
 

 

 

The neural and behavioral bases of active touch and
tactile working memory
Citation for published version (APA):

Kaas, A. L. (2006). The neural and behavioral bases of active touch and tactile working memory. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20061020ak

Document status and date:
Published: 01/01/2006

DOI:
10.26481/dis.20061020ak

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20061020ak
https://doi.org/10.26481/dis.20061020ak
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/43f3e236-c0ee-4bcb-b6b6-1354a208d0e4


Summary and conclusions| 135  
 

 

 

Summary and Conclusions 
 
 
 
 The current project investigated the neural bases of tactile object manipulation, using 
behavioral measures and functional magnetic resonance imaging (fMRI), a non-
invasive technique measuring task-related changes in brain activity. Two main research 
questions were addressed. Firstly, we investigated the reference frames used when 
performing spatial matching tasks by active touch (haptics). The results of this investi-
gation were reported in chapters 2, 3 and 4. Secondly, we used fMRI to study which 
brain areas are involved in touching and remembering large or small scale object fea-
tures, i.e. (micro spatial) roughness or (macro spatial) orientation, for a few seconds. 
The findings from the fMRI experiments were presented in chapters 5 and 6.  
 
Reference frames in haptic spatial matching  
Accurate representations of peripersonal space (the space around our bodies) seem 
indispensable for successful object manipulation. However, haptic spatial representa-
tions were found to suffer from systematic egocentric errors. These errors are espe-
cially striking in haptic orientation matching tasks, in which participants turn a test bar 
to the orientation of a reference bar, using only active touch. In parallel matching, the 
instruction is to turn the test bar to a parallel orientation (/ /). In contrast, in mirror 
matching, the test bar is turned to an orientation which is the mirror image of the ref-
erence bar (/ \) in the midsagittal plane of the body. In principle, veridical parallel 
matching requires an allocentric reference frame, independent of body position, pre-
serving the spatial relations in extrapersonal space. Conversely, mirror matching can be 
performed accurately in both allo- and egocentric reference frames. In an egocentric 
reference frame spatial representations are fixed to the body.  
In previous studies large systematic errors have been observed in haptic parallel match-
ing at inter manual distances of 60 cm or more; the error size and direction were corre-
lated to the difference between the natural orientation of the hand at the location of 
the reference and test bar. Yet, close to veridical performance has been observed in 
haptic mirror matching. Based on these results, a common ‘intermediate’ reference 
frame has been proposed for parallel and mirror matching, built from a participant-
dependent, weighted average of an egocentric, hand-centered frame, and an allocentric, 
world-based frame. On the other hand, it has also been argued that parallel matching 
promotes the use of an extrinsic, visual reference frame, whereas haptic mirror match-
ing endorses an intrinsic, hand-centered frame.  



136 | 

  

The experiments described in chapters 1, 2, and 3 further explored the nature of the 
reference frames dominating haptic parallel and mirror matching, studying the effect of 
different task manipulations on matching accuracy in right-handed participants. In 
particular, the influence of inter manual distance, gender, visual information, body 
posture and hand used for exploration and matching was investigated, based on the 
rationale that when one of these parameters changed matching accuracy, it would indi-
cate that the reference frame underlying performance is dependent on that parameter. 
All participants were right-handed. Unless mentioned otherwise, the reference bar was 
explored with the left hand for 1.5 seconds, and the test bar was turned with the right 
hand within 2 seconds. Reference and test bars were located at symmetrical positions 
with respect to the body-midsagittal plane, and a 60 cm inter manual distance was 
used.  
 
Chapter 2 compared haptic matching accuracy of right-handed male and female partici-
pants, and reported the effects induced by variation of inter manual distance (30 cm or 
60 cm) and delay (0.5, 5 or 10 seconds) between haptic exploration of the reference 
orientation and matching of the test bar.  
As expected, parallel matching induced large systematic errors which increased with 
distance. Overall error was significantly smaller in the mirror task. The task difference 
also held for the vertical orientation at 60 cm distance, even though this orientation 
required the same response in both tasks, showing a marked effect of task instruction. 
There was no significant change in performance for longer delay lengths. In addition, 
men outperformed women on the parallel task. Finally, contrary to our expectations, 
systematic errors were found in the mirror task, predominantly at 30 cm distance.  
Based on these findings, we suggest that men are more apt at taking into account the 
orientation difference between the hands. In addition, we propose that haptic per-
formance in near peripersonal space might be governed by different mechanisms than 
those which dominate at intermanual distances over 60 cm. Short inter manual dis-
tances near the body correspond better to the dimensions of workspace for everyday 
manual tasks. At these distances, the orientation difference between the hands is rela-
tively small, reducing the need to create an allocentric representation. The remaining 
errors might reflect the effect of the hand’s rotational abilities and global perceptual 
factors.  
 
Chapter 3 described the effect of adding visual information during the exploration 
phase on the orientation matching accuracy and time in haptic parallel and mirror 
tasks. Half of the participants used the right hand for exploration and the left for 
matching, and the other half vice versa. There was a fixed 5 second delay between 
exploration and matching, and visuo-haptic congruency was parametrically varied.  
In line with our hypotheses we found that parallel matching parametrically varied with 
the level and direction of incongruent visual information. While visual information 
with an incongruence direction compatible with the direction of the egocentric bias 
decreased parallel matching accuracy, a moderate visual deviation in the opposite direc-
tion improved parallel matching accuracy. In contrast, mirror matching accuracy was 
unaffected in runs with incongruent visual information, while it was even reduced 
during runs with only congruent visual information. There was no general beneficial 
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effect of visual information on parallel matching accuracy, neither for congruent visual 
runs, nor for incongruent visual runs. 
These results clearly show that there is no effect of visual input per se, but that the 
effect of visual information on behavior depends on the type of haptic task, the stabil-
ity of visuo-haptic correspondence and the visuo-haptic incongruency level. Moreover, 
it demonstrates that haptic tasks make flexible use of different strategies, either visual 
or somatosensory, with a specific susceptibility to multi-sensory integration.  
 
In Chapter 4, female participants performed haptic parallel and mirror matching either 
with their body in a frontal position, or turned sideward, the legs at a 90 degree angle 
with the midsagittal plane of the head, which was maintained in a frontal position. 
Participants had six seconds to explore of the reference bar and simultaneously match 
its orientation by turning the test bar. In half of the trials, the left hand was used for 
exploration and the right hand for matching, and vice versa in the other half.  
In line with our expectations, we found that mirror matching accuracy was reduced in 
the body sideward condition, while parallel matching was unaffected. In-depth analyses 
revealed that this effect was most pronounced in those participants who maintained 
their body in a leftward position, when they used their right hand for exploration of 
the reference bar. These results indicate that mirror matching performance, but not 
parallel matching performance, critically depends on body-centered representations.  
 
Tactile working memory for object orientation and surface roughness 
Whereas object orientation is important for grasp preparation, surface roughness is 
important for adequate scaling of grip force, given that a smooth object will slip from 
our hands when fingertip forces exceed surface friction. Different neural substrates 
have been shown to underlie the discrimination of macro spatial and micro spatial 
object features, such as object orientation and surface roughness. Tactile orientation 
discrimination was previously demonstrated to involve areas of the visual pathway, 
whereas roughness discriminations were shown to activate brain regions belonging to 
the tactile pathway. The studies described in chapters 5 and 6 of this thesis investigated 
which brain areas underlie tactile working memory, a process which maintains infor-
mation online for upcoming tasks. Working memory for macro spatial bar orientations 
and micro spatial surface textures is important for manipulation and tactile recognition 
of objects. Right-handed participants were recruited for both studies. 
 
Chapter 5 presented the imaging data obtained from 4 female and 3 male participants 
while they were performing a haptic parallel and mirror matching task inside the mag-
netic resonance scanner. They explored the orientation of the reference bar with the 
left hand and memorized its orientation. After a variable delay (0.5, 5 or 10 seconds), 
participants used their right hand to match the orientation by rotating another, identi-
cal (test) bar. No significant differences were found in the accuracy for parallel and 
mirror task, and event-related analysis of the BOLD response during exploration, delay 
and matching phase did not reveal any differences in the activation for parallel and 
mirror task. 
In both parallel and mirror task, right sensorimotor cortex was active in the first sec-
onds after the end of stimulus exploration, whereas clusters in left anterior prefrontal 
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cortex (Brodmann area 10) became dominant two seconds after the end of explora-
tion, showing sustained activity for several seconds. In contrast, left parieto-occipital 
cortex was involved at the end of the delay interval. 
Our results indicate that the processing of haptico-spatial information in the delay 
between stimulus exploration and orientation matching is subserved by a dynamic 
network of brain areas. We propose that the contralateral somatosensory cortex sup-
ports the first tactile memory stage, as described by Burton and Sinclair (2000). This 
haptic sensory trace is transformed into a more abstract haptico-spatial representation 
early in the delay. The second memory stage might be reflected by the overlap of de-
creasing activation in primary somatosensory areas and upcoming activity in anterior 
prefrontal cortex. The third memory stage might engage anterior prefrontal cortex and 
parieto-occipital cortex. Anterior prefrontal cortex possibly integrates the spatial and 
motor components of haptico-spatial working memory, while parieto-occipital cortex 
might be involved in orientation imagery, supporting working memory and the prepa-
ration of haptic matching. 
 
Chapter 6 describes the neural substrate for tactile texture working memory. Male par-
ticipants performed a delayed match-to-sample task, in which 1, 2, 3 or 4 sandpaper 
stimuli had to be maintained in working memory during a 10 or 12 sec delay interval.  
FMRI analyses revealed activation of primary and secondary somatosensory cortices 
during tactile encoding and matching, as well as delay-related activity in bilateral ante-
rior inferior parietal lobule (aIPL), pre-supplementary motor area (pre-SMA) and right 
dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC). Individual volume-of-interest analyses showed 
specific texture load dependent responses in right aIPL and right dlPFC, independent 
of the hand used for tactile encoding and matching. Left aIPL showed load-dependent 
responses and a texture preference for the right hand only. However, only on these 
right hand trials, did right aIPL show additional higher delay activation for accurate 
versus inaccurate trials. Pre-SMA neither revealed a higher response when the texture 
match-to-sample task was compared to a location control task, nor modulations for 
different texture loads. 
Our results indicate a right-hemispheric dominance for tactile texture working mem-
ory. We propose that right dlPFC might subserve abstract cognitive monitoring proc-
esses and organization of multiple items in working memory. Right aIPL activation, on 
the other hand, might reflect domain-specific maintenance of tactile surface texture 
representations. 
 
Conclusions 
Chapters 2, 3 and 4 present the effects on haptic parallel and mirror matching of inter 
manual distance, gender, visual information, body posture and hand used for explora-
tion and matching. We found differential effects for inter manual distance, body pos-
ture and visual information on parallel and mirror matching. Based on these findings, 
we conclude that haptic orientation matching might use a reference frame which is a 
weighted combination of body-centered and visual reference frames; a body-centered 
coding was dominant during mirror matching, whereas coding in a visual, eye- or head-
centered frame was more important during parallel matching.  
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Parallel matching showed dependence on inter manual distance and an error direction 
which corresponded to the natural orientation of the hand in space. This indicates that 
haptic spatial representations do not suffiently take into account the orientation of the 
hand in space. The fact that we found better parallel matching in males, suggests that 
they might be more skilled in accounting for hand orientation.  
Parallel matching improved in the presence of visual information which subtly coun-
teracted the ego-centric bias. This hand-dependent effect of visual incongruence direc-
tion, together with the pattern of errors in blindfolded parallel matching, demonstrates 
adding vision per se does not resolve the insuffiency in taking account of hand orienta-
tion in space. Mirror matching, in contrast, deteriorated in the presence of stable, con-
gruent visual information. Under these circumstances, mirror matching might be 
forced to adopt a visual strategy, although detrimental to performance. However, the 
informational value of visual input decreases in a condition with varying visuo-haptic 
congruence. Therefore, incongruent information might have been ignored in the mir-
ror task, which unlike the parallel task, can be performed with high accuracy using a 
body-centered representation alone.  
 
Based on the results from the fMRI studies investigating the neural substrates of haptic 
working memory for macro spatial orientation and micro spatial surface texture, we 
conclude that haptic orientation working memory is subserved by a neural network 
including primary somatosensory cortex, anterior prefrontal cortex and parieto-
occipital cortex, while tactile texture working memory might be right-lateralized in 
men, supported by right inferior parietal cortex and right dorsolateral prefrontal cortex. 
Although obtained from different experiments, using different experimental designs 
and contrasts, our results are in accordance with the involvement of different neural 
substrates for the maintenance of micro spatial and macro spatial information, con-
firming the role of visual areas in the latter. Taken together, the fMRI results and the 
behavioral findings for haptic spatial matching might point to a specific role of the 
occipito-parietal areas in the representation of macro-spatial orientation, potentially in 
a visual, i.e. eye-centered or head-centered reference frame. On the other hand, right 
anterior inferior parietal lobe and right anterior prefrontal cortex are most likely of 
utmost importance for tactile microspatial working memory. 
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Samenvatting en Conclusies 
    Dit proefschrift onderzocht de neurale basis van tactiele object manipulatie met be-
hulp van gedragsmetingen en functionele magnetische resonantie (functional magnetic 
resonance imaging; fMRI), een niet-invasieve techniek die taakgerelateerde veranderin-
gen in de hersenactiviteit in beeld brengt. Twee centrale onderzoeksvragen werden 
behandeld. Ten eerste bestudeerden we de referentiesystemen die gebruikt worden bij 
het uitvoeren van ruimtelijke taken met behulp van actieve tast (haptics). De resultaten 
van dit onderzoek werden gerapporteerd in hoofdstuk 2, 3 en 4. Ten tweede maakten 
we gebruik van fMRI om te onderzoeken welke hersengebieden betrokken zijn bij het 
voelen en enkele seconden onthouden van klein- en grootschalige objectkenmerken, te 
weten oriëntatie (macrospatiëe) en ruwheid (microspatiëel). De bevindingen van deze 
fMRI experimenten werden gepresenteerd in hoofdstuk 5 en 6. 
 
Referentiesystemen in haptische ruimtelijke taken 
Een nauwkeurige voorstelling van de peripersoonlijke ruimte (de ruimte om ons li-
chaam) lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol hanteren van objecten. 
Desondanks werd gevonden dat haptische ruimtelijke voorstellingen behept zijn met 
systematische egocentrische fouten. Deze fouten zijn bijzonder opvallend in haptische 
oriëntatie-aanpassingstaken, waarin proefpersonen een teststaafje draaien dat de oriën-
tatie overeenkomt met die van een referentiestaafje, daarbij alleen gebruikmakend van 
actieve tast. In de paralleltaak is de instructie om het teststaafje naar een parallele oriën-
tatie (/ /) te draaien. In de spiegeltaak daarentegen, wordt het teststaafje naar een ori-
entatie gedraaid die het spiegelbeeld is van het referentiestaafje (/ \)  in het midsagitta-
le vlak van het lichaam. In beginsel vereist het correct parallel zetten van twee staafjes 
een allocentrisch referentiesysteem, onafhankelijk is van de lichaamspositie, waarin de 
ruimtelijke verhoudingen van de peripersoonlijke omgeving behouden blijven. De 
spiegeltaak, daarentegen, kan zowel in een ego- als een allocentrisch referentiesysteem 
nauwkeurig worden uitgevoerd. In een egocentrisch referentiesysteem is de ruimtelijke 
representatie gekoppeld aan het lichaam.  
In eerdere studies zijn grote systematische fouten waargenomen in haptisch parallel 
zetten met 60 cm afstand tussen de handen; de grootte van de fouten en hun richting 
waren gecorreleerd met het verschil tussen de natuurlijke oriëntatie van de hand op de 
lokatie van de referentie- en teststaaf. In de spiegeltaak zijn echter bijna-waarachtige 
prestaties waargenomen. Op basis van deze resultaten is een gemeenschappelijk 
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´tussenliggend´ referentiesysteem voorgesteld voor de parallel- en spiegeltaak, opge-
bouwd uit een proefpersoon-afhankelijk gewogen gemiddelde van een egocentrisch, 
hand-gecentreerd systeem en een allocentrisch, extern-gebaseerd systeem. Aan de an-
dere kant is ook gesuggereerd dat de paralleltaak het gebruik van een extrinsiek, visueel 
referentiesysteem bevordert, terwijl de haptische spiegeltaak een intrinsiek, hand-
gecentreerd systeem bekrachtigt. 
De experimenten beschreven in hoofdstuk 1, 2 en 3 zetten de verkenning voort van de 
eigenschappen van de referentiesystemen die haptisch parallel zetten en spiegelen do-
mineren,  door het effect van verschillende taakveranderingen op de nauwkeurigheid 
van rechtshandige proefpersonen te bestuderen. Met name het effect van de afstand 
tussen de handen, geslacht, visuele informatie, lichaamshouding en exploratie- en test-
hand werd  bestudeerd, uitgaande van de rationale dat wanneer één van deze parame-
ters de nauwkeurigheid van de oriëntatie-aanpassingen zou veranderen, dit een indica-
tie zou zijn dat het aan de taakuitvoering ten grondslag liggende referentiesysteem van 
deze parameter afhankeljk is. Alle proefpersonen waren rechtshandig. Tenzij anders 
vermeld, werd de referentiestaaf met de linkerhand gedurende 1,5 seconde verkend, en 
de teststaaf binnen 2 seconden met de rechterhand gedraaid. Referentie- en teststaaf 
waren op symmetrische posities geplaatst ten opzichte van het lichaams-
midsagittaalvlak, met een onderlinge afstand van 60 cm. 
 
Hoofdstuk 2 vergeleek de nauwkeurigheid van haptische oriëntatie-aanpassingstaken bij 
rechtshandige mannelijke en vrouwelijke proefpersonen, en rapporteerde de effecten 
veroorzaakt door het veranderen van de afstand tussen de handen (30 cm of 60 cm) en 
het tijdsinterval (0,5, 5 of 10 seconden) tussen haptische exploratie van de referentie-
oriëntatie en draaien van de teststaaf. 
Zoals verwacht leidde de paralleltaak tot grotere systematische fouten, die toenamen 
met afstand. Over het geheel genomen waren de fouten significant kleiner in de spie-
geltaak. Het taakverschil hield ook stand bij de verticale orientatie op 60 cm afstand, 
ondanks het feit dat deze orientatie bij beide taken dezelfde respons vereist, waarmee 
een duidelijk taakeffect aangetoond werd. Er was geen significante prestatieverandering 
voor langere tijdsintervallen. Bovendien presteerden mannen beter dan vrouwen. Tot 
slot vonden we, in weerwil van onze verwachtingen, systematische fouten in de spie-
geltaak, voornamelijk op 30 cm afstand.  
 
Op basis van deze bevindingen concluderen we dat mannen beter in staat zijn rekening 
te houden met het oriëntatieverschil tussen de handen. Verder stellen we voor dat 
haptische taken die dichtbij het lichaam worden uitgevoerd mogelijkerwijs door andere 
mechanismen gedomineerd worden dan taken die worden uitgevoerd met een onder-
linge afstand tussen de handen vanaf 60 cm. Een situatie met de handen op korte on-
derlinge afstand dichtbij het lichaam komt beter overeen met de afmetingen van de 
werkruimte die bij alledaagse handelingen gehanteerd wordt. Op deze afstanden is het 
oriëntatieverschil tussen de handen relatief klein, waardoor er een beperkte noodzaak 
tot het vormen van een allocentrische voorstelling zou zijn. De resterende fouten zou-
den het draaivermogen en globale perceptuele factoren kunnen weerspiegelen. 
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Hoofdstuk 3 beschreef het effect van visuele informatie tijdens de exploratiefase op de 
nauwkeurigheid en benodigde tijd voor de oriëntatie-aanpassing in de haptische paral-
lel- en spiegeltaak.  De helft van de proefpersonen gebruikten de rechterhand voor 
exploratie en de linkerhand voor  het aanpassen van de teststaaforiëntatie, de andere 
helft vice versa. Er was een vast 5 seconden interval tussen exploratie en de oriëntatie-
aanpassing, en visuo-haptische congruentie werd parametrisch gevarieerd.  
In overeenstemming met onze hypothesen vonden we dat nauwkeurigheid bij de paral-
leltaak parametrisch varieerde met de mate en richting van de incongruente visuele 
informatie. Terwijl de nauwkeurigheid in de paralleltaak verminderde bij visuele infor-
matie met een incongruentierichting die overeenkwam met die van de egocentrische 
neiging, verbeterde de nauwkeurigheid juist door een gematigde visuele incongruentie 
in de tegengestelde richting. De nauwkeurigheid bij de spiegeltaak was daarentegen 
onveranderd in de reeks met incongruente informatie, terwijl zij zelfs verlaagd was in 
de reeks met enkel congruente informatie. Er was geen algemeen bevorderlijk effect 
van visuele informatie op de nauwkeurigheid in de paralleltaak, noch voor de congru-
ente, noch voor incongruente experimentele reeks.  
Deze resultaten tonen duidelijk dat er geen effect is van visuele informatie per se, maar 
dat het effect van visuele informatie afhankelijk is van het type haptische taak, de stabi-
liteit van de relatie tussen visuele en haptische informatie en de mate van visuo-
haptische incongruentie. Bovendien toont het aan dat er bij haptische taken flexibel 
gebruik gemaakt wordt van verschillende strategieën, visueel of somatosensorisch, met 
een specifieke gevoeligheid voor multisensorische integratie. 
 
In Hoofdstuk 4 voerden vrouwelijke proefpersonen een haptische parallel- en spiegel-
taak uit met hun lichaam in een frontale positie of gedraaid naar één kant, met de be-
nen in een hoek van 90 graden ten opzichte van het midsagittale vlak van het hoofd, 
dat in een frontale positie gehouden werd. De proefpersonen hadden zes seconden om 
het referentiestaafje te verkennen en tegelijkertijd de oriëntatie van het teststaafje aan te 
passen. In de helft van de trials werd de linkerhand gebruikt voor exploratie en de 
rechterhand voor het draaien van de teststaaf, en vice versa in de andere helft. 
Overeenkomstig met onze verwachtingen vonden we dat de nauwkeurigheid van de 
spiegeltaak verlaagd in de conditie waarin het lichaam gedraaid was, terwijl nauwkeu-
righeid bij de paralleltaak niet beïnvloed werd. Verdere analyses wezen uit dat dit effect 
het meest uitgesproken was in die proefpersonen waarbij het lichaam linkswaarts ge-
draaid was, en wanneer zij hun rechterhand gebruikten voor het verkennen van de 
referentiestaaf. Deze resultaten vormen een aanwijzing dat de spiegeltaak een kritische 
afhankelijkheid vertoont van lichaamsgecentreerde representaties. 
 
Tactiel werkgeheugen voor object-oriëntatie en ruwheid 
Terwijl object-oriëntatie belangrijk is voor het voorbereiden van een grijpbeweging,  is 
ruwheid belangrijk voor een gepaste afstemming van de grijpkracht, gegeven het feit 
dat een glad object uit onze handen zal glippen als de kracht van onze vingertoppen de 
wrijving van het oppervlak overschrijdt.  Van verschillende neurale gebiede is aange-
toond dat ze bijdragen aan het onderscheiden van macro- en microspatiële objectken-
merken, zoals oriëntaie en ruwheid. Het op de tast onderscheiden van oriëntatie doet 
een beroep op gebieden van de visuele verwerkingsroute, terwijl het onderscheiden van 
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ruwheid hersengebieden activeert van de tactiele verwerkingsroute. De studies be-
schreven in hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift onderzochten welke hersengebieden 
ten grondslag liggen aan tactiel werkgeheugen, een process dat informatie toegankelijk 
houdt voor aanstaande taken. Werkgeheugen voor macrospatiële staaforiëntaties en 
microspatiële oppervlakteruwheid is belangrijk voor het hanteren en op de tast her-
kennen van objecten. Voor beide studies werden rechtshandige proefpersonen gere-
cruteerd. 
 
Hoofdstuk 5 presenteert de hersenactiviteit van 4 vrouwelijke en 3 mannelijke proefper-
sonen die gemeten werd terwijl zij een haptische parallel- en spiegeltaak in de magneti-
sche resonantie scanner. Zij verkenden de oriëntatie van het referentiestaafje met de 
linkerhand en memoriseerden de oriëntatie. Na een variabel tijdsinterval (0,5, 5 of 10 
seconden) gebruikten de proefpersonen hun rechterhand om de orïentatie van een 
ander identiek (test)staafje aan die van het eerste staafje aan te passen. Er werden geen 
significante verschillen gevonden tussen de nauwkeurigheid in de parallel- en de spie-
geltaak. 
Onze resultaten geven aan dat de verwerking van de haptico-spatiële informatie in het 
tijdsinterval tussen stimulusverkenning en het aanpassen van de oriëntatie ondersteund 
wordt door een dynamisch netwerk van hersengebieden. We stellen voor dat de con-
tralaterale somatosensorische cortex betrokken zijn bij het eerste stadium van tactiel 
geheugen, zoals beschreven door Burton and Sinclair (2000). Deze sensorische geheu-
genindruk wordt vroeg in het geheugeninterval omgevormd tot een meer abstracte 
haptisch-ruimtelijke voorstelling. Het tweede geheugenstadium zou gevormd kunnen 
worden door de overlap van afnemende activatie in de primaire somatosensorische 
gebieden, en opkomende activiteit in de anterieure prefrontaalcortex (aPFC). Het der-
de geheugenstadium zou  de anterieure prefrontaalcortex en de parietaal-
occipitaalcortex kunnen activeren. Het is mogelijk dat de anterieure prefrontaalcortex 
de spatiële en motorische componenten in het haptisch-ruimtelijk werkgeheugen inte-
greert, terwijl de parietaal-occipitaalcortex betrokken zou kunnen zijn bij het zich visu-
ele voorstellen van de oriëntatie, ter ondersteuning van het werkgeheugen en de voor-
bereiding van de haptische oriëntatie-aanpassing.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de neurale grondslagen van tactiel geheugen voor weefselstruc-
tuur in de vorm van ruwheid. Mannelijke proefpersonen voerden een uitgestelde verge-
lijkingstaak uit, waarin kenmerken van 1, 2, 3, of 4 stukjes schuurpapier gedurende een 
interval van 10 of 12 seconden in het werkgeheugen gehouden moesten worden. 
De analyse van functionele magnetische resonatiebeelden onthulde activiteit in de 
primaire en secundaire somatosensorische cortex tijdens het voelen en vergelijken van 
de stukjes schuurpapier, en activiteit gerelateerd aan het geheugeninterval in de linker 
en rechter anterieure inferieure parietaalkwab (aIPL), pre-supplementaire motorische 
gebieden (pre-SMA) en de rechter dorsolaterale prefrontaalcortex (dlPFC). Analyse van 
individueel gedefiniëerde interessegebieden toonden aan dat de activiteit in de rechter 
anterieure inferieure parietaalkwab en de rechter dorsolaterale prefrontaalcortex speci-
fiek was voor het onthouden van ruwheid en toenam met het aantal ruwheden, onaf-
hankelijk welke hand gebruikt werd voor het voelen en het vergelijken. De linker ante-
rieure inferieure parietaalkwab liet alleen bij gebruik van de rechterhand een hogere 
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activiteit voor ruwheid en een aantal-afhankelijkheid zien. Daarbij vertoonde de rechter 
anterieure inferieure parietaalkwab alleen bij het gebruik van de rechterhand vooraf-
gaand aan correcte antwoorden 
hogere activiteit dan voorafgaand aan incorrecte antwoorden. De pre-supplementaire 
motorische gebieden openbaarden geen hogere respons voor de ruwheidvergelijkings-
taak vergeleken met een lokatievergelijkings-controletaak, noch lieten ze een modulatie 
zien door het aantal te onthouden ruwheden. 
Onze resultaten duiden erop dat de rechter hersenhelft dominant is bij tactiel werkge-
heugen voor ruwheid. We stellen voor dat de rechter dorsolaterale prefrontaalcortex 
een rol speelt bij abstracte cognitieve controleprocessen en het organiseren van meer-
voudige items in het werkgeheugen. Aan de andere kant zou de activatie van de rechter 
anterieure inferieure parietaalkwab de handhaving van een domein-specifieke voorstel-
ling van tactiele weefselstructuur kunnen weerspiegelen. 
 
Conclusies 
Hoofdstuk 2, 3 en 4 presenteren de effecten van afstand tussen de handen, geslacht, 
visuele informatie, lichaamshouding en de hand gebruikt voor verkenning en aanpas-
sing van de staaforiëntatie op een haptische parallel- en spiegeltaak. We vonden disc-
tinctieve effecten voor handafstand, lichaamshouding en visuele informatie op de pa-
rallel- en de spiegeltaak. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat haptische 
oriëntatie-aanpassingstaken mogelijk een referentiesysteem gebruiken dat een gewogen 
combinatie is van lichaams-gecentreerde en visuele referentiesystemen; lichaamsgecen-
treerde codering had de overhand tijdens de spiegeltaak, terwijl codering in een visueel 
oog- of hoofd gecentreerd referentiesysteem van groter belang was tijdens de parallel-
taak. 
De paralleltaak vertoonde een afhankelijkheid van de afstand tussen de handen en een 
foutenrichting die overeenkwam met de natuurlijke oriëntatie van de hand in de ruim-
te. Dit duidt erop dat haptiscje ruimtelijke voorstellingen niet genoeg rekening houden 
met de ruimtelijke orïentatie van de hand. Het feit dat mannelijke proefpersonen beter 
presteerden op de paralleltaak suggereert dat zij beter in staat zijn om met handoriënta-
tie rekening te houden. 
De prestaties op de paralleltaak verbeterden in de aanwezigheid van visuele informatie 
die op subtiele wijze tegen de egocentrische richtingsafwijking inging. Dit hand-
afhankelijke effect van de visuele incongruentierichting, samen met het foutenpatroon 
bij het geblinddoekt uitvoeren van de paralleltaak, tonen aan dat het toevoegen van 
visuele informatie per se niet genoeg is om de onvolkomendheid in het meeberekenen 
van handoriëntatie te compenseren. Presetaties on de spiegeltaak verslechterden daar-
entegen in de aanwezigheid van stabiele, congruente visuele informatie. Het is mogelijk 
dat proefpersonen onder deze omstandigheden gedwongen zijn om ook voor de spie-
geltaak een puur visuele strategie te kiezen, hoewel deze de prestaties negatief beïn-
vloedt.  De informatieve waarde van visuele input vermindert daarentegen in een con-
ditie met wisselende visuo-haptische congruentie. Om die reden zou incongruente 
informatie genegeerd kunnen worden in de spiegeltaak, die in tegenstelling tot de paral-
letaak op basis van enkel een lichaamsgecentreerde voorstelling met grote nauwkeurig-
heid kan worden uitgevoerd. 
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Op basis van de resultaten van de functionale magnetische resonantie-studies die de 
neurale grondslagen van haptisch werkgeheugen voor macrospatiële oriëntatie en mi-
crospatiële ruwheid, concluderen we dat haptisch werkgeheugen voor oriëntatie onder-
steund wordt door een neuraal netwerk bestaande uit de primaire somatosensorische 
cortex, anterieure prefrontaalcortex en de parietaal-occipitaalcortex, terwijl bij tactiel 
werkgeheugen voor ruwheid de rechter hersenhelft, en met name de rechter inferieure 
anterieure parietaalkwab en de rechter dorsolaterale prefrontaalcortex een belangrijke 
rol spelen (in mannen). Hoewel deze resultaten in afzonderlijke experimenten verkre-
gen werden, met verschillende experimentele opzet en statistische contrasten, zijn ze in 
overeenstemming met de betrokkenheid van verschillende neurale gebieden bij het 
vasthouden van micro- en macrospatiële informatie,  en bevestigen ze de rol van visue-
le gebieden met betrekking tot de laatstgenoemde objectkenmerken. Samengenomen 
duiden de resultaten verkregen met functionele magnetische resonantie en de gedrags-
resultaten voor haptisch oriëntatie-aanpassingstaken erop dat de occipito-parietale 
gebieden een specifieke rol zouden kunnen spelen  bij de representatie van macrospati-
ele oriëntatie, mogelijk in een visueel,  oog- of hoofd-gecentreerd referentiesysteem. 
Aan de andere kant zijn bij tactiel werkgeheugen voor microspatiële objectkenmerken 
waarschijnlijk juist gebieden in de rechter anterieure inferieure pariëtaalkwab en de 
rechter anterieure prefrontaalcortex van het grootste belang. 
  


