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Nederlandse samenvatting 

 

De adolescentie is een levensfase die gekenmerkt wordt door lichamelijke 
veranderingen en gedragsveranderingen. Tegelijkertijd vindt structurele en 
functionele ontwikkeling van het brein plaats. In eerder fMRI onderzoek werden 
adolescenten vergeleken met kinderen en volwassenen of werden verschillen tussen 
afzonderlijke ontwikkelingsstadia bestudeerd, bv., vroege, midden en late 
adolescentie. Het huidige proefschrift was specifiek gericht op de overgangsperiodes 
aan het einde en het begin van de adolescentie. In de eerste studie werd de overgang 
van de late kindertijd naar de vroege adolescentie longitudinaal onderzocht. De 
overige studies die zijn uitgevoerd voor dit proefschrift includeerden 
laatadolescenten, in de leeftijd van 18 tot 19, en jongvolwassenen, in de leeftijd van 
23 tot 25. Naast leeftijdseffecten werden sekseverschillen bekeken. De paradigma’s 
beschreven in deel I maten sociaal inzicht en de taken in deel II waren gericht op 
cognitieve controle. Laatadolescenten en jongvolwassenen die deelnamen aan het 
gepresenteerde onderzoek waren allemaal studenten aan de Medische Faculteit. Om 
te controleren voor variantie gerelateerd aan intelligentie en opleiding zijn 
homogene groepen geworven. Bovendien was het hierdoor mogelijk om de link 
tussen hersenactiviteit en academische prestaties te onderzoeken, wat nog niet 
eerder gedaan is. Een algemene introductie van dit proefschrift werd gegeven in 
hoofdstuk 1. 
 Hoofdstuk 2 besprak een longitudinale studie waarin kinderen sociale en 
academische omschrijvingen over zichzelf of een ander beoordeelden op de leeftijd 
van 10 én 13 jaar. Eerdere bevindingen gaven aan dat tijdens beide metingen de 
mediale prefrontale cortex en mediale posterieure parietale cortex geactiveerd 
werden voor sociale beoordelingen. Dit vervolgonderzoek bestudeerde stabiele 
functionele connectiviteit en veranderingen in functionele connectiviteit. Op de 
leeftijd van zowel 10 als 13 jaar waren mediale hersengebieden meer met elkaar 
verbonden voor zelfbeoordelingen dan voor beoordelingen van een ander. De 
connectiviteit tussen mediale posterieure parietale cortex en bilaterale 
temporoparietale junctie tijdens beoordelingen van een ander nam toe van de late 
kindertijd tot de vroege adolescentie. Deze resultaten tonen aan dat hersengebieden 
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die betrokken zijn bij sociaal inzicht in toenemende mate samenwerken gedurende 
een ontwikkelingsfase waarin relaties met leeftijdsgenoten een belangrijke rol 
spelen. 
 De sociale beoordelingstaak werd aangepast voor studenten aan de 
universiteit, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Mannelijke en vrouwelijke 
laatadolescenten (18 tot 19 jaar) en jongvolwassenen (23 tot 25 jaar) beoordeelden 
zichzelf en een ander, nl. een studievriend(in). Daarnaast maakten zij gereflecteerde 
zelfbeoordelingen waarbij ze aangaven wat de ander over hen dacht. Tijdens alle 
drie condities en over alle 73 proefpersonen samen werd activiteit gevonden in de 
mediale posterieure parietale cortex, mediale prefrontale cortex, bilaterale 
prefrontale cortex en linker posterieure parietale cortex. Er was geen effect van 
leeftijd, wat suggereert dat sociaal inzicht, zoals gemeten met deze taak, 
uitontwikkeld is in de late adolescentie. De mediale posterieure parietale cortex en 
bilaterale temporoparietale junctie waren meer geactiveerd in mannen dan in 
vrouwen voor alle condities. De precuneus, een deel van de mediale posterieure 
parietale cortex, vertoonde specifiek tijdens beoordelingen van een ander sterkere 
activiteit bij mannen. Deze studie geeft aan dat er sekseverschillen zijn in de neurale 
basis van sociaal inzicht. 
 In hoofdstuk 4 werd hersenactiviteit bekeken tijdens afzonderlijke aspecten 
van mentaliseren. Vrouwelijke medische studenten van 18 en 19 jaar voerden een 
taak uit waarbij ze zich sociale situaties voorstelden en voorspellingen deden over 
emotionele en gedragsmatige reacties van zichzelf en een ander. Over alle condities 
samen (‘Emotie Zelf’, ‘Gedrag Zelf’, ‘Emotie Ander’ en ‘Gedrag Ander’) waren de 
precuneus, de linker temporoparietale junctie, mediale prefrontale cortex en linker 
midden temporale gyrus geactiveerd. De precuneus en linker temporoparietale 
junctie lieten sterkere activiteit zien tijdens het innemen van het perspectief van een 
ander in vergelijking met het eigen perspectief. Mediale prefrontale gebieden 
werden aangewend voor het voorspellen van een emotionele reactie, maar minder 
voor het voorspellen van gedrag. Deze bevindingen wijzen uit dat hersengebieden 
op verschillende manieren betrokken zijn bij aparte aspecten van sociaal inzicht. 
 Mannelijke en vrouwelijke laatadolescenten (18 tot 19 jaar) en 
jongvolwassenen (23 tot 25 jaar) deden ook een gecombineerde cognitieve en 
emotionele Stroop taak, het onderwerp van hoofdstuk 5. Dit paradigma is gericht op 
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één aspect van cognitieve controle, nl. ‘interferentie resolutie’, oftewel inhibitie van 
een automatische reactie ten behoeve van een vrijwillige reactie. In deze cross-
sectionele studie werden leeftijds- en sekseverschillen in neurale mechanismen 
onderzocht. Bilaterale frontoparietale gebieden en de mediale posterieure parietale 
cortex speelden een rol tijdens cognitieve inhibitie, bekeken over alle proefpersonen. 
Jongvolwassenen vertoonden sterkere activiteit in de dorsomediale prefrontale 
cortex, linker inferieure frontale gyrus, linker midden temporale gyrus en midden 
cingulate, ten opzichte van laatadolescenten. Tijdens emotionele inhibitie waren de 
linker pre- en postcentrale gyrus geactiveerd onafhankelijk van leeftijd en sekse 
terwijl de dorsomediale prefrontale cortex en precuneus meer betrokken waren in 
jongvolwassenen. Er werden geen verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. 
Deze resultaten suggereren dat de neurale basis van cognitieve controle 
doorontwikkelt tot na de late adolescentie.  
 In hoofdstuk 6 is een subgroep onderzocht van medische studenten van 18 of 
19 jaar die in het eerste academische jaar zaten. Eerder gedragsonderzoek heeft laten 
zien dat cognitieve controle een voorspeller kan zijn van academische prestaties. De 
hypothese van deze studie was dat hersenactiviteit tijdens cognitieve controle 
mogelijk gerelateerd is aan leerresultaten op de universiteit. Deelnemers kregen een 
Go/NoGo taak met feedback, naast de gecombineerde cognitieve en emotionele 
Stroop taak. Aan het einde van het eerste academische jaar werden gemiddelde 
cijfers opgevraagd. Er bleek een positieve correlatie te zijn tussen cijfers en activiteit 
in de dorsale anterieure cingulate cortex tijdens cognitieve inhibitie. Cijfers waren 
niet geassocieerd met betrokkenheid van de rostrale anterieure cingulate cortex of 
postcentrale gyrus tijdens emotionele inhibitie. Er was tevens geen correlatie tussen 
cijfers en prefrontale activiteit gedurende motorische inhibitie of het monitoren van 
prestaties op de Go/NoGo taak. Er lijkt dus een koppeling te bestaan tussen 
betrokkenheid van de dorsale anterieure cingulate cortex tijdens de Stroop taak en 
succes in een medische opleiding.   
 Hoofdstuk 7 bediscussieerde de onderzoeksbevindingen in het kader van het 
doel van dit proefschrift. De huidige fMRI studies dragen bij aan kennis over 
neurale veranderingen tijdens de overgangsfasen rond de adolescentie. Er werd 
aangetoond dat de periode tussen late kindertijd en vroege adolescentie essentieel is 
voor sociale ontwikkeling en dat van de late adolescentie tot jongvolwassenheid er 
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nog rijping plaatsvindt van cognitieve processen. Op een sociale beoordelingstaak 
werden verschillen in hersenactiviteit tussen mannen en vrouwen geobserveerd. 
Samenvattend, het includeren van homogene groepen wat betreft sekse, leeftijd en 
academische achtergrond heeft geleid tot nieuwe inzichten voor het veld van de 
onderwijsneurowetenschap.


