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Van de redactie nummer 4, jaargang 3, November 2008
De Connectie

Naamloos
We wisten het echt niet meer. Verscheidene thema’s zijn behandeld: bewustzijn, 1-0, schrik, 
play, doe het zelf, hello world, evolutie, verbeter de wereld met AI, kijk, paranoia, zoeken. Wat 
nu weer te bedenken? We besloten het op de bottom-up manier te doen: we zouden eerst ar-
tikelen verzamelen en er daarna een thema bij bedenken. Om er vervolgens achter te komen 
dat de artikelen zo divers zijn dat er geen thema aan vast te knopen was. Vandaar Naamloos. 
Maar inhoudsloos is het zeker niet. Fred Keijzer vertelt over belichaamde cognitie en het ver-
schil tussen levensechte modellen en modellen van echt leven. Vervolgens worden twee nieuwe 
vakgebieden uit de doeken gedaan: Affective Computing en Brain-Computer Interfaces. Bei-
den krijgen navolg: Affective Computing in de vorm van van robot Probo; Brain Computer 
Interfaces in de vorm van een persoonlijk verslag. Daarnaast geven we een overzicht van prij-
zen in de AI, en geeft Elske van der Vaart ons inzicht in de verschillen tussen AI opleidingen 
in Nederland. We sluiten af  met rookpluimpjes en boterkuipjes, maar niet voordat we u het 
laatste AI nieuws hebben gegeven in onze nieuwe vaste rubriek AI news. 

Behalve naamloos waren we ook bijna artikelloos, redactieloos en geldloos. Schrijvers van 
artikelen waren buitengewoon moeilijk te vinden, wat meteen de voornaamste reden is dat 
deze Connectie even op zich liet wachten. In de tijd dat studenten op het strand liggen met een 
Martini in de hand, moeten professoren hard aan de slag in de jaarlijkse paperwedstrijd: het 
publiceren van zoveel mogelijk papers in zo prestigieus mogelijke tijdschriften. Helaas stopt 
deze wedstrijd niet in de zomervakantie, met als gevolg dat de artikelen werden uitgesteld of  
meteen al afgezegd. Maar waar professoren ten minste nog gemotiveerd waren om te schrij-
ven, waren gemotiveerde studenten voor in de hoofdredactie in geen veld of  wegen te beken-
nen. En alsof  we nog niet genoeg problemen hadden, kwam ook de belastingdienst om de 
hoek kijken. Elke stichting is verplicht omzetbelasting te betalen en ondanks onze goede inten-
ties, kleine opzet en algemene desinteresse in belastingrecht, moesten ook wij er aan geloven. 

Maar uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen. Met trots presenteer ik dan ook 
een nieuwe hoofdredactie die u een jaar lang van Connecties zal voorzien: Marieke van den 
Heuvel & Bram de Beer (eindredactie), Norbert van Leeuwen (layout), Jasper van Turnhout 
(voorkant), en Joris de Ruiter (hoofdredacteur). Schrijvers van artikelen zijn gevonden. En wat 
betreft de belastingdienst: die gaf  ons uiteindelijk geld toe.

Rest mij de vorige hoofdredactie te bedanken voor al hun werk: Tessa Verhoef  (hoofdredac-
teur), Thije Visser, Pieter de Bie en Wouter Beek (eindredacteur), Jaldert Rombouts (penning-
meester) en Jasper van Turnhout (layout).  

Voor wie de oude Connecties nog eens door wil lezen, hebben we goed nieuws: bijna alle 
Connecties en artikelen zijn vindbaar in ons online archief  (http://www.deconnectie.com/
archief.php). En geruchten gaan dat zelfs de Connecties uit een vorig tijdperk daar binnenkort 
vindbaar zullen zijn..

Veel leesplezier!

Joris de Ruiter

Hoofdredacteur De Connectie
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Hebben robots een lichaam? 
Tussen levensecht en echt levend
Fred Keijzer, Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Fred Keijzer is universitair docent bij de 
vakgroep Theoretische Filosofie van de Faculteit 
Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Na 
zijn studie Theoretische Psychologie in Utrecht 
raakte hij geïnteresseerd in belichaamde en 
gesitueerde cognitie. Hij schreef  een proefschrift 
aan de Universiteit Leiden, The generation of  
behavior, over de vraag in hoeverre de interne 
sturing van gedrag noodzakelijk een vorm 
van representatie met zich meebrengt. Een 
uitgebreide versie van dit proefschrift verscheen 
als Representation and behavior bij de MIT 
Press in 2001. In Groningen is hij zich steeds 
meer op de biologie en evolutie van cognitie 
gaan richten en de vraag wat deze toevoegen 
aan wat we onder ‘cognitie’ moeten verstaan. 
Zijn Vidi-project Recasting cognition as layered 
agency is recent afgerond en hij werkt nu onder 
andere aan een boek over het afbakenen van 
het cognitieve domein: Not even stupid: On the 
origins of  agency.

Hebben robots een lichaam? Op 
het eerste gezicht lijkt dat een 
rare vraag. Natuurlijk hebben 
robots een lichaam! Robots zijn 
machines die gebouwd worden 
om iets te doen in de wereld, 
variërend van auto’s maken tot 
voetbal spelen en de Robocup 
winnen. Het is daarom nood-
zakelijk voor een robot om ef-
fectoren en sensoren te hebben 
die samenwerken in een fysiek 
en computationeel platform. 
Zonder een dergelijke belicham-
ing is het gewoon geen robot. 
Niemand zal hier iets aan af  wil-
len doen, maar het gaat hier om 
een ander punt: De aanwezig-
heid van een fysiek systeem en 
het hebben van een lichaam zijn 
niet noodzakelijk hetzelfde. 
 Belichaming werd een belangrijk begrip in de cogni-
tiewetenschappen met de opkomst van de belichaamde en ge-
situeerde cognitie in de vroege jaren negentig. Een grote naam 
op dit gebied is Rodney Brooks. Daarvoor richtte men zich 
vooral op het interne cognitieve systeem als de bron van intel-
ligente processen, waarbij de robotica een relatief  onbelangrijk 
randverschijnsel bleef. Met een aantal spraakmakende artike-
len zoals Elephants don’t play chess, Intelligence without representation 
en vooral Intelligence without reason stelde Brooks de noodzaak 
voor interne intelligentie ter discussie. Hiermee schoof  hij de 
fysieke interacties tussen een belichaamd systeem en een om-
geving naar voren als de bron van intelligente processen. Hij 
introduceerde daarbij de begrippen belichaming – intelligentie 
hangt af  van een specifiek lichamelijk systeem met sensoren 
en effectoren – en gesitueerdheid – intelligentie ontstaat door de 
interactie van een belichaamde agent met een omgeving.
Binnen de belichaamde cognitie werd de robotica een kern-
domein voor de bestudering van intelligente processen, omdat 
hier zowel de belichaming als de gesitueerdheid van cognitie 
centraal staat. Naast simulaties was het werk met robots nood-
zakelijk om de vaak onvoorzienbare aspecten van agents han-
delend in een omgeving in beeld te krijgen. Maar als robots 
zo belangrijk zijn in dit veld en zelfs aan de basis staan van de 
introductie van het begrip belichaamde cognitie, waarom zou het 
dan nog een vraag zijn of  robots een lichaam hebben? 
 De motivatie om die vraag te stellen komt van wat 
je terugkijkend een verdere biologische stap zou kunnen noe-
men in de belichaamde cognitie. Terwijl we ervan op aan kun-

nen dat biologische organismen 
daadwerkelijke agents zijn, is het 
veel minder duidelijk dat dit ook 
geldt voor kunstmatige agents. Als 
mens hebben we de neiging om 
zeer verschillende agentachtige 
artefacten op dezelfde manier 
te interpreteren als organismen. 
We noemen een zespotige robot 
al gauw een insectachtige robot, 
maar zoals Caroline Chang het 
zegt: “Just because a given robot has 
six legs, it is not a biorobotic insect.” 
De overeenkomsten tussen bei-
den zijn zeer oppervlakkig en be-
staan vooral in onze ogen. Alles 
wat we aan cognitie of  agency 
aanwezig veronderstellen kan er 
door ons zelf  ingelegd worden. 
Ik zal dit het ‘biologische grond-
ingprobleem’ (biological grounding 

problem) noemen: Hoeveel biologie moet je ‘inbouwen’ voordat 
een niet-biologisch model vergelijkbaar is met een biologisch 
origineel?
 Dit probleem kan het best geïntroduceerd worden 
door terug te gaan naar het bekende’ ‘symboolgrondingprobl-
eem’ (symbol grounding problem), in 1990 geformuleerd door Steven 
Harnad. In de klassieke symbolische benadering was er sprake 
van syntactisch gestructureerde symbolen die vaak wel een 
betekenisvolle vorm hadden voor een waarnemer (bijvoorbeeld 
‘Rode kubus’) maar waarbij die betekenis geen rol speelde voor 
het systeem zelf. De symbolen die het kunstmatige systeem han-
teerde, hadden geen verband met de externe wereld, ze waren 
niet gegrond. Dat viel alleen niet direct op, omdat de gebruikte 
symbolen wel betekenisvol waren voor menselijke waarnemers. 
Het symboolgrondingprobleem bestaat nu uit de vraag hoe je 
betekenis in dit belichaamde systeem kunt realiseren, los van 
die menselijke waarnemer. Harnad vond een oplossing door 
een symboolsysteem zijn eigen verbinding met de wereld te 
geven in de vorm van sensoren die de input vormden van een 
neuraal netwerk. 
 Je kunt je afvragen of  Harnads oplossing voldoet. Zo-
dra je na gaat denken over gronding, wordt het opeens moeilijk 
om te beslissen wanneer je geslaagd bent. De vraag met betrek-
king tot betekenis kun je namelijk met net zo veel recht op aller-
lei andere terreinen stellen. De opkomst van de belichaamde 
cognitie bracht nieuwe ingrediënten in het spel zoals belicham-
ing en gesitueerdheid. Hier kun je dezelfde vragen stellen die 
ook bij betekenis spelen: In welke mate is er sprake van een 
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oppervlakkige interpretatie door ons die niet gedragen wordt 
door het systeem zelf ? Noël Sharkey en Tom Ziemke beargu-
menteren bijvoorbeeld dat gronding een veel algemener prob-
leem is dat meer omvat dan het verbinden van een symbolisch 
domein met de wereld. Ze stellen dat er zwaarwegende proble-
men verbonden zijn met het idee dat elk fysiek ‘lichaam’ met 
sensoren en effectoren voldoet om interne representaties vast te 
‘haken’ aan de wereld.
 Waarom is dat? Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat 
hiermee het hele verhaal met betrekking tot betekenis en cog-
nitie verteld is. Zelfs als een computer voortaan als robot door 
het leven gaat is dit niet noodzakelijk voldoende om betekenis 
te genereren op een manier zoals dit bij mensen gebeurt. John 
Searle beargumenteerde met zijn ‘Chinese kamer argument’ 
indertijd dat de biologie van ons brein een verschil maakt, zelfs 
al is dit niet te zien aan de buitenkant. Hoewel lang weggewuifd 
binnen de cognitiewetenschappen, krijgt dit idee nu wel onder-
steuning vanuit de neurowetenschappen. De klassieke in-
formatieverwerkingsinterpretatie laat wel erg veel details en 
hersenprocessen weg waarvan je niet goed weet wat ze doen 
of  toevoegen. John Smythies stelt in zijn boek The dynamic neu-
ron bijvoorbeeld dat de tekstboekinterpretatie van zenuwcellen 
voorbijgaat aan de dynamiciteit en de veranderbaarheid van 
zenuwcellen, die heel wat meer doen dan activering doorsturen 
zoals in veel kunstmatige neurale netwerken. Gegeven het feit 
dat het menselijke brein, maar ook zenuwstelsels van andere 
dieren bijzonder complex zijn, moet je er eigenlijk vanuit gaan 
dat we nog niet goed genoeg weten wat er precies gebeurt en 
hoe het werkt. Informatieverwerking is een deel van het ver-
haal, maar het is een open vraag wat er nog meer gebeurt en in 
welke mate zaken als betekenis, cognitie en natuurlijk bewustzi-
jn daar mede van af  zouden kunnen hangen. In dit geval is het 
verbinden van een computer met sensoren en effectoren niet 
genoeg voor het oplossen van het symboolgrondingprobleem.
Sharkey en Ziemke stellen dat deze onzekerheid ten opzichte 
van het biologische origineel ook van toepassing is op de be-
lichaming van een robot. Er bestaan grote verschillen tussen 
het sensomotorische systeem van dieren en dat van robots. Het 
is dus goed mogelijk dat de huidige op computers gebaseerde 
robottechnologie niet geschikt is als model voor dierlijke be-
lichaming. Terwijl biologische processen het lichaam van een 
dier doorlopend opbouwen en herstellen, is een robot niet meer 
dan een verzameling onderdelen die op een in principe wille-
keurige manier aan elkaar vast worden gemaakt en zo een ro-
bot vormen. Er is geen intrinsieke integratie van de onderdelen, 
behalve dat het eindresultaat aan bepaalde eisen moet voldoen 
die door de ontwerper of  bouwer worden gesteld.
 De situatie is vergelijkbaar met die van het symbool-
grondingprobleem waar een symboolsysteem zo in elkaar gezet 
wordt dat de manipulaties op basis van een syntactische vorm, 
voor ons als waarnemers eruit zien als manipulaties die seman-
tisch betekenisvol zijn. Binnen de belichaamde en gesitueerde 

cognitie worden robots gebouwd zodat ze dingen doen die 
op ons de indruk maken van betekenisvol gedrag. Sharkey en 
Ziemke zeggen daarover: “the meaning of  a robot’s ‘actions’ is also in 
the observer’s world and not in the ‘robot world’. The robot’s behavior has 
meaning only for the observer.”
 Neem bijvoorbeeld een robot die ontworpen is om 
voor zichzelf  te zorgen door naar een oplaadstation te gaan om 
zijn batterijen op te laden. In welke mate is dit een adequaat 
model voor een dier dat hongerig is en op voedsel uitgaat? We 
weten het niet. De gelijkenis is voor veel onderzoekers binnen 
de belichaamde en gesitueerde cognitie voldoende om dit soort 
onderzoek te doen. Maar het gaat hier om een intuïtieve gelijkenis 
die bestaat voor een menselijke waarnemer die in beide gevallen 
een scharrelend ‘dierding’ ziet. Deze ‘dierdingen’ zijn  voor een 
naïeve waarnemer toevallig van een verschillend spul gemaakt. 
Maar welk criterium gebruiken we om de enorme verschillen 
in metabolisme, zelforganisatie, evolutionaire geschiedenis en 
sensomotorische complexiteit terzijde te schuiven? Los van wat 
wij er in zien zijn dieren en robots zeer verschillende systemen 
en je moet goede argumenten hebben om juist de gelijkenis 
voorop te zetten.
 Je kunt nu bijvoorbeeld zeggen dat een dergelijke ro-
bot dient als model om dit soort voedselzoekgedrag te onder-
zoeken. Al die andere verschillen horen gewoon bij de ideali-
satie die nodig is voor wetenschappelijk onderzoek en doen er 
verder niet toe. Dat klopt in het algemeen, maar bij onderzoek 
naar cognitie is er vaak meer aan de hand. Bij cognitieonder-
zoek lijkt het onderscheid tussen het te beschrijven fenomeen 
(cognitie, belichaming) en het kunstmatige model vaak weg te 
vallen. Cognitie en belichaming – in abstracte zin op te vatten 
als een vermogen tot perceptie en actie – verschillen als onder-
werp van meer klassieke wetenschappelijke onderwerpen als 
sedimentformatie, gastrulatie, fermentatie en de transcriptie 
van DNA. Bij dit soort onderwerpen heb je een natuurlijk 
fenomeen dat primair is en modellen die dat nabootsen. 
Bij cognitie en belichaming wordt de nabootsing in een com-
putationeel model of  een robot vaak zelf  ook als voorbeeld van 
het fenomeen gezien. Er is geen vanzelfsprekend en door ied-
ereen onderschreven onderscheid tussen de modellen en het 
gemodelleerde. Toen ik hierboven blijkbaar achteloos ‘cognitie’ 
aan zenuwstelsels koppelde (“Waarom kan cognitie niet aan 
een computer of  robot toegeschreven worden!” is een voor de 
hand liggende tegenwerping) en een onderscheid maakte tus-
sen biologische organismen als daadwerkelijke agents en kunst-
matige agents, moet ik bij veel cognitiewetenschappers op hun 
tenen hebben gestaan: waarom dit onderscheid? Waarom zijn 
kunstmatige agents niet gewoon agents? Wat voegt die biologie 
eigenlijk toe?
 Dit is precies de reactie die cognitiewetenschap an-
ders maakt dan de gemiddelde natuurwetenschap. Je kunt een 
algemeen onderscheid maken tussen ontwerponderzoek waarbij 
het algemene doel is om een artefact of  model te maken dat 
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aan bepaalde eisen voldoet en beschrijvend en verklarend onderzoek 
waarbij het algemene doel is om een bepaald natuurlijk fenom-
een zo goed mogelijk te begrijpen. Bij cognitieonderzoek is dit 
onderscheid lang niet altijd helder en vormen de artefacten 
en natuurlijke vormen van cognitie samen het ‘onderzoeksdo-
mein.’ Binnen de cognitiewetenschappen wordt cognitie vaak 
gezien als een algemene eigenschap die zowel in natuurlijke 
als kunstmatige vormen kan bestaan. Maar terwijl natuurlijke 
cognitieve systemen een eigen leven hebben los van onze inter-
pretaties is dit niet vanzelfsprekend voor kunstmatige systemen. 
Net zoals het symboolgrondingprobleem in eerste instantie niet 
opviel omdat de gebruikte symbolen voor ons wel betekenis 
hebben is het mogelijk dat het uitwendige gedrag van robots 
en dieren of  mensen in onze ogen sterk op elkaar lijken, maar 
dat er desondanks fundamentele verschillen zijn waar de cogni-
tiewetenschappen rekenschap van zou moeten geven. 
 Een goede reden om deze mogelijkheid serieus te 
nemen komt van onderzoek naar het waarnemen van agency. 
Volgens dit onderzoek bevat ons brein systemen die het voor 
ons mogelijk maken om de handelingen, gevoelens en intenties 
van anderen op te merken en te interpreteren op een manier 
die direct gekoppeld is aan die van onszelf. Twee kenmerken 
zijn zeer relevant: ten eerste vormen handelingen zelf  een zeer 
speciale en betekenisvolle stimulus voor menselijke perceptie. 
Vittorio Gallese en Thomas Metzinger stellen zelfs dat han-
delingen voor ons een fundamentele perceptuele en cognitieve 
categorie vormen die vergelijkbaar is met die van fysische ob-
jecten. Ten tweede gebeurt het toeschrijven van handelingen  
in eerste instantie niet op basis van een complex cognitief  
proces, maar is het meer zoals Mar en Macrae het omschri-
jven een “tendency to innately, automatically, and spontaneously view a 
broad variety of  different targets as holding goals and mental states.” Die 
automatische neiging om intenties en handelingen toe te schri-
jven aan van alles en nog wat is een essentieel onderdeel van 
ons vermogen tot sociaal gedrag, maar tegelijkertijd een bron 
van problemen voor het beoefenen van cognitiewetenschap. 
Blijkbaar hebben we als mens met onze specifieke evolutionaire 
achtergrond de neiging om op basis van een oppervlakkige geli-
jkenis spontaan en automatisch een heel scala aan intentionele 
en cognitieve eigenschappen toe te schrijven. Hoe kun je een 
wetenschap opbouwen als het domein waar die wetenschap be-
trekking op heeft gebaseerd is op het intuïtief  bij elkaar harken 
van zeer diverse fenomenen en processen?
 ’Maar wacht eens even’, zal hier weer de reactie zijn. 
Waarom is er sprake van ‘bij elkaar harken’ en ‘zeer diverse 
fenomenen’? Je kunt cognitiewetenschap definiëren als de be-
studering van intentioneel te beschrijven systemen, of  die nu 

kunstmatig of  biologisch zijn. Dit is een legitieme reactie die 
een hoop heeft opgeleverd en er is dan ook geen enkele re-
den om hier niet mee door te gaan. Het probleem hierbij is 
alleen dat dit relatief  weinig empirisch houvast geeft. Er is geen 
duidelijk omschreven onderzoeksdomein dat je systematisch 
kunt onderzoeken; dat begint met relatief  simpele case studies 
en de daar verkregen inzichten op een cumulatieve manier uit-
bouwt. De opkomst van de neurowetenschappen is eigenlijk al 
een duidelijke aanwijzing dat een biologisch uitgangspunt be-
langrijke voordelen biedt als het gaat om het ontwikkelen van 
onderzoekslijnen en een cumulatief  inzicht met betrekking tot 
cognitie. 
 Wat daarom ook zou moeten gebeuren is het expliciet 
omdraaien van de aanpak die leidt tot het biologische gronding-
probleem: cognitie niet langer interpreteren als een vrijzwevend 
fenomeen met diverse implementaties, maar biologische syste-
men als empirisch uitgangspunt nemen en het onderzoek aan 
dit soort natuurlijk aanwezige systemen gebruiken om de aard 
van (natuurlijke) cognitieve processen te doorgronden. Door 
een helder onderscheid te maken tussen fenomeen en model 
kun je het grondingprobleem laten verdwijnen en ontstaat er 
een situatie die meer lijkt op die bij andere wetenschappen.
Voor robotica betekent dit dat er sprake is van twee zeer ver-
schillende, maar allebei legitieme en relevante onderzoeksdoe-
len. Ten eerste kun je gewoon robots maken die voldoen aan de 
door de ontwerper gestelde doelen. Dit is een vorm van ontwer-
ponderzoek die als doel heeft goed werkende machines te mak-
en, zoals bijvoorbeeld robots die bij mensen de indruk wekken 
dat er sprake is van intelligentie of  emotie. Het werk van Ishig-
uro en Brooks Kismet is een mooi voorbeeld. Aan de andere 
kant kun je robotica meer in de geest van de belichaamde en 
gesitueerde cognitie toepassen als middel binnen beschrijvend 
en verklarend onderzoek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken 
aan het boek How the body shapes the way we think van Rolf  Pfeifer 
en Josh Bongard, waar zij benadrukken en illustreren hoe het 
hebben van een lichaam essentieel is voor veel aspecten van 
biologische intelligentie. Robots kunnen daarmee zowel  lev-
ensechte modellen als modellen van echt leven dienen. Maar 
in beide gevallen blijft het vooralsnog discutabel of  dergelijke 
modellen zelf  de cognitieve en mentale eigenschappen kunnen 
hebben die bij biologische organismen aanwezig zijn. Kortom, 
we weten niet of  robots wel een lichaam hebben.ø

Referenties
• http://www.rug.nl/staff/f.a.keijzer/index
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Affective Computing: 
Machines met gevoel voor emotie

In het jaar dat ik geboren 
werd schreef  Marvin Minsky 
al in The Society of  Mind: “The 
question is not whether intel-
ligent machines can have any 
emotions, but whether machi-
nes can be intelligent without 
emotions”. Het heeft een tijd-
je geduurd voordat het idee 
serieus genomen werd dat 
emoties een rol spelen in pro-
cessen die met intelligentie te 
maken hebben, maar ongeveer tien jaar geleden is er een nieuw 
onderzoeksgebied opgekomen vanuit de AI: Affective Compu-
ting. Affective Computing duidt alle onderzoeksrichtingen in de 
computerwetenschap aan die gerelateerd zijn aan, ontstaan uit, 
of  met opzet invloed uitoefenen op emoties. Tot voor kort was 
men met betrekking tot de AI vooral geïnteresseerd in fenome-
nen die te maken hebben met cognitie zoals bijvoorbeeld leren, 
plannen, beslissen, redeneren en perceptie. Het is duidelijk dat 
dit allemaal onderwerpen zijn die belangrijk en relevant zijn 
voor het bestuderen van intelligentie. Voorheen werd aangeno-
men dat emoties eigenlijk alleen maar in de weg zouden zitten 
bij deze processen, dat we door emoties bevooroordeeld raken 
en dat de invloed van onze gevoelens ervoor zorgt dat we niet 
meer rationeel kunnen redeneren. Per definitie zou dit ervoor 
zorgen dat we slechte beslissingen nemen. Inmiddels weten we 
dat deze aanname niet correct is, integendeel: emoties zijn zelfs 
heel belangrijk voor ons rationele denkvermogen. In de neuro-
wetenschap is door onder andere Antonio Damasio vaak laten 
zien dat schade in emotiegerelateerde hersengebieden samen 
gaat met verlies van het vermogen om rationele beslissingen te 
nemen. Phineas Gage is hiervan misschien wel het meest be-
kende voorbeeld. Nadat als gevolg van een explosie een grote 
ijzeren staaf  zijn brein doorboort wekt hij verbazing bij zijn 
doktoren omdat hij direct na het incident volledig alert en bij 
bewustzijn is. Er lijkt niks aan de hand te zijn; zijn geheugen, 
spraak- en taalvermogen en perceptie zijn volledig intact, maar 
langzamerhand blijkt dat zijn persoonlijkheid is veranderd. 
Vrienden en familieleden herkennen hem niet meer terug, hij 
heeft geen respect meer voor sociale conventies en vertoont 
egoïstisch gedrag. Er is geen enkel teken van empathie meer te 
vinden in zijn doen en laten en hij is onbetrouwbaar. Tegelijker-
tijd heeft hij grote moeite met het maken van rationele beslis-
singen. Hij maakt voortdurend verkeerde keuzes in het leven en 
handelt vaak onbewust in strijd met zijn eigen belangen. 
 Een ander voorbeeld waaruit de link tussen rationeel 
denken en emoties blijkt is een experiment dat gedaan is met zo-
wel gezonde proefpersonen als proefpersonen met hersenscha-
de in emotiegerelateerde gebieden. Bij dit experiment moeten 

deze personen een spel spelen 
waarin een bepaalde voorde-
lige strategie te ontdekken is. 
De proefpersonen met her-
senschade kunnen, net als 
de gezonde personen, na een 
tijdje volledig correct uitleg-
gen wat de juiste strategie is, 
maar in tegenstelling tot de 
gezonde mensen, handelen 
ze er niet naar en blijven ze 
verkeerde, ongunstige beslis-

singen nemen. Andere cognitieve processen worden ook sterk 
beïnvloed door onze emoties, zoals geheugen en leren. Zo is 
bijvoorbeeld aangetoond dat mensen beter presteren op het re-
peteren van ingestudeerde feiten als ze in dezelfde gemoedstoe-
stand verkeren als op het moment van leren. Emoties zijn ook 
van invloed op onze perceptie. Wanneer we boos of  verdrietig 
zijn is de kans groter dat we onze perceptuele aandacht richten 
op negatieve stimuli in de omgeving terwijl een blije bui juist 
een positievere kijk op het leven teweegbrengt. 
 Niet alleen spelen emoties een grote rol bij intelligen-
tie, ook in de interactie tussen mensen zijn emoties bijna niet 
weg te denken. De precieze verwoording die we gebruiken om 
een boodschap over te brengen is niet het enige dat invloed 
heeft op de betekenis. Er is namelijk ook invloed van non-ver-
bale signalen zoals gezichtsuitdrukking en intonatie. Het is niet 
voor niks dat emoticons zo populair zijn bij communicatie over 
het internet. Wanneer de mogelijkheid om deze sociale en emo-
tionele cues te begrijpen en te gebruiken verminderd is, worden 
de interactie en sociale vaardigheden al gauw beschadigd, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van autisme. Net zoals het vaak moei-
lijk is om met autisten te communiceren, zijn de mogelijkheden 
voor prettige en effectieve communicatie tussen de mens en af-
fectblinde computer beperkt.

Affective Social Computing Group
Ik ben gefascineerd door het idee dat emoties mogelijk een rol 
kunnen spelen bij het intelligenter maken van machines en het 
verbeteren van mens-machinecommunicatie. Dat is de reden 
dat ik besloten heb mijn afstudeerproject te doen in de Affective 
Social Computing Group van Christine Lisetti in Miami. Deze 
onderzoeksgroep werkt aan het ontwerpen en implementeren 
van affective agents en systemen die menselijke emoties kunnen 
herkennen en daarop reageren. Er komt heel wat kijken bij het 
ontwikkelen van zo’n systeem. Niet alleen AI, maar ook psy-
chologie en fysiologie vormen belangrijke ingrediënten in mijn 
project. Enkele belangrijke keuzes die overwogen moeten wor-
den zijn bijvoorbeeld: Welke modaliteiten gebruik je om bewijs 
te verzamelen over iemands emotionele toestand? Hoe eliciteer 

Tessa Verhoef, Masterstudente AI aan de Rijksuniversiteit Groningen

Pixar’s Wall-E, Sonny in ‘I Robot’, Marvin the Para-
noid Android uit de ‘Hitchhiker’s guide to the galaxy’ 
en HAL 9000 in Space Odyssey. Het is een kleine op-
somming van emotiebots, een populair onderwerp 
in de filmwereld. Zijn deze ideeën science fiction of  
toekomst? Het wordt onderzocht door Tessa Verhoef, 
student AI aan de Rijksuniversiteit Groningen en op 
dit moment afstuderend in Miami onder begeleiding 
van Tijn van der Zant en Fokie Cnossen. In de Affec-
tive Social Computing Group aan Florida International Uni-
versity (FIU) probeert ze te ontdekken welke rol er is 
weggelegd voor emotie in de AI.
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je emoties bij mensen? Hoe representeer je emoties in een com-
putationeel systeem? Hoe moet het systeem vervolgens op de 
gebruiker reageren?

Modaliteiten
De eerste en meest voor de hand liggende modaliteiten die 
men gebruikte om automatisch emoties te herkennen waren 
de gezichtsuitdrukking en intonatie in de spraak. Onderzoe-
kers concentreerden zich in eerste instantie vaak maar op één 
modaliteit, maar tegenwoordig is iedereen het erover eens dat 
emotieherkenning een multimodaal proces is. Mensen integre-
ren immers ook vaak informatie uit meerdere sensoren. Naast 
het feit dat het biologisch plausibeler is, levert het over het alge-
meen ook een robuuster en preciezer systeem op. Steeds meer 
onderzoekers besloten daarom om modaliteiten te combineren 
en ook werden er steeds meer andere modaliteiten gebruikt die 
mogelijk bewijs konden leveren over de emotionele toestand 
van een persoon. Een van de manieren om dat te doen is ge-
bruik te maken van de link die bestaat tussen emoties en het au-
tonome zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bestaat uit twee verschil-
lende systemen: het orthosympathische (‘fight or flight’) en het 
parasympathische stelsel (‘rest and digest’). Activiteit in deze sy-
stemen is van invloed op de werking van verschillende organen 
en dit is te meten als verandering in onder andere de hartslag, 
bloedvaten, ademhaling, lichaamstemperatuur en transpiratie. 
Het autonome zenuwstelsel wordt gereguleerd door de hypo-
thalamus, waarvan verondersteld wordt dat die betrokken is bij 
de verwerking van emoties. Fysiologische signalen zoals hart-
slag, bloeddruk en electrodermale activiteit kunnen daarom in-
formatie leveren over de emotionele toestand van een persoon. 
Voor mijn project werk ik samen met de afdeling Biomedische 
Technologie van FIU waar sensoren zijn gemaakt met speciaal 
als doel op een niet-invasieve manier fysiologische signalen te 
meten. Informatie uit deze sensoren gaan we combineren met 
video-opnamen van de gezichtsuitdrukking in een experiment 
waarbij proefpersonen worden blootgesteld aan emotie-elicite-
rende stimuli. 

Elicitatie
Toen de eerste pogingen werden ondernomen om emotieher-
kenners te maken werd er voor het verkrijgen van datasets nog 
geen gebruik gemaakt van stimuli of  emotie-elicitatie. Vaak 
werden acteurs gevraagd om bepaalde emoties te ‘acteren’, wat 
als voordeel heeft dat de data erg makkelijk te labelen is, maar 
een groot nadeel is het feit dat wetenschappelijk is aangetoond 
dat geacteerde emoties verschillen in aard van spontane emo-
ties. Ook zijn spontane emoties vaak veel subtieler en minder 
overdreven dan geacteerde emoties, waardoor de laatste catego-
rie de werkelijkheid niet representeert. Om deze reden kwam er 
steeds meer vraag naar data met spontane emotionele reacties 
en hiervoor waren elicitatie-technieken nodig. Het is niet mak-
kelijk om op een betrouwbare manier mensen in een bepaalde 

toestand te krijgen. Populaire methoden zijn het gebruik van 
affectgeladen foto’s, muziek en filmfragmenten. Inmiddels is er 
behoorlijk wat moeite gestoken in het selecteren van emotie-
eliciterende media. Zo is er speciaal voor dit doel een database 
met foto’s en hebben onderzoekers vijf  jaar gewerkt aan het 
creëren van een database met filmfragmenten. De filmfrag-
menten die wij gaan gebruiken voor onze experimenten komen 
uit deze database.

Representatie
Het is een hele uitdaging om zoiets vaags als een innerlijke bele-
ving of  gevoel te vertalen naar een representatie waarmee een 
computer kan omgaan. Zeker omdat psychologen en filosofen 
het er nog lang niet over eens zijn hoe emoties precies werken. 
Wat is de relatie met cognitie? Hoeveel verschillende emoties 
zijn er? Welke hersengebieden zijn erbij betrokken? Zijn ge-
zichtsuitdrukkingen cultureel of  biologisch bepaald? Over het 
algemeen kan onderscheid gemaakt worden tussen twee tegen-
strijdige representaties: een discrete set van basisemoties aan 
de ene kant en een continue meerdimensionale affectruimte 
aan de andere kant. De meest bekende psycholoog die aan-
hanger is van de discrete theorie is Paul Ekman. Hij beweert 
dat er zes basisemoties zijn: vreugde, verdriet, afschuw, angst, 
woede en verbazing. Dit idee baseert hij op een onderzoek dat 
hij in het verleden uitgevoerd heeft om erachter te komen of  
Darwins claim, dat expressies universeel en biologisch bepaald 
zijn, klopte. Ekman besloot met een verzameling foto’s van ver-
schillende gezichtsuitdrukkingen over de wereld te reizen en te 
kijken of  mensen een zelfde betekenis aan deze uitdrukkingen 
zouden toekennen. Van Japan tot Brazilië tot in de meest af-
gelegen dorpen in de jungle van Nieuw-Guinea werden de ex-
pressies van deze set van zes emoties herkend. Er zijn wel wat 
problemen met een puur discrete categorisatie van affect en er 
is daarom veel kritiek op deze theorie. Er is bijvoorbeeld niet 
een pure vorm van ‘angst’ aan te wijzen. Wanneer je achterna 
gezeten wordt door een bloeddorstige tijger is je angstbeleving 
anders dan in het geval je vreest een ernstige ziekte te hebben. 
Deze verschillende vormen van angst gaan ook gepaard met 
verschillende gezichtsuitdrukkingen en fysiologische reacties. 
Ook ‘verbazing’ kan heel verschillende vormen aannemen, 
afhankelijk van het feit of  we op een positieve of  een nega-
tieve manier worden verrast. Sommige onderzoekers hebben 
daarom de voorkeur voor een continue representatie waarin 
verschillende dimensies van belang zijn zoals bijvoorbeeld va-
lentie (positief/negatief) en arousal (hoge activiteit/lage activi-
teit). Het aantal dimensies dat is voorgesteld verschilt van twee 
tot wel zestien, zoals bijvoorbeeld wordt aangenomen in een 
van de theorieën gebaseerd op ‘appraisal’. Hierbij wordt aange-
nomen dat een emotionele reactie wordt gevormd door meer-
dimensionale evaluaties van een bepaalde situatie of  gebeurte-
nis, afhankelijk van de betekenis die deze gebeurtenis voor de 
persoon heeft. 
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Adaptatie
De reactie van het systeem op de gebruiker is uiteraard sterk af-
hankelijk van de toepassing. In e-learning zou een affectgevoe-
lig systeem de moeilijkheid van een opgave of  de uitleg kunnen 
aanpassen aan bijvoorbeeld waargenomen frustratie of  verba-
zing bij de gebruiker. Een ‘Affective Mirror’ geeft de gebruiker 
feedback over hoe hij of  zij overkomt op anderen met als doel 
communicatievaardigheden te trainen en de gebruiker voor te 
bereiden op een belangrijk interview of  een presentatie. Affec-
tive Computing kan ook een rol spelen in therapie. Een virtuele 
therapeut kan bijvoorbeeld autisten helpen emoties beter te be-
grijpen door ze keer op keer bloot te stellen aan verschillende 
role-playing scenario’s en te laten zien hoe je daarmee omgaat. 
Autisten hebben  veel moeite met generaliseren en het zien van 
relaties tussen verschillende affectgevoelige situaties, daarom is 
iedere mogelijke nieuwe situatie een grote uitdaging. Dit soort 
therapie is duur en tijdrovend met een menselijke therapeut. De 
Affective Social Computing Group in Miami is op dit moment 
bezig een samenwerking op te zetten met de faculteit Psycholo-
gie en het Miami Children’s Hospital waarbij angststoornissen 
en fobieën worden onderzocht. Ook bij dit soort stoornissen is 
er sprake van een tijdrovende therapie waarbij een desensitisa-
tie kan worden bereikt door zeer vaak herhaalde blootstelling 
aan de angstfactor in groeiende intensiteit. Een systeem dat 
angstintensiteit kan herkennen kan door middel van virtuele 
stimuli het desensitisatieproces overnemen van de menselijke 
therapeut en hierbij de intensiteit van de stimuli aanpassen aan 
de emotionele toestand van de gebruiker.
 Onafhankelijk van de toepassing is het in ieder geval 
belangrijk dat gebruikers het idee krijgen dat het systeem hen 
begrijpt en de meest natuurlijke manier om dat te laten zien is 
empathie. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker op een na-
tuurlijke manier kan interacteren met het systeem en de meest 
menselijke manier om dit te doen is face to face. Er wordt steeds 
meer onderzoek gedaan met expressieve avatars, robotgezichten 
en humanoid robots die verfijnde gezichtsuitdrukkingen kunnen 
laten zien. Kismet is misschien wel het meest bekende voor-
beeld van een emotierobot. Deze robot van Cynthia Breazeal 
kan met mensen interacteren op een manier die is geïnspireerd 
door de interactie tussen kinderen en verzorgers. Kismet kijkt 
en luistert naar personen en toont zijn emoties door middel van 
gezichtsuitdrukkingen en vocale brabbels.

    

   

Figuur 1: Kismet

   

Figuur 2: Kismet

Toekomst
Maar zitten we daar nou eigenlijk wel op te wachten? Ma-
chines en computers die onze emoties kunnen herkennen en 
daarop reageren? Veel mensen zijn, ondanks de grote variëteit 
aan mogelijke toepassingen, nog sceptisch over de toepasbaar-
heid en het nut van affectgevoelige computers en machines. 
Maar tegelijkertijd gaan ook ontzettend veel mensen wel met 
hun machines om alsof  deze hun emoties en frustraties kunnen 
begrijpen. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen schelden 
of  zelfs schreeuwen tegen hun computer? Fysiek geweld is ook 
niet uitgesloten. Picard: “People naturally express emotion to 
machines, but machines do not naturally recognize it”. Veel 
problemen en frustraties die ontstaan door miscommunicatie 
tussen mens en machine kunnen worden opgelost als de machi-
ne op zijn minst begrip toont, maar zich het liefst ook aanpast 
aan de gebruiker. Meer en meer zullen machines en elektro-
nische apparaten de status aannemen van ‘metgezel’ in onze 
levens. Nu al gaat bijna niemand meer zonder mobiele telefoon 
de deur uit en hoe gehecht zijn we wel niet aan onze computer? 
Zeker in situaties als ouderenzorg gaan robots ook steeds meer 
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een belangrijke sociale rol vervullen, wanneer de vergrijzing en  
het gebrek aan verzorgend personeel ervoor zorgen dat oude-
ren vaak dagen lang niemand op bezoek krijgen. Ik wil niet 
zeggen dat robots het contact met mensen kunnen vervangen, 
maar een aanvullende werking kan het zeker hebben. In een 
onderzoek waarbij ouderen in een verzorgingstehuis voor een 
tijdje een Aibo als huisdier kregen, bleek dat deze mensen niet 
alleen qua gezondheid vooruit gingen (meer beweging, socialer 
gedrag naar medebewoners toe, meer lachen), maar dat ze ook 
echt gehecht raakten aan de robot1. Toen ze na het experiment 
de robothond weer moesten inleveren reageerden sommige ou-
deren verdrietig en op vraag of  ze zelf  een Aibo zou kopen ant-
woordde één van hen: “Nee, dan is het niet dezelfde hond, deze 
heeft zo’n goede persoonlijkheid”. Ook al weten mensen heus 
wel dat het ding bestaat uit sensoren, plastic en elektronica, de 
manier waarop ze ermee interacteren lijkt veel op de interactie 
die ze zouden hebben met iets dat leeft. Ook met Kismet heb-
ben mensen er moeite mee het te behandelen als een ding. In 
een bepaald experiment waarbij proefpersonen werd gevraagd 
met verschillende intonaties tegen de robot te praten, waaron-
der met een boze stem, zeiden mensen dat ze zich erg schuldig 
voelden om Kismet zo verdrietig te maken. Zelfs zoiets simpels 
als bijvoorbeeld een Tamagotchi of  een ander virtueel huisdier 
heeft al gedeeltelijk eenzelfde effect. 

Hierbij voelen mensen zich namelijk ook schuldig als het beest-
je ongelukkig kijkt of  honger heeft en Japanse psychologen 
hebben wel eens geopperd dat zulk speelgoed een instinctieve 
menselijke behoefte bevredigt om emoties aan iets of  iemand 
toe te schrijven. Mensen doen dit automatisch en het feit dat 
wij op deze manier in elkaar zitten zorgt ervoor dat voor ons 
gevoel ‘echte’ sociale interactie kan emergeren met levenloze 
machines. Zelfs bij een simpel Braitenbergvoertuig herkennen 
we al angst, liefde en agressie in een voertuig dat simpelweg 
naar een lichtje toe beweegt of  het ontwijkt, en deze machine 
doet niet eens zijn best om affect te tonen. Dus met robots die 
dit wel doen, kunnen we nog veel meer bereiken!

Affective Computing is een jong onderzoeksgebied dat op dit 
moment sterk aan het groeien is. Dit blijkt wel uit de opkomst 
van tentoonstellingen die puur over emotiebots gaan en het feit 
dat er nu zelfs specifieke conferenties worden georganiseerd en 
steeds meer projecten worden gesponsord over dit onderwerp. 
Wie weet vinden we over twintig jaar het interacteren met af-
fectgevoelige machines wel net zo gewoon als het hebben van 
een mobieltje.ø

1. Zie de aflevering ‘Roboliefde’ van het VPRO programma De Toekomst: 
http://www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen/26435176/
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Brain-Computer Interfaces: the holy 
grail of Human-Computer Interaction

Yuen Fang, RU Nijmegen
(Y.Fang@student.ru.nl)

Studenten typen snel. De meesten  
onder ons halen met gemak zo’n 
30 woorden per minuut. Vaak hoef  
je er niet eens over na te denken; je 
denkt aan een woord en daar staat 
het. Maar zou het niet nog makke-
lijker zijn als je helemaal geen toet-
senbord nodig hebt? Als je werkelijk 
maar aan iets hoeft te denken en de 
computer registreert het? Vergeet 
handschriftherkenning, vergeet 
spraakherkenning; denk eens aan 
gedachteherkenning! De inhoud van 
hersenprocessen bepalen is voorlo-
pig nog sciencefiction, maar door 
middel van deze processen compu-
ters aansturen is al mogelijk. Der-
gelijke systemen worden brain-compu-
terinterfaces, oftewel BCI, genoemd.

Bij BCI systemen, zoals de naam 
aangeeft, is er directe communicatie 
tussen hersenen/zenuwstelsel en een 
computer/machine. Hierbij kunnen 
we onderscheid maken tussen syste-
men die signalen naar de hersenen 
sturen en systemen die signalen van 
de hersenen ontvangen. De meeste 
onderzoeken zijn erop gericht (vol-
ledig) verlamde mensen meer be-
wegingsvrijheid te kunnen geven en 
vallen dus onder de tweede categorie. 
Beide vormen zullen we hieronder 
bespreken. Idealiter zou je ook syste-
men hebben die signalen zowel kun-
nen versturen als ontvangen, zoals 
bijvoorbeeld arm- of  beenprothesen. 

Computer To Brain
Interfaces van deze soort stellen mensen in staat informatie van 
de computer te ontvangen. Dergelijke systemen maken het bij-
voorbeeld mogelijk voor doven om geluid waar te nemen of  
voor blinden om licht waar te nemen. Pionier op het gebied 
van kunstmatig ‘zien’ was William Dobelle (1941 – 2004)1. Hij 
had het idee om een computer videobeelden te laten analyse-
ren en aan de hand daarvan elektroden die aangebracht zijn 
in de hersenen te activeren. Deze stimulatie zorgt ervoor dat 
de gebruiker lichtflitsen waarneemt op bepaalde plaatsen. De 
werking van het systeem, net als bij de meeste BCI-systemen, 
berust op het aanpassingsvermogen van de hersenen. Na enige 
training is de gebruiker in staat contouren op te maken uit de 
flitsen. Dobelle’s eerste prototype maakte het mogelijk voor zijn 
blinde proefpersoon om weer licht waar te nemen. Dit systeem 
bevatte echter slechts 68 elektroden; je zou het ruwweg kunnen 
vergelijken met een afbeelding van 64 (8x8) pixels. Dit is lang 
niet genoeg om de patiënt echt iets te laten ‘zien’. Latere syste-
men werken daarom ook met veel meer elektroden.
Tientallen jaren later, in 2002, is Dobelle groot nieuws wanneer 
hij bij de 48ste American Society for Artificial Internal Organs een 
opname laat zien van ‘Jens’, een patiënt die met behulp van 
zijn vernieuwde systeem in staat is om op een parkeerplaats 
rond te rijden2. 

Het systeem bestaat uit een kleine camera, een computertje en 
de stimulator. Het is verrassend compact: De camera is in een 

1. http://tinyurl.com/5ohxxl
2. http://tinyurl.com/6frd6w

bril geïnstalleerd, de computer en stimu-
lator zitten op een gordel. De bril doet 
denken aan Geordi LaForge, een tech-
nicus uit de serie “Star Trek: The Next 
Generation”, die al vanaf  zijn geboorte 
blind is. Maar het is de poort in het hoofd 
van de gebruiker die nog het meest uit 
de sciencefiction lijkt gegrepen. Via deze 
poort wordt de stimulator aangesloten op 
de elektroden in de hersenen. De verhalen 
over een toekomst waarin het net zo mak-
kelijk is om nieuwe hardware aan mensen 
te koppelen als nu aan computers, lijkt 
opeens niet meer zo ver weg. In verband 
met medische complicaties moest het sy-
steem echter een jaar later weer worden 
verwijderd.

figuur 1: Computer 
jacks implanted    

   

figuur 2: Digital camera mounted on glasses
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Hoewel dit soort systemen fascinerend is, is BCI-onderzoek 
veelal gericht op systemen die commando’s van de hersenen 
kunnen ontvangen. Dit komt door de eerder genoemde focus 
op het verwerven van functionaliteit voor (volledig) verlamde 
patiënten. Voor hen is hersenactiviteit daadwerkelijk de enige 
manier om te communiceren met de buitenwereld.
Voor mensen met minder ernstige aandoeningen zijn er vaak 
makkelijkere alternatieven om te compenseren voor hun handi-
cap. Zo is er onderzoek naar kunstmatig zicht door systemen 
die waargenomen beelden omzetten in geluid. Bovendien be-
treft onderzoek naar dergelijke toepassingen soms geen ‘echte’ 
BCI; het is makkelijker de computer ergens aan het zenuws-
telsel aan te sluiten dan aan de hersenen zelf. Oorimplantaten 
bijvoorbeeld maken het mogelijk voor doven om geluid waar 
te nemen doordat ze de gehoorzenuw stimuleren en geven dus 
niet direct informatie aan de hersenen3.

Brain to computer
Voor het ontwikkelen van brain-computerinterfaces die infor-
matie van de hersenen verkrijgen, moeten twee belangrijke 
keuzes worden gemaakt: (1) Hoe meet ik de hersenactiviteit en 
(2) Hoe haal ik er zinnige informatie uit? 
Er zijn veel verschillende manieren om hersenactiviteit te meten 
die bruikbaar zijn voor BCI. Deze methoden zijn te ondersc-
heiden in invasieve en non-invasieve methoden. Voorbeeld van 
een invasieve methode is het maken van een eCoG (Elektrocor-
ticogram) door middel van een neuro-implantaat. Dit is vergeli-
jkbaar met EEG, alleen wordt de elektrische activiteit direct op 
de cortex gemeten. Een bekend systeem dat hiervan gebruik 
maakt is het BrainGate Interface System. Matt Nagle, een volledig 
verlamde patiënt, was jaren geleden al in staat een muiscursor 
te bewegen, tv kanalen te kiezen en Pong te spelen met behulp 
van dit systeem. Om dit mogelijk te maken werd er bij hem een 
microchip op de motorcortex geplaatst. Dit signaal gaat naar 
een versterker die aangesloten is op de computer. De computer 
moet dan leren welke signaal gecorreleerd is aan bijvoorbeeld 
“beweeg cursor naar boven”. Bij de eerste BCI-experimenten 
met dieren werd ook veel met invasieve meetinstrumenten gew-
erkt. Dit levert veel informatie op, maar is medisch gezien ook 
gevaarlijk. Bovendien kan het signaal verzwakken en zelfs on-
leesbaar worden als na enige tijd littekenweefsel ontstaat. 

Hoewel invasieve methoden nauwkeurigere informatie lev-
eren, worden non-invasieve methoden geprefereerd omdat ze 
minder ingrijpend en vaak ook minder duur zijn. Verreweg de 
meest gebruikte methode is de EEG (elektro-encefalogram). 
Hierbij meten elektroden op de hoofdhuid de verandering in 
elektrische spanning die veroorzaakt wordt door hersenactiv-
iteit. De temporele resolutie van deze metingen zijn vrij goed, 
maar doordat de schedel het signaal verstoort laat de spatiële 
resolutie heel wat te wensen over. In feite meet je niet de activ-
iteit in één gebied, maar een samenraapsel van alle activiteit er 

rondom heen. EEG’s worden bovendien makkelijk verstoord 
door spieractiviteit, zoals het knipperen van de ogen.

 Figuur 3: Een elektroden grid wordt aangebracht op de cortex

Een voorbeeld van het gebruik van EEG is het MAIA-project 
(Mental Augmentation through determination of  Intended Action). In dit 
project richt men zich op het aansturen van robots (prothesen) 
zonder invasieve procedures zoals bij het BrainGate Inter-
face System. Uit de experimenten blijkt het mogelijk voor de 
patiënten om een rolstoel aan te sturen en zich op deze manier 
voort te bewegen in een ruimte. Opvallend is dat de rolstoel 
zelf  ook ‘intelligent’ is; deze zal nergens tegen aan botsen om-
dat hij zelf  ook sensoren heeft. Dit heeft als voordeel dat, ook 
als mensen vermoeid raken en fouten gaan maken, het systeem 
deze fouten corrigeert en daarmee een ongeluk voorkomt. 
 Behalve EEG-signalen kunnen ook MEG’s (magneto-
encefalogram) gebruikt worden. Deze werken met magnetische 
velden in plaats van elektrische. Daardoor hebben ze zowel 
spatieel als temporaal een betere resolutie, maar zijn ze ook 
gevoeliger voor de omgeving. Magnetische velden zijn immers 
overal aanwezig en kunnen de metingen ernstig verstoren; het 
bewegen van een riem met metaal wekt al te veel inductie op. 
Bovendien is de apparatuur veel groter en duurder dan die voor 
EEG’s.
 Ook fMRI- (functional magnetic resonance imaging) en 
NIRS-(near infrared spectroscopy) metingen kunnen gebruikt 
worden. Zo kon men bijvoorbeeld succesvol met fMRI twee 
proefpersonen Pong laten spelen4. Voor thuisgebruik lijkt een 
fMRI-scanner geen goede oplossing gezien de grootte en de 
kosten. Bovendien is de temporele resolutie van deze methoden 
slecht; het kan enkele seconden duren voordat verandering in 
activiteit gemeten wordt.

3. http://tinyurl.com/6ee7tt 
4. http://tinyurl.com/6eajzx  
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Meten van hersenactiviteit is één ding, relevante informatie 
eruit halen een tweede. We weten bij lange na niet genoeg over 
de hersenen om alle activiteit te kunnen interpreteren. Daarom 
zijn BCI-systemen net zo afhankelijk van de gebruiker zelf  als 
van de computer. Het is de gebruiker die moet leren hoe hij/zij 
ongeveer dezelfde, herkenbare hersenpatronen moet producer-
en voor dezelfde commando’s. Een belangrijke stap is bepalen 
naar welke patronen/golven er gekeken wordt.
 Zo is er veel onderzoek geweest naar slow cortical po-
tentials (SCP’s). Dit zijn golven van hele lage frequentie die 
langzame spanningsverandering in de cortex aangeven. Deze 
golven kunnen na enige training bewust beheerst worden door 
mensen. Maar sommige mensen zijn beduidend beter in het 
beheersen van deze golven dan andere. Training varieert van 
een aantal weken tot een aantal maanden. Met behulp van deze 
golven kan de gebruiker een selectie maken (boven: positieve 
verandering vs. beneden: negatieve verandering). Het is mogel-
ijk hiermee bijvoorbeeld te schrijven door steeds de groep te 
selecteren waarin de gewenste letter zit. Dit gaat echter tergend 
langzaam (een paar letters per minuut). 
 Een ander event waar men op kan letten is de P300-
piek. Deze piek is te zien op een EEG, ongeveer 300 ms nadat 
een subject een relevante gebeurtenis waarneemt. Ook hiermee 
kan men ‘mentaal schrijven’. Op een computerscherm wordt 
bijvoorbeeld een tabel van het alfabet weergegeven. Eerst li-
chten één voor één de kolommen op. De computer herkent in 
welke kolom de gezochte letter zit doordat er bij het oplichten 
van deze kolom de grootste P300 piek wordt waargenomen. 
Daarna lichten de rijen één voor één op en wordt er een letter 
geselecteerd. Zelfs zonder training komen P300 pieken op de 
juiste momenten voor, dus de vereiste training is minimaal. Het 
schrijven gaat ook veel sneller – enkele woorden per minuut. 
Na veelvuldig gebruik verandert echter de P300 reactie op de 
stimuli, waardoor training nog wel nodig is. De mogelijkheden 
van dit soort systemen zijn beperkt omdat je in feite maar één 
commando kunt versturen. 
 Tot slot is er de mogelijkheid naar mu- en bèta-ritmes 
te kijken. Mu-ritmes komen voor in de somatosensorische- en 
motorcortex wanneer er geen input/output is. Bèta-ritmes 
komen vaak voor in combinatie met mu-ritmes. Beweging of  
het voorbereiden daarop veroorzaakt een vermindering in de 
mu- en bèta-ritmes (ERD), terwijl rust een vermeerdering tew-
eeg brengt (ERS). Verschillende activiteiten resulteren in mu-/
bèta-ritmes van verschillende frequenties op verschillende plaat-
sen. Voor ERD’s en ERS’s hoeft geen daadwerkelijke beweging 
plaats te vinden, het voorstellen ervan is al genoeg. Met behulp 
van deze patronen is het mogelijk bijvoorbeeld een muiscursor 
naar rechts te bewegen door dat commando te koppelen aan de 
activiteit die ontstaat als de gebruiker zich voorstelt dat hij/zij 
zijn/haar rechterarm beweegt. Een slimme computer kan dit 
signaal leren herkennen, met als voorwaarde dat de gebruiker 

in staat is om op commando ongeveer dezelfde hersengolven 
te produceren. Deze methode vergt meer training, van zowel 
mens als computer, maar biedt ook meer mogelijkheden dan 
letten op één specifiek event. 
 Let op dat dit allemaal EEG signalen zijn. Vaak zijn 
vergelijkbare MEG signalen te registreren, maar bijvoorbeeld 
fMRI levert heel andere data op. Daar zou men eerder moeten 
kijken naar activatie in verschillende hersengebieden om ver-
schillende commando’s uit elkaar te houden. Zoals eerder 
gezegd richt veel onderzoek zich op EEG omdat dit het een-
voudigst is.
 Feitelijk gaat het altijd om het zo precies mogelijk 
herkennen van hersenactiviteit in een gebied. Hoe meer onder-
scheid gemaakt kan worden tussen hersensignalen (classifica-
tie), hoe meer en preciezer er aangestuurd kan worden. De 
hersenen leveren per seconde ongelooflijk veel data op. Het 
online (in realtime) verwerken van deze data vergt vermogen 
en ‘intelligentie’ van de computer. Daarom wordt er veel tijd 
gestoken in onderzoek naar betrouwbare en snelle signaalana-
lyse.
 Ook het vinden van de meest effectieve weergave 
speelt een belangrijke rol. Is bijvoorbeeld zo’n alfabettabel het 
beste of  kan men beter een muis gebruiken? De interface heeft 
veel invloed op hoe snel iemand met het systeem kan werken. 
Daarom is dit ook een belangrijk deel van het onderzoek, want 
een interface die goed werkt voor ‘gewone’ mensen is niet per 
definitie ook de beste interface voor een BCI-systeem.

Andere toepassingsmogelijkheden
Hoewel veel BCI’s ontwikkeld zijn met het oog op het verw-
erven van functionaliteit voor mindervaliden, zijn ook andere 
toepassingen denkbaar. Denk aan het automatische typproces 
zoals beschreven aan het begin, een verbetering van onze sen-
soren, extra sensoren, telepathie of  misschien zelfs het gebruik 
van extra ledematen zoals een derde en vierde arm. Gewone 
gebruikers stellen echter wel hoge eisen aan de systemen. 
Waarom zouden we immers zo’n mental typewriter gebruiken 
die een paar woorden per minuut haalt, terwijl we zelf  met 
gemak 40 woorden per minuut kunnen typen? Doordat de ge-
wone gebruiker niet gedwongen is de systemen te gebruiken 
zullen deze systemen een grote toegevoegde waarde moeten 
hebben en veilig moeten zijn. Dat de ingreep te invasief  is zou 
ook een argument kunnen zijn, maar met de opkomst van cos-
metische chirurgie en de acceptatie van een RFID-chip onder 
de huid voor toegang tot de Baja Beach Club lijkt sleutelen aan 
je lichaam voor sommigen geen probleem te zijn.
 Voor gamers hebben BCI-systemen een speciale 
charme en zij vormen daarmee ook een grote groep potentiële 
gebruikers. Wat zou Virtual Reality meer ‘real’ maken dan een 
directe interface met de virtuele realiteit in de computer? Denk-
end aan lopen zie je je alter ego bewegen, en kom je in een 
gevaarlijke omgeving, dan wordt je amygdala gestimuleerd om 
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angst te voelen. Het klinkt allemaal heel erg als sciencefiction, 
maar wellicht is het niet zo ver weg als het lijkt. Zo blijkt het al 
mogelijk om met gedachten je alter ego in Second Life te bes-
turen, zoals gedemonstreerd op Keio University in Tokio5. 
Begin volgend jaar komen al twee BCI-systemen op de markt 
die bedoeld zijn voor de ‘gewone’ consument. Voor 299 dollar 
kun je dan een EPOC neuroheadset van Emotiv Systems in 
huis hebben. Deze kan aangesloten worden op een normale PC 
en dient als aanvullende controller voor speciaal ontwikkelde 
spellen, als ook wellicht een alternatief  voor input via toetsen-
bord of  muis. De vraag is hoe goed dit systeem uiteindelijk zal 
blijken te werken, want de demo’s zijn weinig indrukwekkend 
en de prijs is verdacht laag. Ter vergelijking: één Mindball-
set van Interactive Productline IP AB6 kost meer dan 20.000 
dollar. Toegegeven, de prijs is voor het hele systeem inclusief  
beeldscherm en speciale tafel, maar het prijsverschil met ‘nor-
male’ systemen is duizelingwekkend. Tot slot zou het trainen 
met BCI-systemen voor medische doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Dienend als neurofeedbackapparaat kunnen mensen 
leren hun hersenactiviteit beter te beheersen. Voor gewone ge-
bruikers als middel om beter met stress om te gaan, voor epi-
lepsie- en ADHD-patiënten mogelijk als therapie. Hoe effectief  
neurofeedback is tegen deze aandoeningen is nog onduidelijk. 

Tot slot
Net als alle nieuwe technologie, roept de ontwikkeling in BCI 
veel vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het ge-
bruik op langere termijn? Kan het veranderen van onze hersen-
golven onbedoelde effecten hebben? En wat zijn de gevolgen 
voor de samenleving als BCI’s aanslaan en in elk huishouden te 
vinden zijn? Zal dit leiden tot het vervagen van de grens tussen 
mens en machine? Is dit goed of  slecht? Zal dit leiden tot een 
situatie zoals in de film Existenz, waarin de machine zo goed 
kan communiceren met de mens dat spel en realiteit niet meer 
te onderscheiden zijn? Zal de volgende generatie nog meer ge-
obsedeerd zijn door computers dan deze? Zal Second Life onze 
First Life zijn? Zoals bij alle nieuwe technologie kunnen we niet 
voorspellen wat de (on)mogelijkheden zullen zijn. Vijftig jaar 
geleden dacht men nu computers te hebben die de Turing Test 
kunnen doorstaan, terwijl de meeste chatbots alleen nog maar 
onzin uitkramen. Virtual Realitybrillen zijn bijvoorbeeld ook 
al beschikbaar, maar ik ken nog niemand die er een bezit. Hoe 
ver men kan komen met BCI en hoe snel het gaat, zal nog 
moeten blijken. Verschillende universiteiten en instituten zetten 
hun geld in op verschillende interfaces, verschillende analyses 
en verschillende meetmethoden. (BCI-wedstrijden: http://ida.first.
fhg.de/projects/bci/competitions/).ø 

5. http://www.keio.ac.jp/english/press_release/071018e.pdf
6. http://www.mindball.se/

A g e n d A
11 november
[Dag van de Droom - Kunst, film en wetenschap]
Symposium en filmprogramma
Wat doen dromen met ons? Wat hebben we aan dromen? En wat kunnen we 
ermee? Programma: dromen in de psychoanalyse, films van David Lunch, 
droom vanuit de neurowetenschap, een interview met kunstmanaar Paul 
Klemann. ’s Avonds twee films.
Symposium: dinsdag 11 november 13:15 - 17:30, Amsterdam
Films: dinsdag 11 november, 19.30 – 23.15 uur, Amsterdam
Voor deelnemers van het middagsymposium is het volledige programma 
gratis.  http://tinyurl.com/5o3ulg

20 november
[Congres SGML/XML-vereniging - Semantiek en Interoperabiliteit.  Plan-
etarium Amsterdam Zuidoost], gratis
http://www.xmlholland2008.nl

26 november
[Logic, Language and Reasoning Seminar]
Speaker: Iris van Rooij
Title: What Makes a Problem Hard (or Easy)? A Computational Perspective
Date and time: Wednesday 26 November 2008, 15.00-17.00
Location: Room 3.27, ILLC, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam
http://www.illc.uva.nl/MScLogic/news/

28 november
[Symposium - Donders Symposium: Cognitive Neuroscience: from Molecule 
to Man]
Datum: 28 november 2008, 09:30 - 18:00
Locatie: Aula, Radboud Universiteit Nijmegen
Kosten: geen, wel van tevoren inschrijven 
Informatie en inschrijving: http://tinyurl.com/66zu43

8 december
[How emotions affect cognition through neuromodulator changes]
08-12-2008 from 15:00 to 16:30
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden, Room 5A42
http://tinyurl.com/6jra5x

9 december
[Colloquium: Perceptual learning, motor learning, and automaticity]
09-12-2008 from 15:00 to 12-12-2008 18:00
Learning is the most basic function of  the brain: it changes the structure 
of  synapses, forges bonding between mothers and their children, allows 
us to ride a bike, and enables us to recite passages from literary works. In 
this three-day conference, we focus upon three sub-topics of  learning that 
are critical to human cognition: perceptual learning, motor learning, and 
automaticity. 
http://www.nin.knaw.nl/learning/

18 december
[Dynamic gaming symposium]
“Dynamic gaming heeft betrekking op de verschillende aspecten van het 
aanpassingsvermogen van de systemen binnen een computergame. De trend 
van tegenwoordig verschuift steeds meer van ‘scripted events’ naar reactiv-
iteit van de spelomgeving. Tijdens dit symposium zullen aan bod komen: 
physics, pathfinding, planning behaviour, character animation
Groningen, gratis, http://www.dynamicgaming.nl
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Ervaringen
Rutger Vlek, verbonden aan het  Donders Centre for 
Brain, Cognition and Behaviour.
(r.vlek@donders.ru.nl)

Met een lichte hoofdpijn zit ik in een kleine ruim-
te in de kelder van een gebouw dat in de jaren 70 
ongetwijfeld ‘state of  the art’ moet zijn geweest.  
Twee personen en een sprekende computer zijn 
zojuist twee uur bezig geweest met het aanbren-
gen van ruim 250 elektroden op mijn hoofd. 
Vanaf  mijn hoofd loopt er nu een dikke bos ka-
bels naar een wit kastje achter mijn stoel. Het 
kastje werkt op een accu zodat ik niet het risico 
loop geëlektrocuteerd te worden door onze net-
spanning, wordt mij verteld.  Vanuit het kastje 
wordt de informatie uit mijn hersenen middels 
laserstralen naar een andere ruimte verstuurd 
waar een aantal krachtige computers, gevoed 
door mijn hersenactiviteit, een beslissing voor 
mij maakt…

Tot zover een prachtig science-
fictionscenario, maar eigenlijk 
is het precies wat ik heb meege-
maakt in de eerste maand van 
mijn baan als aio bij de Radboud 
Universiteit. Het was, zacht uit-
gedrukt, even wennen om in 
zo’n nieuwe tak van onderzoek 
te starten. Het bovenstaande 
experiment ten behoeve van het 
ontwikkelen van een ‘Brain-Com-
puter Interface’ was voor mij wel 
een mooie aanleiding om even 
terug te denken aan hoe ik hier 
terecht gekomen ben.

Toegepaste filosofie
Ik ben begonnen met een jaar filosofie studeren en voelde me 
erg aangetrokken tot de manier van denken in de filosofie, 
waarin structuur en logica, maar ook creativiteit en ruimden-
kendheid noodzakelijk zijn. Deze manier van denken is een erg 
goede voedingsbodem voor nieuwe ideeën, maar ik had het ge-
voel dat er in de filosofie geen ruimte was om vervolgens iets 
te doen met deze ideeën, anders dan ze doorvertellen of  op 
papier zetten. Liever wilde ik ook werken aan een praktische 
toepassing of  een verdere empirische uitwerking van nieuwe 
ideeën. 
 Toen ik een aantal studenten Kunstmatige Intelli-
gentie tegen het lijf  liep kwam ik erachter dat de Kunstmatige 
Intelligentie dezelfde ruimdenkendheid kon hebben als filoso-
fie, maar tegelijkertijd zeer gericht is op toepassing van weten-
schappelijke kennis.  In dat opzicht had Bas Haring gelijk met 
zijn uitspraak tijdens het ‘Verbeter de wereld met AI’-symposi-
um (2006). Hij noemde Kunstmatige Intelligentie “filosofie in 
de praktijk of  toegepaste filosofie”. Uiteindelijk deed mij dit 
besluiten om een opleiding Kunstmatige Intelligentie te begin-
nen.
 Tot nu toe lijkt het misschien alsof  mijn keuzes alle-
maal weloverwogen en precies de juiste waren, maar tijdens 
mijn opleiding heb ik regelmatig twijfels gehad. Van de eer-
ste jaren kunstmatige intelligentie herinner ik me vooral dat 
ik me erg in het diepe gegooid voelde. Ik was veel tijd kwijt 
met uitzoeken wat er van mij verwacht werd (helaas mede te 
danken aan een onduidelijke opzet van sommige cursussen en 
de slechte beschikbaarheid van informatie erover). Daarnaast 
miste ik de creativiteit en een echt nuttige toepassing van de 
nieuwe stof  in de eerste jaren enorm. Gelukkig kwamen de 
aangeleerde vaardigheden uit de eerste jaren uiteindelijk goed 
van pas in het vervolg van de opleiding waarin de creativiteit en 
toepassing een grotere rol gingen spelen.

Muziek & techniek
Ik zou hier nu de indruk kunnen 
wekken dat ik een brave student 
was en keurig een wetenschap-
pelijk opleidingstraject heb afge-
legd wat uiteindelijk heeft geleid 
tot een leuke baan, maar eigen-
lijk is dat niet helemaal waar. 
Mijn opleiding heeft maar voor 
een deel bijgedragen aan wie ik 
ben. Ik durf  zelfs wel te zeggen 
dat mijn opleiding maar voor 
een deel heeft bepaald wat voor 
werk ik nu doe. Ik heb namelijk 
veel meer gedaan tijdens mijn 

studententijd dan studeren. Zo heb ik veel tijd gestoken in mijn 
toenmalige band waarin ik toetsenist was. Voor deze band heb 
ik twee cd’s mede gecomponeerd en geproduceerd en al doen-
de ervaring opgedaan met opname en productie technieken. 
De fysieke aspecten van geluid vond ik altijd erg boeiend en op-
nametechniek is deels een kwestie van gevoel, smaak en gehoor, 
maar berust voor een groot deel ook op kennis over de fysieke 
eigenschappen van geluid en de technische mogelijkheden van 
de apparatuur. Behalve mijn interesse in geluid zelf  groeide ook 
mijn interesse in instrumenten en geluidsapparatuur, in het bij-
zonder de analoge synthesizer. Ik ben tijdens mijn studententijd 
regelmatig op de trein of  bus gestapt (hoera voor de OV-kaart!) 
op weg naar een defecte analoge synthesizer die bij iemand lag 
weg te rotten (hoera voor Marktplaats!). Ik heb thuis net zo lang 
aan deze instrumenten gesleuteld tot ze weer volledig werkten 
en leerde daardoor ontzettend veel over elektronica. Uiteinde-
lijk ben ik een stap verder gegaan en heb ik de sprong gewaagd 
om zelf  een instrument van de grond af  aan te ontwerpen en 
te bouwen. Het project nam ruim een jaar in beslag en heb ik 
volledig naast mijn studie uitgevoerd. Opeens merkte ik ook dat 
mijn hobby begon samen te vallen met mijn wetenschappelijke 
interesses. Colleges als wiskunde en signaalanalyse kwamen in-
eens enorm van pas en werden zoveel levendiger omdat er nu 
een goede zaak was waarop ik de droge theorie kon toepassen! 
Ook kennis van ergonomie kwam van pas, bijvoorbeeld bij het 
ontwerpen van het bedieningspaneel. Het eindresultaat heeft 
uiteindelijk het internationale Keyboard Magazine gehaald en ik 
speel regelmatig op het instrument voor opnames of  live optre-
dens (evenals de vele ‘Marktplaats’-instrumenten die nog altijd 
genieten van hun tweede leven).
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Afstuderen
Soms is het moeilijk om een hobby, zelfs als hij tot bovenstaan-
de formaat is uitgegroeid, te verdedigen als iets wat de moeite 
waard is om je tijd in te steken. Daarom heb ik ook geprobeerd 
in mijn opleiding te vinden wat mij in mijn vrije tijd zo enthou-
siast maakt. Met dank aan een aantal zeer inspirerende mensen 
(Ben Mulder, Bart de Boer, Esther Wiersinga-Post) lukte het om 
een gebied van de Kunstmatige Intelligentie te ontdekken waar 
ik net zo voor kon warmlopen als voor mijn vrijetijdsbezighe-
den met de synthesizers. Zo ben ik uiteindelijk terecht gekomen 
op een afstudeerplaats bij de afdeling KNO van het ziekenhuis 
(UMCG) in Groningen. Het doel van het afstudeerproject was 
om software te ontwikkelen waarmee, in combinatie met medi-
sche audioapparatuur, psychofysische tests gedaan kon worden, 
om zo bepaalde aspecten van tinnitus (oorsuizen) in kaart te 
brengen. Afgezien van het voordeel van mijn muziekachter-
grond hierin begon ik ook meer te herkennen van de relevantie 
van mijn opleiding Kunstmatige Intelligentie. De capaciteit om 
zelf  geen expert te zijn maar toch voldoende informatie in te 
kunnen winnen en het probleem te kunnen generaliseren tot 
iets wat oplosbaar is, is denk ik een kwaliteit die wel aan AI’-ers 
toegeschreven kan worden. Iets moeilijker een plaats te geven 
in dit project, maar zeker interessant, is de meer fundamentele 
interesse in de hersenen. Gedurende het project heb ik veel ge-
leerd en ook veel ontzag gekregen voor de enorme plasticiteit 
van onze hersenen.
 Nadat ik afgestudeerd was (voorjaar 2007), ben ik, 
zij het via een kleine omweg, met veel geluk in Nijmegen te-
recht gekomen waar ik nu als aio werk aan de ontwikkeling 
van Brain-Computer Interfaces. Nu zou je zeggen dat dit niet direct 
in mijn straatje past, maar door de hoeveelheid signaalanalyse 
die eraan te pas komt, de fundamentele vragen die er aan ten 
grondslag liggen (een uitstapje naar filosofie) en de experimen-
ten waar af  en toe muziek of  geluid als stimuli gebruikt wor-
den, voldoet het toch in grote mate aan mijn criterium van een 
‘ideale baan’. En als je daarnaast ook nog mag samenwerken 
met een aantal zeer inspirerende en creatieve mensen…

Brain-Computer Interfaces
Kort uitgelegd is een Brain-Computer Interface (BCI) zoiets als een 
gedachtenlezende computer, maar in realiteit is het voorlopig 
nog een beetje anders. Dankzij EEG (Electro-Encephalography) 
zijn we in staat om hersenactiviteit te meten, wat in feite niets 
meer is dan de som van de elektrische activiteit van alle neuro-
nen in de hersenen. We meten dit op 256 verschillende plaatsen 
op de schedel wat een grote hoeveelheid aan data oplevert. Het 
grootste probleem met deze data is alleen dat het een ‘speld-in-
hooiberg-zoektocht’ is naar het signaal waarin we daadwerkelijk 
interesse hebben. We gaan er namelijk vanuit dat elke verande-
ring van mentale taak ook een verandering moet opleveren in 
het gemeten EEG signaal, omdat er voor een andere mentale 
taak andere groepen neuronen actief  worden in de hersenen. 

De vraag is alleen of  we dit verschil ook kunnen vinden. Als het 
lukt om dit verschil te vinden en op deze manier twee mentale 
taken van elkaar te onderscheiden hebben we een mooi begin 
voor een BCI. Een beroemde mentale taak in het vakgebied 
is ‘voorgestelde beweging’, waarbij je bijvoorbeeld alleen maar 
aan het bewegen van je linkerhand hoeft te denken om het licht 
aan te doen, waarna je vervolgens aan je rechterhand kunt den-
ken om het licht weer uit te doen.
 Zo in een notendop beschreven begint het waarschijn-
lijk al duidelijk te worden dat er een grote hoeveelheid Kunst-
matige Intelligentie te pas komt in dit onderzoeksgebied. Aan 
het begin van het proces kunnen intelligente signaalanalytische 
methoden de signaal-ruisverhouding van de EEG-meting op-
krikken. Vervolgens neigt het meer naar een machine-lear-
ningprobleem waarbij een enorme hoeveelheid features zinvol 
gebruikt moet worden om een onderscheid te maken tussen 
verschillende klassen (voorgestelde linkerhand versus voorge-
stelde rechterhand).
 Mijn rol als aio in dit onderzoek zal waarschijnlijk pas 
rond het verschijnen van mijn proefschrift volledig uitgekristal-
liseerd zijn, maar wat centraal blijft staan is de zoektocht naar 
welke mentale taken, welke analysemethoden en welke classi-
ficatie algoritmen uiteindelijk de ideale combinatie opleveren 
voor een praktisch toepasbare BCI. Het ultieme einddoel zou 
dan een BCI zijn, waarmee geheel verlamde mensen weer de 
mogelijkheid krijgen om met de buitenwereld te interacteren, 
maar ook een BCI waarmee liefhebbers van computergames 
verrassende nieuwe ervaringen kunnen opdoen! Behalve deze 
diversiteit aan toepassingen is er ook een prachtig wetenschap-
pelijk doel: vermeerdering van kennis! Met een beetje geluk en 
hard werken kan deze tak van onderzoek ons een schat aan 
informatie opleveren over de werking van de hersenen. Waar 
MRI-technieken ons veel geleerd hebben (en ons nog steeds 
veel leren) over het spatiële domein, ligt er naar mijn mening 
nog veel verborgen in de temporeel veel rijkere EEG-informa-
tie over onze hersenen. De grote uitdaging is alleen: zie het er 
maar eens uit te krijgen! ø
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AI news

Computer Scientists Program Robots To Communi-
cate With Bees
German engineers have created a bee robot. Covered with wax 
so it’s not stung by others, it mimics the ‘waggle’ dance - a fi-
gure eight pattern for communicating the location of  food and 
water. “Later what we want to prove is that the robot can send 
the bees in any decided direction using the waggle dance,” Dr. 
Rojas said. Robots like this could one day become high-tech 
surveillance tools that secretly fly and record data.

Voice-Commanded Robot Wheelchair Finds Its Own 
Way
ScienceDaily (Sep. 29, 2008) — MIT researchers are develo-
ping a new kind of  autonomous wheelchair that can learn all 
about the locations in a given building, and then take its oc-
cupant to a given place in response to a verbal command. Just 
by saying “take me to the cafeteria” or “go to my room,” the 
wheelchair user would be able to avoid the need for controlling 
every twist and turn of  the route and could simply sit back and 
relax as the chair moves from one place to another based on a 
map stored in its memory.

A Picture Is Worth A Thousand Locksmiths
ScienceDaily (Oct. 31, 2008) — UC San Diego computer sci-
entists have built a software program that can perform key du-
plication without having the key. Instead, the computer scien-
tists only need a photograph of  the key.
In one demonstration of  the new software system, the compu-
ter scientists took pictures of  common residential house keys 
with a cell phone camera, fed the image into their software 
which then produced the information needed to create identi-
cal copies. In another example, they used a five inch telephoto 
lens to capture images from the roof  of  a campus building and 
duplicate keys sitting on a café table more than 200 feet away.

Electronic companion
ScienceDaily (Oct. 28, 2008) — Service dogs, invaluable com-
panions providing assistance to physically impaired individuals, 
are an elite and desired breed. Their presence in a home can 
make everyday tasks that are difficult achievable, enhancing 
the quality of  life for the disabled. Yet with a cost averaging 
$16,000 per dog – not to mention the two years of  training 
required to hone these skills – the demand for these canines’ 
exceeds their availability.
But what if  these duties could be accomplished with an electro-
nic companion that provides the same efficiency at a fraction 
of  the cost? Researchers at the Georgia Institute of  Technology 
have engineered a biologically inspired robot that mirrors the 
actions of  sought-after service dogs. Users verbally command 
the robot to complete a task and the robot responds once a ba-

sic laser pointer illuminates the location of  the desired action. 

Undressing The Human Body: Program Created To 
Calculate Body Shape Under Clothing
“If  you see a person wearing clothing, can the computer figure 
out what they look like underneath?” asked Michael Black, 
professor of  the computer science at Brown. The researchers 
have created a computer program that can accurately map the 
human body’s shape from digital images or video. This is an 
advance from current body scanning technology, which requi-
res people to stand still without clothing in order to produce a 
3-D model of  the body. With the new 3-D body-shape model, 
the scientists can determine a person’s gender and calculate an 
individual’s waist size, chest size, height, weight and other fea-
tures.

The Online Hunt for Terrorists
Researchers are using Web spiders to track down terrorists on-
line. Terrorists don’t use the Internet solely to recruit members, 
spread their ideology, and raise funds for their activities. They 
also use it to conduct their own internal debates, creating a rich 
pool of  information for analysis by counterterrorist groups. In-
telligence agencies are having trouble keeping up with the volu-
me. That’s why researchers from the Artificial Intelligence Lab 
at the University of  Arizona have developed a set of  automated 
tools to collect and analyze terrorist content on the Internet 
in a systematic way. The project, named the Dark Web, uses 
Web-spidering to find and catalog millions of  Web pages, pos-
tings to terrorist forums, videos, and other multimedia content. 
The Dark Web has identified seven jihadist Web sites that host 
90 percent of  the information related to improvised explosive 
devices, such as instruction manuals and videos, says project 
director Hsin-chun Chen. The findings are passed on to mili-
tary intelligence agencies. “The first version of  our spider could 
only collect 10 to 15 percent of  the content. Now we can get 
about 85 to 95 percent,” says Chen. 

Step Right Up, Let The Computer Look At Your Face 
And Tell You Your Age
ScienceDaily (Oct. 3, 2008) — People who hope to keep their 
age a secret won’t want to go near a computer running this 
software. Like an age-guesser at a carnival, computer software 
being developed at the University of  Illinois can fairly accura-
tely estimate a person’s age. But, unlike age-guessers, who can 
view a person’s body, the software works by examining only the 
person’s face. 
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Afgelopen maanden zijn alle KI-opleidingen 
in Nederland gecontroleerd en verhoord 
door de landelijke visitatiecommissie. 
Het resultaat was een voldoende voor 
alle KI-opleidingen en een intimiderend 
340 pagina’s tellend rapport. In die 340 
pagina’s ligt veel interessante informatie 
besloten over de staat  van het KI-onderwijs 
in Nederland. Alleen is het met die 340 
pagina’s ook een enigszins ontoegankelijk 
boekwerk geworden. Elske van der Vaart - 
studentlid van de commissie - geeft ons de 
highlights.

Een visitatie is een serieuze 
zaak. Dat blijkt alleen al uit 
de grote hoeveelheid papier 
die ermee gemoeid is: dikke 
zelfstudies, stapels nage-
komen stukken, honderden 
pagina’s eindrapport. Elke 
opleiding, aan elke univer-
siteit, moet er elke zes jaar 
aan geloven: Een kleine 
club vooraanstaande vakg-
enoten die twee dagen lang 
komt kijken, vragen stelt, tentamens naleest en scripties bestu-
deert om uiteindelijk een zwaarlijvig document te produceren 
waarin alle sterke en zwakke punten van de opleiding naar 
voren komen.

Van dat document hangt het een en ander af. Als er té veel 
zwakke punten in staan, kan dat ertoe leiden dat de opleiding 
haar accreditatie verliest. Als dat gebeurt , dan droogt de financiële 
bijdrage van de overheid op en raken studenten van die oplei-
ding hun studiefinanciering kwijt. Gelukkig komt het zelden of  
nooit zo ver. Omgekeerd is er geen beloning voor opleidingen 
waar alles buitengewoon goed in orde is. Dat voelt een tikje 
oneerlijk, maar het systeem is nu eenmaal niet anders. 

Opleidingen mogen zelf  kiezen welke Visiterende en Beoordelende 
Instantie (zie kader) ze in de arm nemen om hun visitatierapport 
te schrijven, en in dit geval hebben vijf  van de zes Nederlandse 
KI-opleidingen gekozen voor de QANU, de Quality Assurance 

Netherlands Universities. Alleen de Univer-
siteit van Amsterdam heeft zich hier niet 
bij aangesloten en komt dus verder ook 
niet in het rapport of  dit artikel voor.

Inhoud van de Programma’s
Van de vijf  KI-opleidingen die mijn visi-
tatiecommissie bezocht heeft heten er drie 
Kunstmatige Intelligentie (aan de VU, 
RUG en de RUN) ééntje heet er Cogni-
tieve Kunstmatige Intelligentie (aan de 
UU) en ééntje heet er Knowledge Engi-

neering (aan de UM). Geheel naar verwachting verschillen de 
opleidingen met afwijkende namen het meest van de andere 
drie qua inhoud. Hieronder vind je een puntentabel waarbij 
per vakgebied te zien is hoeveel studiepunten elke opleiding er-
aan besteedt. Voor Utrecht telt het totaal op tot slechts 135 EC 
omdat studenten daar een niet-KI-gerelateerde minor kunnen 
kiezen die de andere 45 EC opvult.

De meeste vakgebieden spreken voor zich, maar ‘AI strikt’ en 
‘overig’ vragen misschien om enige uitleg. Onder ‘AI strikt’ 
worden alle vakken gerkend die zich bezig houden met het 
modelleren of  bouwen van intelligente systemen, of  die zich 
expliciet richten op de filosofie of  geshciedenis van de KI. 
Overige vakken zijn bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding 
of  onderzoeksvaardigheden, maar ook vakken die qua onderw-
erp niet in de andere categorieën vallen.

Elske van der Vaart
(e.e.van.der.vaart@rug.nl)

Visitatie
De status van AI onderwijs in Nederland
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Wat zijn de conclusies? In Maastricht, bij Knowledge En-
gineering, ligt de nadruk sterk op wiskunde en informatica, 
en in Utrecht, bij CKI, komt er relatief  veel computationele 
taalkunde en logica aan te pas. De meeste informatica krij-
gen studenten aan de VU en Nijmegen besteedt verhoudings-
gewijs veel aandacht aan cognitie. Groningen doet aan alle 
deelgebieden op het eerste gezicht wat minder, maar besteedt 
de meeste tijd aan vakken die als ‘AI strikt’ kunnen worden 
gerekend. Kortom, elke universiteit heeft zo zijn specialisaties, 
die in de masters nog sterker terugkomen dan in de bachelors.

Instroom en Doorstroom
Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen verschillende oplei-
dingen lijken studenten daar weinig rekening mee te houden 
bij het uitkiezen van hun opleiding. Op alle plekken troffen we 
vooral studenten aan uit de omringende regio. 

Desondanks waren er in Maastricht veel mensen die zeiden dat 
ze juist Knowledge Engineering hadden uitgekozen omdat er 
zoveel wiskunde in zat, of  Utrechtenaren die aan de UU waren 
gaan studeren omdat de opleiding daar zoveel filosofie bevatte. 

Ook op masterniveau is er weinig mobiliteit. Hoewel elke Ned-
erlandse KI-bachelor in principe kan instromen bij elke andere 
KI-master, gebeurt dat in de praktijk heel weinig. Dat is missch-
ien ook wel logisch: Alle KI-bachelors zijn goede opleidingen, 
dus waarom zouden studenten weg willen? Bovendien zijn ze 
na drie jaar al enigszins gespecialiseerd in die vakgebieden waar 
hun universiteit bijzonder veel aandacht aan besteed, waarmee 
het lastig wordt om alsnog over te stappen. Daar komt nog bij 
dat verhuizen altijd moeilijkheden met zich meebrengt. Je ver-
laat je vertrouwde omgeving en moet een nieuw sociaal leven 
opbouwen in een nog onbekende stad.
Misschien dat de ‘zachte knip’ hier ook in meespeelt: Bij veel 
universiteiten is het niet noodzakelijk om een bachelor com-
pleet af  te ronden alvorens aan de master te beginnen. Dit gaat 
uiteraard niet op als een overstap naar een andere universiteit 

gemaakt wordt. Hierdoor is het verleidelijk om, als je nog een 
aantal bachelorvakken open hebt staan, alvast te beginnen aan 
een master aan je eigen universiteit.  Desondanks suggereren de 
inhoudelijke verschillen tussen de masteropleidingen dat som-
mige studenten misschien beter wel kunnen overstappen om 
masters te vinden die meer aansluiten bij hun eigen interesses.

Huisvesting & Inbedding
Wat mij sterk is bijgebleven uit alle visitaties zijn de lokale ver-
schillen in huisvesting. In Maastricht zit de opleiding Knowl-
edge Engineering in een charmant oud gebouw waar alle 
onderzoekers bij elkaar zitten en waar ook veel van het onderw-
ijs gegeven wordt. In Utrecht zitten de KI-gerelateerde onder-
zoekers allemaal bij andere onderzoeksgroepen en zit de kern 
van de opleiding bij Filosofie. Aan de VU zit KI in een groot en 
sober gebouw waar al het onderwijs onder één dak plaatsvindt 
en Kunstmatige Intelligentie de gang deelt met wiskundigen en 
informatici. In Nijmegen zit KI ook in een groot gedeeld ge-
bouw, maar dan met psychologen in de buurt. En in Groningen 
zat KI destijds in een tijdelijk onderkomen waar alle KI’ers bij 
elkaar zaten, maar studenten voor het meeste onderwijs naar 
de rest van de stad moesten uitzwermen.
 De fysieke huisvesting weerspiegelt daarbij de organi-
satorische inbedding, tenminste tot op zekere hoogte: Op de 
UM en de VU worden de KI-opleidingen verzorgd vanuit 
Wiskunde & Informatica, terwijl ze bij de RUN vallen onder 
een gedeeld onderwijsinstituut met Psychologie. Het interdisci-
plinaire karakter van ons vakgebied wordt daarbij nog het best 
geïllustreerd door de RUG en de UU: In Groningen hoorde KI 
destijds bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, maar is ze 
inmiddels verhuisd naar de Wis –en Natuurwetenschappen, en 
in Utrecht valt de bachelor onder Filosofie en de master onder 
de Natural Sciences.

Percentage Vrouwen
Studentes Kunstmatige Intelligentie zijn niet gelijkmatig over 
het land verdeeld: Percentueel gezien zitten er veel meer in 

Voor de meeste Nederlandse opleidingen Kunstmatige Intelligentie loopt de accreditatie af in december 2008. Dat betekent 
dat ze ruim vóór die datum een visitatierapport moeten aanbieden aan de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orga-
nisatie. Die besluit vervolgens, op basis van dat rapport, of de accreditatie al dan niet verlengd wordt. Om dat visitatierapport 
te produceren, moeten opleidingen een VBI aanschrijven, ofwel een Visiterende en Beoordelende Instantie. Die stelt vervolgens 
de club vooraanstaande vakgenoten samen, die de opleiding bezoekt en het uiteindelijke rapport produceert. Hoe gaat zo’n 
visitatie nou precies in zijn werk? Eerst moet elke opleiding een zelfstudie produceren, waarin ze zichzelf beschrijft aan de hand 
van de 21 facetten van de NVAO. Daarbij dient ze de eigen sterke en zwakke punten te analyseren en uit te lichten. Vervolgens 
komt de commissie ook daadwerkelijk op bezoek en krijgt ze een tweedaags programma voorgeschoteld. Die bevat bijeen-
komsten met docenten, studenten, opleidingscommissieleden, studieadviseurs en bestuurders, maar ook een rondleiding door 
het gebouw en de kans om huiswerksets, tentamens, boeken en scripties in te kijken. Na twee spannende dagen volgt dan een 
rede van de voorzitter die mondeling de voorlopige bevindingen van de commissie voordraagt. Het volledige visitatierapport 
is te vinden op www.qanu.nl
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Nijmegen en in Utrecht dan in Amsterdam, Groningen en 
Maastricht. Bij de eerstgenoemde opleidingen schommelt het 
percentage meisjes onder de instromende eerstejaars rond de 
30%, terwijl dat bij de overige opleidingen dichter bij de 10% 
blijft. Hoe dat komt, is niet duidelijk, maar het is verleidelijk 
om een verband te leggen met de inhoudelijke achtergronden 
van de opleidingen: In Utrecht zijn er sterkste banden met filos-
ofie en taalkunde, en in Nijmegen met de psychologie, allemaal 
richtingen die traditioneel meer meisjes trekken dan klassieke 
bètavakken als wiskunde of  informatica.

Voorzieningen
De eerste voorziening die opkomt is natuurlijk de computer-
voorziening. Die heeft de commissie bij alle universiteiten in 
orde bevonden, maar de hoofdprijs gaat wat mij betreft toch 
naar de VU. Daar hebben studenten toegang tot een multime-
diazaal, en zit de helpdesk op de gang met nauwkeurige over-
zichten van de beschikbaarheid van computers. Naar verhoren 
is er nooit sprake van volle belasting, ook niet onder piektijd. 
Ook bij andere universiteiten komt de student er goed van af: 
Windows, Linux, Mac’s, draadloze laptopwerkplekken, en af  
en toe zelfs heuse robots om op te werken. 

Studiebegeleiding
KI-opleidingen zijn naar zijn verhouding erg klein, wat zich 
vaak uitbetaalt in een hechte relatie tussen student en staf, maar 
ook in een actieve studieadviseur die studenten persoonlijk kent 
en achter de broek aan zit. Vooral aan de Universiteit Maas-
tricht lijkt de studiebegeleiding echt spectaculair geregeld, met 
een zeer actieve studieadviseur die iedereen nauwkeurig in de 
gaten houdt en altijd open staat voor hulp en advies. Door de 
projectgecentreerde vorm van werken waarbij elke student 
wekelijks een afspraak heeft met zijn projectgroep én de bege-
leider vanuit de staf  die daarbij hoort, wordt een student ner-
gens minder aan zijn lot overgelaten dan in Maastricht. 

Rendementen
Een duidelijk pijnpunt bij alle opleidingen zijn de rendementen. 
Veel universiteiten hebben zich inmiddels als doel gesteld om 
elke student tijdig door de opleiding heen te laten lopen, maar 
op de meeste plekken lukt dat maar ten dele. Zo was bij één 
universiteit bekend dat geen van de studenten de bachelor haalt 
in drie jaar, 33% in vier jaar en de rest pas later. Hier moet wel 
gezegd worden dat zowel de bachelor als de masteropleidingen 

in hun huidige vorm maar recent van start zijn gegaan, dus 
wat dat betreft is het lastig om al veel specifieke conclusies te 
trekken. Opleidingen rapporteren hun rendementen vaak ook 
in andere vormen, wat vergelijken lastig maakt: Propedeuser-
endementen na twee jaar, bachelorrendementen na vier jaar, 
met of  zonder vroege uitvallers, met of  zonder HBO-instroom, 
enzovoorts.

Vast staat dat er na vier jaar op vrijwel alle plaatsen nog maar 
weinig KI-bachelors klaar zijn. Alleen Maastricht vormt hi-
erop een positieve uitzondering: Daar mag de helft zich al na 
vier jaar BSc. noemen, en als vroege uitvallers niet worden 
meegerekend, ligt het rendement nog veel hoger. Hier komt 
geen andere opleiding bij in de buurt. Ik zou zelf  speculeren dat 
het hoge Maastrichtse rendement te maken heeft met de inten-
sieve studiebegeleiding daar: Afhakers worden gelijk opgemerkt 
en weer op het juiste pad gezet.

Toewijding & Cohesie
Tenslotte nog een punt wat onder geen formeel facet te van-
gen valt: de sfeer en de cohesie. Deze was vrijwel overal ontzet-
tend goed. Zowel studenten als docenten lijken vaak bijzonder 
betrokken bij hun opleiding, met actieve opleidingscommissies 
en studieverenigingen. Op een paar plekken is duidelijk sprake 
van enige onderbezetting van de staf, althans tijdelijk, en toch 
wordt er met grote inspanning voor gezorgd dat het onderwijs 
er niet onder lijdt. ø
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Netflix prize
Een miljoen dollar voor degene 
die de Cinematch-software weet 
te verbeteren met 10%. Netflix.
com, een website die dvd’s ver-
huurt aan klanten, gebruikt het 
recommender-systeem Cinematch 
om klanten bepaalde films aan 
te bevelen. Gebruikers geven op 
de site aan hoe leuk ze een film 
vonden, waarna de software probeert te voorspellen welke films 
ze dan waarschijnlijk ook wel zouden willen zien. Hou je van 
se7en en Cube, dan hou je waarschijnlijk ook van Silence of  
the Lambs maar niet zozeer van Bridget Jones’ Diary. Of  mis-
schien ben je wel een uitzondering die zowel van science fiction 
als romantische komedies houdt, of  misschien hangt het heel 
erg van je stemming af. Dit soort wisselvalligheden van mensen, 
samen met ruis en verdeeldheid van de data, maakt het moeilijk 
om de juiste films voor te schotelen. De software zit er dan ook 
nog redelijk vaak naast, standaard 1 punt op een schaal van 
5 punten. Voortgang in de prijsvraag was eerst hoog maar is 
nu gestagneerd. Al na een week was de score van de orginele 
Cinematch-software voorbij gestreeft, maar inmiddels, na 2 
jaar proberen met duizenden inzendingen, blijft het resultaat 
steken op 9.44%, vlakbij de vereiste 10%. Verdere verbetering 
blijkt erg moeilijk, maar met creatieve vindingen als het gebruik 
van psychologische profielen van de gebruikers zijn nog vor-
deringen te maken, net als met meer en meer gecombineerde 
dataminingtechnieken. Mocht je zelf  beginnen, verwacht dan 
veel tijd kwijt te zijn (vooral ook met wachten tot je algoritmes 
klaar zijn) en zeker een 6GB aan RAM nodig te hebben voor 
de gigantische dataset.

Maar ook als je niet van plan bent mee te doen is het interes-
sant om te bedenken wat voor aanpak zou werken. Hoe kan ik 
de filmkeuze van mensen voorspellen? Kijk je naar correlaties 
tussen films (Spiderman 1 en 2, Star Wars 1-6), of  naar de cor-
relatie tussen personen (personen x en y lijken dezelfde smaak 
te hebben dus kan ik de keus van persoon x gebruiken voor het 
voorspellen van de keuze van persoon y). Maak je uitgebreide 
psychologische profielen van mensen of  kijk je simpelweg naar 
de algemene beoordeling van films? En hoe ga je om met een 
dataset waarbij sommige klanten duizenden films waarderen 
en anderen maar een paar, en dat sommige klanten al hun films 
een  1 geven (het slechts mogelijk) en anderen zowel Termina-
tor als Spongebob leuk vinden. Het is een interessante puzzel, 
zowel qua datamining als qua psychologie. De wetenschappers 
die eraan werken zijn heel open in hun aanpak en resultaten: 
Menig blogpost staat vol motivatie en nieuwe ideeën

DARPA Challenge
De Amerikaanse defensie 
is op zoek naar autonome 
auto’s die een lange afstand 
geheel zelfstandig kun-
nen afleggen. Nu soldaten 
schaars beginnen te wor-
den na de vele oorlogen 

zoekt men het in robots, met eerder ook al de ontwikkeling van 
spyvliegtuigen zonder piloot. Wat begon als offroad in de woes-
tijn in 2004 en 2005, werd in 2007 een wedstrijd door stedelijk 
gebied. De robots moesten 96 kilometer afleggen en daarbij 
rekening houden met verkeersregels, stoplichten, het verkeer 
om zich heen en andere obstakels op de weg. Een interessante 
uitdaging voor AI’ers om beeldherkenningssoftware en kunst-
matig neurale netwerken te maken die om kunnen gaan met 
realtime verkeer. De woestijnprijs was $1 miljoen, de Urban 
Challenge leverde $2 miljoen op. Als inzet is een auto nodig 
met camera’s, laser, GPS, een cluster van boordcomputers, en 
eventueel nog meer sensoren. Een nieuwe race komt misschien 
eind 2009.

Meer robotprijzen
Elk jaar wordt de MATE international ROV competition ge-
houden. ROV staat voor Remotely Operated Vehicle, een onder-
waterrobot die op afstand kan worden bestuurd. Deze worden 
gebruikt voor het exploiteren van olievelden onder water, het 
onderzoeken van de zeebodem, en het bergen van scheeps-
wrakken en neergestorte vliegtuigen. Vaak hebben ze camera’s, 
sonar, motoren, en eventueel een robotarm om handelingen 
uit te voeren. De competitie bevat inzendingen van middelbare 
scholen, hogere scholen en universiteiten wiens robots in een 
zwembad een ‘onderwatertaak’ moeten uitvoeren. Er is geen 
geldprijs aan verbonden, maar wel een grote eer en de moge-
lijkheid om werk te krijgen in de marine-industrie. In 2005 is 
de prijs nog gewonnen door vier  illegale Mexicaanse immi-
granten die onder andere het MIT wisten te kloppen, dus niets 
is onmogelijk. Behalve een grote hoeveelheid robotica komt er 
AI-technologie kijken bij het besturen van de robot en het in-
terpreteren van sensorische data. 

Een klassieker is natuurlijk ook het robotvoetbal. Rijdende, lo-
pende en gesimuleerde robots die het elk jaar weer tegen elkaar 
opnemen. Toernooien worden gehouden in meerdere catego-
rieën, te weten: Small Sized League, Middle Sized League, 4 
Legged League, Humanoid League, RoboCup Junior, 2D en 
3D simulatie league. Om een indicatie te geven van de grootte 

Prijzen in de AI
Joris de Ruiter, Masterstudent Artificial Intelligence aan de Vrije Universiteit
(jdruiter@few.vu.nl)

Je gaat naar de universiteit, volgt colleges, program-
meert programma’s, maakt tentamens - en dat 5-7 
jaar achter elkaar. Netjes luisteren naar wat de 
docent vertelt, netjes opgaven maken zoals zij ver-
wachten en je haalt keurig je studie. Maar wat nou 
als je echt wat wilt bereiken in het leven? Wat als 
je een grootse uitdaging wilt? Veel geld verdienen, 
roem vergaren, wetenschappers over de hele wereld 
die jouw naam kennen. Het is mogelijk, en wel met 
verschillende prijzen. Hieronder een opsomming.
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van het evenement: in 2007 deden er in totaal 321 teams mee 
uit 39 landen, waaronder een aantal uit Nederland. Er is geen 
geldprijs aan verbonden, maar doordat de competitie bekend 
is onder menig AI’er levert het wel een stukje status en bekend-
heid. Wil je zelf  meedoen, dan hoef  je zeker niet vanaf  nul te 
beginnen: winnend team Little Green Bats stelt zijn software 
beschikbaar voor eenieder die het wil verbeteren en een nieuwe 
poging wil wagen komend jaar. Hun oproep staat in het Para-
noia nummer van de Connectie (p26).
 
Chatterbox Challenge en de Loebner Prize
Chatbots, agents om mee te converseren. Ze zijn er in allerlei 
vormen, van service-agents die je de weg wijzen op een website 
tot chatroomagents die onzin uitkramen puur voor de gezellig-
heid. Die variatie zie je ook terug in de makers: van professio-
nele AI bedrijven die hun vaardigheden willen tonen tot hob-
byisten die ook wel eens een gokje willen wagen. De kwaliteit 
verschilt enorm, maar over het algemeen gaat het nog niet al 
te best. Ze onthouden je naam, zijn soms grappig, weten een 
heleboel en kunnen netjes zinnen genereren, maar een goed ge-
sprek zit er nog altijd niet in. Ze onthouden niet wat je allemaal 
gezegd hebt, en vroeger of  later kom je er altijd achter dat ze 
geen idee hebben waar je het over had. Aan de Loebner Prize 
zal het niet liggen: $100.000 voor de eerste chatbot die niet 
te onderscheiden is van mensen. Mocht je - net als grootheid 
Marvin Minsky - niets met deze prijs van doen hebben, dan 
kun je hem altijd nog proberen te saboteren en zo de “Minsky 
Loebner Prize Revocation Prize” van $100 in de wacht slepen. 
Een andere chatbotprijs is Chatterbox Challenge. Deze wordt 
ieder jaar uitgereikt aan de beste en leukste chatbot van het 
moment. Er zit geen geldprijs aan vast, maar wel een mooie 
medaille. 

Andere AI prijzen
De BCS Machine Intelligence Prize levert 1.000 Engelse pond 
voor het intelligentste stuk software of  hardware van het jaar. 
In 2007 was deze prijs voor The Emotionally Aware Painting Fool, 
een robotschilder die portretten schildert op basis van de emo-
tie en het gezicht van iemand in een videoclip. Andere inzen-
dingen waren een academische paper-generator en een empathi-
sche agent die kan helpen bij het omgaan met pesten. 
Wat meer richting psychologie is er de jaarlijkse David E. Ru-
melhart prijs van $100.000,- voor een grote bijdrage aan de 
theoretische kennis over menselijke cognitie. Vorig jaar is deze 
uitgereikt aan Shimon Ullman voor het maken van computa-
tionele modellen van menselijke visie. Deze modellen geven 
weer hoe mensen objecten herkennen, beweging detecteren, 
en coherente representaties maken, en geven daarmee meteen 
nieuwe oplossingen voor beeldherkenning in AI. 

De Hutter Prize geeft $50.000 weg aan de eerste die een 

100MB Wikipedia-archief  kan comprimeren tot een 16MB 
self-extracting archive. De bedenker van de prijs hoopt dat met 
het vinden van een slimme compressiemethode het sterke AI-
probleem kan worden opgelost: het vinden van een AI die de 
menselijke intelligentie overtreft. Wat precies de relatie is tussen 
compressie en sterke AI staat in zijn uiterst wiskundige boek, 
maar het schijnt te maken te hebben met regelmatigheden ont-
dekken in grote hoeveelheden data. De prijs is inmiddels bijna 
opgelost, maar wel met een algoritme wat er 9 uur over doet.

Andere prijzen
Buiten de scope van studenten maar wel heel interessant: Xpri-
zes. Grote bedragen voor grote prestaties in de ruimtevaart, ge-
noomsequentie en de auto-industrie. Bijvoorbeeld voor de eer-
ste commerciële ruimtevaarttocht die twee keer in twee weken 
de lucht in gaat. Of  de eerste commerciële robot op de maan 
die data terugzendt naar de aarde. Of  snelle genoomsequentie 
voor het ontwikkelen van persoonlijke medicijnen die zijn aan-
gepast op je genetisch profiel. 

Scriptieprijzen
Sciptieprijzen leveren nooit veel geld op, maar kunnen een 
leuke aanvulling zijn op iets wat je toch al moet doen. Er zijn 
meerdere prijzen in Nederland. De NGI-scriptieprijs van 2.500  
euro wordt uitgereikt aan de beste scriptie op het gebied van 
zinvolle toepassing van het werkgebied informatica/informa-
tiemanagement. De scriptieprijs van studenten.net biedt 3500 
euro en staat open voor alle opleidingen en onderwerpen. Ook 
is er de nationale scriptieprijs van het Parool. Deze biedt 3500 
euro voor een scriptie die ook voor de normale krantenlezer 
interessant is. Wat groter is de academische jaarprijs, ook wel 
genoemd de “battle of  the universities”. 100.000 euro voor 
het beste onderzoeksvoorstel wat interessant is voor het brede 
publiek. Eigenlijk gewoon een potje met geld voor onderzoek, 
maar dan met een hoop extra voorwaarden eraan. Zo moeten 
de groepen bestaan uit de helft studenten en de helft profes-
soren, en moet er al drie voorafgaande jaren van succesvol on-
derzoek zijn verricht. ø

Overzicht van Scriptieprijzen:
http://tinyurl.com/6c9zuo
http://tinyurl.com/5zlj5v
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Probo 
Een knuffelrobot voor gehospitaliseerde kinderen
Jelle Saldien & Kristof  Goris , Vrije Universiteit Brussel 

Na de grote invloed van robots in de industrie, 
waar ze een antwoord bieden op de groeiende 
vraag naar productiecapaciteit, worden er 
recentelijk robots gecreëerd die zich meer 
richten op onze sociale behoeften en de sociale 
interactie met mensen.
Vanuit dit standpunt is de robot Probo ontstaan, 
een robot die het verblijf  van kinderen in het 
ziekenhuis aangenamer moet maken. Probo 
zal gebruikt worden als een tele-interface voor 
entertainment, communicatie en medische 
assistentie. Hierbij ligt de nadruk op een 
emotionele en affectieve communicatie.

Probo’s nut
De ontwikkeling van de robot 
Probo maakt deel uit van het 
Anty-project, waar er voor-
namelijk op zoek wordt gegaan 
naar oplossingen voor de prob-
lemen en speciale behoeften van 
gehospitaliseerde kinderen. Een 
hospitalisatie heeft een enorme 
fysieke en mentale invloed op 
ons algemeen welzijn en in het 
bijzonder op dat van kinder-
en. Tijdens een verblijf  in het 
ziekenhuis worden de kinderen geconfronteerd met situaties 
die totaal verschillen van hun gebruikelijke gewoontes. Door 
de gesloten en beveiligde omgeving van het ziekenhuis worden 
kinderen gelimiteerd in hun ontwikkeling en ontplooiing. Om 
dit te verhelpen zijn verschillende methoden voorgesteld. 

In bepaalde medische behandelingen, voornamelijk in de Ve-
renigde Staten, vinden nieuwe methoden zoals animal-assited 
therapy (AAT) en animal-assited activities (AAA) meer en meer 
hun weg naar de ziekenhuizen. AAT is een begeleidingsvorm 
waarbij een dier als medium wordt aangewend binnen een 
doelgericht behandelingsproces. De dieren worden ingezet 
voor het oefenen en stimuleren van probleemoplossende vaar-
digheden. Deze vaardigheden omvatten het aanvaarden en ler-
en van grenzen en gepast reageren en antwoorden in bepaalde 
omstandigheden. De aanwezigheid van de dieren is motiverend 
en werkt onder andere in op het algemeen welzijn, de sociale 
interactie, de stemming en de ontwikkeling van vaardigheden. 
Zowel AAT als AAA lijkt veelbelovende resultaten te hebben op 
psychologisch, fysiologisch en sociaal vlak. Sommige psycholo-
gische studies hebben uitgewezen dat therapie met dieren het 
verlagen van de hartslag en de ademhaling tot gevolg heeft, het 
stress niveau reduceert en de gemoedstoestand en het sociale 
welzijn verbetert.

Er zijn echter een aantal nadelen. Dieren kunnen voor  proble-
men zorgen; ze zijn zeer moeilijk te controleren en blijven tot 
op een zeker niveau onvoorspelbaar. Ook zijn dieren meestal  
dragers zijn van ziekten en allergieën, waardoor hun aanwezig-
heid in het ziekenhuis vaak ongewenst is.Als we daarentegen 
gebruik maken van robots in plaats van dieren dan voorkomen 
we deze problemen. Een behandeling die gebruik maakt van 
sociale robots noemen we robot-assited therapy (RAT). Zo 
werd de robot Paro ontwikkeld, die het uiterlijk heeft van een 
zeehond en die getest wordt tijdens therapieën in de ziekenhui-
zen. Momenteel worden ook Sony’s robothond Aibo, Philips’ 

iCat en Omron’s Necoro getest 
voor het gebruik in RAT. 
Probo zal voornamelijk gebruikt 
worden voor een emotionele in-
teractie met kinderen. Hij kan 
gezien worden als een interface 
tussen de reële, soms harde en 
moeilijke wereld die kinderen 
tegenkomen in het zieken-
huis, en de leuke, fantasierijke 
sprookjeswereld waarin de kin-
deren opgroeien. Hij zal ook 
gebruikt worden als een multi-

disciplinair onderzoeksplatform. Onderzoekers kunnen zo hun 
ontwikkelingen implementeren in een robot die uitermate ge-
schikt is voor interactie met mensen.

De eerste nadruk ligt bij Probo op de communicatie. Gebruik-
makend van de motoren in zijn hoofd kan hij een verscheiden-
heid aan gezichtsuitdrukkingen weergeven. De expressie van 
emoties wordt versterkt door gebruik te maken van een nonsens 
affectieve spraak. Daarnaast moet de robot voldoen aan de ei-
sen gesteld aan apparaten die werken in een gehospitaliseerde 
omgeving. En tot slot dient de robot steeds op een veilige en 
vlotte manier te interageren met de kinderen. Het implemen-
teren van intrinsieke veiligheid krijgt dan ook de hoogste pri-
oriteit.

Probo lijkt op een imaginair 
dier dat gebaseerd is op de 
aloude mammoet. Voor kin-
deren heeft hij een hoog knuf-
felgehalte en hoge aaibaar-
heidsfactor. Typerend zijn 
de slurf  en het interactieve 
touch-screen in zijn buik. De 
interne mechanica wordt be-
schermd door schuimmateri-
aal en overtrokken door een 
verwisselbaar jasje. Hierdoor 
ziet Probo eruit als een lev-
ende knuffel, en voelt hij ook 
zo aan. Door te kiezen voor 
een imaginair dier is er geen 
exacte gelijkaardigheid met een gekend dier. Hierdoor hebben 
de kinderen minder verwachtingen naar de capaciteiten van 
Probo en is er meer vrijheid in het kiezen van de functional-
iteiten. Uit onderzoek blijkt dat in de relatie tussen kleur en 
emotie de kleur groen het meest positieve resultaat geeft.
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Het merendeel van de emotionele reacties op die kleur omvat 
gevoelens van relaxatie en rust, gevolgd door blijdschap, gebor-
genheid, vrede, hoop en opwinding. Groen werd vooral geas-
socieerd met de natuur waardoor het gevoelens van geborgen-
heid opriep en troostende emoties teweeg bracht. Om die reden 
werd Probo groen gekleurd.

Probo zal worden ingezet als tele-interface of  robotic user in-
terface (RUI), met de focus op entertainment, communicatie en 
medische assistentie. Het touch-screen in de buik van de robot 
creëert een opening naar de buitenwereld en geeft de mogeli-
jkheid voor de implementatie van nieuwe en bestaande com-
puterapplicaties.
1) Entertainment: Jonge kinderen hebben behoefte aan afleiding. 
Het gebruik van een RUI verruimt de mogelijkheden van inter-
actief  gamen en geeft mogelijkheden voor emotionele feedback.
2) Communicatie: Gehospitaliseerde kinderen worden soms in een 
sociaal geïsoleerde omgeving geplaatst waardoor de communi-
catie met vrienden en familie vermindert. De robot kan hier 
de rol van interface op zich nemen door gebruik te maken van 
video-conferencing technieken. De ogen van de robot bevatten 
camera’s en het scherm op de buik kan het beeld weergeven van 
bijvoorbeeld de ouders of  vrienden waardoor er een mogelijk-
heid is voor interactieve videocommunicatie.
3) Medische assistentie: De robotinterface kan gebruikt worden 
door medisch personeel om de kinderen informatie te geven 
over medische onderzoeken. Zo kan de robot gebruikt worden 
om tijdens moeilijke medische procedures het kind rustig te 
houden. De onbekende omgeving zal eerst samen met de robot 
verkend worden. Medische procedures zullen op een kindvrien-
delijke manier voorgesteld worden, bijvoorbeeld aan de hand 
van een rollenspel waarbij Probo de rol van het kind speelt die 
de medische procedure later zal ondergaan. Door het gebruik 
van voorgedefinieerde scenario’s met afbeeldingen, video en ge-
luid kan het kind de procedure levendig voorbeleven, en is het 
beter voorbereid, waardoor het tijdens de eigenlijke behande-
ling minder angst zal hebben.  

De ontwikkeling van Probo
Doordat de robot een levend dier voorstelt zullen kinderen toch 
enkele basisverwachtingen hebben. Om hieraan te voldoen is 
het nodig dat Probo reageert op primaire stimuli. Hij zal dit 
doen door op een natuurlijke en vlotte manier te bewegen. Om 
een band te scheppen met de kinderen zal  hij met de kinderen 
communiceren. In het dagelijks leven zijn we afhankelijk van 
face-to-face communicatie en hierbij blijkt dat ons gezicht een 
belangrijke rol speelt bij de expressie van ons karakter, onze 
emotie en/of  identiteit. Om die face-to-face communicatie 
mogelijk te maken is de robot uitgerust met een volledig be-
wegend hoofd met daarin ogen, oogleden, wenkbrauwen, oren, 
mond en een intrigerende slurf  die interactie met de kinderen 
uitlokt.

In een eerste fase zal het prototype gebruikt worden als RUI 
die interageert met kinderen en gecontroleerd wordt door een 
operator. De operator kan iedereen zijn die wil communiceren 
met het kind, meestal de verzorgers en onderzoekers. De robot 
werkt als een interface die verschillende voorgeprogrammeerde 
scenario’s uitvoert en reageert op basis inputstimuli. Deze input-
stimuli, afkomstig van low-level percepties, zijn afgeleid uit ana-
lyse van visie, audio en tast. De stimuli zullen het aandachts- en 
emotiesysteem van de robot beïnvloeden, dat gebruikt wordt om 
het aandachtspunt van de robot, het juiste gevoel en de bijbe-
horende gezichtsuitdrukking te kiezen. De visie-analyse omvat 
de detectie van gezichten, objecten en gezichtsuitdrukkingen. 
Audio-analyse omvat de detectie van de richting en intensiteit 
van bepaalde geluiden en de herkenning van emoties in spraak.

Een specifiek behavior-based framework wordt ontwikkeld om 
deze inputstimuli te verwerken. Het framework is gebaseerd 
op eerder werk van Ortony, Norman en Revelle waar de focus 
ligt op de interactie tussen gevoel, motivatie en denken in het 
controleren van gedrag. Elk wordt  beschouwd op drie verschil-
lende niveaus van informatieverwerking: het reactie-niveau is 
primair ingebakken en zorgt voor de snelle respons van de robot 
waardoor hij levendig lijkt; het routineniveau zorgt voor onbe-
wuste, ongeïnterpreteerde scenario’s en automatische acties; en 
het reflectieve niveau ondersteunt cognitieve functies van ho-
gere orde zoals gedragsstructuren en uitgebreide emoties. Het 
framework moet ons in staat stellen om uiteindelijk tot een sociale 
robot te komen met voldoende communicatieve capaciteiten 
voor een natuurlijke menselijke interactie.
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Allereerst werd gestart met de ontwikkeling van een sociale in-
terface waarvoor er modules van het reactie- en routineniveau 
geïmplementeerd werden. Deze fase bestaat uit een gedeelde 
controle tussen de operator en de autonome systemen van de 
robot. De operator staat in voor de configuratie van het gedrag, 
de emoties en scenario’s, terwijl de robot zelf  zijn eigen basis-
reacties heeft. De operator kan dus op afstand de robot in re-
altime controleren en bepalen welke acties de robot autonoom 
zal uitvoeren als reactie op zijn sensorgegevens. Op termijn zul-
len AI systemen de autonomie van de robot vergroten, om snel-
ler en juister te reageren op de commando’s van de operator en 
de input die de robot krijgt vanuit de omgeving.
 Voor de ontwikkeling van Probo werd er een virtueel 
model gecreëerd dat ons toelaat om verschillende ontwerp-
keuzes uit te testen en te starten met de ontwikkeling van de 
controle-software zonder de aanwezigheid van een mechanisch 
prototype. Het virtueel model is dan ook een exacte virtuele 
kopie van de mechanische robot. Hiervoor werden de mecha-
nische computermodellen gelinkt met een virtueel beweegbare 
huid voor de robot, wat resulteerde in een virtueel 3D-model 
met de bewegingsvrijheden van het mechanische prototype 
en een aanpasbaar uiterlijk. Dit model werd dan ingeladen in 
een game engine waardoor het bestuurbaar werd voor de con-
trolesoftware. De controlesoftware omvat een interface voor 
de weergave van de emoties, een Xbox-controler voor rech-
tstreekse aansturing, een aanpasbaar aandachtspunt en een 
interface voor het creëren en afspelen van animaties. Het aan-
dachtspunt is het punt waar Probo naar kijkt en stuurt dus zijn 
oog- en hoofdbewegingen. De coördinaten van dit punt kun-
nen handmatig gestuurd worden of  afgestemd worden op de 
gezichtsherkenningssoftware. De animaties zullen later gebuikt 

worden om interactieve scenario’s op te bouwen.

Verder onderzoek is noodzakelijk voor de incorporatie van 
een cognitieve software-architectuur die de emoties en gedrag-
ingen van de robot kan sturen op het reflectieve niveau, om 
uiteindelijk een volledig sociale robot te kunnen ontwikkelen. 
Recentelijk is er gestart met een project dat de studie en im-
plementatie van aandachtsmechanismen bij natuurlijke mens/
robotcommunicatie omvat. Een psychologisch model voor het 
menselijke aandachtsmechanisme zal onderzocht worden en 
dienst doen als structuur. Het verkregen softwaremodel wordt 
dan vervolgens aangestuurd door verschillende inputs afkom-
stig van beeld- en audio-analyse. ø
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