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Inleiding
Mensen hebben van nature een sterke behoefte om sociale banden met anderen aan te gaan 
en om ergens bij te horen. Hoewel sociale afwijzing intense emoties oproept over alle 
leeftijdsfasen (Baumeister & Leary, 1995), is er gedurende de adolescentie vermoedelijk 
sprake van een verhoogde gevoeligheid voor sociale afwijzing door leeftijdsgenoten 
(Kloep, 1999; Nelson et al., 2005; Sebastian et al., 2010a). De adolescentie is een unieke 
ontwikkelingsfase tussen de kindertijd en volwassenheid die wordt gekenmerkt door een 
breed scala aan veranderingen op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek vlak (Blakemore, 
2008; Casey et al., 2010; Steinberg, 2005). Eén van de meest kenmerkende veranderingen 
op sociaal gebied is het toenemende belang van leeftijdsgenoten. Adolescenten brengen 
steeds meer tijd door met leeftijdsgenoten en hechten veel waarde aan de mening en 
waardering van de zogeheten ‘peer group’ (Steinberg & Morris, 2001). Een belangrijke 
drijfveer voor adolescenten is dan ook om sociaal geaccepteerd te worden door 
leeftijdsgenoten. Echter, niet alle jongeren slagen er in om vriendschappen te vormen en 
sommigen worden afgewezen. Jongeren die afgewezen worden lopen een groter risico op 
het ontwikkelingen van gedragsproblemen (Deater-Deckhard, 2001; Dodge et al., 2003; 
Nolan et al., 2003). Deze potentiële negatieve consequenties onderstrepen het belang 
van een beter begrip van de verhoogde gevoeligheid voor sociale evaluatie tijdens de 
adolescentie. Naast het toenemende belang van leeftijdsgenoten spelen veranderingen 
in het zelfbewustzijn en in cognitieve vaardigheden mogelijk een rol. In vergelijking 
met kinderen zijn adolescenten beter in staat om zich bewust te worden van hun eigen 
gedachten en gedrag, en om te beseffen dat anderen het vermogen hebben om hen te 
evalueren (Choudhury et al., 2006; Sebastian et al., 2008).

De adolescentie is een periode waarin de hersenen nog volop in ontwikkeling 
zijn. In de laatste decennia is de kennis over de ontwikkeling van de hersenen sterk 
toegenomen, vooral sinds de opkomst van non-invasieve beeldvormingstechnieken, zoals 
MRI (Magnetic Resonance Imaging). Deze techniek maakt het mogelijk om zowel de 
structuur als de functie van de hersenen te bestuderen. Structurele MRI studies hebben 
laten zien dat de hoeveelheid grijze stof in de hersenen, bestaande uit cellichamen, 
dendrieten en niet-gemyeliniseerde axonen, tijdens de ontwikkeling eerst toeneemt en 
vervolgens afneemt (Giedd et al., 1999; Paus et al., 2005). Neuronen en verbindingen die 
nauwelijks gebruikt worden gaan hierbij verloren en belangrijke verbindingen worden 
versterkt. Verder hebben studies aangetoond dat de piek in het grijze stof volume voor 
verschillende hersengebieden op verschillende momenten in de ontwikkeling wordt 
bereikt. Gebieden die belangrijk zijn voor visuele waarneming rijpen bijvoorbeeld al op 
jonge leeftijd, terwijl gebieden die betrokken zijn bij hogere orde cognitieve processen 
en sociale vaardigheden nog tot in de adolescentie ontwikkelen (Giedd et al., 1999; 
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Gogtay et al., 2004; Sowell et al., 2003, 2004). In tegenstelling tot grijze stof neemt de 
hoeveelheid witte stof in de hersenen nagenoeg lineair toe gedurende de kindertijd en 
adolescentie (Østby et al., 2009; Paus et al., 1999). De toename van witte stof wordt 
geassocieerd met toenemende myelinisatie waarbij de axonen van neuronen omhuld 
worden met een vetachtige stof (myeline). Dit proces van myelinisatie zorgt ervoor dat 
de signaaloverdracht tussen neuronen sneller kan plaatsvinden (Blakemore & Choudhury, 
2008).

Neurobiologische ontwikkelingsmodellen veronderstellen dat de ontwikkeling van 
de hersenen tijdens de adolescentie een bijdrage levert aan veranderingen die optreden in 
gedrag. Een veel gebruikte methode in dit veld van onderzoek is functionele MRI (fMRI), 
waarmee het mogelijk is om hersenactiviteit te bestuderen. Een belangrijke assumptie 
hierbij is dat ontwikkelingsveranderingen in gedrag gepaard gaan met veranderingen in 
hersenactiviteit, die op hun beurt gerelateerd zijn aan de structurele rijping van de hersenen 
(Burnett et al., 2011). De empirische studies die in dit proefschrift zijn beschreven zijn 
geïnspireerd op het zogenaamde Social Information Processing Network (SIPN) model 
van Nelson en collega’s (2005). Volgens dit model zijn drie systemen in de hersenen 
belangrijk bij de verwerking van sociale informatie; i) het detectie systeem, dat betrokken 
is bij de detectie en basale verwerking van sociale prikkels, ii) het affectieve systeem, 
dat betrokken is bij de verwerking van de emotionele lading van sociale stimuli, en iii) 
het cognitieve controle systeem, dat een rol speelt in hogere orde cognitieve processen, 
zoals het interpreteren van de gedachten van anderen, het reguleren van emoties, en 
doelgericht gedrag. Uit onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling van deze drie systemen 
met verschillende snelheden verloopt. Terwijl hersengebieden van het detectie systeem al 
op jonge leeftijd rijpen, maken de gebieden uit de twee andere systemen nog belangrijke 
ontwikkelingen door tijdens de adolescentie. Onderzoek heeft aangetoond dat gebieden 
die onderdeel zijn van het affectieve systeem (limbische systeem) gevoelig zijn voor 
geslachtshormonen tijdens de puberteit, waardoor deze gebieden extra gevoelig worden 
tijdens de adolescentie. Ontwikkelingsveranderingen in het cognitieve controle systeem 
(met name de prefrontale cortex) daarentegen zijn meer geleidelijk van aard en vinden 
plaats tot in de vroege volwassenheid. Volgens het SIPN model is er gedurende de 
adolescentie sprake van een kwetsbare balans tussen een overactief emotie systeem 
en een onvolwassen controle systeem in de hersenen. Deze kwetsbare balans zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn voor de verhoogde gevoeligheid voor sociale evaluatie 
door leeftijdsgenoten in de adolescentie (Nelson et al., 2005). 

Het voornaamste doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de 
neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de overgevoeligheid voor 
sociale afwijzing in de adolescentie. De empirische studies die in dit proefschrift zijn 
beschreven maken zowel gebruik van hartslagmetingen (hoofdstukken 2 en 3) als van 
fMRI (hoofdstukken 4 en 5). Een belangrijk voordeel van deze metingen is dat ze inzicht 
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kunnen geven in de ontwikkeling van processen die niet altijd gedetecteerd kunnen worden 
aan de hand van vragenlijsten of gedrag. Bovendien geven deze metingen toegang tot 
processen die plaatsvinden op het moment van sociale acceptatie of afwijzing, in plaats 
van vragenlijsten die meestal worden afgenomen na een experimentele manipulatie. Tot 
slot beschrijft dit proefschrift een fMRI studie naar ontwikkelingveranderingen in het 
vermogen om de gemoedstoestand van anderen te kunnen ‘lezen’ (hoofdstuk 6). Hoewel 
deze studie niet is gericht op sociale evaluatie kan deze studie extra inzicht geven in de 
ontwikkeling van het ‘sociale brein’ gedurende de adolescentie. 

Samenvatting van studies 
Een belangrijke uitdaging in experimentele studies naar sociale evaluatie is de keuze van 
een geschikte taak die gevoelens van sociale afwijzing en acceptatie kan induceren. Er is 
sprake van een ‘trade-off’ tussen experimentele controle en ecologische validiteit, waarbij 
de laatste vooral van belang is om het gevoel van echte sociale interacties te kunnen 
nabootsen. In de studies beschreven in de hoofdstukken 2-4 in dit proefschrift stond de 
Social-Judgment taak centraal (Somerville et al., 2006). Enkele weken voorafgaande aan 
het experiment werd aan elke deelnemer verteld dat een panel van leeftijdsgenoten een 
foto van de deelnemer zou beoordelen op eerste indruk (wel of niet aardig). Tijdens het 
experiment kregen de deelnemers de foto’s van de gezichten van de panelleden te zien in 
een computertaak en werden ze bij elke foto gevraagd in te schatten hoe de persoon op 
de foto hen heeft beoordeeld. Deze inschatting werd gevolgd door feedback die aangaf 
of de persoon op de foto de deelnemer wel of niet aardig vond. In werkelijkheid werd de 
feedback in deze studies gegenereerd door de computer. 

In de studie beschreven in hoofdstuk 2 werden hartslagveranderingen gemeten 
nadat volwassen deelnemers (18-25 jaar) sociale feedback kregen tijdens de Social-
Judgment taak. In deze studie werd tevens een niet-sociale taak (leeftijd beoordelingstaak) 
afgenomen om ook de hartslagveranderingen na negatieve cognitieve feedback te 
kunnen meten. De studie was geïnspireerd op eerdere cognitieve studies die hebben 
aangetoond dat de verwerking van feedback gepaard gaat met snelle veranderingen in 
het tijdsinterval tussen opeenvolgende hartslagen. Het hartslag patroon in deze studies 
bestaat uit een vertraging van de hartslag in anticipatie op de feedback, gevolgd door een 
versnelling terug naar het basisniveau. Dit herstel wordt aanzienlijk vertraagd wanneer 
de feedback negatieve informatie overbrengt (Crone et al., 2003; Jennings & Van der 
Molen, 2002; Somsen et al., 2000). Een soortgelijk patroon van hartslag vertraging is 
gevonden in reactie op straf, onaangename affectieve stimuli, of na het maken van een 
fout (Bradley, 2009; Crone et al., 2004a; Hajcak et al., 2003). Op basis van deze literatuur 
veronderstelden wij dat sociale afwijzing gepaard zal gaan met een tijdelijke vertraging 
van de hartslag. In overeenstemming met onze verwachtingen was er een relatief sterkere 
vertraging na onverwachte sociale afwijzing. Het is belangrijk om hierbij te vermelden 
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dat deze vertraging sterker was in vergelijking tot andere condities waarin de feedback 
niet overeenkwam met de verwachtingen van de deelnemer. Deze bevinding laat zien 
dat de invloed van sociale afwijzing op hartslag groter is dan het effect van onverwachte 
feedback. Daarnaast wijzen de resultaten op de context gevoeligheid van sociale 
feedback; het patroon van hartslagvertraging trad alleen op in reactie op onverwachte 
sociale afwijzing en niet op verwachte afwijzing. De resultaten van dit onderzoek vormen 
het uitgangspunt voor de studie in hoofdstuk 3 naar ontwikkelingsveranderingen in dit 
proces. 

In de studie beschreven in hoofdstuk 3 werd de rol van puberteit en geslacht op de 
gevoeligheid voor sociale afwijzing onderzocht aan de hand van hartslagmetingen. Deze 
studie was specifiek gericht op de overgang tussen de kindertijd en de vroege adolescentie, 
die wordt gekenmerkt door het begin van de puberteit (Forbes & Dahl, 2010). Gezonde 
kinderen tussen de 8 en 14 jaar namen deel aan deze studie en werden ingedeeld in een 
prepuberteits- en een puberteitsgroep aan de hand van een zelfrapportage schaal. Dezelfde 
taken als beschreven in hoofdstuk 2 werden afgenomen in deze studie. In overeenstemming 
met onze verwachtingen toonden de resultaten een sterker patroon van hartslagvertraging 
in reactie op onverwachte sociale afwijzing in deelnemers die aangaven al in de puberteit 
te zijn ten opzichte van deelnemers in de prepuberteit. Dit effect was bovendien sterker 
aanwezig in meisjes. De resultaten van deze studie ondersteunen de hypothese dat de 
gevoeligheid voor sociale afwijzing door leeftijdsgenoten toeneemt na de start van de 
adolescentie, en dat meisjes in deze levensfase gevoeliger zijn voor afwijzing dan jongens 
(Guyer et al., 2009; Kloep, 1999; Sebastian et al., 2010a).

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijft een studie met de Social-Judgment 
taak in vier leeftijdsgroepen (8-10, 12-14, 16-17, 19-25 jaar) terwijl de deelnemers in 
de MRI scanner lagen. In deze studie hebben we gekeken naar hersenactiviteit tijdens 
de beslissingsfase in de taak en ook op het moment dat de deelnemer sociale feedback 
te zien kreeg. Uit de gedragsresultaten kwam naar voren dat volwassenen relatief vaker 
verwachtten om aardig gevonden te worden in vergelijking tot jongere deelnemers. 
Daarnaast lieten de fMRI resultaten een lineaire toename zien in activiteit met leeftijd in 
de mediale prefrontale cortex (mPFC) en het striatum wanneer deelnemers verwachtten 
positief beoordeeld te worden. Eerdere studies hebben laten zien dat het striatum een 
rol speelt in de anticipatie op potentiële (sociale) beloningen en de mPFC in sociale 
interacties (Knutson et al., 2001; Izuma et al., 2008). De bevindingen van deze studie 
wijzen op een mogelijke verandering in de strategie die wordt gebruikt tijdens het maken 
van deze sociale inschattingen. Er is een geleidelijke toename in activiteit met leeftijd in 
gebieden die belangrijk zijn voor het innemen van het perspectief van een ander en voor 
zelfinzicht (Amodio & Frith, 2006). 

Op het moment waarop de deelnemers sociale feedback te zien kregen bleken 
dezelfde hersengebieden betrokken te zijn in reactie op sociale acceptatie voor alle 
leeftijdsgroepen, waaronder de mPFC en het striatum. Het is belangrijk om hierbij te 
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vermelden dat deze neurale activiteit alleen werd waargenomen als de deelnemer 
verwachtte aardig gevonden te worden (verwachte sociale acceptatie). In tegenstelling 
tot deze overeenkomsten tussen de vier leeftijdsgroepen, laten de fMRI resultaten wel 
leeftijdsverschillen zien in reactie op sociale afwijzing. De resultaten tonen een lineaire 
toename in activiteit met leeftijd in onder andere de laterale prefrontale cortex (lPFC), het 
striatum en de orbitale frontale cortex (OFC) voor verwachte sociale afwijzing. Gezien 
de bevindingen van eerdere ontwikkelingstudies wijzen deze resultaten mogelijk op 
een betere regulatie van negatieve emoties in volwassenen via de lPFC (Sebastian et 
al., 2010b, 2011). Een onverwachte uitkomst van deze studie was echter het algemene 
gebrek aan neurale activiteit in reactie op onverwachte sociale afwijzing. De resultaten 
van deze studie lijken aan te geven dat de hersenen in het bijzonder gevoelig zijn voor 
sociale feedback die overeenkomt met de verwachtingen van de deelnemer. Toekomstig 
onderzoek is nodig om deze resultaten te repliceren en om meer inzicht te krijgen in de 
precieze functie van de betrokken hersengebieden in deze processen. 

 
In hoofdstuk 5 van dit proefschrift werd gebruik gemaakt van een virtueel balspel, 

genaamd Cyberball, om gevoelens van sociale afwijzing te induceren (Williams & 
Jarvis, 2006). Deelnemers werden vooraf geïnstrueerd dat ze een balspel zouden gaan 
spelen met twee leeftijdsgenoten via het internet. Het balspel begon met een inclusie 
spel, waarin elke speler even vaak de bal kreeg. Dit spel werd gevolgd door een exclusie 
spel, waarin de deelnemer de bal niet meer overgespeeld kreeg van de twee andere 
spelers. In werkelijkheid werd het gedrag van deze twee spelers gegenereerd door de 
computer. Eerdere studies bij volwassenen met dit balspel hebben laten zien dat het 
exclusie spel sterke negatieve emoties oproept en vier fundamentele behoeften bedreigt; 
het verlangen om ergens bij te horen, behoefte aan zelfvertrouwen, behoefte aan controle, 
en behoefte aan een betekenisvol bestaan (Williams et al., 2000; Williams, 2007). fMRI 
studies met dit balspel hebben bovendien aangetoond dat sociale exclusie gepaard gaat 
met activiteit in dezelfde hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van 
fysieke pijn, waaronder de dorsale anterieure cingulate cortex (dACC), de insula, en de 
ventrale lPFC (vlPFC) (Eisenberger et al., 2003; DeWall et al., 2010). Op basis van deze 
bevindingen wordt verondersteld dat mensen een zeer gevoelig ‘alarm’ systeem hebben 
ontwikkeld waarin sociale exclusie geregistreerd wordt als fysieke pijn (Eisenberger & 
Lieberman, 2004; Panksepp, 2003). In de fMRI studie beschreven in hoofdstuk 5 zijn 
ontwikkelingsverschillen in de hersengebieden die gevoelig zijn voor sociale exclusie 
onderzocht. Daarnaast hebben we gekeken of gevoelens van buitensluiting invloed hebben 
op keuzegedrag in een munten verdeelspel. Deelnemers van drie leeftijdsgroepen (10-12, 
14-16, 19-21 jaar) namen deel aan dit onderzoek en kregen twee computertaken uit te 
voeren. Het onderzoek begon met het hierboven beschreven balspel waarin respectievelijk 
gevoelens van sociale inclusie en exclusie werden opgeroepen. Het inclusie en het 
exclusie spel werden gespeeld met twee nieuwe onbekende leeftijdsgenoten. Cyberball 



154

NEDERlANDSE SAMENvATTINg / DuTCH SuMMARy

werd gevolgd door een munten verdeelspel (de zogenaamde Dictator game) waarin aan 
de deelnemer werd gevraagd om 10 munten te verdelen tussen zichzelf en de spelers van 
het inclusie spel en het exclusie spel. 

Uit zelfrapportage vragenlijsten kwam naar voren dat alle deelnemers, ongeacht 
leeftijd, een sterke negatieve stemming rapporteerden in reactie op het exclusie balspel. 
Deze bevinding laat zien dat sociale afwijzing intense emoties oproept over alle 
leeftijdsgroepen. Daarnaast wijzen de fMRI resultaten op een sterke overlap in neurale 
activiteit, in onder andere het pijn netwerk, tussen de drie leeftijdsgroepen tijdens het 
balspel. Over alle deelnemers was er meer activiteit in de mPFC/ventrale ACC, subgenuale 
ACC en de vlPFC tijdens het niet krijgen van de bal in vergelijking tot het krijgen van 
de bal. Tevens bleek een netwerk van hersengebieden specifiek gevoelig voor het niet 
krijgen van de bal in de context van het exclusie spel, waaronder de insula en de dACC. 
Ondanks deze duidelijke overeenkomsten tussen de leeftijdsgroepen, laten onze fMRI 
resultaten zien dat de subgenuale ACC meer actief was tijdens het exclusie spel in 10-12 
jarigen ten opzichte van oudere deelnemers. Dit resultaat kan de hypothese van een eerdere 
Cyberball studie in adolescenten (12-13 jaar) verder ondersteunen waarin gesuggereerd 
werd dat de subgenuale ACC een centrale rol speelt in de beleving van buitensluiting in 
de adolescentie (Masten et al., 2009). Verder bewijs voor de rol van de subgenuale ACC 
in negatieve emoties is voornamelijk afkomstig van studies met klinische populaties, 
zoals depressie (Disner et al., 2011; Mayberg et al., 2009). In toekomstig onderzoek is 
het belangrijk om de precieze rol van de subgenuale ACC tijdens sociale exclusie in de 
adolescentie verder te onderzoeken. 

De resultaten van hoofdstuk 5 laten verder zien dat sociale exclusie een sterke 
invloed heeft op het keuzegedrag in een munten verdeelspel; de spelers van het exclusie 
spel kregen minder munten toebedeeld terwijl de deelnemer meer munten voor zichzelf 
reserveerde. Deze resultaten wijzen op een mogelijke behoefte van de deelnemers om 
de spelers die hen tijdens het balspel hebben buitengesloten te straffen. Hoewel alle 
leeftijdsgroepen meestal voor de meest extreme strafoptie kozen (8 munten voor zichzelf, 
2 voor de ander), kozen volwassen relatief vaker voor de mildere strafoptie (6 munten 
voor zichzelf, 4 voor de andere). Volwassenen waren derhalve meer geneigd om een 
mildere vorm van straf te kiezen dan jongere deelnemers. De fMRI resultaten lieten zien 
dat de temporo-parietale junctie (TPJ), de superieure temporale sulcus (STS) en de lPFC 
betrokken waren tijdens het toekennen van munten aan de spelers van het exclusie spel in 
alle leeftijdsgroepen. Tot slot vonden wij dat in de volwassenen groep (19-21 jaar) meer 
beroep werd gedaan op de insula en de dACC tijdens deze beslissingen ten opzichte van 
jongere deelnemers. Eerdere studies hebben aangetoond dat de insula en dACC gevoelig 
zijn voor de schending van persoonlijke en sociale normen (Rilling & Sanfey, 2011). Het 
is mogelijk dat sociale exclusie leidt tot een bereidheid om de spelers van het exclusie 
spel te straffen, en als dit onderdrukt wordt resulteert in meer activiteit in deze gebieden. 
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Tot slot beschrijft dit proefschrift ook een studie naar ontwikkelingveranderingen 
in het vermogen om de gemoedstoestand van een ander persoon te kunnen ‘lezen’ 
(hoofdstuk 6). Deelnemers van drie leeftijdsgroepen (10-12, 14-16, 19-23 jaar) namen 
deel aan dit onderzoek en werden gevraagd om de Reading the Mind in the Eyes taak 
(Baron-Cohen et al., 2001a) uit te voeren terwijl zij in de MRI scanner lagen. In deze 
taak kregen de deelnemers foto’s van het ooggedeelte van gezichten te zien. Hierbij werd 
gevraagd in te schatten wat de persoon op de foto denkt of voelt aan de hand van vier 
antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld walgen, boos, blij, verveeld). Zoals verwacht 
lieten de gedragsresultaten zien dat deze vaardigheden al voor de adolescentie aanwezig 
zijn (Grossman et al., 2008; Wellman et al., 2001). Uit de fMRI resultaten kwam naar 
voren dat alle leeftijdsgroepen een beroep deden op de posterieure STS (pSTS). Deze 
bevinding komt overeen met eerdere studies die hebben aangetoond dat de pSTS een 
belangrijke rol speelt in het interpreteren van signalen van het lichaam, waaronder 
bijvoorbeeld de ogen of gezichtsuitdrukkingen (Hoffman & Haxby, 2000; Pelphrey et 
al., 2003). Leeftijdsvergelijkingen in de fMRI resultaten lieten zien dat 10-12 jarigen een 
groter beroep deden op de mPFC, bilaterale inferieure frontale gyrus (IFG) en de rechter 
temporale pole tijdens het uitvoeren van de taak in vergelijking tot oudere deelnemers. 
Samengenomen laten deze resultaten zien dat de hersengebieden die betrokken zijn bij de 
perceptuele verwerking van sociale informatie al vroeg in de ontwikkeling rijpen, terwijl 
andere gebieden van het ‘sociale brein’ nog onderhevig zijn aan veranderingen gedurende 
de adolescentie. 

Conclusie en discussie van resultaten
De invloed van sociale afwijzing op hartslag en 
ontwikkelingsverschillen
De resultaten van de hartslag studie beschreven in hoofdstuk 2 laten zien dat onverwachte 
sociale afwijzing gepaard gaat met een tijdelijke vertraging in de hartslag. In de literatuur 
wordt een dergelijk patroon van hartslagvertraging vaak geïnterpreteerd in termen van een 
‘orienting’ (aandacht) response, die optreedt in reactie op relevante informatie. Tevens 
wordt verondersteld dat deze vertraging wordt gemedieerd door het parasympathische 
zenuwstelsel (Berntson et al., 2007; Bradley et al., 2009). De context gevoeligheid van 
de resultaten in hoofdstuk 2 wijst bovendien op een wisselwerking tussen de valentie van 
sociale feedback en de verwachtingen van de deelnemer. Dat wil zeggen, onverwachte 
afwijzing, maar niet verwachte afwijzing of onverwachte acceptatie, resulteert in een 
hartslagvertraging. Deze bevinding sluit aan bij eerdere theorieën die suggereren dat beide 
processen kenmerkend zijn voor het ‘alarm’ systeem in de hersenen dat betrokken is bij 
de verwerking van zowel fysieke als emotionele pijn (Eisenberger & Lieberman, 2004). 
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De tweede belangrijke bevinding van de hartslag studies beschreven in dit 
proefschrift is dat het specifieke patroon van hartslagvertraging in reactie op onverwachte 
sociale afwijzing pas optreedt na de start van de puberteit, en dat deze vertraging sterker 
is in meisjes (hoofdstuk 3). Het is mogelijk dat in de adolescentie, vooral in meisjes, 
de aandacht sterker wordt getrokken door signalen van sociale afwijzing doordat deze 
informatie meer emotioneel saillant is. Deze resultaten sluiten goed aan bij eerdere studies 
die suggereren dat meisjes extra gevoelig zijn voor sociale afwijzing (Rose & Rudolph, 
2006; Stroud et al., 2002). Daarnaast zijn de resultaten consistent met toenemende 
evidentie dat de puberteit een grote invloed heeft op de manier waarop de hersenen sociale 
en emotionele informatie verwerken (Dahl & Gunnar, 2009; Forbes & Dahl, 2010). Het 
is belangrijk om hierbij op te merken dat een analyse waarin de deelnemers werden 
opgedeeld in twee leeftijdsgroepen (8-10 en 11-14 jaar) een vergelijkbaar patroon liet 
zien. Hoewel deze bevinding een interpretatie in termen van puberteit specifieke effecten 
bemoeilijkt, laat dit ook zien dat het onwaarschijnlijk is dat de resultaten verklaard 
kunnen worden door inaccuraatheden in zelfrapportage van puberteit. In toekomstig 
onderzoek is het belangrijk om de bevindingen van dit onderzoek te repliceren met een 
onderzoeksdesign waarin de rol van puberteit beter geïsoleerd kan worden (Blakemore 
et al., 2010; Forbes & Dahl, 2010). Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of het 
patroon van hartslagvertraging sterker is in adolescenten ten opzichte van volwassenen. 

Neurale correlaten van sociale afwijzing en ontwikkelings- 
verschillen
De fMRI studies in de hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift laten zien dat de neurale 
mechanismen die betrokken zijn bij de verwerking van sociale afwijzing onderhevig zijn 
aan ontwikkelingsveranderingen. Volgens het SIPN model (Nelson et al., 2005) speelt 
de ontwikkeling van de hersenen gedurende de adolescentie een belangrijke rol bij de 
veranderingen die in deze levensfase optreden in sociaal en emotioneel gedrag. Meer 
specifiek wordt verondersteld dat de hersenen van adolescenten worden gekenmerkt door 
een eerdere functionele rijping van het affectieve systeem ten opzichte van een langzame 
ontwikkeling van de prefrontale cortex (Casey et al., 2008a, 2009b; Nelson et al., 2005). 
Dit roept dan ook de vraag op of deze kwetsbare balans mogelijk ten grondslag ligt aan de 
verhoogde gevoeligheid voor sociale afwijzing door leeftijdsgenoten in de adolescentie. 
Hoewel slechts een beperkt aantal studies deze vraag hebben onderzocht, suggereren de 
resultaten van onze studie uit hoofdstuk 4 en andere studies (Sebastian et al., 2010b, 2011) 
inderdaad dat er een (lineaire) toename in activiteit met leeftijd plaatsvindt in gebieden die 
mogelijk een rol spelen in de regulatie van negatieve emoties (lPFC). Deze bevindingen 
sluiten goed aan bij de hypothese dat hersengebieden voor cognitieve controle langzaam 
ontwikkelen van kindertijd tot in volwassenheid. 
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Echter, om de verhoogde sociale en emotionele gevoeligheid tijdens de adolescentie 
te kunnen verklaren, is het belangrijk om de ontwikkeling van zowel de affectieve- 
als de cognitieve controle gebieden in de hersenen samen in kaart te brengen (Casey 
et al., 2008a, 2008b; Nelson et al., 2005; Somerville et al., 2010a). Indien inadequate 
affectregulatie de basis zou zijn voor de verhoogde gevoeligheid voor afwijzing tijdens 
de adolescentie, dan nog kan dit niet verklaren waarom adolescenten hiervoor gevoeliger 
zijn dan kinderen. Empirisch bewijs voor een overgevoelig affectief systeem in reactie 
op sociale afwijzing in de adolescentie is echter nog steeds beperkt. De resultaten van 
onze Cyberball studie in hoofdstuk 5 laten zien dat de subgenuale ACC meer actief was 
tijdens het exclusie spel in 10-12 jarigen ten opzichte van oudere deelnemers. Hoewel 
we niet uit deze studie kunnen concluderen of deze neurale response een U-vormig 
ontwikkelingspatroon laat zien (aangezien er geen vergelijking met jongere deelnemers 
werd gemaakt), kan deze bevinding een belangrijk uitgangspunt bieden voor toekomstig 
onderzoek naar ontwikkelingsverschillen in affectieve hersengebieden.

Het is belangrijk om op te merken dat de studies in dit proefschrift ook op grote 
overeenkomsten wijzen tussen leeftijdsgroepen. Sociale acceptatie en afwijzing roepen 
mogelijk sterke, uniforme reacties op over alle leeftijden, waardoor leeftijdsgerelateerde 
variantie beperkt zal zijn (Baumeister & Leary, 2005; Lissek et al., 2006). Vanuit een 
evolutionair perspectief kan verondersteld worden dat het adaptief is om al op jonge leeftijd 
de neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij hechting en sociale binding 
te ontwikkelen (Lieberman & Eisenberger, 2009; MacDonald & Leary, 2005). Verder 
roepen deze overeenkomsten vragen op met betrekking tot de experimentele manipulatie 
van deze sociale ervaringen. Gezien het toenemende belang van leeftijdsgenoten 
tijdens de adolescentie wordt verondersteld dat adolescenten in het bijzonder gevoelig 
zijn voor sociale evaluatie door leeftijdsgenoten. Echter, tot op heden hebben niet alle 
experimentele studies onderzoek gedaan naar sociale afwijzing of acceptatie door 
leeftijdsgenoten. Daarnaast wordt de rol van leeftijdsgenoten vaak aannemelijk gemaakt 
aan de hand van verbale instructies. In toekomstig onderzoek is het belangrijk om de rol 
van leeftijdsgenoten meer expliciet te maken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 
leeftijdsgenoten in het laboratorium, of door interacties tussen jongeren in de sociale 
media te simuleren (Silk et al., 2011). 

Neurale correlaten van ‘mentalizing’ en ontwikkelings- 
verschillen
De resultaten van de fMRI studie beschreven in hoofdstuk 6 laten zien dat alle 
leeftijdsgroepen een beroep deden op de pSTS tijdens het aflezen van de gemoedstoestand 
van anderen aan de hand van foto’s van het ooggedeelte van gezichten. Deze bevinding 
kan het SIPN model (Nelson et al., 2005) ondersteunen waarin wordt verondersteld 
dat de hersengebieden die van belang zijn voor de perceptuele verwerking van sociale 
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informatie, zoals bijvoorbeeld de ogen (detectie systeem), al voor de adolescentie 
ontwikkelen. Leeftijdsvergelijkingen lieten verder zien dat 10-12 jarigen een sterker 
beroep deden op de mPFC, bilaterale IFG, en de temporal pole tijdens de uitvoering van 
de taak in vergelijking tot oudere deelnemers. Het is belangrijk om hierbij op te merken 
dat deze gebieden in de literatuur vaak worden aangeduid als het ‘mentalizing’ netwerk, 
dat ons in staat stelt om de intenties, gedachten en gevoelens van anderen te kunnen 
begrijpen (Blakemore, 2008; Frith & Frith, 1999). De resultaten van deze studie roepen 
dan ook de vraag op waarom deze gebieden sterker worden geactiveerd in 10-12 jarigen, 
ondanks de vroege rijping van de pSTS en de afwezigheid van sterke leeftijdsverschillen 
in taakprestatie. 

De leeftijdsgerelateerde activiteitsveranderingen in hoofdstuk 6 komen sterk 
overeen met eerdere ‘mentalizing’ studies waarin een afname in activiteit in prefrontale 
gebieden (met name in de mPFC) is gevonden tussen de kindertijd en de volwassenheid 
(Blakemore et al., 2007; Burnett et al., 2009). Een mogelijke verklaring die hiervoor 
is gegeven is dat deze veranderingen samenhangen met de structurele rijping en 
‘fine-tuning’ van de hersenen gedurende de adolescentie (Blakemore, 2008, 2010). 
Alternatieve verklaringen hebben betrekking op de functionele rol van de gebieden 
die leeftijdsverschillen laten zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat jongere deelnemers 
een sterker beroep doen op hun lexicaal-semantische kennis om de mentale staat van 
anderen te kunnen begrijpen. Studies hebben aangetoond dat er een overlap is tussen de 
hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor ‘mentalizing’ en de semantische kennis 
die nodig is om de mentale staat van anderen te kunnen beschrijven (Ross & Olson, 2010; 
Zahn et al., 2007). Tot slot kunnen leeftijdsgerelateerde activiteitsveranderingen wijzen 
op het gebruik van verschillende strategieën (Crone & Ridderinkhof, 2011; Luna et al., 
2010). Eerdere studies hebben gesuggereerd dat kinderen een meer expliciete strategie 
hanteren voor ‘mentalizing’ dan volwassenen, waarbij zij meer mentale inspanning 
leveren (Burnett & Blakemore, 2009a, 2009b). Een prioriteit voor de toekomst is om 
theoriegedreven onderzoek te doen om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen 
aan ontwikkelingsverschillen in neurale activiteit in een breed scala aan ‘mentalizing’ 
taken gedurende de adolescentie. 




