
Extreem blij om erbij te horen 
 
Ze hield vrijdag tijdens de Brain Awareness Week onder de titel Storm in het puberbrein de Nationale 
Hersenlezing. Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie (Universiteit Leiden), 
is bij het grote publiek bekend door haar boek Het puberende brein, dat de ene na de andere herdruk 
beleeft. Ze zint op een nieuw publieksboek, waarin het sociale brein van pubers centraal staat. 
 
Dat de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren een van de belangrijkste fases is tijdens de 
adolescentie, is onbetwist. Kinderen moeten uitgroeien tot volwassen leden van de samenleving, zich 
losmaken van hun ouders, zelf sociale relaties aangaan en verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. 
Maar wat weten we eigenlijk over de hersenprocessen die daarbij een rol spelen? 
 
'Pas de laatste vijf jaar is daar meer over bekend geworden', zegt Crone. 'Eerst werd gedacht dat 
hormonen allesbepalend zijn voor ontwikkelingen tijdens de puberteit. Daarna vonden wetenschappers 
die focus op hormonen overdreven: tijdens de sociale ontwikkeling van pubers is er veel meer aan de 
hand. Nu komen we erachter dat het en-en is: hormonen spelen een rol bij die sociale ontwikkeling, 
doordat ze invloed hebben op de manier waarop de hersenen van pubers werken.' 
 
Drie systemen in de hersenen zijn daarbij belangrijk, legt ze uit. Op de eerste plaats het detectiesysteem, 
waarmee sociale emoties van gezichten worden afgelezen. Dat werkt al bij baby's heel goed, een 
aanwijzing dat het om een oud gebied in de hersenen gaat. Dit was al eerder bekend, maar onderzoekers 
weten nu ook om welk hersennetwerk het gaat: de temporaal-occipitale kwab en aangelegen gebieden. 
 
Het tweede hersengebied speelt een rol bij het voelen van sociale emoties: 'wat doet iets met je'. Ook dat 
netwerk, dat onder andere bestaat uit het striatum en de amygdala, ligt heel diep in de hersenen, en ook 
dat is logisch. Crone: 'Acceptatie respectievelijk afwijzing door de groep waren altijd al van levensbelang. 
Dit systeem wordt onder invloed van de puberteit extra getriggerd.' Of het tijdens de puberteit extra actief 
is en daarna weer 'rustiger' wordt, of dat het dan als het ware wordt overvleugeld door een nieuw systeem, 
is niet bekend. Crone: 'We weten alleen dat het tijdens de puberteit hypergevoelig is. Ik denk dat dat komt 
doordat pubers eropuit moeten, sociale relaties moeten gaan vormen.' 
 
Het derde systeem, dat evolutionair het jongst is en dat in de frontale cortex ligt, is belangrijk om de 
bedoelingen van anderen te begrijpen. 
 
Van de drie systemen is het eerste noodzakelijk voor het tweede en het derde. Crone: 'Als je geen emoties 
kunt aflezen, heb je een primair probleem.' 
 
Crone gebruikt deze drie systemen als kapstok om de ontwikkeling van het sociale brein van pubers te 
bestuderen. Crone: 'We zijn steeds bezig met de vraag wie goed in de maatschappij past en wie niet, 
wanneer je mag stemmen, een rijbewijs halen, wanneer je een goed individu bent. Als je die vragen stelt, 
moet je je ook afvragen hoe je zo iemand wordt. 
'Kinderen van een jaar of 8, 9 mogen fouten maken, maar als je 18 of 19 bent, moet je het opeens goed 
doen. Maar hoe ontwikkelt zich dat? Er ligt nu veel nadruk op snel en efficiënt studeren: 'dan moet je 
maar minder tijd doorbrengen met vrienden'. Maar dat past niet bij die levensfase, en dat kun je daarom 
niet van adolescenten eisen iets wat staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra met de snelstudeereisen 
wel doet.' 
 
Relativeren 
Iedereen vindt dat sociale ontwikkeling belangrijk is voor de vorming tot volwassene, zegt Crone. 'Toch 
wordt die ontwikkeling genegeerd in de eisen die aan jonge mensen worden gesteld. Terwijl ze op sociale 
normen worden afgerekend, wordt vooral het ontwikkelen van competenties en capaciteiten benadrukt.' 
Dat vindt ze 'heel onlogisch': 'Mensen moeten niet denken dat alleen competenties ertoe doen. In onze 
cultuur is prosociaal en empathisch gedrag ook belangrijk voor succes. Onze samenleving is niet alleen 
gebouwd op competitie; samenwerking is minstens zo belangrijk.' 
Als mensen eenmaal volwassen zijn, zijn deze drie systemen normaal gesproken in evenwicht. Maar hoe 
komt het zover? 'Dat is een samenspel van rijping van je hersengebieden en ervaringen die je hebt 



opgedaan,' zegt Crone. 'Hoe neuronen met elkaar samenwerken en beïnvloed worden door ervaringen, 
weet ik niet. Op psychologisch niveau gaat het om een samenloop van ervaring, opvoeding, en 
ontwikkeling van bepaalde capaciteiten. Daardoor kunnen volwassenen bijvoorbeeld veel beter relativeren 
dan jongeren; relativeren is typisch iets dat je pas op latere leeftijd leert.' 
Opvallend is dat stoornissen als depressie, angst en schizofrenie bijna allemaal ontstaan in de adolescentie. 
Crozne: 'Kennelijk veranderen hersengebieden onder invloed van puberteitshormonen en ervaringen. Het 
brein is in die levensfase gevoelig, en dat lijkt iets te triggeren waardoor juist dan stemmingsstoornissen 
ontstaan. Dat lijkt erop te wijzen dat de puberteit en adolescentie cruciaal zijn om zulke stoornissen beter 
te begrijpen. Je bent eigenlijk te laat als je ze gaat onderzoeken op het moment dat mensen al volwassen 
zijn.' 
 
Crone wil niet alleen onderzoek doen naar de normale ontwikkeling van het sociale brein, maar hoopt ook 
dat ze mettertijd individuele verschillen tussen jongeren beter kan begrijpen. Neem bijvoorbeeld een zeker 
voor pubers akelig ingrijpend iets als sociale afwijzing. Wie hebben daar meer of minder last van? 
Crone: 'De insula in de hersenen is heel gevoelig voor sociale afwijzing. Als je wordt buitengesloten, wordt 
dat hersengebiedje actief. Maar als kinderen met veel vriendjes in de klas worden afgewezen, reageert dat 
gebied veel minder sterk. Dat zou kunnen betekenen dat een goed vriendennetwerk gevoelens van 
afwijzing kan compenseren. Dat is belangrijk om uit te zoeken, want we weten dat kinderen zonder 
vrienden meer last hebben van depressieve gevoelens dan kinderen met vrienden.' 
Die sociale pijn is duidelijk zichtbaar in de hersenen: dezelfde gebieden die belangrijk zijn voor fysieke 
pijn, zijn ook actief bij sociale pijn. In de adolescentie doen ze extra zeer, omdat dan sprake is van 
overgevoeligheid voor binnen- en buitengesloten worden. 
Omdat het begrip voor intenties zich pas later ontwikkelt, is ook in dit geval sprake van kwetsbaarheid. 
Crone: 'Pubers kunnen zich heel erg buitengesloten voelen zonder dat ze begrijpen waarom dat zo is. 
Andersom is het gevoel van blijdschap om erbij te horen bij pubers ook heel sterk. Gelukkig is die 
gevoeligheid dus niet alleen maar negatief.' 
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