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ICT met gevoel. Het lijkt een contradictio in terminis. Gevoel is misschien
wel het laatste waar u aan denkt bij ICT. Gevoelens oproepen, dat wel.
En dan vooral die van boosheid en frustratie. We noemen dat ook wel
technology induced anger en op youtube kunt u daar vermakelijke maar
bovenal zeer herkenbare filmpjes over vinden.
Hoewel ik me niet bezig houd met technology induced anger, heeft mijn
werk toch alles te maken met voelen. Van Dale refereert aan twee verschillende betekenissen van voelen: (1) Door middel van de tastzenuwen
gewaarworden (zeg maar zoals u dat met uw handen doet, figuur 1), en
(2) In de geest of het gemoed gewaarworden (alles wat te maken heeft
met emoties en welbevinden).

Figuur 1: Van Dale spreekt bij voelen zowel van de tastzin als het gemoed.

Ik ga het over beide betekenissen van voelen hebben met de nadruk op
het eerste: voelen zoals u dat met uw tastzin doet. En daarin maak ik
onderscheid tussen Informatieve Tast en Communicatieve Tast (zeg maar
de I en de C van ICT), ik zal u zo het verschil tussen beide uitleggen.
Dat zijn tevens de eerste twee poten van mijn leerstoel. De derde poot
is voelen met uw hoofd of ’T gemoed. Een leerstoel met drie poten lijkt
misschien wat krakkemikkig, maar heeft een groot voordeel: hij kan niet
wiebelen (figuur 2).
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Figuur 2: De leerstoel heeft drie poten: (1) informatieve tast en dan in het bijzondere de transitie van tactiele
displays naar bijzondere doelgroepen, (2) communicatieve tast en dan in het bijzonder gemedieerde aanraking
en robotaanraking, en (3) voelen in ons hoofd, in het bijzonder de neurofysiologie van emoties.

Allereerst voelen in de betekenis van “Door middel van de tastzenuwen
gewaarworden”. En daarvoor neem ik u eerst mee in de fascinerende
wereld van de tastzin. En dan beginnen we met de huid. Onze huid is niet
alleen een zak om ons lichaam bij elkaar te houden maar ook een complex
zintuig waarmee we druk, trilling, uitrekking en temperatuur kunnen
voelen. Dat doen we met gespecialiseerde receptoren en via miljoenen
zenuwbaantjes komen al die gegevens in ons brein aan dat er vervolgens
zinvolle informatie van maakt. En informatie mogen we hier met een
hoofdletter schrijven, want onze tastzin kan net als onze ogen en oren
grote hoeveelheden informatie verwerken. Mensen die Braille schrift
beheersen kunnen lezen met hun vingertoppen. Dat betekent dat alleen
onze vingertoppen al in staat zijn om grote hoeveelheden abstracte informatie te verwerken, tot wel 125 woorden per minuut. Deze functie noem
ik de Informatieve Tastzin.

Figuur 3: Tactiele displays kunnen helpen voorkomen dat onze ogen en oren overbelast worden
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Maar als onze tastzin zo goed is in informatie verwerking, waarom gebruiken we het dan zo weinig in ICT systemen? Hier is nog zoveel te winnen.
Denkt u maar eens aan autorijden en andere situaties waarin we soms
ogen en oren tekort komen en veiligheid en comfort onder druk staan
(figuur 3). Hoe kunnen we onze ogen en oren nu ontlasten? Bijvoorbeeld
door informatie via een tactiel display aan te bieden. Zo halverwege de
jaren ’90, verschenen de eerste telefoons met een trilfunctie. De trilfunctie van een telefoon is een tactiel display en gebruikt uw huid om informatie te presenteren: Informatieve Tast dus.
Ik heb u net verteld dat onze tastzin tot veel meer in staat is dan alleen het
waarnemen van een enkele, simpele trilling, dus waarom zouden we niet
een stapje verder gaan? Zo heeft uw telefoon maar één enkele triller, maar
er is geen enkele reden om er niet veel meer te gebruiken. Bijvoorbeeld
een hele matrix met rijen en kolommen in een vest (figuur 4). Dit geeft de
mogelijkheid om meer of om complexere informatie aan te bieden maar
heeft ook nog een tweede voordeel. En dat noemen we het tikje op de
schouder: als iemand u op de schouder tikt weet u meteen in welke richting u moet kijken, intuïtief, zonder nadenken. En daarmee hebben we de
sleutel in handen om een tweede probleem op te vangen: cognitieve overbelasting. Niet alleen onze ogen en oren worden weleens overbelast,
maar er zijn ook grenzen aan onze aandacht en de hoeveelheid informatie
die we kunnen verwerken en begrijpen.

Figuur 4: Bij TNO ontwikkelden we trilvesten met daarin een matrix van trilelementen waarmee we op
een intuïtieve manier richting aan kunnen geven, als het spreekwoordelijke tikje op de schouder.
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Een ICT systeem waarbij u niet of nauwelijks hoeft na te denken of hoeft
te oefenen, dat lijkt een mooi idee, maar werkt het ook zo? Hoe goed kunnen we die richting dan bijvoorbeeld voelen? Vragen waar toentertijd niemand het antwoord op wist. Klassiek werk ging niet verder dan het meten
hoe klein de afstand tussen de twee punten van een passer mocht zijn om
ze nog net als twee losse punten te kunnen voelen, maar dat kun je niet
zomaar generaliseren naar trillingen en het voelen van richting. Figuur 5
geeft een impressie van het soort werk wat we gedaan hebben om dat te
onderzoeken. Hoe goed kun je die trillers eigenlijk uit elkaar halen? Ongeveer twee vingers breedte. En hoe nauwkeurig kun je richting voelen met
een riem van trillers om je heen? Ongeveer de breedte van uw hand op
armlengte, dat is dus behoorlijk nauwkeurig. En hoe kun je eigenlijk richting voelen met maar één punt, een punt bevat immers geen richting
informatie? Dat doet u door een punt midden in uw lijf als tweede punt
te gebruiken, een intern egocentrum dus.

Figuur 5: Onderzoek naar het waarnemen van lokale trillingen op de torso. Trillers die twee vingers breed
uit elkaar zitten kun je nog van elkaar onderscheiden (links). Rechts een impressie hoe goed je een triller
in een riem kunt vertalen naar een richting.

Interessant om te weten, maar hoe kun je dit nu toepassen in ICT systemen? Ik geef u een bloemlezing. Een belangrijke toepassing is navigatie,
of hoe kom ik van A naar B zonder ogen, zonder oren en liefst ook zonder
nadenken. Met een trilriem is dat simpel: volg de richting van de trilling.
Dit hebben we succesvol toegepast in een reeks van toepassingen: lopen,
rijden, vliegen, varen (figuur 6). Een tweede belangrijke toepassing is
oriëntatie: of waar is onder en boven in de driedimensionale ruimte.
Van levensbelang voor duikers, piloten en astronauten. Ook voor deze
toepassing vonden we positieve effecten bij onder andere straaljagerpilo-
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ten in een luchtgevecht en bij testen met André Kuipers aan boord van het
internationale ruimtestation. Een laatste voorbeeld is topsport waar we
lokale trillingen gebruikten om bewegingen te perfectioneren of om te
leren hoe je je op het veld moet positioneren (figuur 7).

Figuur 6: Je weg vinden wordt heel makkelijk als je alleen achter de trilling van je trilriem aan hoeft te lopen.

Figuur 7: Tactiele feedback voor André Kuipers om onder en boven goed te kunnen onderscheiden
en voor topsporters om bewegingen te perfectioneren.
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Kunt u dit nou ook zelf ervaren? Ja, bijvoorbeeld als u een heel dure
Cadillac koopt waar onze technologie in de bestuurdersstoel zit in u waarschuwt voor onder andere een auto in uw dode hoek. Of als u een
Cadillac te duur vindt of liever met vijf wieltjes rijdt: de Axia Smart Chair
die u met trillingen feedback geeft over uw zithouding (en vooral als die
niet goed is natuurlijk).
We hebben veel gewerkt aan toepassingen voor mensen die op het topje
van hun kunnen moeten presteren zoals vliegers, astronauten en sporters.
De technologie komt nu langzaam beschikbaar voor de consumentenmarkt en er zijn nog tal van bijzondere doelgroepen die zouden kunnen
profiteren. Ik noem er drie die bijzondere aandacht verdienen: ouderen,
blinden, en doven. De transitie van de high-end toepassingen van Informatieve Tast naar toepassingen voor bijzondere doelgroepen is geen sinecure en vereist gedegen onderzoek en is daarmee de eerste van de drie
poten van mijn leerstoel.

Figuur 8: TNO ontwikkelt een intelligente fiets voor ouderen die door trillingen in het stuur en
het zadel kan waarschuwen voor een paaltje in het wegdek of een achterop komende brommer.

Om met ouderen te beginnen. Mijn collega’s van TNO ontwikkelen een
intelligente fiets die is uitgerust met dezelfde sensortechnologie die we in
auto’s vinden om paaltjes in het wegdek of een achteropkomende brommer te detecteren (figuur 8). Maar hoe geef je die informatie weer zonder
dat de fietser zijn ogen van de weg hoeft te halen? Inderdaad met trillers
in het zadel en het stuur. Dit is een eerste voorbeeld van de transitie.
Maar wat te denken van blinden en slechtzienden? Hierbij is er geen
sprake van visuele overbelasting, maar van een totaal gemis aan visuele
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informatie. Kunnen we deze groep helpen met dezelfde technologie als
we bijvoorbeeld voor soldaten ontwikkelden? Waarschijnlijk wel, althans
als we praten over simpel van A naar B navigeren. Maar juist voor meer
complexere taken weten we dat nog niet. Hoe presenteer je een groot
aantal objecten in de omgeving via de tastzin? Dan gaat het niet meer om
één punt waar je naartoe loopt, maar om een grote hoeveelheid objecten
om je heen die je met naam en toenaam wilt weten en ook tijdelijk moet
onthouden. Op een station wil je weten waar de trappen, sporen, de uitgang, de informatiebalie en de liften zijn. Eigenlijk weten we nog niet eens
hoeveel tactiele signalen we kunnen onthouden. Maar dat is hoe dan ook
gelimiteerd. Dat betekent dat we niet alle informatie kunnen presenteren
maar algoritmes moeten ontwikkelen om de beschikbare informatie te filteren. Welke objecten wel of niet belangrijk zijn kan ook weer van afhangen of je loopt of stilstaat, oftewel dat filteren moet context- en taak-specifiek gebeuren.
Overigens noemen we dit sensory substitution: hoe kunnen we het ene
zintuig vervangen door een ander? Hier dus van zien naar voelen. Dat is
ook relevant voor doven die baat kunnen hebben bij het vertalen van
geluid naar gevoel. In een project van enige tijd geleden ontwikkelden we
slimme algoritmes die muziek vertaalden naar trilpatronen op een trilvest
zodat dove tieners muziek kunnen voelen en in de discotheek samen met
hun leeftijdgenoten kunnen dansen (figuur 9). U begrijpt al dat dat om
heel andere kennis en kunde gaat dan een piloot rechtop houden in de
ruimte.

Figuur 9: Dansvest voor dove tieners dat muziek vertaalt in trilpatronen.
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Sensory substitution kan ook binnen een sensorische modaliteit. TNO en
de UT ontwikkelen plannen om hun krachten bundelen op het gebied van
interaction robotics waaronder robots die je aan kunt trekken. Denk bijvoorbeeld aan een zesde vinger, een kleine robotarm die je aan je pols
kunt bevestigen om met één hand objecten vast te kunnen houden waar
je anders twee handen voor nodig zou hebben. Zoals u wellicht weet is
het cruciaal om gevoel in onze vingers te hebben, en dat geldt natuurlijk
ook voor zo’n zesde vinger. We weten allemaal uit onze jeugd nog wel
hoe moeilijk het was om na het sneeuwballen gooien je rits open en dicht
te krijgen, en een gevoelloze zesde vinger zou maar beperkt nut hebben.
Wat je zesde vinger voelt zou je bijvoorbeeld met een trilling op een van je
andere vingers of je pols weer kunnen geven. Dit is dus sensory substitution binnen de tast modaliteit van kracht naar trilling.
Ik vertelde u over die leerstoel met die drie poten. De transitie van deze
Informatieve Tast kennis en technologie naar bijzondere doelgroepen is de
eerste poot en de I in ICT. Maar we gebruiken onze tastzin niet alleen om
abstracte informatie te verwerken maar ook om met elkaar te communiceren. We noemen dat ook wel social touch of Communicatieve Tast.
Sterker nog: we hebben zelfs een heel apart sensorisch kanaal voor social
touch. We praten dus niet alleen over een andere functie, maar zelfs over
een heel ander anatomisch en fysiologisch systeem. Het was trouwens
lange tijd onbekend wat de functie van dit kanaal precies was. Zintuigfysiologen hadden wel in de gaten dat het niets te maken had met Informatieve Tast, maar konden niet goed bedenken wat de functie dan wel zou
kunnen zijn. Tot iemand halverwege de jaren ’90 ontdekte dat het systeem
vooral reageerde op strelende bewegingen, en dan vooral strelingen met
een snelheid van 3-10 cm/s, precies de snelheid die we ook als plezierig
ervaren. Nature doopte dit kanaal dan ook om in stroking neurons.
En deze stroking neurons vinden we eigenlijk in alle zoogdieren.
Gedragswetenschappers wisten al lang hoe belangrijk sociale aanraking
is voor zoogdieren. Bijvoorbeeld in het bekende onderzoek van Harlow in
het begin van de jaren ‘60 waarin hij jonge aapjes bij hun moeder weghaalde en in een ruimte met twee nepmoeders plaatste. Beide nepmoeders waren gemaakt van een draadframe, maar eentje met zachte stof
bekleed en de andere niet. De aapjes kozen allemaal voor de moeder die
met zachte stof bekleed was, ook als alleen de moeder zonder stof melk
gaf.
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Als volwassenen gebruiken we Communicatieve Tast ook vaker dan we
denken; om vriendschap te benadrukken, emoties over te brengen, te
troosten, maar ook om te corrigeren en te straffen. Communicatieve tast
heeft veel functies die ook voor moderne ICT systemen belangrijk zijn. Er
bestaat zoiets als de Midas touch. Veranderde bij koning Midas nog alles
wat hij aanraakte in goud, bij mensen is een lichte aanraking op de bovenarm is genoeg om iemand aardiger te vinden, om iemand te vertrouwen,
om sneller aan een verzoek te voldoen of om meer fooi te geven. Maar:
als tast zo belangrijk is in onze sociale interactie, waarom vinden we daar
dan zo weinig van terug in ICT systemen? Hoog tijd om daar iets aan te
gaan doen!

Figuur 10: Bij TNO werken we aan shared spaces. Mogelijk kunnen we in de toekomst met vrienden proosten
terwijl we op heel verschillende locaties zijn dankzij gemedieerde aanraking.

Veel van onze sociale communicatie is tegenwoordig gemedieerd. We
gebruiken allemaal de telefoon, face-time, Skype, Lync zodat we elkaar
kunnen horen en zien. Maar nog niet aanraken. Waarom eigenlijk niet?
Waarom kunnen we aanraking niet ook mediëren net zoals beeld en
geluid? Zou het niet fantastisch zijn als je met je kleinkind in het ziekenhuis Skypet, dat je dan ook echt even zijn hand vast kan houden? Zou het
niet gaaf zijn dat als je met vrienden vanuit verschillende locaties voetbal
kijkt dat je elkaar even op de schouders kunt slaan en echt kunt proosten
als je team scoort (figuur 10)?
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Dat lijkt futuristisch, maar naar deze gemedieerde aanraking doen we
voorzichtig onderzoek. En het blijkt heerlijk ingewikkeld te zijn, zowel
vanuit technisch perspectief als vanuit menskundig perspectief. Maar ik
verzeker u dat dit eraan komt. De volgende generatie mobiel internet we hebben het dan over 5G - wordt niet voor niets het tactiele internet
genoemd. Maar het kan nog spannender. Want waarom zou een sociale
aanraking altijd door een mens genereerd moeten worden? Waarom niet
ook door een ICT system zoals die ook beeld en geluid kunnen genereren? En zo ja: in welke situaties is dat nuttig?
Zowel bij de UT als bij TNO hebben we buitengewoon veel belangstelling
voor zogenaamde sociale agenten. Dat zijn ICT systemen waarmee je op
een sociale en natuurlijk manier kunt interacteren. Zaken als spraak en
gelaatsuitdrukking worden bij deze systemen door slimme ICT algoritmes
geïnterpreteerd en gegenereerd zonder dat er een echt mens aan te pas
komt (figuur 11). En ze zijn er niet om als een robot aan de telefoon vragen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld om je te helpen met je medicijn
regime of om je te coachen met een gezondere leefstijl. Voor deze sociale
agenten zijn zaken als vertrouwen wekken en het aanzetten tot gedragsverandering van cruciaal belang. Precies waar tast zo belangrijk voor is,
denk maar aan het Midas touch effect.

Figuur 11: Een sociale agent is een virtuele entiteit die zich als sociaal wezen kan gedragen. In de toekomst
zullen ze niet alleen realistisch beeld en geluid, maar ook aanraking kunnen genereren en begrijpen.

17

Maar willen we dat eigenlijk wel, aangeraakt worden door een robot? En
welke hard- en software hebben we daar voor nodig? En zijn de effecten
van een robot aanraking vergelijkbaar met een echte, menselijke Midas
touch? Niemand die het nog weet. Bij TNO deden we recent een experiment waarbij een proefpersoon samen met een sociale robot een enge
film keek. Daarbij wilden we kijken of een robotaanraking op eenzelfde
manier angstreacties kan verminderen als menselijke aanraking. Of een
experiment in de universiteitsbibliotheek waarbij de robot probeerde
proefpersonen aan te zetten tot stout gedrag zoals het scheuren van
pagina’s uit een boek (figuur 12). Beide experimenten laten gemengde
resultaten zien, maar de effecten die we vinden zijn in ieder geval veel
kleiner dan je op basis van intermenselijke aanraking zou verwachten.
We kunnen dus niet zomaar generaliseren van mensen- naar robotaanraking. En er is nog veel te doen.

Figuur 12: Robots die je aanraken om je gerust te stellen tijdens een enge film of die je aan proberen
te zetten tot bepaald gedrag. Willen we dat, en hoe moet dat precies?

Een tweede aspect bij robotaanraking is natuurlijk dat aanraken twee richtingen op gaat: de robot kan ons aanraken, maar wij kunnen ook de robot
aanraken. Sterker nog: ze lijken er voor gemaakt om fysiek mee te interacteren, maar als we de robot aanraken willen we natuurlijk wel dat hij
begrijpt wat we bedoelen. Met andere woorden: het system moet niet
alleen de juiste aanraking kunnen genereren, maar ook de aanraking van
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de gebruiker kunnen interpreteren. Dat is geen sinecure en er zijn maar
een paar groepen in de wereld die zich hier aan wagen, waaronder hier in
Enschede. Naast de sensoren om alle nuances van de menselijke aanraking te kunnen registreren moeten we ook algoritmes ontwikkelen om er
de juiste betekenis aan toe te kennen (figuur 13).

Figuur 13: Sociale robots lijken er voor gemaakt om aan te raken. De uitdaging voor robot ingenieurs is
niet alleen om de aanraking te kunnen waarnemen, maar ook om deze te interpreteren als sociaal signaal.

Ik noemde vier belangrijke onderwerpen binnen Communicatieve Tast:
aanraking mediëren, aanraking genereren, aanraking interpreteren, en het
begrijpen van de effecten op bijvoorbeeld het vertrouwen in een sociale
robot. En dat alles natuurlijk in een specifieke context, afhankelijk van het
te bereiken doel, en met inachtneming van andere sociale signalen. En
daar kunnen we nog een vijfde onderwerp aan toevoegen, en dat is touch
etiquette. Zo zijn er tal van ongeschreven regels in onze samenleving die
voorschrijven hoe we ons wel en niet moeten gedragen als het gaat om
elkaar aanraken. De vraag is hoe de touch etiquette voor robots er uit
moet zien, en kunnen we die formaliseren in een set van gedragsregels?
Wat het voorgaande ook laten zien is dat voelen niet alleen met je tastzin
gaat, maar natuurlijk ook met je hoofd. Ik heb het dan om Van Dale nog
maar eens te citeren over “in het gemoed gewaarworden”, tevens de
derde poot van mijn leerstoel. Voelen met je hoofd: hoe gaat dat eigenlijk,
en wat heeft dat met ICT te maken? Dit is onder andere relevant voor
sociale agenten: die moeten begrip hebben van en kunnen reageren op
uw emotionele en cognitieve staat. Eigenlijk zoals wij ons ook aanpassen
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als een collega die even niet zit op te letten of met zijn verkeerde been uit
bed is gestapt. In generieke zin zijn ICT systemen die zich zo aan kunnen
passen effectiever, efficiënter, veiliger en gewoon leuker. Maar uw
gemoedstoestand staat natuurlijk niet met enen en nullen op uw
voorhoofd geschreven.
We moeten dat afleiden uit allerlei indirecte signalen zoals uw gelaatsuitdrukking, de intonatie van uw stem, en het is niet ondenkbaar dat we
daar ook fysiologie voor gaan gebruiken. Er komen immers steeds meer
gadgets op de markt die je hartslag, ademhaling, huidgeleiding en zelfs je
hersenactiviteit kunnen meten en claimen je stressniveau te kunnen bepalen of zelfs emoties in je hoofd te kunnen detecteren. Het vakgebied dat
zich daar mee bezighoudt noemen we Brain Computer Interfaces en is
een onderwerp waarop zowel de UT als TNO belangrijk werk verrichten.
Hoe kunnen fancy gadgets leiden tot innovaties in bijvoorbeeld interactieve media en gezond leven? Om daar meer grip op te krijgen moeten we
begrijpen hoe voelen met uw hoofd of met uw brein precies werkt. Ik vind
ons brein onnoemelijk fascinerend. Het is veruit het meest complexe ding
- als we van ding mogen spreken - dat we kennen. En ik voel me wel eens
zoals de chirurgijns zich gevoeld moeten hebben in de tijd van de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp (figuur 14).

Figuur 14: De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp in 1632 geschilderd door Rembrandt van Rijn
in opdracht van het Chirurgijnsgilde in Amsterdam.
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Wat maakt ons brein nou zo complex? Het menselijke brein bestaat uit
grofweg 80 miljard neuronen. Dat zijn 80 miljard kleine optel- en
aftrek-machientjes. En ieder van die neuronen is weer verbonden met
heel veel andere neuronen, soms wel met meer dat 10 duizend. Dat lijkt
een recept voor chaos, maar dat is gelukkig niet zo. Neuronen zijn netjes
gerangschikt in verschillende gebieden. Als we het over voelen in de betekenis van emoties hebben zijn er twee gebieden belangrijk: heel diep in
ons brein de amygdala, onze radar voor gevaar, en direct achter je voorhoofd de prefrontale cortex, ons emotie controle centrum.
Hoe verwerken we emotionele stimuli? Emotionele stimuli krijgen een
bijzondere behandeling in ons brein. Dat is ook logisch, want meestal vragen ze om directe actie: vechten, wegrennen, uitspugen. En dat is precies
de functie van de amygdala: gevaar detecteren en het lichaam klaarmaken voor actie. De amygdala doet dat door hormonen vrij te geven die er
onder andere voor zorgen dat je hartslag omhoog gaat en er meer bloed
naar je longen en spieren wordt gepompt. Maar de interpretatie en regulatie van emoties vindt voor een groot deel plaats in je prefrontale cortex.
En je prefrontale cortex houdt rekening met je eerdere ervaringen, met de
context, etc. Dat is precies de reden waarom je wel wegrent voor een
leeuw op de savanne, maar niet voor eentje in de dierentuin.
De vraag voor nu is of we met consumentenapparaatjes op een of andere
manier kunnen meten wat er in het emotionele brein gebeurt. Het antwoord is nee en misschien een beetje. Om met de amygdala te beginnen:
nee, die ligt veel te diep in ons brein om daar aan de buitenkant van onze
schedel iets van te kunnen meten. Gelukkig resulteert activiteit van de
amygdala ook in perifere effecten, bijvoorbeeld op je hartslag, ademhaling
en mate van zweten. En die perifere effecten kunnen we wel meten. Dit
verhaal is anders voor de prefrontale cortex. Daarvan zie je niet direct
perifere effecten, maar de relevante gebieden liggen wel meer aan de
oppervlakte van ons brein en zouden we in principe aan de buitenkant
van de schedel kunnen meten.
Relevant hierbij is dat we patronen in de prefrontale cortex ook moeten
kunnen verbinden met een bepaalde emotionele staat. En tot op zekere
hoogte kan dat. Zo is er bijvoorbeeld een asymmetrie tussen de activiteit
links en rechts in de prefrontale cortex met meer activiteit rechts voor
negatieve emoties, en meer activiteit links voor positieve emoties.
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Het is echter wel zo dat er geen specifieke onderscheidbare emoties in
het brein gerepresenteerd zijn. Er is niet zoiets als een bedroefd neuron
of een bang neuron of een blij neuron. Hoe lossen we dit dan op?

Figuur 15: Emoties kunnen we afbeelden in een tweedimensionale ruimte
met op de horizontale as ‘lading’ en op de verticale as ‘activatie’.

Wat we vaak doen is niet kijken naar aparte emoties, maar we plotten ze
in een twee dimensionale ruimte zoals te zien in figuur 15. Op de horizontale as staat wat we lading noemen, met negatieve emoties links en positieve rechts, en verticaal staat activatie, met lage activatie onder en hoge
boven. Met dit model kunnen we nog eens kijken naar de fysiologische
parameters waar we het net over hadden. U kunt zich voorstellen dat de
activiteit van de amygdala (bijvoorbeeld gereflecteerd in hartslag) voor
een belangrijk deel correleert met de activatie-as, en dat activatiepatronen
in de prefrontale cortex (zoals de asymmetrie tussen links en rechts) correleren met emotionele lading. Dit zijn ook de parameters waar we naar
zoeken, en proefpersonen die bij ons komen krijgen een badmuts met
electroden om hersenactiviteit te meten en sensoren op de borst voor de
hartslag en op de handen voor de huidgeleiding zoals te zien in figuur 16.
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Figuur 16: Om emotionele staat uit fysiologische reacties te kunnen bepalen kijken we naar parameters
als hartslag, huisgeleiding en hersenactiviteit.

Ik beloofde om een paar voorbeelden te geven van hoe je deze informatie
toe kunt passen in interactieve media. Samen met Arnon Grunberg onderzoeken we of we de emotionele beleving van lezers kunnen meten als ze
zijn romans lezen (of die van een andere auteur natuurlijk). Niet alleen om
onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar ook om te kijken of we een
boek interactiever kunnen maken. Met een papieren boek is dat moeilijk,
maar een ebook zou beelden of muziek kunnen zoeken die aansluiten bij
uw emotionele beleving om die nog intenser te maken. Uiteindelijk zou
uw beleving zelfs de verhaallijn kunnen beïnvloeden waardoor er een
soort hybride kunstvorm ontstaat tussen literatuur en computer games.
Over games gesproken. Mijn collega’s hier in Enschede ontwikkelden een
variant van het populaire spel World of Warcraft. In dit spel kan je karakter
(zeg maar je poppetje) verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld een
elf en een beer. Normaal verander je van vorm door toetsen op het toetsenbord aan te slaan, maar zij koppelden dit aan je fysiologie. Als je ontspannen was was je een elfje en als je opgewonden werd veranderde je
in een beer (en v.v. natuurlijk).
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In deze voorbeelden is het meten van emotie slechts een middel om
betere of leukere applicaties te maken. Maar we mogen dat wat mij
betreft ook tot doel verheffen. Emotionele staat heeft immers een groot
effect op ons werk en ons welbevinden. Het kunnen meten van emotionele staat is een eerste stap op weg naar een sociale agent die u kan coachen in het beter omgaan met emoties en stress. En misschien gebruikt
die wel een Midas touch om u aan te zetten tot een gedragsverandering.
En daarmee is het cirkeltje rond en ga ik afronden.
Ik begon met de stelling dat ICT met gevoel een contradictio in terminis
lijkt. Ik heb u daarna laten zien dat ICT systemen hoe langer hoe meer zelf
gevoel krijgen en gevoel ook vaker in gaan zetten. Uiteindelijk hoop ik dat
dat zo van zelfsprekend is dat ICT met gevoel een pleonasme wordt. Maar
dat zal niet vanzelf gaan en we hebben een paar prachtige uitdagingen
voor de boeg.
Bijvoorbeeld op het gebied van: (1) informatieve tast en de transitie naar
speciale doelgroepen; (2) het mediëren, genereren, en interpreteren van
communicatieve tast; (3) de effecten van aanraking op het vertrouwen in
sociale agenten en robots; en (4) de neurofysiologie en het meten van
emoties.
Het wordt tijd om af te sluiten. Ik ben grote dank verschuldigd aan de
TNO en UT collega’s die mij actief ondersteund hebben in mijn aanstellingstraject. Bijzondere dank aan de leden van het LIFT bestuur en van
het college van promoties voor het in mij uitgesproken vertrouwen. In de
huidige tijd is wetenschap bedrijven al lang niet meer een kwestie van
jezelf opsluiten in een kamertje. Ik prijs me dan ook gelukkig met 40
naaste collega’s bij TNO en in het bijzonder wil ik Lex Toet en Anne-Marie
Brouwer daarbij noemen. En daar krijg ik 40 fantastische collega’s in
Enschede bij. Ik kijk er enorm uit om samen kennis te bouwen en te
innoveren. Mannes Poel, Dirk Heylen, Vanessa Evers, en Christiaan
Willemse gaan daarbij een grote rol spelen.
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Tot slot: bij het verwerven van een eervolle positie als deze is het fijn als
ervaren mensen je - om in de juiste sfeer te blijven - bij de hand willen
nemen. Toen ik dit traject instapte waren dat voor mij Anton Nijholt vanuit
Enschede (toenmalig vakgroep voorzitter) en Peter Werkhoven vanuit
TNO. Peter heeft mij veel geleerd, onder andere dat een nerd eigenlijk een
fantasiebeest is uit het boek if I ran the zoo van Dr. Seuss. Sindsdien is
nerd voor mij helemaal een geuzentitel. En natuurlijk dank aan alle mensen die mij na aan het hart staan en die allemaal op hun eigen en unieke
manier bijdragen aan wie en wat ik ben.
Ik heb gezegd.
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