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Inleiding 

Richtinghoren is een computationeel proces waarbij tonotopische informatie op de cochlea door het 

brein wordt omgezet naar een ruimtelijk percept. Dit is een transformatie van tonotopische naar 

spatiële representatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen de twee oren. 

Geluid zal eerder bij het dichtstbijzijnde oor aankomen dan bij het verre oor. Ook de 

het geluid zal verschillen tussen beide oren. Met deze interaurale tijd

en ILDs) kunnen de hersenen de geluidslocatie op het horizontale vlak verwerken. Op het verticale 

vlak wordt het geluid gefilterd door 

richtingsafhankelijke spectrale kenmerken zijn noodzakelijk voor richtinghoren in elevatie. 

Spectraalarme geluiden zoals pure tonen kunnen, wegens het gebrek aan deze spectrale kenmerken, 

daardoor ook niet correct gelokaliseerd worden.

Transformaties 

Deze binaurale en monaurale geluidskenmerken zijn ten opzichte van de oren, en dus van het hoofd 

gerepresenteerd. Om de locatie van een geluidsbron in de ruimte te bepalen moet men dus rekening 

houden met de hoofdstand in de ruimte: 

Ts (Target in Space) is de locatie van de geluidsbron in wereld

relative to Head) is het doel ten opzichte van het hoofd (craniocentrisch) en H

positie van het hoofd in de ruimte (figuur 1).
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Richtinghoren is een computationeel proces waarbij tonotopische informatie op de cochlea door het 

een ruimtelijk percept. Dit is een transformatie van tonotopische naar 

spatiële representatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen de twee oren. 

Geluid zal eerder bij het dichtstbijzijnde oor aankomen dan bij het verre oor. Ook de 

het geluid zal verschillen tussen beide oren. Met deze interaurale tijd- en intensiteitverschillen (ITDs 

en ILDs) kunnen de hersenen de geluidslocatie op het horizontale vlak verwerken. Op het verticale 

vlak wordt het geluid gefilterd door de vorm van de oorschelp, het hoofd en het bovenlichaam. Deze 

richtingsafhankelijke spectrale kenmerken zijn noodzakelijk voor richtinghoren in elevatie. 

Spectraalarme geluiden zoals pure tonen kunnen, wegens het gebrek aan deze spectrale kenmerken, 

or ook niet correct gelokaliseerd worden. 

Deze binaurale en monaurale geluidskenmerken zijn ten opzichte van de oren, en dus van het hoofd 

gerepresenteerd. Om de locatie van een geluidsbron in de ruimte te bepalen moet men dus rekening 

n met de hoofdstand in de ruimte:  

    (Eq. 1) 

) is de locatie van de geluidsbron in wereld- of lichaamscoördinaten, T

is het doel ten opzichte van het hoofd (craniocentrisch) en Hs (Head in 

positie van het hoofd in de ruimte (figuur 1). 

 

 

 

 Figuur 1: Coördinaten transformatie van craniocentrische naar 

spatiële representatie van een auditieve stimulus. De oorsprong 

komt overeen met recht vooruit. Hs is de hoofdstand in de ruimte. 

Ts is de spatiele doellocatie. Th is de oorspronkelijke 

(craniocentrische) doel representatie.  

 

Richtinghoren is een computationeel proces waarbij tonotopische informatie op de cochlea door het 

een ruimtelijk percept. Dit is een transformatie van tonotopische naar 
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Geluid zal eerder bij het dichtstbijzijnde oor aankomen dan bij het verre oor. Ook de intensiteit van 
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Coördinaten transformatie van craniocentrische naar 

spatiële representatie van een auditieve stimulus. De oorsprong 

is de hoofdstand in de ruimte. 

is de oorspronkelijke 



Om te kijken naar een geluidsbron, moet een oog

ook rekening wordt gehouden worden met de initiële oogstand (figuur 2):

 

  

 

Hier bij is ΔG de geplande oogbeweging naar het doel in de ruimte, T

positie van het oog in de ruimte net voor de lokalisatiebeweging wordt ingezet. G is geconstrueerd 

uit een initiële hoofdstand (in de ruimte, H

Head).  

Goossens en van Opstal (1999), hebben de invloed van hoofdpositie op geluidslokalisatie onderzocht, 

en zij vonden dat witte ruis uitstekend gelokaliseerd kon worden onafhankelijk van de hoofdpositie 

van proefpersonen. Ook in dynamische situaties konden breedbandige geluiden uitstekend 

gelokaliseerd worden onder verschillende oogstanden in dynamische situaties (Vliegen et al. 2004). 

De verklaring van Goossens & Van Opstal (1999) was dat het auditieve syste

informatie combineert met hoofdpositie informatie om zo het doel in de ruimte te kunnen plaatsen 

(Eq. 1). 

Razavi en collega’s (2006) onderzochten de invloed van oogpositie op geluidslokalisatie. Ze lieten een 

proefpersoon lang (tot 20 minuten) fixeren op eccentrisch geplaatste lichtpunten, waarna een 

geluidsstimulus gelokaliseerd moest worden. Zij vonden, voor witte ruis, een invloed van oogpositie 

op geluidslokalisatie. Lewald en Getzmann (1996) onderzochten de horizontale en 

van oogpositie op geluidslokalisatie

geluidslokalisatie: het geluid werd waargenomen in de tegengestelde richting van de oogpositie.   
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naar een geluidsbron, moet een oog-hoofd beweging geprogrammeerd worden waarbij 

ook rekening wordt gehouden worden met de initiële oogstand (figuur 2): 

  (Eq. 2) 

 

 

 

Figuur 2: Coördinaten transformatie van craniocentrische naar 

spatiële representatie van een auditieve stimulus. H

hoofdstand in de ruimte, G is het oog in de ruimte, ΔG is de 

geplande oogbeweging naar het doel. Ts 

doellocatie, Th is de craniocentrische doel representatie. 

eweging naar het doel in de ruimte, Ts. De kijkrichting of 

positie van het oog in de ruimte net voor de lokalisatiebeweging wordt ingezet. G is geconstrueerd 

hoofdstand (in de ruimte, Hs) en initiële rotatie van het oog in het hoofd E

Goossens en van Opstal (1999), hebben de invloed van hoofdpositie op geluidslokalisatie onderzocht, 

en zij vonden dat witte ruis uitstekend gelokaliseerd kon worden onafhankelijk van de hoofdpositie 

proefpersonen. Ook in dynamische situaties konden breedbandige geluiden uitstekend 

gelokaliseerd worden onder verschillende oogstanden in dynamische situaties (Vliegen et al. 2004). 

De verklaring van Goossens & Van Opstal (1999) was dat het auditieve systeem de akoestische 

informatie combineert met hoofdpositie informatie om zo het doel in de ruimte te kunnen plaatsen 

Razavi en collega’s (2006) onderzochten de invloed van oogpositie op geluidslokalisatie. Ze lieten een 

uten) fixeren op eccentrisch geplaatste lichtpunten, waarna een 

geluidsstimulus gelokaliseerd moest worden. Zij vonden, voor witte ruis, een invloed van oogpositie 

op geluidslokalisatie. Lewald en Getzmann (1996) onderzochten de horizontale en verticale

geluidslokalisatie. Zij vonden, voor witte ruis, ook een invloed van oogpositie op 

: het geluid werd waargenomen in de tegengestelde richting van de oogpositie.   
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Coördinaten transformatie van craniocentrische naar 

presentatie van een auditieve stimulus. Hs is de 

hoofdstand in de ruimte, G is het oog in de ruimte, ΔG is de 

 is de spatiële 

is de craniocentrische doel representatie.  

. De kijkrichting of gaze G is de 

positie van het oog in de ruimte net voor de lokalisatiebeweging wordt ingezet. G is geconstrueerd 

rotatie van het oog in het hoofd Eh (Eye in 

Goossens en van Opstal (1999), hebben de invloed van hoofdpositie op geluidslokalisatie onderzocht, 
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Deze tegenstrijdige resultaten tonen aan dat mogelijkerwijs niet in alle condities oog- en 

hoofdstanden worden gecompenseerd tijdens het programmeren van een localisatie-respons naar 

een auditief doel. Men dient dan ook in ogenschouw te nemen dat de experimentele 

omstandigheden verschillend waren. Razavi en collega’s (2006) hebben lange abnormale fixaties 

gebruikt, en hoofdstand niet gevarieerd. Goossens en Van Opstal hebben oogposities niet 

systematisch veranderd (wel melden ze dit kort als voetnoot). Vliegen en collega’s (2004) 

onderzochten de compensatie van oog- en hoofdbewegingen tijdens en/of rondom de stimulus, en 

niet van oog- en hoofdstanden op het moment van het geluid. Lewald en Getzmann (2006) lieten de 

proefpersonen met een handpointer wijzen naar de locatie van de stimulus. 

Wij gaan kijken op een systematische wijze of zowel oog- en hoofdstand  worden gecompenseerd bij 

het programmeren van een lokalisatierespons naar tonen en breedbandige ruis, die aangeboden 

worden over een groot bereik. Zowel initiële oog- als hoofdstand werden onafhankelijk van elkaar en 

van de werkelijke geluidsbronlocatie gevarieerd. Het gebruik van tonen met verschillende 

geluidsfrequenties als auditief doel (Goossens en van Opstal, 1999) dient om te onderzoeken of 

compensatie van oog- en hoofdstand afhankelijk zijn van typisch akoestische kenmerken, en dus 

mogelijk gebeurt in een tonotopisch georganiseerd auditief systeem. 

Onze data toont aan dat alle breedbandige geluiden uitstekend worden gelokaliseerd, onafhankelijk 

van oog- en hoofdstand. Een interessante observatie is dat responsies naar tonen, ook al geven ze 

een incorrecte elevatie respons, wel een frequentieafhankelijke modulatie laten zien als gevolg van 

zowel veranderde oog- als hoofdstanden. Samengenomen kunnen al deze resultaten verklaard 

worden door compensatie van oog- en hoofdstand door een tonotopisch georganiseerd auditief 

systeem, en niet in een stadium waar kijkrichting/gaze wordt gecodeerd in een spatiële neurale map. 
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Methode 

Experimentele opstelling 

Proefpersonen 

Zes proefpersonen hebben deelgenomen aan het experiment (leeftijd 21-33 jaar). Geen van de 

proefpersonen had visuele of auditieve problemen. Alle proefpersonen hadden eerder deelgenomen 

aan andere auditieve lokalisatie-experimenten en zijn gewend aan de experimentele procedures uit 

het lab.  

Meetruimte en –techniek 

De meetruimte was volledig donker, geluidverzwakkend en echo-arm. Om de oogbewegingen te 

meten is een scleral search coil gebruikt. Voor het meten van de hoofdbewegingen is een tweede 

spoel op het hoofd gemonteerd, met behulp van een lichtgewicht brilframe. Een oscillerend 

magnetisch veld met 3 orthogonale componenten induceren richtingsafhankelijke fluxstromen in de 

twee spoelen. 

Auditieve en visuele stimuli 

De stimuli die zijn gebruikt, auditieve en visuele, waren afkomstig van speakers met daarop 

bevestigde LEDs die op hun beurt weer gemonteerd zaten op een draaibare boog van een doorsnee 

2,5 meter. De boog had 58 speakers met een elevatie bereik van -57.5⁰ tot +85⁰. De boog kon 360⁰ 

draaien met behulp van een computer gestuurde stappenmotor om de centrale verticale as, in 

stappen kleiner dan 1⁰. De intensiteit van de stimuli kon gevarieerd worden. Een extra hoeveelheid 

onbeweegbare LEDs waren gemonteerd op de wand op een afstand van 1.5m tegenover de 

proefpersoon in een spinnenwebachtige configuratie. De ringen van deze configuratie die wij hebben 

gebruikt zaten op 14°(ring 3) en 20°(ring 4) van het centrum, de 12 spaken stonden 30⁰ uit elkaar.  Er 

zijn vier verschillende auditieve stimuli gebruikt met een duur van 150 ms. Drie stimuli waren pure 

tonen met een frequentie van 1000, 5000 en 7500 Hz. Eén stimulus was breedbandig (witte ruis) met 

een vlakke frequentieband tussen 0.5 en 20 kHz. 

Calibratie-experiment 

Een experimentele sessie begon, na het inbrengen van de oogspoel, altijd met een calibratie-

experiment. De taak was om oog en hoofd zo goed mogelijk op te lijnen met 42 LEDs, aangeboden op 

[-55,-50,-40,…,60,70]° elevatie en [-20,0,20]° azimuth . Een laserstraal die wordt weerspiegeld op een 

plaatje aan een hengeltje aan de lichte brilframe waar ook de hoofdspoel aan zat, diende als 

hoofdpointer. Een drukknop, wanneer de proefpersoon meende het doel-LED goed te fixeren, startte 
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de registratie van 100ms van de hoofd en oog signalen, waarna een van de andere 42 LED-locaties 

werd aangeboden. 

Experiment: compensatie van oog- en hoofdstand bij geluidslokalisatie in 

het midsaggitale vlak 

Na het calibratie-experiment deden proefpersonen mee aan een geluidslokalisatie-experiment. Om 

initiële hoofdstand en oogstand te variëren dienden twee opeenvolgende LEDs als referentiepunten 

voor hoofd en oog. Na oplijning van hoofd en oog met het eerste en tweede visuele doel, 

respectievelijk werd een auditief doel aangeboden. De proefpersoon moest dan zo snel en accuraat 

mogelijk responderen met een oog-hoofdbeweging naar de locatie van de stimulus.  

De hoofd- en oogfixatieLEDs werden alleen gevarieerd in elevatie. De posities van de 

hoofdfixatieLEDs waren [-30, -15, 0, 15, 30]⁰ en van de oogfixatieLED [-20, -10, 0, 10, 20]⁰ (figuur 3A 

en 3B). Door deze verschillende oriëntaties ontstaan 25 unieke oog-hoofdcombinaties (figuur 3A en 

3B). De correlatie die te zien is tussen de oog in ruimte (Es) en hoofd in ruimte (Hs, figuur 3B) is 

onoverkomelijk: de positie van de ogen in de ruimte wordt beperkt door de positie van het hoofd in 

de ruimte. De positie van oog in hoofd (Eh, figuur 3A) echter, is niet gecorreleerd aan de hoofdpositie 

(Hs).   

De mogelijke speakerlocaties van de auditieve doelen varieerden enkel in elevatie en werden 

pseudowillekeurig gekozen uit [-55, -35, -15, 5, 25, 45, 65]⁰ (figuur 3C,D en figuur 5C,D). De 

doellocaties varieerden noch met werkelijke (figuur 5C,D) noch met gewenste (figuur 3C,D) oog 

(figuur 3C en5C)- en hoofdstanden (figuur 3D en 5D). 
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Figuur 3: Mogelijke oog-hoofdstanden en doellocaties. Hs = hoofd in ruimte, Eh = oog in ruimte, Es = 

oog in hoofd. Te zien is dat er geen onderlinge correlaties bestaan tussen de posities , behalve tussen 

Es en Hs. 

In totaal waren er dus 5 oogstanden x 5 hoofdstanden x 5 speakerlocaties x 4 geluidsstimuli, wat 

resulteerde in 700 unieke configuraties. Willekeurig (zonder terugleggen) zijn uit deze combinaties 

350 combinaties (behalve pp RM, zijn oogspoel ging halverwege het experiment kapot) getrokken en 

gepresenteerd aan de proefpersoon in twee afzonderlijke sessies met een duur van 15 à 20 min.  

De proefpersonen werden gevraagd hun neus te wijzen naar de hoofdpositie LED (80%). Er was geen 

externe visuele feedback van hoofdstand (de hoofdpointer zoals gebruikt bij de calibratie was 

verwijderd). Ze werden gevraagd om op een knop te drukken als ze de hoofdstand hadden 

ingenomen. Hierna doofde de hoofdoriëntatie LED onmiddellijk en verscheen de oogpositie LED. 

Proefpersonen moesten zonder hun hoofd te bewegen naar deze LED kijken en wederom op de knop 

drukken. Deze oogoriëntatie LED doofde onmiddellijk, en 200 ms later werd gedurende 150 ms een 

pseudo-willekeurig gekozen auditieve stimulus gepresenteerd (één van de drie tonen of de witte 

ruis). De respons van de proefpersoon was een oog-hoofdbeweging naar de locatie van de stimulus. 

Deze tijdlijn is te zien in figuur 4a. 
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 Figuur 4: tijdspad van één trial: de proefpersoon kreeg eerst een LED te zien (1), voor het oplijnen van

 het hoofd. Als de proefpersoon het hoofd richting de LED had bewogen (5) drukte hij een knop in (4). 

 Direct daarna kreeg hij weer een LED te zien (2), voor het oplijnen van de ogen. Als de proefpersoon 

 alléén de ogen in de richting van deze LED had bewogen (6), drukte hij weer de knop in (4). 200 ms 

 hierna kwam de geluidsstimulus (3), die 150 ms duurde. De proefpersoon maakte een vrije oog-

 hoofdbeweging (5 en 6) in de richting van de geluidsstimulus. 

Proefpersonen konden over het algemeen goed hun oog en hoofd in de gewenste positie plaatsen, 

ook al maakten ze fouten (figuur 5a en b). Voor de data-analyse is altijd de werkelijke oog- en 

hoofdstand gebruikt aan het begin van de auditieve stimulus. 

5.Stand hoofd  

in ruimte 

4.Drukknop 

3.Stimulus 

2.LED oog 

1.LED hoofd 

6.Stand oog  

in hoofd 

  150  200 ms 
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Figuur 5. Werkelijke tegen gewenste oog- en hoofdstand (a,b), en doel tegen werkelijke oog- en 

hoofdstand (c,d). Elke kleur is een andere proefpersoon (MW, RM, TS, MM, AK, MS).   

 

Experiment: compensatie van oogstand bij tweedimensionale 

geluidslokalisatie 

Proefpersoon MW heeft ook deelgenomen aan een geluidslokalisatie experiment waarbij de 

auditieve doelen aangeboden werden over een groot 2-dimensionaal bereik in het frontale veld. De 

visuele stimuli waren afkomstig van LEDs die op de muur waren bevestigd. De auditieve stimuli 

waren afkomstig van de boxen op de boog en waren dezelfde als bij het vorige experiment. 

In dit experiment waren de oog in hoofd oriëntaties gevarieerd in zowel azimuth als elevatie. De 

verschillende oog in hoofd posities werden gegeven door LEDs met een intensiteit van 20%. De 

coördinaten van de oog in hoofdposities waren [-17, -14, 0, 14, 17] elevatie en [-14, -10, 0, 10, 14] 

azimuth, dit waren de LEDs op ring 4, spaak 1, 5, 7 en op ring 3, spaak 3, 6, 9 en 12. 

De hoofdpositie was op [Azimuth, Elevatie] = [0,0]⁰ gehouden, de intensiteit van deze LED wisselde 

tussen 5 en 20%. De auditieve stimuluslocaties hadden zowel een elevatie als een azimuth 

component en werden aangeboden op [-40 -20 0 20 40]⁰ elevatie en [-40 -20 0 20 40]⁰ azimuth 

(figuur 6).  
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Figuur 6: mogelijke oogstanden (+) en stimuluslocaties 

(•) gebruikt bij het 2D experiment. De hoofdstand (O) 

blijft altijd centraal. 

 

In het geval dat de auditieve stimulus een azimuth component van 0° had, blokkeerde de boog de 

centrale LED op de muur. In dat geval werd de centrale LED op de boog gebruikt. Omdat de 

intensiteit van de LED op de muur en de LED op de boog verschilde, wisselde de centrale hoofdLED 

tussen 5 en 20%.  

Wanneer de oogpositieLED niet zichtbaar zou zijn omdat de boog deze zou blokkeren, was deze 

oogpositie-stimuluslocatie combinatie niet gebruikt (n=40).  

In totaal waren er dus 8 oogstanden x 1 hoofdstand x 25 speakerlocaties x 4 geluidsstimuli – 40 

configuraties = 760 unieke stimuluscombinaties mogelijk.  

Eén experimenteel blok bestond uit de willekeurige selectie (zonder terugleggen) van 126 of 127 

trials. De proefpersoon onderging twee sessies van drie blokken met twee pauzes van 4 min tussen 

de blokken. Omdat de boog tussen de trials verplaatst wordt, duurt een trial langer dan bij het vorige 

experiment. Eén sessie duurde 15 min. 
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Data analyse 

Lineaire Regressie 

Om te kijken wat de individuele compensatie van de factoren (stimulus in ruimte (Ts), hoofd in 

ruimte (Hs)  en oog in hoofd (Eh)) was op de stimuluslokalisatie (finale oogstand, R) hebben we een 

lineaire regressie toegepast.  

� �  � � �� �  	   (Eq. 3) 

� �  � � 
� �  	   (Eq. 4) 

� �  � � �� �  	  (Eq. 5) 

Meervoudige Lineaire Regressie 

Om te kijken wat de invloed was van de stimuluslocatie en in welke mate de hoofdstand in ruimte en 

oogstand in hoofd werden gecompenseerd, hebben we een meervoudige lineaire regressie gedaan. 

MLR geeft een inzicht in de invloed van de factoren op de afhankelijke variabele. Voor de MLR in het 

midsaggitale vlak is de volgende vergelijkingen gebruikt: 

∆� �  � � �� �  	 � 
� �  � � �� (Eq. 6) 

Voor het experiment in 2D zijn deze regressies apart op azimuth en elevatie componenten toegepast. 

Statistiek 

Voor de errorbars die in de staafdiagrammen te zien zijn, hebben we de bootstrapmethode gebruikt, 

met 1000 geresamplede datapunten.  
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Resultaten 

Experiment: compensatie van oog- en hoofdstand bij geluidslokalisatie in 

het midsaggitale vlak 

Breedbandige geluidslokalisatie 

We hebben proefpersonen breedbandige geluiden laten lokaliseren, terwijl we initiële oog- en 

hoofdstand flink hebben gevarieerd (zie Methoden, figuur 3). Als typisch voorbeeld voor 

lokalisatievermogen voor breedbandige geluiden, staat in figuur 7a de stimulus-respons relatie 

weergegeven voor proefpersoon MW. Wat duidelijk te zien is, is dat de responsies van deze 

proefpersoon goed overeenkomen met stimuluslocatie, zoals ook aangeduid door de hoge helling en 

correlatie van de lineaire regressie (beide nagenoeg 1; zie Eq. 3).  

Merk op dat oog- en hoofdstand enorm variëren voor deze dataset, en dat de breedbandige 

geluidslokalisatie niet aangetast lijkt te zijn door deze factoren. Om dat beter te kwantificeren 

hebben we ook bekeken hoe de geluidslokalisatie afhangt van deze twee factoren. Uit figuren 7b, en 

7c blijkt dat er geen systematische relatie is tussen breedbandige geluidslokalisatie en oog- (fig. 7b) 

of hoofdstand (fig. 7c): de correlatie van de lineaire regressie is erg laag. 

 

Figuur 7: stimulus-respons relatie (A), respons bij verschillende hoofd- (B) en oogstanden (C) op witte 

ruis lokalisatie, voor proefpersoon MW. De y-as laat de saccadische eindpunten zien van de 

lokalisatierespons. De x-as geeft respectievelijk de locatie van de geluidstimulus (A), de hoofdstand 

aan het begin van de stimulus (B) en de oogstand aan het begin van de stimulus (C) weer. Elk punt is 

een aparte trial, de blauwe lijn laat de fit door de data zien gebaseerd op de regressie analyse (Eq. 3, 4, 

5). Rechtsonder in de figuren staan de regressieresultaten.  

Om het geluidslokalisatievermogen van andere proefpersonen te kwantificeren, hebben we voor hen 

een meervoudige lineaire regressie (Eq. 6) toegepast op de data. Wederom zien we (figuur 8A) dat de 

stimulus-respons helling nagenoeg 1 is voor alle proefpersonen (de offset is nagenoeg 0, niet 

getoond).  
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 Figuur 8: meervoudige lineaire regressie (Eq. 6) voor alle proefpersonen voor de witte ruis stimulus. 

 De meervoudige lineaire regressie is gedaan voor de stimuluslocatie (A), hoofdstand in de ruimte (B) 

 en oogstand in hoofd (C). De stippellijn geeft de waarde aan wanneer de compensatie perfect zou zijn.  

De compensatie van oog- en hoofdstand is volledig (figuur 8B en C): de helling en correlatie is 

nagenoeg -1 voor bijna alle proefpersonen. 

Deze data samengenomen duidt erop dat proefpersonen breedbandige geluiden uitstekend kunnen 

lokaliseren, en nagenoeg volledig compenseren voor oog- en hoofdstand. Dit is in overeenstemming 

met Goossens en Van Opstal (1999). 

Invloed van frequentie op toonlokalisatie 

Om compensatie van oog- en hoofdstand bij toonlokalisatie te bestuderen, hebben proefpersonen 

ook gekeken naar tonen van verschillende frequenties. Dit laten we zien voor een typische 

proefpersoon in figuur 9. Het is goed te zien dat tonen niet systematisch gelokaliseerd kunnen 

worden als functie van stimuluslocatie. Ondanks de grote variatie in stimuluslocaties, hangen de 

lokalisatieresponsies daar niet van af en levert de fit (Eq. 3) een helling van ongeveer nul op. 

α β γ 
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Figuur 9: Geluidslokalisatieprestaties (gepooled voor oog- en hoofdstand) van proefpersoon MW naar 

drie verschillende pure tonen wiens locaties variëren in elevatie. De locatie van de geluidsstimulus 

staat weergegeven op de x-as. Y-as laat saccadische eindpunten zien van de lokalisatierespons. Elke 

punt is een afzonderlijke trial. De blauwe lijn is de fit door de data gebaseerd op de lineaire regressie 

analyse (Eq. 3). Rechtsonder in de panels staan regressieresultaten. Stel vast dat deze responsies 

vanuit verschillende oog-hoofdcombinaties zijn vertrokken. A) Gedrag voor 1 kHz tonen, B) 5 kHz, C) 

7,5 kHz. 

Om de geluidslokalisatieprestaties voor alle proefpersonen te kwantificeren, hebben we een 

meervoudige lineaire regressie toegepast (Eq. 6). In figuur 13 C,F en I zijn de hellingen van de 

meervoudige lineaire regressie voor alle proefpersonen te zien. De invloed van stimuluslocatie is 

voor bijna alle proefpersonen nagenoeg 0, maar de responsies hangen op een idiosyncratische 

manier af van de frequentie van de stimulus. Dit is voor alle proefpersonen te zien in figuur 10 

(offsets van de meervoudige lineaire regressie). Voor elke proefpersoon is kwalitatief hetzelfde te 

zien: tonen met lagere frequenties worden ruimtelijk ook lager waargenomen. Kwantitatief 

verschillen de offsets tussen de proefpersonen omdat elke proefpersoon een persoonlijke 

toonwaarneming heeft als gevolg van de persoonlijke frequentiefilters.  

Samenvattend kunnen we zeggen dat pure tonen niet correct gelokaliseerd kunnen worden, en dat 

de toonwaarneming idiosyncratisch afhangt van frequentie en proefpersoon (figuur 10 en 13). 

Andere studies hebben dit ook al aangetoond (Musicant en Butler 1984; Frens en Van Opstal 1995), 

en het is in overeenstemming met de waarneming dat spectrale cues ook proefpersoonafhankelijk 

zijn. 
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Figuur 10: Offsets van de MLR voor alle proefpersonen apart, voor de drie pure tonen (x-as), voor 

 invloed van de stimuluslocatie.   
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Compensatie van hoofdstand bij toonlokalisatie 

Toonlokalisatie, ook als die niet afhankelijk van stimuluslocatie is (zoals hierboven weergegeven), 

vertoont wel een enorme variatie. Proefpersoon MW (figuur 9) maakt responsies van -10 tot +50 

graden. Mogelijk hangt dit af van hoofd- of oogstanden, aangezien deze enorm variëren. Nu richten 

we ons even op hoofdstand. De proefpersonen moesten voordat ze de geluidslokalisatierespons 

maakten, het hoofd in de geïnstrueerde hoek hebben staan, tussen -30 en 30° elevatie. De 

lokalisatieprestaties van proefpersoon MW staan in figuur 11 uitgezet tegen de verschillende 

hoofdstanden. 

 

Figuur 11: Lokalisatieprestaties van proefpersoon MW in elevatie bij verschillende hoofdstanden (x-

as), vlak voordat de geluidsstimulus werd gepresenteerd. De y-as laat de saccadische eindpunten van 

het oog zien, nadat de geluidstimulus was gepresenteerd. Elk punt is een afzonderlijke trial. De blauwe 

lijn is de fit door de data gebaseerd op de lineaire regressie (Eq. 6). Rechts onderin de figuren staan de 

regressieresultaten. A) 1 kHz B) 5 kHz C) 7,5 kHz.  

Pure tonen kunnen niet correct worden gelokaliseerd door de proefpersoon, dit hadden we al gezien 

in figuur 9. De stimuluslocatie lijkt dus niet van invloed te zijn op de lokalisatie van pure tonen. Er lijkt 

echter wel een invloed van hoofdstand te zijn (figuur 11). Hoe lager de hoofdstand vóór de stimulus 

was, hoe hoger (in elevatie) de toon werd waargenomen. Om dit te kwantificeren hebben we een 

meervoudige lineaire regressie gedaan (Eq. 6). Als er volledige compensatie zou zijn voor hoofdstand, 

dan zou de regressiecoëfficiënt voor hoofdstand -1 moeten zijn. De regressiecoëfficiënten van deze 

meervoudige lineaire regressie voor de compensatie van hoofdstand zijn te zien in figuur 13B, E en H. 

De compensaties voor hoofdstand verschillen per proefpersoon en per frequentie, maar vooral bij de 

1 en 7.5 kHz toon compenseren alle proefpersonen voor de hoofdstand.  
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Compensatie van oogstand bij toonlokalisatie 

De variatie van de toonlokalisatie in figuur 9 zou naast de hierboven getoonde hoofdstand effecten 

ook voor een deel af kunnen hangen van de oogstand, aangezien de geluidslokalisatietaak uit werd 

gevoerd vanuit verschillende beginoogstanden. De proefpersonen moesten voordat ze de 

geluidstimulus gepresenteerd kregen, de ogen in een geïnstrueerde hoek hebben staan, tussen -20 

en 20° elevatie. De lokalisatieprestaties van proefpersoon MW staan in figuur 12 uitgezet tegen de 

verschillende oogstanden. 

 

Figuur 12: Lokalisatieprestaties van proefpersoon MW in elevatie bij en verschillende oogstanden (x-

as), vlak voordat de geluidsstimulus werd gepresenteerd. De y-as laat de saccadische eindpunten van 

het oog zien, nadat de geluidstimulus was gepresenteerd. Elk punt is een afzonderlijke trial. De blauwe 

lijn is de fit door de data gebaseerd op de lineaire regressie (Eq. 5). Rechts onderin de figuren staan de 

regressieresultaten. A) 1 kHz B) 5 kHz C) 7,5 kHz. 

Er lijkt een invloed van oogstand te zijn in figuur 12: hoe lager de oogstand voor de stimulus was, hoe 

hoger de toon werd waargenomen. Om dit voor alle proefpersonen te bekijken hebben we een 

meervoudige lineaire regressie gedaan (Eq. 6). In figuur 13C, F en I is de helling van de meervoudige 

lineaire regressie voor compensatie van oogstand te zien voor 1, 5 en 7.5 kHz, respectievelijk. De 

compensatie is weer persoonsgebonden, maar is voor de meeste proefpersonen rond de -1.  

De MLR (Eq. 6) analyse is gedaan op oog in hoofdstand, hoofdstand in de ruimte en stimulus locatie 

als voorspellers van de lokalisatierespons. In figuur 13 is het resultaat van de MLR te zien voor alle 

proefpersonen, voor de compensatie voor oogstand in het hoofd (3
e
 kolom), hoofdstand in de ruimte 

(2
e
 kolom) en de stimuluslocatie (1

e
 kolom). Wat direct opvalt is dat er geen compensatie plaatsvindt 

voor de stimuluslocatie (helling is voor bijna alle proefpersonen 0), de stimuluslocatie heeft dus geen 

invloed op de geluidslokalisatie. De oogstand wordt door bijna alle proefpersonen volledig 

gecompenseerd, behalve door AK. De hoofdstand wordt gedeeltelijk gecompenseerd,  de 

compensatie is erg frequentie- en persoonsafhankelijk. Proefpersonen compenseren het minst bij de 

5 kHz pure toon. 
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Figuur 13: MLR (Eq. 6) voor alle proefpersonen, voor de invloed van stimuluslocatie (1
e
 kolom) en 

 compensatie voor hoofdstand in de ruimte (2
e
 kolom) en oogstand in het hoofd (3

e
 kolom), voor de 

 drie pure tonen. 1
e
 rij = 1 kHz, 2

e
 rij = 5 kHz, 3

e
 rij = 7.5 kHz. De stippellijn geeft de waarde aan wanneer 

 de compensatie perfect zou zijn. 

In figuur 14 staat nog een keer de MLR weergegeven, maar nu voor alle proefpersonen apart. Voor 

de meeste proefpersonen, behalve AK, is de compensatie nagenoeg -1.   
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Figuur 14: compensatie voor oogstand in hoofd voor alle proefpersonen apart, voor de 

 verschillende tonen (x-as).  

Samengevat hebben we in dit experiment gezien dat breedbandige geluiden correct gelokaliseerd 

kunnen worden door proefpersonen, onafhankelijk van de verschillende oog- en hoofdstanden die 

we in elevatie hebben gevarieerd. Bij breedbandige geluidslokalisatie wordt dus nagenoeg perfect 

gecompenseerd voor oog- en hoofdstand.  

Pure tonen kunnen echter niet correct gelokaliseerd worden in elevatie. De verschillende oog- en 

hoofdstanden werden niet volledig gecompenseerd wat resulteerde in een incorrecte lokalisatie door 

de proefpersonen. 

In dit experiment hebben we dus gezien dat er een grote invloed is van oogstand op de lokalisatie 

van breedbandig geluid. Om dit verder te onderzoeken hebben we nog een experiment gedaan 

waarin we alleen de initiele oogstand hebben gevarieerd, de initiele hoofdstand bleef recht vooruit. 

Daarnaast hebben we de oogstand nu ook in azimuth gevarieerd, om te kijken of de oogstand in 

azimuth gecompenseerd kan worden.  

 

  



22 

Experiment: compensatie van oogstand bij tweedimensionale 

geluidslokalisatie 

Breedbandige geluidslokalisatie  

We hebben bij dit experiment in principe hetzelfde gedaan als bij het experiment in het midsaggitale 

vlak. De proefpersonen hebben breedbandige geluiden gelokaliseerd, terwijl de initiële oogstand 

flink werd gevarieerd (zie methoden). De initiële hoofdstand bleef altijd 0,0 (figuur 6). Geluidsstimuli 

en oogstanden werden nu ook in azimuth gevarieerd. Als voorbeeld van het lokalisatievermogen 

voor breedbandige geluiden staan in figuur 15 de stimulus-respons relaties weergegeven voor 

proefpersoon MW, in elevatie (A) en azimuth (C).  

 

Figuur 15: stimulus-respons relatie (A), respons bij verschillende oogstanden (B) op witte ruis 

 lokalisatie in elevatie en azimuth, voor proefpersoon MW. De y-as laat de saccadische eindpunten zien 

 van de lokalisatierespons. De x-as geeft respectievelijk de locatie van de geluidsstimulus (A en C) en de 

 oogstand aan het begin van de stimulus (B en D) weer. Elk punt is een aparte trial, de blauwe lijn staat 

 voor de fit door de data gebaseerd op de regressie analyse (Eq. 3). Rechts onderin de figuren staan de 

 regressieresultaten.  

C D 
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Dat proefpersonen breedbandige geluiden correct konden lokaliseren in elevatie, was al bekend uit 

ons vorige experiment. Dit is hier ook weer goed te zien in figuur 15a. Breedbandige geluiden kunnen 

ook in azimuth correct worden gelokaliseerd, is te zien aan de hoge stimulus-respons relatie in figuur 

15C en aan de helling en correlatie van de meervoudige lineaire regressie (Eq. 6), in de eerste kolom 

van figuur 17b: er wordt volledig gecompenseerd voor de stimuluslocatie.  

De oogstand werd echter wel gevarieerd (van -20 tot +20⁰ elevatie en azimuth). Uit figuren 15B en D 

lijkt de oogstand volledig gecompenseerd te worden in elevatie en azimuth. Dat blijkt ook uit de 

meervoudige lineaire regressie in figuur 16: de stimulus locatie wordt in elevatie (figuur 16A) en 

azimuth (figuur 16B) niet gecompenseerd: de helling en correlatie is 1 voor elevatie en azimuth. De 

oog- in hoofdstand in elevatie (figuur 16A) en in azimuth (figuur 16B) worden volledig 

gecompenseerd: de helling en correlatie is nagenoeg -1 voor beide.  

Deze gegevens samengenomen duidt erop dat deze proefpersoon breedbandige geluiden correct kon 

lokaliseren in azimuth en elevatie, en volledig kon compenseren voor oogstand in azimuth en 

elevatie. Dit is, voor elevatie, in overeenstemming met ons vorige experiment.  

 

Figuur 16: Meervoudige lineaire regressie (Eq. 6) van proefpersoon MW, voor de compensatie voor 

stimulus locatie (1
e
 kolom), en oogstand in hoofd (2

e
 kolom), voor elevatie (A) en azimuth (B) bij 

lokalisatie van witte ruis.  
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Invloed van frequentie op toonlokalisatie in elevatie 

Om de compensatie van oogstand bij toonlokalisatie te bestuderen, hebben proefpersonen ook pure 

tonen met verschillende frequenties gelokaliseerd. Voor proefpersoon MW is dit te zien in figuur 17. 

Het is goed te zien dat tonen in elevatie niet correct gelokaliseerd kunnen worden. De gevarieerde 

stimuluslocaties worden niet gecompenseerd: de helling van de regressie (Eq. 3) is bijna 0. Dit is ook 

te zien in de meervoudige lineaire regressie (Eq. 6) in figuur 21A: de compensatie en correlatie voor 

stimuluslocatie is nagenoeg 0 voor de drie pure tonen. Dit is in overeenstemming met ons vorige 

experiment. 

 

Figuur 17: geluidslokalisatie prestaties van proefpersoon MW, naar drie verschillende pure tonen 

 waarvan de locaties varieerden in elevatie. De lokalisatie van de geluidsstimulus staat weergegeven 

 op de x-as. De saccadische eindpunten van de proefpersoon (dus de lokalisatierespons) staat op de y-

 as. Elk punt is een afzonderlijke trial. De zwarte lijn is de fit door de data gebaseerd op de regressie 

 analyse (Eq. 3). Rechts onderin de figuren staan de gegevens van de regressieresultaten. Deze 

responsies zijn vanuit verschillende oogstanden vertrokken. Lokalisatierespons voor A) 1 kHz tonen, B) 

5 kHz, c) 7.5 kHz. 

Invloed van frequentie op toonlokalisatie in azimuth 

De proefpersonen hebben ook pure tonen gelokaliseerd in azimuth. Voor proefpersoon MW zijn de 

lokalisatieprestaties te zien in figuur 18. Het is goed te zien dat pure tonen in azimuth wel correct 

gelokaliseerd kunnen worden. De gevarieerde stimuluslocaties worden volledig gecompenseerd: de 

helling van de regressie (Eq. 3) is ongeveer 1. Dit is ook te zien in de meervoudige lineaire regressie in 

figuur 21D: de compensatie en correlatie voor stimuluslocatie is nagenoeg 1 voor de drie pure tonen.  

 

Figuur 18: geluidslokalisatie prestaties van proefpersoon MW, naar drie verschillende pure tonen 

 waarvan de locaties varieerden in azimuth. De lokalisatie van de geluidsstimulus staat weergegeven 
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 op de x-as. De saccadische eindpunten van de proefpersoon (dus de lokalisatierespons) staat op de y-

 as. Elk punt is een afzonderlijke trial. De zwarte lijn is de fit door de data gebaseerd op de regressie 

 analyse (Eq. 3). Rechtsonder in de figuren staan de gegevens van de regressieresultaten. Deze 

 responsies zijn vanuit verschillende oogstanden vertrokken. Lokalisatierespons voor A) 1 kHz tonen, 

 B) 5 kHz, c) 7.5 kHz. 

Compensatie voor oogstand bij toonlokalisatie in elevatie 

De variatie van toonlokalisatie in figuur 17 zou af kunnen hangen van de oogstand, aangezien de 

geluidslokalisatietaak werd uitgevoerd met verschillende beginoogstanden. De lokalisatieprestaties 

van proefpersoon MW in elevatie staan in figuur 19 uitgezet tegen de verschillende oogstanden. 

 

Figuur 19: lokalisatieprestaties van proefpersoon MW in elevatie, bij verschillende oogstanden (x-as). 

 De y-as laat de saccadische eindpunten van het oog zien, nadat de stimulus was gepresenteerd. Elk 

 punt is een afzonderlijke trial. De zwarte lijn is de fit door de data gebaseerd op de regressie analyse 

 (Eq. 5). Rechtsonder in de figuren staan de gegevens van de regressieresultaten. Deze  

 responsies zijn vanuit verschillende oogstanden vertrokken. Lokalisatierespons voor A) 1 kHz tonen, B) 

 5 kHz, c) 7.5 kHz. 

Er lijkt een compensatie te zijn voor de oogstand in elevatie: hoe lager de oogstand voor de 

stimuluspresentatie was, hoe hoger de toon werd waargenomen. Dit is ook te zien in de 

meervoudige lineaire regressie in figuur 21C: de helling en correlatie van de meervoudige lineaire 

regressie is bijna -1. Dit is in overeenstemming met ons vorige experiment. 

Compensatie voor oogstand bij toonlokalisatie in azimuth. 

De geluidslokalisatietaak in azimuth werd ook uitgevoerd met verschillende beginoogstanden. De 

pure tonen konden in azimuth correct worden gelokaliseerd, dus is te verwachten dat de oogstand 

volledig gecompenseerd wordt. In figuur 20 zijn de lokalisatieprestaties van proefpersoon MW te 

zien tegen de verschillende beginoogstanden.  
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 Figuur 20: lokalisatieprestaties van proefpersoon MW in azimuth, bij verschillende oogstanden (x-as). 

 De y-as laat de saccadische eindpunten van het oog zien, nadat de stimulus was gepresenteerd. Elk 

 punt is een afzonderlijke trial. De zwarte lijn is de fit door de data gebaseerd op de regressie analyse 

 (Eq. 5). Rechtsonder in de figuren staan de gegevens van de regressie resultaten. Deze  responsies zijn 

 vanuit verschillende oogstanden vertrokken. Lokalisatierespons voor A) 1 kHz tonen, B) 5 kHz, c) 7.5 

 kHz. 

De oogstand lijkt inderdaad volledig gecompenseerd te worden: de stimuluslokalisaties op de y-as 

zijn niet afhankelijk van de beginoogstanden op de x-as. In figuur 21E is dit te zien voor de 

meervoudige lineaire regressie: de helling en correlatie is voor alle pure tonen -1.  

Figuur 21: Meervoudige lineaire regressie (Eq. 6) van proefpersoon MW, voor de stimuluslocatie in

  elevatie (A) en azimuth (C), de oog in hoofdstand in elevatie (B) en azimuth (D). Voor de drie pure 

 tonen (x-as).  
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Discussie 

Volledige compensatie van oog- en hoofdstand bij breedbandige 

geluidslokalisatie  

De resultaten van het experiment in het midsaggitale vlak laten zien dat bij witte ruis, hoofd- en 

oogstand volledig worden gecompenseerd (figuur 8B en C). Lokalisatieresponsies zijn daarom ook in 

de richting van de doellocatie (figuur 7A). Dit betekent dat mensen in staat zijn om breedbandige 

geluiden goed te lokaliseren, ondanks veranderingen in initiële oog- en hoofdstand. Dit duidt er dus 

ook op dat in het dagelijks leven mensen goed breedbandige geluiden kunnen lokaliseren ook al 

bewegen die mensen continu. Goede geluidslokalisatie is ook waargenomen bij het experiment in 

het tweedimensionale vlak: naast elevatie werd in dit experiment ook in azimuth oogstand volledig 

gecompenseerd (figuur 17B) bij witte ruis. 

Het is daarom ook vreemd dat Razavi en collega’s (2007) en Lewald en Getzmann (2006) juist een 

verslechtering van geluidslokalisatie vonden als oogstand werd gevarieerd (hoofdstand werd niet 

gevarieerd). Dit kan misschien verklaard worden door de manier waarop het oogpositie effect is 

onderzocht: Razavi liet zijn proefpersonen tot 20 minuten fixeren totdat er een geluidstimulus 

gelokaliseerd moest worden. De geluidstimuli in het experiment van Lewald en Getzmann (2006) 

duurde 5 seconden. In beide studies moesten de proefpersonen de geluidstimulus lokaliseren met 

een handpointer, Razavi en collega’s (2007) liet de proefpersonen niet altijd kijken naar de 

stimuluslocatie en bleven de auditieve stimuluslocatie en pointerlocatie perifeer op de retina. 

Mogelijke effecten van de verminderde visuele resolutie als het gevolg van deze techniek, komen 

niet aan de orde in de discussie van hun data.  Waarschijnlijk is het effect dat Razavi en Lewald 

hebben gevonden geen auditief effect, maar heeft dit te maken met de lange fixatietijden en andere 

manier van aanwijzen van de stimuluslocatie.  

Onvolledige compensatie van oog- en hoofdstand in het auditief systeem 

De resultaten van het experiment in het midsaggitale vlak laten zien dat pure tonen niet correct 

worden gelokaliseerd in elevatie, de responsies hangen op een idiosyncratische manier af van de 

frequentie van de stimulus (figuur 10): tonen met een lage frequentie worden gemiddeld lager 

gelokaliseerd dan tonen met een hoge frequentie. Dit is in overeenstemming met studies van 

Goossens en Van Opstal (1999) Frens en Van Opstal (1995) en Musicant en Butler (1993). In azimuth 

daarentegen worden tonen wel correct gelokaliseerd (figuur 18) en de oogstand wordt volledig 

gecompenseerd (figuur 21E). 

De variatie die te zien is bij de toonlokalisatie in elevatie kan gevolg zijn van de invloed van de 

factoren die in het experiment gevarieerd werden: de stimuluslocatie, hoofdstand in de ruimte en 
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oog in hoofdstand. De stimuluslocatie blijkt voor 5 van de 6 proefpersonen geen invloed te hebben 

op toonlokalisatie (figuur 13C,F,I), alleen bij RM is een invloed te zien. Aangezien de resultaten van 

deze proefpersoon niet erg betrouwbaar zijn (heeft niet alle trials doorlopen, zie materiaal en 

methode) gaan we hier verder niet op in. De hoofdstand heeft wel een invloed en hiervoor wordt 

slechts gedeeltelijk gecompenseerd in de respons (figuur 13B,E,H). De mate van compensatie is 

proefpersoonafhankelijk. Dit is in overeenstemming met Goossens en Van Opstal (1999). Ook wordt 

oogstand proefpersoon- en frequentieafhankelijk gecompenseerd bij het lokaliseren van pure tonen 

(figuur 13 A,D,G), bij geen enkele proefpersoon is de compensatie bij alle tonen volledig.  

Dit betekent dat mensen pure tonen in elevatie niet optimaal kunnen waarnemen in het dagelijks 

leven, de steeds veranderende hoofd- en oogstanden in elevatie die bij bewegingen plaatsvindt 

kunnen mensen niet volledig compenseren als het om pure tonen gaat. Deze onvolledige 

compensatie van de oog- en hoofdstand zal leiden tot een invloed van die oog- of hoofdstand op de 

lokalisatie van de toon. De locatie van de responsie zal systematisch meeschuiven met de oog- of 

hoofdstand.  

De oogstand wordt door de meeste proefpersonen wel meer gecompenseerd dan de hoofdstand 

(figuur 13). Dit kan betekenen dat de signalen van de oogspieren beter worden doorgegeven aan de 

hersenen dan de nekspiersignalen, zodat je beter kan compenseren voor een verandering in 

oogstand dan in hoofdstand.   

Deze effecten zouden van invloed kunnen zijn op de lokalisatie van witte ruis. Wij vinden voor witte 

ruis echter geen effect van oog- en hoofdstand. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat wanneer 

oog- en hoofdstanden gecombineerd worden met de stimuluslocatie om tot een correcte 

representatie van de stimuluslocatie te komen (Eq. 2), alle frequenties aanwezig moeten zijn om de 

correcte transformatie te krijgen. Als er slechts één frequentie aanwezig is, kan de transformatie niet 

correct worden doorgevoerd en wordt de toon niet goed gelokaliseerd. Geluidslokalisatie is dus 

frequentieafhankelijk, dit betekent dat deze transformatie plaats moet vinden in het tonotopische 

domein van het auditieve lokalisatiesysteem.  
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