties afwijken van het gemiddelde gezien worden als uitschieters en 

dientengevolge weggelaten worden. Ook alle reactietijden tussen de nul en 50 ms worden 

weggelaten, omdat het niet mogelijk wordt geacht in die tijd op een stimulus te reageren 

(Grill, 1998). 

Om een beeld te krij gen van de nauwkeurigheid van de proefpersoon wordt er ook 

gekeken naar het percentage foute antwoorden. Een respons wordt geregistreerd als een fout, 

wanneer deze niet overeenkomt met de gegeven stimulus. Alleen de fouten uit de 

gecorrigeerde antwoorden worden meegenomen, zodat de antwoorden met een extreem lage 

of hoge reactietijd niet meegerekend worden. Deze extreme reactietijden worden namelijk 

niet gezien als reacties op de stimulus en kunnen dus ook geen foute reacties op een stimulus 

ZIJn. 

Uit de gegevens van experiment 3 en de TOJ data van experiment 4 zal voor elke 

proefpersoon de PSS-waarde en standaarddeviatie van de waamemingscurve berekend 

worden. Deze worden bepaald door een errorfunctie te fitten door de proporties antwoorden 

'visueel eerst' op de 16 tijdsverschilwaarden. De gebruikte vergelijking heeft de volgende 

formule: 
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1 T -(t-µ)2 / 

p = f e hu
2 

dt (1) 
a-fi; -oo 

Hierin is p de proportie antwoorden 'visueel eerst' en T het relatieve tijdsverschil tussen de 

stimuli. 

Om nu te kijken of de manipulatie van aandacht inderdaad effect heeft gehad op de 

waameming in tijd van de stimuli, zal per proefPersoon getest worden of de conditie waar de 

aandacht op de visuele stimulus lag verschilde van de conditie waarbij de aandacht op de 

haptische stimulus lag. Dit gebeurt middels een chi-kwadraat toets die de gemeten punten 

(proportie antwoorden 'visueel eerst' per tijdsverschil) uit de conditie met de aandacht op 

visueel vergelijkt met de conditie met de aandacht op haptisch. Deze toets heeft de volgende 

formule, waarin de 'antwV' staat voor de antwoorden 'visueel eerst' in de conditie met de 

aandacht op de visuele stimulus en 'antwH' staat de antwoorden 'visueel eerst' uit de conditie 

met de aandacht op de haptische stimulus: 

2 ~ (antwV,, -antwHn) 2 

x = ~ (2) 
· n=I antw V,, + antwHn 

Hierin is N het aantal tijdsverschillen (16). 
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5 Resultaten 

De resultaten van experiment l zijn te zien in tabel l en de gemiddelde reactietijden zijn 

tevens uitgezet in figuur 1. Uit figuur l valt direct te zien <lat de gemiddelde reactietijden van 

de conditie met de visuele stimulus langer waren dan die van de conditie met de haptische 

stimulus, behalve bij NL. Gemiddeld is de reactietijd in de visuele conditie 439 ms (sd=73) en 

in de haptische 406 ms ( sd=70). Een gepaarde T-toets gaf echter geen significant effect ( df=7, 

p=0.186). 

De percentages foute antwoorden komen, gezien de honderd aanbiedingen, in <lit 

experiment neer op het aantal fouten <lat is gemaakt. 

Tabel 1. De gemiddelde gecorrigeerde reactietijden en percentages foute antwoorden uit experiment 1, 
per persoon, per stimulus. n = het aantal aanbiedingen na correctie. 

l\lefpei:ism>n ·¥1 sti~Iilns : gemitldeiae gmmrp.geerde I percentage foute 
!¥Mmm1& ·;, ,, ' .:··" reactieti'den in ms ! anmoorden 
AR haptisch 443 (n=50, sd=l 17) 1.0 % 

visueel 522 (n=48, sd= 98) 
CA haptisch 274 (n=50, sd= 49) 3.0 % 

visueel (n=46, sd= 72) 
DW ha ti (n=49, sd=l 70) 2.0% 

l (n=47, sd=128) 
LB n=48, sd=l 14 6.0% 

392 (n=44, sd= 97) 
LG 386 (n=49, sd= 73) 4.0% 

visueel 388 (n=46, sd= 80) 
MA ha tisch 429 (n=45, sd=150) 5.0% 

visueel 486 (n=46, sd=253) 
NL haptisch 465 (n=47, sd=l 14) 4.0% 

--

visueel 370 (n=47, sd= 89) 
SH haptisch 363 (n=48, sd= 111) 1.0 % 

visueel 478 (n=50, sd=lOl) 

Elvisuele stimulus • haptische stimulus 
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figuur I. Gemiddelde reactietijden op de visuele en haptische stimulus 
uitgezet per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 
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Tabel 2. De gecorrigeerde gerniddelde reactietijden van experiment 2 per cue en stimulus. De 
significantie van het verschil tussen de correcte cue en incorrecte cue per persoon, per modaliteit. En de 
foutpercentages verdeeld in correct (gelijke cue en stimulus) en incorrect (verschillende cue en 
stimulus). n = het aantal aanbiedingen na correctie. 

AR 378 (n=68, sd=104) Pv<0.001 1.4 % 6.7% 
514 (n=28, sd=lOO) 
341 (n=68, sd=141 ph<0.001 
490 (n=28, sd=129) 

CA visueel 307 (n=66, sd= 53) Pv<0.001 2.8% 8.3 % 
374 (n=28, sd= 89 
267 (n=69, sd= 69) ph<0.01 

visueel hap ti sch 318 (n=27, sd= 77) 
DW visueel visueel 393 (n=69, sd= 93) Pv<0.001 0% 5.0% 

ha tisch visueel 519 (n=28, sd= 86) 
haptisch hap ti sch 369 (n=69, sd=152) ph<0.001 
visueel ha tisch 529 (n=27, sd=133) 

LB visueel 442 (n=69, sd=150) Pv=0.087 0.7% 5.0% 
501 (n=28, sd=158) 
346 (n=68, sd= 93) ph<0.001 
422 (n=27, sd=103) 

LG visueel 349 (n=69, sd= 87) Pv<0.001 0% 23.0% 
502 (n=28, sd= 79) 
263 (n=68, sd= 51) ph<0.001 
405 (n=l 7, sd=121) 

MA visueel 395 (n=68, sd=136) Pv=0.279 1.4 % 6.7% 
425 (n=28, sd= 90) 
281 (n=66, sd= 86) ph<0.001 
400 (n=26, sd= 94) 

NL visueel 318 (n=69, sd= 69) Pv<0.001 0% 10.0 % 
(n=30, sd= 61) 
n=69, sd=102) ph<0.001 

(n=24, sd=102) 
SH (n=68, sd=106) Pv<0.001 0.7% 10.0 % 

(n=30, sd=l 11) 
(n=68, sd= 38) ph<0.001 

visueel (n=24, sd=109) 

De resultaten van experiment 2 zijn te zien in tabel 2 en de gemiddelde reactietijden zijn 

tevens uitgezet in figuur 2. • Afgezien van de conditie met de visuele stimulus van twee 

proefpersonen (LB en MA) die niet significant zijn (respectievelijk p=0.087 en p=0.279), zijn 

alle manipulaties apart significant op bet 1 %-niveau. De gemiddelden waren (met V voor 

•De serie T-toetsen in tabel 2 zou, als dit de enige manier van testen was, niet op deze wijze uitgevoerd 
mogen worden. Als men alleen met de T-toetsen wilde aantonen dat de manipulatie geslaagd was, dan 
had de statistische norm aangepast moeten worden, zoals beschreven door Bonferroni. Bonferroni 
stelde dat de kans op type I fouten bij J onafhankelijk T-toetsen gelijk is aan l-(1-a)1 (Hays, 1994). Of 
de manipulatie is geslaagd wordt bier (zie pagina 18) getoetst door rniddel van een ANOV A. De T-
toetsen dienen verder om een beeld te krijgen per persoon per manipulatie en er worden dan ook geen 
gevolgen uit getrokken voor meerdere manipulaties of meerdere personen. 
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figuur 2. Gemiddelde reactietijden van experiment 2 op de visuele en hap
tische stimulus uitgezet per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 
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visueel en H voor haptisch): cue V & stimulus V = 375 ms (sd=47 ms), cue H & stimulus V = 

490 ms (sd=59 ms), cue H & stimulus H = 300 ms (sd=45 ms) en cue V & stimulus H = 429 

ms (sd=64 ms). De reacties waarbij de aandacht niet op de juiste stimulus was gericht 

duurden gemiddeld 115 ms !anger in de conditie met de visuele stimulus en 129 ms in de 

conditie met de haptische stimulus. 

Door middel van een ANOVA blijkt uit experiment 2 (in tegenstelling tot experiment 1) 

<lat de reactietijden in de conditie met de visuele stimulus significant !anger waren dan in de 

conditie met de haptische stimulus. Zowel 'stimulus' (F1,7=17.94, p=0.004) als interactie 

tussen 'cue' en 'stimulus' (F1,7=50.53, p<.000) geven een significant effect op de grootte van 

de reactietijden. 'Cue' gaf geen significant effect (F1,7=1.12, p=0.326). 

Voor vergelijk van de fouten uit experiment 2 en experiment 1, gaven twee gepaarde T

toetsen het volgende resultaat. Het percentage foute antwoorden uit experiment 1 was 

significant lager dan het percentage foute antwoorden in de trials met een correcte cue 

(gelijke cue en stimulus) in experiment 2 (t7=-3.13, p=.017). En ten tweede, het percentage 

foute antwoorden uit experiment 1 was significant hoger dan het percentage foute antwoorden 

in de trials met een incorrecte cue (ongelijke cue en stimulus) in experiment 2 (t7=2.85, 

p=.025). 

De resultaten van experiment 3 zijn te zien in tabel 3 en figuur 3. De gemiddelde PSS is 

23 ms. De errorfuncties van de proefpersonen zijn te zien in bijlage 1. 
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Tabel 3. De PSSwaarden (µ)en standaarddeviaties van de errorfuncties ( cr) per proefpersoon. Zie ook 
formule 1. 

proefpersoon : BSS ~u 1 

AR 
CA 
DW 
LB 
LG 
MA 
NL 
SH 

Ui' 
.§. 

Cl> 
"C ... ca 
ca 
:I: 
rn 
rn 
a. 

+36.09 161.85 
-24.75 61.39 

+80.08 125.85 
-2.25 137.73 
-9.18 160.49 

+37.53 125.06 
+32.34 105.24 
+35.60 152.22 
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figuur 3. De PSSwaarden voor de proefpersonen 
en gemiddeld over alle proefpersonen 

In onderstaande tabel 4 staan de resultaten van de manipulatie van experiment 4. De 

gemiddelde reactietijden staan nogmaals in figuur 4. Figuur 4 laat een duidelijke tendens zien, 

waarbij de reacties op de stimulus waarop de aandacht was gericht telkens korter zijn dan de 

reactietijden waarbij de aandacht op de andere stimulus gericht was. Behalve bij CA en LB, 

die in beide condities geen significante manipulatie hadden, zijn alle verschillen significant op 

het 1 % niveau. De gemiddelde reactietijden zijn als volgt (met V voor visueel en H voor 

haptisch): cue V & stimulus V = 391 ms (sd=147 ms), cue H & stimulus V = 437 ms (sd=103 

ms), cue H & stimulus H = 333 ms (sd=l 14 ms) en cue V & stimulus H = 391 ms (sd=94 ms). 

De reacties waarbij de aandacht niet op de juiste plaats was gericht duurden gemiddeld 46 ms 

langer in de conditie met de aandacht op de visuele stimulus en 57 ms in de conditie met de 

aandacht op de haptische stimulus. 

Net als bij experiment 2 (en in tegenstelling tot experiment 1) is uit een ANOVA over de 

resultaten van experiment 4 gebleken <lat 'stimulus' significant van invloed was op de lengte 

van de reactietijden (F1,7=1 l .48, p=0.012), waarbij de visuele stimulus zorgde voor minder 

snelle reacties. De interactie van 'stimulus' en 'cue' was ook in experiment 4 significant op 

vijf-procents niveau (F1,7=8.93, p=0.02). 'Cue' gaf wederom geen significant effect (F1,7=.68, 

p=0.437). 

De twee gepaarde T-toetsen voor een vergelijking van de fouten uit de 'correcte' 

aanbiedingen (gelijke cue en stimulus) van experiment 4 en experiment 1 en de fouten uit de 
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'incorrecte' aanbiedingen (ongelijke cue en stimulus) van experiment 4 en experiment 1 gaf 

bet volgende resultaat: 'Correct' met experiment 1 (t7=2.03, p=.081) en 'incorrect' met 

experiment 1 (t7=-l.90, p=.099) waren beide niet significant, ofwel beide foutenpercentages 

verschilden niet van de foutenpercentages uit experiment 1. 

Tabel 4. De gecorrigeerde gemiddelde reactietijden van experiment 4 per cue en stimulus. De 
significantie van het verschil tussen de correcte cue en incorrecte cue per persoon, per modaliteit. En de 
foutpercentages verdeeld in correct (gelijke cue en stimulus) en incorrect (verschillende cue en 
stimulus). n = het aantal aanbiedingen na correctie. 

(n=llO,sd= 8 
416 (n=48, sd=l 11) 
310 (n=l08, sd= 86) ph<0.01 
352 (n=48, sd= 83) 

CA 305 (n=l09, sd= 39) Pv=0.705 2.7% 7.3 % 
307 (n=46, sd= 50) 

haptisch haptisch 339 (n=l 11, sd= 65) ph=0.848 
visueel ha tisch 341 (n=48, sd= 69) 

DW visueel 338 (n=l 10, sd= 68) Pv<0.001 0.5% 10.4 % 
385 (n=48, sd= 80) 
273 (n=l 12, sd= 51) ph<0.001 
330 (n=48, sd= 73) 

LB 752 n= 111, sd=549) Pv=0.317 3.1 % 3.1 % 
665 (n=47, sd=321 
605 (n=108, sd= ph=0.865 

visue 616 (n=48, sd=2 
LG visueel 340 (n=ll 1, sd= 74) Pv<0.001 4.9% 13.5 % 

haptisch visueel 407 (n=47, sd= 71) 
haptisch hap ti sch 325 (n=109, sd= 95) ph<0.01 
visueel haptisch 373 (n=47, sd=lOO) 

MA visueel 352 - (n=llO, sd= 79) Pv<0.001 1.3 % 4.2% 
435 (n=47, sd= 76) 
290 (n=l 11, sd=155) ph<0.001 
400 (n=48, sd=102) 

NL visueel visueel 341 (n=109, sd= 68) Pv<0.001 0.5 % 1.0 % 
ha tisch visueel 428 (n=47, sd= 68) 

haptisch 283 (n=109, sd= 67) ph<0.001 
haptisch 368 (n=46, sd= 81) 

SH visueel 341 (n=108, sd= 68) Pv<0.001 0.9% 12.5 % 
455 (n=48, sd= 76) 
241 (n=108, sd= 38) ph<0.001 
344 (n=48, sd= 95) 

De gevonden PSS-waardes uit experiment 4 staan in tabel 5 en figuur 5 geeft een geheel 

overzicht van alle PSS-waardes uit experiment 3 en 4. De gemiddelde PSSv is -61 ms, wat 

betekent dat wanneer de aandacht op de komende visuele stimulus is gericht de haptische 

stimulus gemiddeld 61 ms eerder moet komen dan de visuele stimulus om de stimuli als 
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gelijktijdig te ervaren. De gemiddelde PSSh is 51 ms, wat betekent <lat bij aandacht op de 

haptische stimulus de visuele stimulus gemiddeld 51 ms eerder moet komen dan de haptische 

stimulus om als gelijktijdig te worden ervaren. 

IEJ cueVstimV Iii cueHstimV •cueHstimH VlA cueVstimH 

soo...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

700+-----------ma--------------------f 

- 600 +-----------tm 
111 

.5. 500-t---~--------fl 
c: 
Ql 

:2. 400 
+:I 
Ql 

tl 300 
ra 
Ql 
... 200 

100 

0 

~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ 
figuur 4. Gemiddelde reactietijden van experiement 4 op de visuele en haptische 
stimulus uitgezet per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 

Een ANOV A over de PSS-waarden uit experimenten 3 en 4 toont aan <lat er een 

significant verschil (F2,21 =15.31, p< 0.001) was tussen de drie condities.* Een gepaarde T

toets daama laat zien <lat het paar PSSv - PSSh significant van elkaar verschilt (t7=-5.10, 

p=0.001) evenals het paar PSSv - PSS0 (t7=-5.34, p=0.001). PSS0 staat voor de gevonden PSS 

waarden uit experiment 3, waar de aandacht dus niet bij gemanipuleerd is. Het paar PSS0 -

PSSh was niet significant verschillend (t7=-0.84, p=0.429). Verder bleken de chi-kwadraat 

toetsen (zie formule 2) die de PSS warden van elke proefpersoon apart vergeleken merendeels 

niet significant. Alleen bij de proefpersoon SH waren de PSS waarden signicant verschillend 

(df=14, p<0.01). 

Tabel 5. De PSS waarden uit experiment 4 per proefpersoon met in de tweede kolom de PSS waarden 
wanneer de aandacht gericht was op de visuele stimulus en in de derde kolom de PSS waarden wanneer 
de aandacht was gericht op de haptische stimulus. 

BR " I RSS, visueel ~I RSS, haptisch 
AR -22 ms (sd = 102) +54 ms (sd = 150) 
CA -55 ms (sd = 73) -59 ms (sd = 46) 
DW -89 ms (sd = 102) +20 ms (sd = 60) 
LB -54 ms (sd = 236) +33 ms (sd = 279) 
LG -118 ms (sd = 223) +35 ms (sd = 119) 

-36 ms (sd = 79) +59 ms (sd = 82) 
-31 ms (sd = 81 +41 ms (sd = 99) 
-68 ms (sd = 101 ms (sd = 80) 

• In deze meting zijn de data van alle proefpersonen meegenomen. Een andere keuze zou kunnen zijn 
de data van CA en LB weg te laten, daar bij deze proefpersonen de manipulatie niet was aangeslagen. 
Dit blijkt voor de toets weinig uit te maken. Een ANOV A over de overige 6 proefpersonen is eveneens 
significant (F2,15=22.44, p< 0.001). 
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6 Conclusie 

Het richten van aandacht is van invloed op de waameming van volgorde van een visuele 

en een haptische stimulus. Hierbij wordt de stimulus die de aandacht heeft eerder 

waargenomen. De waameming van volgorde gemeten door het PSS in de situatie waarbij de 

aandacht gericht is op de visuele stimulus verschilt significant van de waameming van 

volgorde waarbij de aandacht niet bewust wordt gestuurd. De visuele stimulus wordt dus ook 

eerder waargenomen wanneer de aandacht erop is gericht, dan wanneer <lat niet het geval is. 

De PSS waarden waarbij de aandacht niet in opdracht wordt gestuurd, zitten tussen de PSS 

waarden van de situaties waarbij de aandacht op de visuele of haptische modaliteit is gericht 

en liggen dichter tegen de PSS waarden aan uit de conditie waar de aandacht op de haptische 

stimulus is gericht. 

Het richten van aandacht is ook van invloed op de reactietijd. Wanneer de aandacht 

gericht is op een stimulus kan hier sneller op gereageerd worden dan wanneer de aandacht er 

niet op gericht is of de aandacht op een andere stimulus en plaats is gericht. Het verschil 

tussen de reactietijden waarbij de aandacht op de juiste plaats was gericht en de reactietijden 

waarbij de aandacht elders was gericht was ongeveer 120 ms in experiment 2 en 50 in 

experiment 4, waarbij het effect van een haptische cue in beide gevallen ongeveer 14 ms 

groter was dan het effect van een visuele cue. 

Uit experiment 2 en 4 blijkt <lat er op de haptische stimulus sneller wordt gereageerd dan 

op de visuele stimulus met een verschil van ongeveer 60 ms (68 ms en 52 ms respectievelijk). 
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7 Discussie 

Ondanks de duidelijke conclusies die beschreven zijn in het vorige hoofdstuk, moeten er 

een aantal opmerkingen worden gemaakt over de resultaten. Bijvoorbeeld over de 

reactietijdmetingen van experimenten 2 en 4; deze zijn gelijk qua opzet en zouden dus ook 

qua uitkomst vergelijkbaar moeten zijn, de uitkomst laat zien dat de resultaten dat niet op alle 

fronten zijn. Zo is het verschil tussen de tijden waarbij de aandacht op de juiste stimulus was 

gericht en de tijden waarbij de aandacht elders was gericht in experiment 2 120 ms en in 

experiment 4 'slechts' 50 ms. Hoe kunnen die extra 70 ms worden verklaard? In experiment 2 

zijn significant meer fouten gemaakt in de aanbiedingen waarbij de cue en stimulus niet 

overeenkwamen en significant minder waarbij ze wel overeenkwamen. De reden hiervoor kan 

zijn dat de proefpersonen geanticipeerd hebben op de cue en ten minste voor een deel de knop 

overeenkomend met de cue hebben ingedrukt zonder acht te slaan op de daadwerkelijke 

stimulus. Ook dit resulteert in kortere reactietijden, daar in de meerderheid van de gevallen de 

cue correct was. Mijn vermoeden is dat in experiment 2 twee invloeden een effect hebben 

gehad in plaats van een: het effect van aandacht en een effect van anticipatie op de cue. De 

laatste kan ontstaan uit de wil van de proefpersoon aan de 'impliciete' vraag van de 

onderzoeker te voldoen ('demand' hypothese). De TOJ aanbiedingen of de instructie van 

experiment 4 hebben dan blijkbaar een dergelijke invloed dat het eventuele effect van 

anticipatie opgeheven of geminimaliseerd wordt. 

In tabel 5 en figuur 5 is te zien dat CA, die niet gevoelig bleek voor de manipulatie van 

aandacht, ook inderdaad geen verschuiving van het PSS laat zien (het verschil is iets meer dan 

3 ms en in de tegengestelde richting van de verwachte verschuiving). Dit ondersteunt de 

gevonden resultaten. Echter heeft LB, die ook ongevoelig bleek voor de manipulatie, wel een 

PSS verschuiving van maar liefst 87 ms. In de scores van LB zitten echter meer rare 

uitschieters. Zo heeft LB, die in experiment 2 en 3 nog reactietijden en standaarddeviaties van 

gemiddelde grootte had (zie tabel 2 en tabel 3), in experiment 4 de grootste standaarddeviaties 

(visuele cue: 236 ms en haptische cue: 279 ms, zie tabel 5) en reactietijden tussen de 600 en 

800 ms (zie tabel 4), terwijl alle andere proefpersonen tussen de 200 en de 500 ms scoren. 

Waarom heeft LB voor zijn reacties zo'n 200 ms langer nodig gehad, dan in experiment 2 en 

dan de andere proefpersonen? Vermoedelijk is de 'demand' hypothese ook hier een rol gaan 

spelen en is de opdracht voor de taak door LB anders ge"interpreteerd. Nu is er niet direct 

geanticipeerd op de cue (dat zou ook te zien moeten zijn in de fouten, wat niet het geval is), 

maar het lijkt of nu de stimulus eerst is afgewacht om vervolgens bij twijfel de keuze alsnog 

te baseren op de cue. Een dergelijke uitvoering van de taak zou zowel de hoge reactietijden 

als de grote standaarddeviaties verklaren. 

Het feit dat de 'normale' PSS zonder manipulatie dichter bij de PSS van de conditie met 

een haptische cue ligt, zou kunnen betekenen dat mensen in het dagelijks leven hun aandacht 

meer bij haptische stimuli hebben dan bij visuele. Vanuit de evolutionaire psychologie gezien 
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is het logisch <lat gewaarwordingen die direct op de huid zitten belangrijker warden geacht 

dan visuele gewaarwordingen, welke normaliter verder af van het lichaam zijn. Bij de laatste 

heeft men in het geval van gevaar meer tijd om te reageren, bij een haptische gewaarwording 

van gevaar is men dan aan de late kant. Dit is echter een interpretatie. Een andere uitleg zou 

immers oak kunnen zijn <lat het minder moeite kostte om te concentreren op de plaats waar de 

visuele stimulus tevoorschijn kon komen na de cue dan op de plaats van de haptische 

stimulus. Dit zou een grotere verschuiving van het PSSv ten opzichte van de 'normale' PSS 

hebben. Vooral omdat er gewerkt is met een zichtbare (en niet voelbare) cue is het denkbaar 

<lat de 'overstap' naar een haptische stimulus lastiger was dan naar een visuele stimulus. 

Uit de resultaten is oak te zien <lat de gemiddelde reactietijden zonder cue uit experiment 

tussen de twee gemiddelde reactietijden van experiment 4 inliggen van correcte cue en 

incorrecte cue. Hierbij ligt de reactietijd zonder cue telkens dichter bij de reactietijd met 

verkeerde cue dan met de juiste. Ofwel, in <lit onderzoek lijkt aandacht op een stimulus een 

grater voordeel in reactietijd op te leveren dan dat aandacht op een andere stimulus dan de 

juiste een nadeel oplevert. Dit is in tegenspraak met het onderzoek van Spence et al. (2001 ), 

waarin juist alleen een nadeel werd gevonden in de situatie waar de aandacht ergens anders op 

was gericht. 

Tot hier toe is er telkens vanuit gegaan <lat wanneer er minder fouten gemaakt warden 

bij de aanbiedingen met een correcte cue en meer bij de aanbiedingen met incorrecte cue, dit 

komt doordat de proefpersoon geanticipeerd heeft op de gegeven cue. Zander <lit idee te 

ontkrachten, is uit aandachtsonderzoek gebleken dat aandacht de accuraatheid verbeterd 

(Spence et al., 2000; Posner & Raichle, 1997). Een van deze twee effecten of eventueel zelfs 

beide (verbeterde accuraatheid en anticipatie) kunnen een rol hebben gespeeld. 

Hetzelfde geldt voor ruimtelijke of spatiele aandacht en aandacht op een modaliteit. Of 

hier een verschil tussen bestaat of niet en welke dan in dit experiment de grootste rol heeft 

gespeeld, was in deze opzet niet van belang. Dat aandacht invloed heeft op multi-modale 

processen is te meer een reden voor verder onderzoek om de eventueel verschillende 

invloeden en het onderscheid tussen ruimtelijke en modale aandacht te specificeren. 
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9 Bijlage 

De uitgezette punten en geplotte errorfuncties van de proefpersonen met geslaagde 

manipulaties van aandacht. 
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