
Een alterna)ef voor de interfacing van 
mens-robot interac)es.

ABSTRACT  1

Fysieke inputs als joys0cks, knopjes en toetsenborden zijn goede voorbeelden van tac0ele interfaces 
waarmee zowel so<ware als hardware bestuurd kunnen worden. Deze klassieke vormen van besturing 
kunnen ook so<warema0g nagemaakt worden. Denk hierbij aan bu@ons op websites of floa0ng joys0cks 
in mobiele videogames. Deze klassieke besturingsinterac0es komen echter niet voor in de communica0e 
tussen mensen. In het onderzoek naar de interfacing voor mens-robot interac0e wordt er ingegaan op een 
palet van alterna0eve manieren om de aansturing van robo0ca te realiseren, die meer overkomen als 
menselijke interac0es of zelfs in de buurt komen van het bovenmenselijke, met als doel het beter 
begrijpen en het verbeteren van de ontworpen mens-robot rela0e. Er werd met stembesturing, 
gebarenbesturing en brain computer interfacing gekeken naar de competen0es op vlakken van drie 
principes: ruimte en vrijheid, mimicking en interpersoonlijke connec0e. 
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 1. INLEIDING

Aanleiding

Docent Communica0on & Mul0media Design en kenniskringlid van het lectoraat Robo0sering en 
Sensoring, Mark Meeuwenoord, introduceerde aan het begin van de onderzoeksperiode een 
samenwerking tussen studenten Communica0on & Mul0media Design en studenten Technische 
Informa0ca aan de Avans Hogeschool. De studenten Technische Informa0ca werkten bij het bedrijf Breda 
Robo0cs in twee teams aan een technisch onderzoek met twee verschillende robots: de Rover (figuur 1a) 
en de Ghost Robo0cs Vision 60 robothond (figuur 1b). Tijdens de kennismaking met de studenten en de 
robots was het merkwaardig dat er in het onderzoeksproces geen rekening werd gehouden met het 
ontwerp van de besturingsmechanica van de robots. Echter werd alle 0jd en aandacht gestoken in het 
maken, verbeteren en het onderzoeken van technische features. De gelegenheid een bijdrage te leveren 
aan het onderzoek op het gebied van interac0eontwerp en iets te leren over de technische aspecten van 
robo0ca was erg aanlokkelijk en resulteerde in een waardevolle samenwerking. 

Urgen)e

In dit 0jdperk van gigan0sche technologische vooruitgang zijn er talloze mogelijkheden en ontwikkelingen 
ontstaan die kunnen dienen als een interface voor de besturing van robo0ca. Veel van die mogelijkheden 
worden nog niet (volledig) geïmplementeerd in besturingsmechanica. Men houdt zich vast aan oude – in 
mijn ogen stoffige – gewoontes als het besturen van devices met game controllers of toetsenborden. Juist 
omdat de technologische vooruitgang zo snel gaat en robots elke dag dichter in de buurt komen van ons 
dagelijks leven, is het belangrijk om juist nu te focussen op alterna0eve besturingsvormen en 
interac0emogelijkheden die er voor zorgen dat mensen en robots op een menswaardige manier met 
elkaar om gaan. 

Onderzoeksvraag 

Op welke schaal komt menselijke interac0e voor binnen huidige klassieke besturingsmechanismen in 
verhouding tot een – wellicht toekoms0g – pallet aan besturingsmechanismen?

Principes

Om binnen dit onderzoek te kunnen definiëren wat menselijke interac0e met robo0ca precies inhoudt, 
wordt er vastgehouden aan drie vooropgestelde principes, waarnaar gerefereerd kan worden in reflec0es 
op prototypes en interfaces. De principes zijn voornamelijk berust op theorieën uit de sociale psychologie 
[5].  

Figuur 1a: Breda Robotics Rover

Figuur 1b: Ghost Robotics Vision 60.



 

1. Ruimte en vrijheid 
De bestuurder van de robot kan vrij bewegen en zit niet vastgekluisterd aan een toetsenbord of een 
fysieke controller. Dit principe berust op een kern uit de self-determina-on theory [10] (figuur 2) die 
duidt dat meer vrijheid leidt tot meer intrinsieke mo0va0e, om bijvoorbeeld een band te creëren met 
een robot. 

2. Mimicking 
De bestuurder van de robot doet voor wat de robot eigenlijk zou moeten doen. Vervolgens bootst de 
robot hetzelfde gedrag na: de robot leert van de mens. Dit principe kan eventueel omgedraaid 
worden. De ahtude die men hee< tegenover de robot wordt onder andere bepaald door de sociaal 
adap0eve func0e, gereguleerd in het proces genaamd social tuning [12]. Hierbij worden we geholpen 
door de spiegelneuronen in ons brein. Dit principe vormt de basis voor empathie.  

3. Interpersoonlijke connec)e 
De bestuurder en de robot hebben een interpersoonlijke connec0e en interacteren dus enkel en alleen 
met elkaar. Dit principe kan dienen als versterkingsfactor van rela0es omdat het buitenstaanders 
buitenspel zet. 

Context

Het onderzoek naar human-robot interac-on interfacing is een vooronderzoek, waarin technieken worden 
onderzocht op hun relevan0e en bijdrage aan het adresseren van een menselijkere interac0e met robo0ca. 
De voornaamste ontwerpdoelstelling is het interessanter, menselijker en toegankelijker maken van de 
besturing van robo0ca met behulp van technieken die nu bestaan, vooruitblikkend op toekomstscenario’s. 
De gebruikte methodes lenen hun inspira0e van andere onderzoeken naar alterna0eve interfacing [9][14].  
De onderzoeksresultaten binnen de technische en interac0eve context kunnen vervolgens wetenswaardig 
zijn voor ontwerpvraagstukken en implementa0es binnen ambivalente – denk aan verhalende, ar0s0eke, 
theatrale of recrea0eve – domeinen. Hierom is gekozen om te onderzoeken met de Ghost Robo0cs Vision 
60 robot. Door alterna0eve besturingsvormen te bedenken, kunnen er relevante interven0es ontstaan die 
scenario’s waarin mens en robot de hoofdrol spelen op een posi0eve manier veranderen. 

Figuur 2: Drie kernelementen uit de Self Determination 
Theory.



 

1. KLASSIEKE BESTURING

Prognose

De veronderstelling bij het besturen van robots met klassieke interfaces (zoals de Ghost Robo0cs Vision 60 
met de smartphone (figuur 3), of de Rover met een toetsenbord of game controller), is dat de interface 
van invloed is op een minder hechte rela0e tussen de mens en de robot. Deze veronderstelling wordt 
onderbouwd door het argument dat er le@erlijk een fysiek object tussen de mens en de robot komt te 
staan, waardoor de afstand tussen mens en robot vergroot.

Als er gereflecteerd wordt op tac0ele besturing aan de hand van het principe ruimte en vrijheid, kan er 
worden aangenomen dat de bestuurder van de robot vastgekluisterd zit aan een device. Daardoor zal de 
bestuurder beperkte bewegingsvrijheid ervaren. Te verwachten is dat dit effect wel anankelijk zal zijn van 
het type interface en de vereiste houding van het lichaam om de interface te kunnen besturen. 

Mits de juiste ontwerpkeuzes zijn gemaakt, kan worden gesteld dat bij het besturen van een robot met een 
game controller enkele besturingselementen vanuit semio0sch standpunt een parallelle lijn hebben met 
de mechanische werking van de robot. Zo kun je denken aan het naar voren duwen van een joys0ck en het 
naar voren lopen van een robot (figuur 4). In theorie is in dit geval gedeeltelijk sprake van een 
geabstraheerde versie van het tweede principe: mimicking.  

Tot slot zou er zal een afweging kunnen worden gemaakt bij het derde principe: interpersoonlijke 
connec0e. Indien de klassieke interface de enige interface is die in het scenario enkel en alleen de 
bestuurder met de robot verbindt (zie figuur x), dan is er sprake van interpersoonlijke connec0e in de vorm 
van een netwerkverbinding. Deze interpersoonlijke connec0e resulteert in besturing. 

2. ALTERNATIEVE BESTURING

Prognose stem-en gebarenbesturing

Robots zijn tegenwoordig makkelijk en goedkoop te voorzien van goede kwaliteit microfoons en camera’s 
zodat ze met behulp van computer vision en machine learning kunnen an0ciperen op hun omgeving. Dit 
schept de mogelijkheid om modellen te trainen die menselijke (lichaams)taal omze@en in besturingsac0es 
die de robot vervolgens kan uitvoeren. Er zijn een aantal vormen van communica0e. Binnen deze vormen 
spelen het gebruik van woorden en stem de sleutelrol [8].  

Figuur 3b: EZ-robot bestuurd met een smartphone 
app. Overgenomen uit [3]

Figuur 3a: Smartphone app voor de Vision 60 robot.

Figuur 4: Corresponderende actie van joystick met robot.



 

De verdeling binnen verbale en vocale communica0e komt voort uit de menselijke 
communica0ewetenschappen [2, 7]. Dankzij enkel dit argument is er een hoge verwach0ng van bijdrage 
van stem- en gebarenbesturing aan de vermenselijking van de rela0e tussen de mens en robo0ca.

De verwach0ng is dat – in tegenstelling tot de eerder behandelde klassieke besturing – wordt voldaan aan 
principe 1: ruimte en vrijheid. De bestuurder is niet anankelijk van een  extern device en kan in de meeste 
gevallen gaan en staan waar hij/zij wil.

Ook van het principe mimicking wordt verwacht dat het sterker naar voren zal komen dan bij de klassieke 
besturing. Een goed voorbeeld van het mimicking principe bij robots onderling wordt getoond in de BBC 
serie The Hunt for A.I [1] (figuur 5), waarin 2 robots elkaar een eigen verzonnen gebarentaal leren, 
waardoor de connec0e tussen de twee robots alsmaar sterker wordt. 

Prognose brain computer interfacing

Een geheel andere manier om een besturing vorm te geven is brain computer interfacing (BCI). BCI is een 
techniek die het mogelijk maakt om informa0e uit de hersenen te meten en te digitaliseren. Vervolgens is 
het mogelijk die hersensignalen te classificeren en om te ze@en in ac0es. BCI is een geschikt hulpmiddel 
om de communica0eve vaardigheden van mensen met een motorische beperking te herstellen, aangezien 
BCI niet anankelijk is van spiercontrole [4]. Ook deze techniek kan in nauwe samenwerking met een 
techniek als machine learning veel betekenen voor het toekomstbeeld. 

Er was vanaf het begin van het onderzoek een sterk vermoeden dat het besturen van een robot met BCI 
een vervreemdend metafysisch effect zal opleveren omdat men het niet gewend is om direct vanuit de 
hersenen externe triggers aan te roepen. Ook werden bij ideevorming al snel vergelijkingen gemaakt met 
scene’s uit films en series waar telepathie en telekinese naar voren kwamen, bijvoorbeeld Chronicle [13] 
en Stranger Things [6] (figuur 6). 

Tabel 1: Verdeling binnen de verbale en vocale communica)e [7]

Verdeling Ui-ng

Verbaal + vocaal Gesproken taal.

Verbaal + non-vocaal Gebarensystemen met afgesproken betekenis, bijvoorbeeld: 
gebarentaal,  morse of vlaggentaal.

Non-verbaal + vocaal Stemklank en intona0e. (Paralinguïs0ek)

Non-verbaal + non-vocaal Lichaamstaal, mimiek en oogcontact, tekens & symbolen (semio0ek).

Figuur 5: The Hunt For AI, het mimicking principe bij 
robots, overgenomen uit [1]

Figuur 6: Telekinese in Stranger Things, overgenomen uit 
[6]



 De verwach0ng is dat een brain computer interface zal voldoen aan het principe ruimte en vrijheid, 
aangezien deze techniek steeds toegankelijker wordt: deze is op het moment al in draadloze vorm 
mogelijk.  

Een mogelijke keerzijde kan zijn dat er niet zal worden voldaan aan het mimicking principe. Tijdens het 
besturen van robo0ca met de hersenen zal er geen ac0eve invloed van lichaamstaal aanwezig zijn op de 
besturing.

METHODE

In alle tests wordt getoetst of de prognose over de desbetreffende besturing gefundeerd is. Acht 
proefpersonen hebben deelgenomen aan deze tests. In het procedé werd onderzocht met de Ghost 
Robo0cs Vision 60 robothond (figuur 6a) en een 3D-simula0e (figuur 6b) met een vereenvoudigd 
robotsubject, zodat de interac0e los van de vorm en bewegingen van de fysieke robot kan worden 
gemeten. Naderhand werd geënquêteerd en geïnterviewd over de ervaring van de interac0e aan de hand 
van de gestelde principes. Ook werd met de respondenten doorgenomen welke bijdragen de resultaten 
leverden aan de (menselijke) ervaring van het besturen van de robot. 

In de eerste test, die is bedoeld als nulme0ng, was het de bedoeling om met de pijltjestoetsen op een 
toetsenbord diverse besturingsinterac0es (figuur 6) met het robotsubject aan te gaan. De bestuurder 
kreeg de opdracht om de robothond te laten zi@en, staan en lopen. In de 3D-simula0e kreeg de bestuurder 
de opdracht het robotsubject langs obstakels van punt A naar B te verplaatsen. 

In de tests met alterna0eve interfaces was het wederom de bedoeling om diverse besturingsinterac0es 
met het robotsubject aan te gaan. De inzichten van de tests worden vergeleken met de inzichten van de 
nulme0ng. 

De stembesturing is getest door de par0cipanten opdrachten uit te laten voeren met het robotsubject. De 
par0cipanten konden hierbij alleen een beperkte selec0e aan spraakcommando’s gebruiken. Bijvoorbeeld: 
“naar voren”, “naar links” of “stop”. De spraakcommando’s werden geregistreerd en direct omgezet in 
ac0es door een persoon (de examinator). 

De gebarenbesturing is getest met een computer vision machine learning model dat 4 output classes kent: 
voorwaarts, achterwaarts, naar links en naar rechts. Het model is getraind met 4 sta0sche gebaren als 
inputs en stuurt bij herkenning van een gebaar de corresponderende ac0e (figuur 7) via een websocket 
connec0e door naar het robotsubject. 

De digitale simula0e van de besturing van het 
robotsubject naar einddoel langs een obstakel.

Figuur 6b: Digitaal simulatiescenario

Figuur 6a: Geteste interacties met de Ghost 
Robotics Vision 60.

Figuur 7: Invoer van gebaren met getraind machine learning 
model (https://teachablemachine.withgoogle.com/)

https://teachablemachine.withgoogle.com/


 

De hersenbesturing is getest met een interface genaamd NextMind (figuur 8). De NextMind is klein een 
apparaat beves0gd op het achterhoofd dat hersensignalen uit de visuele cortex uitleest. Vanuit een user 
interface op een beeldscherm worden unieke knipperende patronen (neurotags) (figuur 9 & 11) 
geprojecteerd die door de gebruiker in de visuele cortex worden verwerkt [7]. Deze signalen kunnen door 
de NextMind so<ware om worden gezet in ac0es. In het geteste prototype met de Vision 60 robothond 
krijgt de par0cipant een beeldscherm (figuur 11a) met daarop 4 ac0es die uitgevoerd kunnen worden: 
staan, zi@en, lopen en rondkijken. Wanneer de par0cipant zich diep focust op 1 van de 4 neurotags (ac0es) 
op het beeldscherm wordt de ac0e via een API-server naar de robothond verstuurd. In het geteste 
simula0e prototype moest de par0cipant via een pad van neurotags het robotsubject van punt A naar B 
verplaatsen (figuur 11b). 

HYPOTHESE

De benoemde principes in de prognose van de klassieke interfaces komen op kleine schaal naar voren. 
Hierdoor kan worden gesteld dat er ook op kleine schaal enkele menselijke aspecten worden 
vertegenwoordigd binnen klassieke besturing (toetsenborden en game controllers). 

De verwach0ng is dat de alterna0eve besturingsinterfaces hogere resultaten behalen dan de klassieke 
interfaces omdat de drie principes in de prognoses veel sterker naar voren komen. Hierdoor kan worden 
gesteld dat er aan de hand van de 3 principes op grotere schaal menselijke aspecten worden 
vertegenwoordigd binnen alterna0eve besturing (stem- en gebarenbesturing en hersenbesturing) ten 
opzichte van klassieke besturing. 

Figuur 10: Testscenario met de robothond

Elke neurotag knippert de wi@e streepjes op een 
unieke 0jdelijke frequen0e. De registra0e van de 
NextMind loopt synchroon met de patronen.

Figuur 9: NextMind neurotag (links aan, rechts uit)

Figuur 8: NextMind device in werking

Figuur 11a: User interface NextMind robotmethode Figuur 11b: User interface NextMind simulatie



TESTRESULTATEN

Tabel 2a: enquêteresultaat van klassieke besturing (floa)ng joys)cks & toetsenbord)

Klassieke besturing 
(toetsenbord) 

Ervaarde gevoel 
van vrijheid 
-jdens de 
besturing

Had mo-va-e een 
band te creëren met 
het subject

Had het idee dat het 
subject gedrag 
nabootste

Had empathie 
voor het subject

Had gevoel van 
persoonlijke connec-e 
met het subject

Vond de besturing naar 
eigen zeggen menselijk

Robothond (joys-cks) 3 7 7 8 5 7

Simula-e (toetsenbord) 3 4 2 4 5 5

Tabel 2b: enquêteresultaat stembediening

Alterna-eve besturing 
(stem-besturing) 

Ervaarde gevoel 
van vrijheid 
-jdens de 
besturing

Had mo-va-e een 
band te creëren met 
het subject

Had het idee dat het 
subject gedrag 
nabootste

Had empathie 
voor het subject

Had gevoel van 
persoonlijke connec-e 
met het subject

Vond de besturing naar 
eigen zeggen menselijk

Robothond - - - - - -

Simula-e 4 2 0 4 6 6

Groei t.o.v simula-e 
klassieke besturing

33% -33% -100% 0% 20% 20%

Tabel 2c: enquêteresultaat gebarenbediening

Alterna-eve besturing 
(gebaren-besturing) 

Ervaarde gevoel 
van vrijheid 
-jdens de 
besturing

Had mo-va-e een 
band te creëren met 
het subject

Had het idee dat het 
subject gedrag 
nabootste

Had empathie 
voor het subject

Had gevoel van 
persoonlijke connec-e 
met het subject

Vond de besturing naar 
eigen zeggen menselijk

Robothond - - - - - -

Simula-e 7 6 6 5 5 6

Groei t.o.v simula-e 
klassieke besturing

133% 50% 200% 25% 0% 25%



 

CONCLUSIE 

Klassieke interfaces 

Na het experiment met de klassieke besturing bleek dat de resultaten tussen de twee subjecten redelijk 
uiteenlopen, met inachtneming dat het experiment met slechts 8 mensen is uitgevoerd. Zo hadden 8 van 
de 8 deelnemers empathie voor de robothond, waar maar 4 van de 8 voor de simula0e. 

Opmerkelijk is dat in de simula0e met het klassieke interface het mimicking effect (de bestuurder had het 
idee dat het subject gedrag nabootste) met slechts 2 op de 8 respondenten naar voren is gekomen. Minder 
dan de hel< (3 van de 4 deelnemers) ervaarden het gevoel van vrijheid 0jdens de besturing, de hel< van 
de deelnemers had empathie voor het subject. (Tabel 2a). 

Als alleen wordt gekeken naar de simula0e, waarin een minimale hoeveelheid aan afleiding aan andere 
menselijke aspecten (als genoemde vorm, postuur en beweging) aanwezig is, dan kan worden gesteld dat 
er op kleine schaal enkele menselijke aspecten worden vertegenwoordigd binnen de klassieke besturing. 

Alterna)eve interfaces 

In verhouding tot het experiment met klassieke besturing waren er bij de simula0etest met stembesturing 
meer deelnemers die de besturing naar eigen zeggen menselijk vonden. Er waren meer respondenten die 
een gevoel van connec0e met het subject hadden en vrijheid ervaarden 0jdens de besturing. Dit 
resulteerde echter niet tot meer inlevingsvermogen of mo0va0e een band te creëren met het subject. Ook  

Tabel 2d: enquêteresultaat hersenbediening (BCI)

Alterna-eve besturing 
(hersen-besturing) 

Ervaarde gevoel 
van vrijheid 
-jdens de 
besturing

Had mo-va-e een 
band te creëren met 
het subject

Had het idee dat het 
subject gedrag 
nabootste

Had empathie 
voor het subject

Had gevoel van 
persoonlijke connec-e 
met het subject

Vond de besturing naar 
eigen zeggen menselijk

Robothond 7 5 0 7 5 5

Groei t.o.v klassieke 
besturing

133% -29% -100% 25% 0% 25%

Simula-e 8 4 0 7 5 4

Groei t.o.v simula-e 
klassieke besturing

167% 0% -100% 75% 0% -20%



was er geen sprake van het mimicking effect. (Tabel 2b). 

Tijdens het experiment met gebarenbesturing hadden bijna alle respondenten het gevoel van vrijheid en 
gaven 6 van de 8 respondenten aan meer mo0va0e te hebben om een band te creëren met het subject. 
Een gevolg hiervan kan zijn dat het aantal respondenten met meer empathie voor het subject is gegroeid. 
Dit besturingsmechanisme werd door het grootste aantal respondenten gezien als menselijk en hee< in 
alle opzichten van de drie gestelde principes de hoogste scores behaald, vergeleken met de klassieke 
besturing. Daarnaast was dit experiment het enige simula0e-experiment waarin het mimicking effect zo 
sterk naar voren is gekomen. (Tabel 2c). 

De hersenbesturing hee< bij het experiment met de robothond geleid tot meer respondenten die het 
gevoel van vrijheid ervaarden dan in het experiment met klassieke besturing. In de simula0e-test hadden 
alle 8 van de 8 respondenten ditzelfde gevoel. Zowel binnen de klassieke besturing als binnen de 
alterna0eve besturing is dit een hoger aantal dan in elke andere uitgevoerde simula0e. Ook kan na het 
experiment worden gezegd dat de resultaten tussen de experimenten met de robot en de simula0e dichter 
bij elkaar zijn gekomen. De BCI hee< er – zelfs in de simula0e – ook voor gezorgd dat een hoger aantal 
respondenten empathie vormden voor het subject. Een keerzijde aan de resultaten van de experimenten 
met BCI is dat principes als mimicking en interpersoonlijke connec0e minder of zelfs niet duidelijk sterker 
naar voren zijn gekomen. Enkele respondenten die lieten weten dat ze de besturing naar eigen zeggen niet 
menselijk vonden hebben daarbij ook verklaard dat ze de besturing als bovenmenselijk beschouwden. De 
hersenbesturing bleek voor de meeste respondenten een nieuw bijzonder fenomeen en leidde tot veel 
gesprekstof waarin veel mogelijkheden tot itera0e aan het licht kwamen. (Tabel 2d) 

Algemene conclusie 

Rekening houdende met het feit dat met slechts 8 respondenten een een palet van 4 interfaces is getest, 
kan uit de resultaten worden geconcludeerd dat alterna0eve interfaces die voldoen aan de voorgestelde 
principes significant bijdragen aan een menselijkere besturingservaring in verhouding tot de klassieke 
interfaces. 

DISCUSSIE 

Algemene discussie 

Er is een sterk vermoeden dat de divergerende gegevens tussen de experimenten met robot en simula0e 
te maken hebben met de vorm en beweging van het subject. De robothond beweegt zich mechanisch 
voort op een bekende natuurlijke wijze: door te lopen. Dat is niet het geval bij het blokje in de simula0e.   



 Het is van belang te stellen dat in toekoms0ge onderzoeken op grondiger niveau naar individuele 
besturingsmechanismen in specifiekere contexten wordt gekeken om daar nadrukkelijker ontwerpruimte 
voor te kunnen creëren. Het is dan relevant om ook te blijven kijken naar niet-behandelde 
besturingsmechanismen en te blijven exploreren binnen het domein. 

Veel resultaten die zijn verkregen uit de simula0e-experimenten komen bij benadering overeen met de 
verwach0ngen die zijn gesteld in de prognoses van de besturingsvormen. In dit onderzoek is men er vanuit 
gegaan dat er sprake was van een verband tussen de ervaren menselijkheid van de besturing en de 
aanwezigheid van de principes die voor het onderzoek zijn opgesteld. Het is belangrijk om na te gaan of 
die principes hierin een rol spelen. Als dat het geval is is het van belang om ook na te denken over of er 
nog meer principes zijn die meespelen in de ontworpen besturing. 

Aantekeningen omtrent ontwerpmogelijkheden 

Om aan het principe vrijheid te blijven voldoen bij besturing met gebaren wordt betoogd dat de 
bestuurder niet constant een input hoe< te geven aan de robot. Het oorspronkelijke plan van de 
onderzoeksmethode van gebarenbediening komt voor uit het onderzoek ‘Use of human gestures for 
controlling a mobile robot via adap-ve CMAC network and fuzzy logic controller’ [14]. In deze methode 
wordt een robot bestuurd door stuur- en schakelbewegingen (figuur 12) met de handen voor te doen. 
Hieruit is het inzicht opgedaan dat wanneer er geen “pauzeknop” aanwezig is in de input, de besturing kan 
worden afgedaan als onvrij. Om deze reden is er in de methode van dit onderzoek gebruik gemaakt van 
een inac-ef label (figuur 7) en wordt de ingevoerde ac0e pas uitgevoerd wanneer het algoritme minimaal 
99.8%  zeker is van de classifica0e. 

Voor de BCI waarvan in dit onderzoek gebruik is gemaakt is het noodzakelijk om gebruik te maken van een 
interface met unieke knipperende patronen waaraan interac0es worden gekoppeld. Een visuele input is 
onmisbaar. Er zijn veel verschillende manieren om de visuele input te realiseren. Hierbij kun je denken aan 
extended reality, projec0on mapping of via een user interface op een beeldscherm. In dit onderzoek is 
alleen onderzocht met 2D-interfaces. 

Figuur 12 – Sturen met gebarenbediening, overgenomen 
uit [14]
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