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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Eye-hand coordination:
Cooperative and competitive systems?

1. Het opstarten van een doelgerichte handbeweging interfereert met het opstarten van
een saccade, een snelle oogbeweging, indien bcide systemen naar hetzelfde doel
bewegen (Hoofdstuk 2).

2. Het feit dat zowel voorkennis over de positie van het doel alsmede het verhogen
van de opvallendheid van het doe! tot een verdwijning van het bovengenoemde
interferentie-effect leidt, suggereert dat de interferentie is gelokaliseerd in
attentionele processen betrokken bij de bepaling van waar het doel van de
motorische bewegingen zich bevindt.

3. De opstarttijden van doelgerichte handbewegingen zijn korter indien er sprake is
van een temporele "gap" tussen het verdwijnen van het oorspronkelijke doel van
fixatie en het verschijnen van het nieuw te fixeren doel (Hoofdstuk 4).

4. De bevinding dat een vereenvoudiging van de preparatieprocessen van oog- en
handbewegingen niet tot een vermindering van het "gap effect" leidt. suggereert dat
het effect gelokaliseerd is in de uitvoeringsfase van oog- en handbewegingen en niet
in de preparatiefase (Hoofdstuk 5).

5. Het feit dat een onbewuste adaptieve verkorting van een saccadische oogrespons
ook tot een verkorting van de handrespons leidt, geeft aan dat oog- en hand-
motorsystemen informatie delen met betrekking tot de gewenste eindpositie van de
bewegingen (Hoofdstuk 6).



6. Psychologie - en met haar vele andere wetenschappen - kampt met een
onoverbrugbare kloof tussen ontoetsbare. holistische theorieen over menselijk
gedrag enerzijds en getoeiste deeltheorieen over dit gedrag anderzijds.

7. De toegevoegde waarde van het werken binnen een multidisciplinaire vakgroep
wordt gemakkelijk overschat, gegeven het feit dat iedere discipline haar eigen taal
spreekt en vcrtalingen vaak moeizaam tot stand komen.

Bij reorganisaties binnen een instelling als de universiteit is het kappen in dor hout
vaak te prefereren boven de normaliter gebruikte methode van het snoeien in de
jonge takken.

9. Het kwalificeren van wetenschappelijk onderzoek gericht op het verwerven van
inzicht in biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens in relatie tot zijn
of haar omgeving als zijnde 'medisch-biologisch' berust op een historische bias.

10. Het feit dat zelfs de stellingen - via de promotor - door de rector moeten worden
goedgekeurd voordat een promovendus in staat wordt gesteld om zijn proefschrift te
verdedigen. geeft aan dat mondigheid pas geacht wordt in te gaan na de uitreiking
van de bul.


