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DE mENSELijkE kRokET
sybren stüvel promoveerde aan de universiteit utrecht op het simuleren 
van dichte groepen mensen. in het lab deed hij een experiment met een 
groep van twintig stilstaande mensen. hij kwam erachter dat de loper die 
door de groep heen moet zich precies houdt aan een regel die de wiskundi-
ge voronoy al meer dan honderd jaar geleden opstelde voor vlakverdeling. 
stüvel: ‘Wanneer een groep zo dicht is dat je bewegingsvrijheid beperkt 
wordt, moet je echt gaan draaien en je torso twisten. als je van boven op de 
groep mensen kijkt kan je het vlak verdelen in ruimtes rondom de perso-
nen. mensen houden wanneer het even kan graag een bepaalde afstand tot 
anderen, een cirkel als persoonlijke ruimte. maar als het druk wordt blijft 
het geen cirkel, maar een samengedrukt hokje. doorgaans bij crowdsimu-
latie wordt een karakter als een punt of cirkel weergegeven. stüvel bedacht 
dat hij in deze situatie een andere vorm moest gebruiken, een meer af-
geplatte cirkel, een beetje de vorm van een kroket. ‘ik leerde dat de loper 
in een dichte groep steeds precies over de lijnen van die vlakjes beweegt. 
precies midden tussen twee mensen door. Zo maximaliseer je je comfort 
en voorkom je botsingen’.•
COMMIT/project VIEWW

SAmENVATTiNG 
VAN jE DATASET
Om een idee te krijgen over de inhoud van een boek kan je op de achterkant de 
samenvatting lezen. Voor de meeste datasets bestaat zo’n samenvatting niet. 
Promovendus Roel Bertens, Universiteit Utrecht, zocht naar een manier om 
een goede samenvatting van een dataset te maken en kwam met Ditto. Ditto 
is een algoritme dat automatisch een kleine verzameling van karakteristieke 
patronen vindt voor je dataset. Een goede samenvatting dus. Bertens heeft 
zijn hersenen flink moeten laten kraken. Want de optie om een dataset samen 
te vatten door middel van alle frequente patronen gaf een veel te grote samen-
vatting. Het selecteren van alleen de interessante patronen uit deze enorme 
set was niet simpel, want hoe bepaal je welke patronen betekenisvol zijn? De 
samenvatting van Ditto geeft uiteindelijk een beter beeld van de inhoud van je 
datasets. Hierdoor heb je meer tijd om alleen de meest interessante datasets 
verder te onderzoeken. Net zoals je samenvattingen gebruikt om de boeken te 
kiezen die je zou willen lezen.•
COMMIT/project TimeTrails

SmART PARk
de hogeschool van amsterdam 
heeft het oosterpark in amster-
dam veranderd in een levend 
laboratorium. onderzoekers, 
waaronder ben kröse en joey van 
der bie, lanceerden de hardloop-
app bambea. deze app kan com-
municeren met beacons, apparaat-
jes van vier bij acht centimeter, 
die een voortdurend een signaal 
afgeven. de hva installeerde 
dertig beacons in het oosterpark. 
met behulp van deze beacons kun-
nen hardlopers hun locatie en dus 
ook hun snelheid veel nauwkeu-
riger bepalen dan met een app die 
op gps werkt. maar snelheid is pas 
het begin. iedere appmaker kan 
de zaak zo programmeren dat een 
bepaalde beacon als ‘trigger’ fun-
geert. Zodra je in de buurt bent, 

GEEN BoTSiNG 
mET PATiëNT 
nu hij klaar is constateert 
keshishzadeh tevreden: ‘mijn soft-
ware zie je niet. die werkt puur 
preventief.’ vier jaar heeft promo-
vendus sarmen keshishzadeh van 
de technische universiteit eind-
hoven gewerkt aan zijn software 
die x-ray-scanners beveiligt tegen 
onbedoelde botsingen met de 
onderzochte patiënt. de medische 
x-ray-scanners waarmee chirurgen 
in de operatiekamer beelden be-
kijken van het binnenste van hun 
patiënt zijn reusachtige gevaartes. 
het richten van de x-stralen is een 
precisiewerkje. een teveel aan stra-
ling kan dodelijk zijn voor de pa-
tiënt; bij te weinig licht mislukt de 

foto. uitgekiende software regelt 
de besturing van de elektromagne-
tische lichtbundel. ‘niet alleen de 
hoeveelheid straling moet voldoen 
aan de eisen van veiligheid’, vertelt 
software-ingenieur keshishzadeh, 
‘speciale beveiligingssoftware con-
troleert ook de bewegingen van de 
machine. de tafel met de patiënt 
erop kan horizontaal verschuiven. 
tegelijk draait de mobiele c-arm, 
die de x-ray-beelden maakt, rond. 
een speciaal stuk software van mij, 
de zogenoemde safetylayer, voor-
komt dat deze grote bewegende 
onderdelen van de machine tijdens 
het onderzoek in botsing komen 
met de patiënt of met de arts.’• 

COMMIT/project ALLEGIO

DiGiTAAL VoER 
VooR DE TV-kijkER
De VARA benaderde  promovendus 
Daan Odijk en zijn onderzoeksgroep 
bij de Universiteit van Amsterdam 
met de vraag of ze een interactieve 
videospeler konden ontwerpen 
waarin de televisiekijker extra infor-
matie aangereikt zou krijgen over 
wat er zich op dat moment op de 
tv afspeelde. Een grensverleggend 
idee. Na een intensieve samenwer-
king introduceerden ze het ‘tweede 
scherm’. Kijkers die op een smart 
tv of een laptop televisie kijken, 
zien links in beeld de uitzending en 
daarnaast verschijnen de links met 
achtergrondinformatie over wat er 
besproken wordt. Odijk: ‘We zijn 
met de VARA gaan brainstormen. 
Over welke personen, plaatsen en 

begrippen wil de kijker meer weten? 
Vervolgens zijn we gaan kijken 
of we daar een Wikipedia-artikel 
bij konden vinden. Aan de hand 
daarvan hebben we een automa-
tisch algoritme ontwikkeld dat de 
informatie waar het op dat moment 
over gaat in de live-uitzending uit 
de ondertiteling haalt. Vernieuwend 
aan dit onderzoek is dat je de infor-
matie real-time krijgt aangereikt.’ 
Wordt het straks niet te gemakkelijk 
gemaakt voor de mensen? ‘Nee 
nee’, zegt Odijk vastberaden, ‘Tv 
kijken wordt juist minder passief 
omdat mensen meer met de infor- 
matie eromheen bezig kunnen 
zijn.’•
COMMIT/project INFINITI

gebeurt er iets op je telefoon. met 
de gegevens die de app verzamelt 
kunnen de hva onderzoekers 
meteen zien hoe vaak, door wie, 
wanneer en hoe er gesport wordt 
in het oosterpark. op die manier 
wordt het oosterpark een levend 
lab. het beaconpark lijkt een 
voorbode voor een toekomstige 
beaconstad, met op allerlei plek-
ken kleine zendertjes die iets op je 
telefoon laten gebeuren als je in de 
buurt bent.• 

COMMIT/project SENSeI
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EmoTiES ScHRijVER 
EN LEzERS 
HETzELfDE?
voor het project Quantified Reader 
werkten onderzoekers van tno 
mee in het team van topweten-
schappers die het brein van 
nederlandse auteur arnon 
grunberg bestudeerde terwijl hij 
werkte aan zijn nieuwe roman.
veel mensen zijn het erover eens 
dat creativiteit de mensheid uniek 
maakt in het dierenrijk. toch 
begrijpen we maar weinig van het 
proces dat de creativiteit van de 
artiest drijft en het proces waarin 
mensen kunst ervaren. Zijn ze 
hetzelfde? 
of zijn de productie van kunst en 
het ervaren van kunst twee com-
pleet verschillende mechanismes?  
tijdens het onderzoek naar 
grunberg werd onderzocht hoe 
de fysiologische processen werken 
van de productie en de ontvangst 
van een roman. in november 2013 
deed het team precieze metingen 
van de breinactiviteit en de fysieke 
signalen van grunberg terwijl hij 
zijn nieuwe roman ‘het bestand’ 
aan het schrijven was. er werd on-
der andere gelet op zijn gezichts-

uitdrukking, neurofysiologische 
parameters en huidgeleiding.
in een daarop volgend onderzoek 
in het najaar van 2014 werden 
rond de 250 mensen op dezelfde 
manier bestudeerd die de roman 
lazen. het bleek dat veel lezers 
behoorlijk geraakt waren door het 
boek. uit de eeg monitoring van 
grunberg tijdens het schrijven 
werden juist geen noemenswaar-
dige pieken of dalen gemeten.•
COMMIT/project SWELL


