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Wetenschap

Aan de keukentafel beloven ze trouwhartig dat ze zich natuurlijk 

goed zullen gedragen op de jongerenvakantie in Spanje. Daar 

aangekomen blijkt er weinig van de afspraak terecht te komen. 

Hoe komt dat? Hebben ze lak aan hun ouders zodra die uit het 

zicht zijn, of zit het misschien iets ingewikkelder in elkaar? Wie 

daar veel van weet is hersenwetenschapper Eveline Crone van de 

Universiteit Leiden. Crone schreef diverse publieksboeken over 

puberhersenen en kwam onlangs weer in het nieuws na 

publicatie van een wetenschappelijk artikel. Daaruit blijken 

puberhersenen ook positieve kanten te hebben.

Wel weten, maar niet doen

Kronkelweggetjes 
      in het 
   puberbrein

 TEKST ArgA PAternotte BEELD Jodi FotogrAFie

puberspecial
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Hoe zit dat nou met die pubers? Kunnen ze zich 
nu wel of niet goed gedragen, aan afspraken 
houden en concentreren op hun schoolwerk ? Of 
lukt het alleen als ze gemotiveerd zijn, zoals er 
onlangs in de media werd gesuggereerd? Maar 
waarom doen ze het dan zo vaak niet? En hoe 
zit dat bij onze jongeren? Zijn die hun hele leven 
al min of meer puber of hebben alle pubers een 
beetje ADHD en ASS met hun impulsiviteit, 
emotionele explosies, ogenschijnlijk egocentri-
sche gedrag en nog onrijpe controlefuncties van 
het brein? 

Puberbrein: het gaat om de 
 motivatie 
De ophef over haar nieuwste onderzoek begrijpt 
Eveline Crone niet zo goed. “Het spreekt onze 
eerdere bevindingen dat bij pubers de emoties 
het vaak winnen van het verstand, helemaal niet 
tegen. Het bevestigt juist wat wij eerder vonden 
over de nog onvoldoende ontwikkelde controle-
functies in de voorste delen van de hersenen, de 
prefrontale cortex (PFC) met de executieve 
functies. Maar het gaat wel verder in nuancering. 

In het artikel in het tijdschrift Nature Neurosci-
ence (september 2012) waarover nogal ophef 
ontstond, hebben we zestig studies over het 
puberbrein op een rijtje gezet. Daarbij vonden 
we naast de bevestiging van de nog onrijpe 
controlerende hersenfuncties bij pubers dat deze 
functies in bepaalde situaties juist heel goed en 
zelfs beter werken dan bij volwassenen en dan 
helemaal niet gehinderd worden door de 
emoties. Bijvoorbeeld als ze iets moeten onder-
zoeken of ergens een creatieve oplossing voor 
moeten bedenken. Dan werkt hun PFC juist 
harder dan bij volwassenen. 
Misschien is daar wel een evolutionaire verkla-
ring voor te geven. Vanuit het gezichtspunt van 
overleving en gezond houden van de soort, zou 
je het zelfs begrijpelijk kunnen noemen. Onder-
zoekend en creatief leren brengt je buiten de 
geijkte kaders en ver van moeders rokken. Je 
gaat erop uit, zoekt nieuwe vriendschappen en 
doet nieuwe ideeën op. Daarmee kun je de 
wereld verkennen en je eigen identiteit en 
grenzen zoeken.”
Maar dat de controlefuncties van het brein bij 
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pubers dus helemaal niet gebrekkig werken en 
ze zelf naar believen (als ze maar gemotiveerd 
zijn) hun brein op dat gebied kunnen aan- of 
uitschakelen, is dus niet waar. Het ligt, zoals zo 
vaak bij uitleg over de werking van het brein, 
een stuk genuanceerder. “Het heeft te maken 
met de context, de situatie waarin er een beroep 
wordt gedaan op die PFC. Bij het sleutelen aan 
een brommer waarmee ze later naar een feestje 
willen, zullen ze hun PFC wellicht wel goed 
inzetten. Maar ook voor idealistische onderwer-
pen zijn pubers soms stevig te motiveren en 
kunnen ze initiatieven gestructureerd aanpak-
ken. Ergens voor gaan is hen niet vreemd. Dat is 
het mooie van deze levensfase.”  

Beloning in het vooruitzicht helpt!
Wat overkomt dat kind in Spanje dat aan de 
keukentafel nog zo braaf heeft beloofd niet te 
lang door te feesten? Die hoeft geen lak te 
hebben aan de afspraak met zijn ouders zoals 
we vaak geneigd zijn te denken, maar zit daar in 
een heel andere situatie. Een emotioneel 
prikkelende situatie met gedempt licht, fijne 
muziek en vrolijke mensen om hem heen. 
En er is meer. Het is ook een sfeer die het 
vooruitzicht biedt op een beloning. Misschien 
kom je wel een leuk meisje tegen. En dat blijkt 

bij pubers anders dan bij volwassenen een sterke 
trigger te zijn. Niet alleen vanwege de seksuele 
ontwikkeling, maar de hormonen blijken ook op 
diverse andere centra in de hersenen bij pubers 
een sterkere uitwerking te hebben dan bij 

volwassenen. Het gaat dan om de centra die te 
maken hebben met gevoel van plezier en 
beloning. De centra waarbij de zenuwcellen 
boodschappen aan elkaar overbrengen via de 
neurotransmitter dopamine die geassocieerd 
wordt met beloning en genot, maar tegelijk ook 
een rol speelt bij verslaving. 
Crone: “Pubers blijken dezelfde emoties te 
ervaren als ze denken dat er een beloning 
aankomt als dat ze daadwerkelijk een beloning 
krijgen. Het vooruitzicht op een beloning brengt 
bij hen al, anders dan bij volwassenen, een 
sterke prikkel teweeg. Dat zou ook kunnen 
verklaren waarom pubers en adolescenten zo 
vaak risicovolle situaties opzoeken. Een risico-
volle situatie kan een beloning, een kick, in het 
vooruitzicht stellen. 
En dat kan er dus ook allemaal aan de hand zijn 
in die disco in Spanje. Die prikkels kunnen zo 
sterk zijn dat ze de gemaakte afspraak met hun 
ouders volledig overrulen. Want anders dan bij 
volwassenen begint het waarschuwingssysteem 
in de hersenen, waar volwassenen intuïtief op 
kunnen rekenen, pas in de late adolescentie te 
rijpen.” 

Kronkelweggetjes worden 
 vierbaanssnelwegen
Wat is de verklaring dat er in het puberbrein 
zoveel onevenwichtigheid is en het ene gebied 
zoveel sterker reageert dan het andere? Wat is er 
concreet aan de hand onder dat schedeldak? 

‘Die prikkels kunnen zo sterk 
zijn dat ze de gemaakte 
afspraak met hun ouders 
volledig overrulen’



 BALANS 1-2013 27

“Dat rijpen”, vertelt Crone, “vertaalt zich op 
hersenniveau als het leggen van betere verbin-
dingen tussen zenuwcellen die een specifieke 
functie hebben, met zenuwcellen in andere 
gebieden die een andere functie hebben, en de 
controle- of regelgebieden (de executieve 
functies) die het allemaal als een soort dirigent 
moeten coördineren. Je kunt zeggen dat de 
verbindingen bij pubers nog kronkelweggetjes 
zijn die langzamerhand door de ervaring een 
soort vierbaanssnelwegen worden waarmee de 
informatie in het brein goed en snel verwerkt 
kan worden. Tot die tijd moeten ze het doen met 
soms te sterke en soms te zwak reagerende 
hersengebieden.” Klaar ben je daar in Spanje 
met die kronkels! Misschien toch beter om er 
niet al te vroeg alleen of met vrienden naar toe 
te gaan?   

Het gaat om ‘erbij-horen’
Ook op sociaal gebied blijkt het puberbrein nog 
een rommeltje te zijn. Zo werkt het gebied om 
emoties van gezichten af te lezen ook nog 
minder snel. Volwassenen interpreteren een 
gezichtsuitdrukking razendsnel en kunnen 
daarmee verder in sociale situaties. Voor pubers 
is dat lastiger, terwijl ze het in hun nieuwe 
levensfase juist hard nodig hebben. Bijvoorbeeld 
goed (intuïtief) weten hoe je op een gezichtsuit-
drukking van je docent moet reageren of van 
klasgenoten waar je graag bij wilt horen. Crone: 
“’Erbij-horen’ is voor pubers heel belangrijk. Ze 
moeten immers loskomen van hun ouders en 
een eigen identiteit ontwikkelen. Dat gebeurt in 
de puberteit via de groep. Maar wat er allemaal 
goed moet werken in de hersenen om erbij te 
kunnen horen, om te kunnen functioneren in 
een groep, daar komen we nu langzamerhand 
achter. We weten al uit ervaringen dat buitenge-
sloten worden pijn doet, maar nu hebben we 
ontdekt dat daarbij dezelfde hersengebieden 
betrokken zijn die ook bij lichamelijke pijn 
opspelen. Volwassenen voelen buitengesloten 
worden ook als pijn. Maar die kunnen zoiets 
voor zichzelf al veel beter relativeren en daar-
door minder van slag zijn.”
Dan komen we als vanzelf bij onze pubers, die 
zich evolutionair gezien natuurlijk ook willen 

losmaken van hun ouders maar vaak worstelen 
met nog minder ‘hersengereedschap’ om dat te 
realiseren. Crone heeft tot nu toe geen onder-
zoek gedaan naar deze groepen. Ze ziet wel 
overeenkomsten in de zin van de soms gebrek-
kig werkende regelfuncties van de hersenen. 
Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Bij de 
gemiddelde pubers en adolescenten gaat het, 
zoals we het nu zien, om een verstoring van de 
werking van de regelfuncties door de (tijdelijke) 
prioriteiten van de emotionele en belonings-
systemen. 

Beschermen en loslaten 
Ze denkt dat het bij onze doelgroepen vooral 
gaat om een daadwerkelijk andere werking van 
die functies. Het is de vraag hoe die zich in de 
puberteit verder ontwikkelen. “Ik zou daar heel 
graag onderzoek naar willen doen en dan 
daarmee een keer een echte doorbraak willen 
maken. Echt het verschil kunnen maken, en daar 
als samenleving een beleid tegenover kunnen 
zetten”. 

Intussen zullen we als ouders nog aangewezen 
zijn op de balans tussen beschermen en loslaten. 
Tussen leiden en laten zwemmen. Tussen niet te 
vroeg naar Spanje laten gaan, en meegaan of 
een aantrekkelijk alternatief bieden. Het is goed 
te weten dat veel ouders van pubers uit onze 
doelgroep de periode vóór de diagnose veel 
moeilijker vonden dan de puberteit zelf. Waar-
schijnlijk omdat zij al veel eerder te maken 
kregen met de balans tussen beschermen en 
loslaten. •

Het sociale brein van de puber, Eveline Crone. 
Uitgeverij Bert Bakker. €18,95

‘Veel ouders vinden de 
periode vóór de diagnose 
veel moeilijker dan de 
puberteit zelf’


