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Dansers, experts in motor control



Aanleren van complexe bewegingen

l Cues
– Positief: faciliteert bewegen
– Negatief: negeren

Visuele cues Haptische cues

Auditieve cues



Synchroon vs niet- synchroon



Experiment

Speelt motor expertise een rol bij de uitvoering van 
een complexe (asymmetrische) bewegingstaak met 
visuele en haptische feedback?

Dansers (n=14) Niet-dansers (n=14)



Experiment:

Taak:
Amplitudeverschil
tussen de	voeten

Haptische feedback
- Haptic	tracking
- Passief bewegen

Visuele feedback
- Consistent	
- Aangepast

Speelt motor expertise een rol bij de uitvoering 
van een complexe bewegingstaak met visuele
en haptische feedback?

Roelofsen et al. 2016, Rosenbaum et al. 2006



Uitkomstmaten 

1. Mate van ontkoppeling van de benen
Lage correlatie (r) tussen de positie-tijd 
signalen van de benen

Hypothese:
1. Dansers zijn beter in ontkoppelen van beenbewegingen
2. Aangepaste visuele feedback en haptic tracking faciliteren 
de ontkoppeling van beenbewegingen 



Uitkomstmaten

2. Regelmaat in het positie-tijd signaal
Sample Entropy > 0
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Uitkomstmaten
2. Mate van regelmaat in het positie-tijd signaal
Sample Entropy

Vermogen om te 
adapteren aan 
veranderingen in 
context, taak

Vermogen om te 
adapteren aan 
veranderingen in 
context, taak

M.A. Busa, R.E.A. van Emmerik, 2016



Uitkomstmaten
2. Mate van regelmaat in het positie-tijd signaal
Sample Entropy

Hypothese:
Dansers behouden hogere mate van flexibiliteit tijdens de taak en dus 
hogere Sample Entropy

Dansers Niet-dansers



Resultaten

l Ontkoppelen van de benen

Passief        Haptic tracking      Visueel Visueel
consistent           aangepast
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Resultaten

l Sample entropy

Passief        Haptic tracking      Visueel                 Visueel Passief        Haptic tracking  Visueel                Visueel
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Discussie

l Geen verschil in mate van ontkoppeling van de 
beenbewegingen tussen de dansers en niet-dansers

Onze taak = ‘knowledge of results’, terwijl dansers meer gebruik van 
’knowledge of performance’

l Groepsverschillen in Sample Entropy: 

1.   Dansers laten een flexibeler patroon zien in de visuele
condities

2.   Dansers laten een regelmatiger patroon zien in de haptische
condities

à Dansers volgden de bewegingen van de drivers nóg nauwkeuriger!



Conclusie

l Ondanks hun expertise laten dansers geen 
betere performance zien in een complexe 
bewegingstaak die ontkoppeling van 
beenbewegingen vergt

l Dansers hanteren een andere 
bewegingstrategie dan niet-dansers 

- flexibel met visuele fb + regelmatig bij haptisch fb


