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Een paradox…
Adolescentie: periode van grote vooruitgang!

• cognitief: cognitieve controle, redeneren, plannen…

• sociaal, emotioneel, …

Vroege en midden adolescentie (puberteit)

• periode van risico’s en roekeloos gedrag!

• experimenteren met gevaarlijke zaken

• baldadigheid, respectloos, opstandig, … 

• meer angst- en stemmingsstoornissen

Lastig voor ouders & opvoeders & kustgidsen!

″Ik kan er niks aan doen mevrouw/meneer/mama/papa, het 

ligt aan mijn hersenen! ″

??



“De jeugd van tegenwoordig houdt van 

luxe, heeft slechte manieren, heeft 

minachting voor alle gezag en heeft geen 

eerbied voor ouderdom. Jongeren praten als 

ze zouden moeten werken. Ze spreken hun 

ouders voortdurend tegen, kletsen in 

gezelschap, ze smakken bij het eten, slaan 

hun benen over elkaar en tiranniseren hun 

(groot)ouders.”

Socrates, 399 VC
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Vroeger: ‘Ontwikkeling hersenen afgerond op 10 jaar!’

Nu: ‘Veranderingen in hersenen tot ver NA de adolescentie!’

Dankzij (f)MRI-scans



Vroeger: ‘Ontwikkeling hersenen afgerond op 10 jaar!’

Nu: ‘Veranderingen in hersenen tot ver NA de adolescentie!’

Grijze cellen (MRI)

= hersencellen (neuronen, gliacellen, synapsen)

- Toename tot vlak voor puberteit

- Afname daarna!



Vroeger: ‘Ontwikkeling hersenen afgerond op 6 jaar!’

Nu: ‘Veranderingen in hersenen tot ver NA de adolescentie!’

Witte stof (MRI)

= verbindingen tussen hersencellen (axonen)

Start rond 15j & toename tot ver in de adolescentie (> 23 j)!

=  myelinisatie van axonen

=  sneller maken van de communicatie tussen neuronen



Vroeger: ‘Ontwikkeling hersenen afgerond op 10 jaar!’

Nu: ‘Veranderingen in hersenen tot ver NA de adolescentie!’

Grijze (rood) & witte (blauw) cellen (MRI)

Niet voor alle hersengebieden even snel!



Een paradox…
Adolescentie: periode van grote vooruitgang!

Vroege en midden adolescentie
• periode van risico’s en roekeloos gedrag!

• experimenteren met gevaarlijke zaken

• baldadigheid, respectloos, opstandig, … 

• meer angst- en stemmingsstoornissen

→ Mogelijke verklaring: asynchrone ontwikkeling hersenen!

??



Hoe hangen veranderingen in de hersenen samen met 

veranderingen in gedrag van jongeren? (fMRI)

Executieve functies

= sturen, controleren van gedrag, filteren van informatie

• respons inhibitie: kunnen remmen van ongewenst/gevaarlijk gedrag

✓volwassenen: activiteit in prefrontale cortex

✓jongeren: 

- minder activatie in delen van prefrontale cortex

- meer diffuse activatie in verschillende hersengebieden

- pas met toenemende leeftijd meer gefocuste activatie prefrontaal!

➔ jongeren hebben het lastiger om hun subcorticaal aangedreven

impulsieve gedachten en gedrag onder controle te houden!



Stroop Taak



Hoe hangen veranderingen in de hersenen samen met 

veranderingen in gedrag van jongeren? (fMRI)

Sociale interacties
• sociale dilemma’s (wat is goed voor mij, of voor een ander)

✓volwassenen: activatie in prefrontale cortext

✓jongeren (tot 15j): meer activatie in prefrontale context bij denken over 

‘wat is goed voor mij’; minder activatie bij denken over intenties anderen



Ultimatum Game

Guroglu, B., van den Bos, W., van Dijk, E., Rombouts, S. A. & Crone, E. 
A. (2011). Dissociable brain networks involved in development of 
fairness considerations: Understanding intentionality behind 
unfairness. Neuroimage, 57, 634–641. 

Conditions: Unfair (8-2) vs 

- Fair (5-5)

- Hyper-fair (2-8)

- No alternative (8-2)

Measures: Respondents’

- Accept/Reject

- fMRI: hersengebieden ~ 

perspectief op de andere



Hoe hangen veranderingen in de hersenen samen met 

veranderingen in gedrag van jongeren? (fMRI)

Sociale interacties
• sociale dilemma’s (wat is goed voor mij, of voor een ander)

✓volwassenen: activatie in prefrontale cortext

✓jongeren (tot 15j): meer activatie in prefrontale context bij denken over 

‘wat is goed voor mij’; minder activatie bij denken over intenties anderen

➔Heel geleidelijke verschuiving in adolescentie van focus op zichzelf naar

focus op anderen!

• gevoeligheid voor acceptatie en verwerping

✓iedereen: sterkere activatie ventrale striatum (pleziergebied) bij acceptatie

✓iedereen: sterkere activatie in insula (pijngebied) bij verwerping

✓jongeren: nog sterkere activtie in insula bij verwerping + tal van andere

indicatoren van stress!

➔Jongeren reageren stérker op sociale verwerping!



Acceptatie & Verwerping

Cyberball experiment



Acceptatie & Verwerping

Cyberball experiment

YA = 12-14 jarigen

MA = 14-16 jarigen

Adult = 22-47 jarigen

Sebastian et al. (2010)



Acceptatie & Verwerping

Cyberball experiment

Children = 7-12 jarigen

Adolescents = 13-17 jarigen

Stroud et al. (2009)
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Acceptatie & Verwerping

Cyberball experiment

Children = 7-12 jarigen

Adolescents = 13-17 jarigen

Stroud et al. (2009)
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Hoe hangen veranderingen in de hersenen samen met 

veranderingen in gedrag van jongeren? (fMRI)

Risico’s en beloningen

!  adolescenten nemen meer risico’s, zoeken vaker spanning, 

experimenteren vaker (vb. ook inzake sociaal gedrag) 
✓volwassenen: veel activatie in ventrale striatum bij winnen na nemen van risico

(VS = ‘pleziergebied in hersenen’)

✓jongeren: dit pleziergebied wordt nog stérker geactiveerd bij risico’s nemen en 

daarbij winnen! (rol van testosteron?)

➔jongeren zijn meer gevoelig voor beloning, en zijn bereid daarvoor meer risico’s

te nemen!



Hersenen, peers, en roekeloos gedrag…

cfr. Adolescentie = tijd van roekeloos gedrag … Oorzaken? 

• Sensatiezucht en cognitief egocentrisme (Arnett, 1992)

• Hersenontwikkeling! (Steinberg, 2008)
• sterkere impulsiviteit

• meer egocentrisme

• erg gevoelig voor sociale verwerping

• meer gevoelig voor beloning, en

• meer bereid om daar risico’s voor te nemen!

• Invloed van leeftijdgenoten! Gelijkheid & Conformiteit!
• rechtstreeks (oudere literatuur)

• selectie

• socialisatie

• indirect: versterken effecten van sensatiezicht en egocentrisme!

Maar, niet alle jongeren vertonen roekeloos gedrag!

Waarom sommigen wel en anderen niet?



Hersenen, peers, en roekeloos gedrag…



Gardner & Steinberg (2005)

Hersenen, peers, en roekeloos gedrag…



Albert, Chein & Steinberg (2013)

Hersenen, peers, en roekeloos gedrag…



Hersenen, peers, en roekeloos gedrag…

cfr. Adolescentie = tijd van roekeloos gedrag … Oorzaken? 

• Sensatiezucht en cognitief egocentrisme (Arnett, 1992)

• Hersenontwikkeling! (Steinberg, 2008)
• sterkere impulsiviteit

• meer egocentrisme

• erg gevoelig voor sociale verwerping

• meer gevoelig voor beloning, en

• meer bereid om daar risico’s voor te nemen!

• Invloed van leeftijdgenoten! Gelijkheid & Conformiteit!
• rechtstreeks (oudere literatuur): selectie & socialisatie

• indirect: versterken effecten van sensatiezicht en egocentrisme!

In aanwezigheid van vrienden neemt roekeloos gedrag toe!

Maar énkel  bij adolescenten, niet bij volwassenen.

Maar, niet alle jongeren vertonen roekeloos gedrag!

Waarom sommigen wel en anderen niet?



Belangrijke Nuance: Goal Flexibility!

Negative growth 

trajectories

(risk taking, substance 

abuse)

Positive growth 

trajectories

(cooperation, social 

competence, out of the 

box, creativity)

Few Adolescents

Most 

Adolescents

Cognitive Control

Social-Affective 

processing

Crone, E. A., & Dahl, R. E. (2012). Understanding adolescence as a period of social-affective 

engagement and goal flexibility. Nature Reviews Neuroscience, 13, 636-650.



Conclusies & take with you…

- Tijdens de adolescentie (10-25 jaar) ondergaan de 

prefrontale hersenen een grondige herstructurering.
- een geleidelijk groei- én leerproces

- uitmondend in volwassen hersenen tegen 25 à 30 jaar

- Die normatieve asynchrone hersenontwikkeling hangt bij 

de jongere (tot 15 à 17 jaar) samen met meer
- impulsief gedrag

- egocentrisme

- gevoeligheid voor sociale verwerping

- gevoeligheid voor beloningen, en

- bereidheid om daar risico’s voor te nemen

- Zeker in bijzijn van vrienden en peers!

- MAAR… niet alleen risico’s en impulsiviteit, maar ook 

prosociaal gedrag en creativiteit zijn hiervan het gevolg!



• Hoe kan je rekening houden met de geleidelijke hersenontwikkeling

van jongeren? 

– maak duidelijk dat van fouten geleerd kan worden

– niet alle risicogedrag is gevaarlijk of ongewenst, wees tolerant!

– creëer mogelijkheden voor gecontroleerd risico-gedrag

– heb aandacht voor mogelijk slaaptekort bij jongeren

– leer jongeren hun gevaarlijkste impulsen te onderdrukken, en leer hen 

alternatieve manieren om met die onaffe hersenen om te gaan!

– spreek jongeren op een autonomie-ondersteunende manier aan over 

het mogelijke risico dat verbonden is aan bepaalde vrienden/peers

– geef breinles!

• Hoe kan je de hersenontwikkeling van jongeren stimuleren?

– koppel nieuwe informatie aan wat jongeren al weten

– moedig overleg en discussie tussen jongeren aan

– gebruik een variëteit aan leermiddelen en werkvormen

– durf jongeren uitdagen en moedig hen aan tot kritisch denken!

Conclusies & take with you…


