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Keuzes zijn continu aanwezig in ons leven. Denk aan een reguliere dag waarop je geconfron-
teerd wordt met een constante stroom van keuzes over wat je aantrekt, hoe je naar je werk 
reist, of je die nieuwe functie moet accepteren of niet, of je je geld uitgeeft of spaart, etcetera. 
Veel keuzes bevatten een bepaalde mate van ‘onzekerheid’ over de uitkomst. Denk bijvoor-
beeld aan het accepteren van die nieuwe baan; dit kan leiden tot (meer) succes, maar er is 
ook een bepaalde kans op tegenvallende uitkomsten. In onderzoek worden zulke keuzes ook 
wel ‘risicovol’ genoemd. Het feit dat risicovolle keuzes veel voorkomen, en best lastig kunnen 
zijn, maakt het een interessant onderwerp voor onderzoek. Het doel van dit proefschrift is 
tweeledig: het eerste doel is om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van risicovol 
keuzegedrag in de kindertijd en adolescentie. Het tweede doel is het classificeren van indivi-
duele verschillen in keuzegedrag. 

Het is belangrijk om keuzegedrag al te onderzoeken bij kinderen en adolescenten omdat 
in ontwikkelingsstudies, in tegenstelling tot volwassenstudies, de vorming van een vaardig-
heid kan worden onderzocht. Bovendien worden ook kinderen en adolescenten al geconfron-
teerd met vele keuzes, variërend van alledaagse beslissingen (wat trek ik aan?), tot keuzes 
met mogelijk belangrijke consequenties voor de verdere levensloop (naar welke school ga 
ik? Zal ik studeren of uitgaan?). Vooral de adolescentie is een periode van toenemend risi-
covol keuzegedrag, zoals middelengebruik (alcohol en drugs), spijbelen en risicovol sexueel 
gedrag. Een beter begrip van hoe kinderen en adolescenten keuzes maken en omgaan met ri-
sico’s is daarom ook maatschappelijk relevant. Tenslotte is het belangrijk om keuzegedrag van 
kinderen en adolescenten te onderzoeken, omdat keuzegedrag sterk gerelateerd is aan leren. 
Gevolgen van keuzes moeten immers verwerkt en gebruikt worden voor het aanpassen van 
toekomstig gedrag. Kennis over het keuzegedrag van kinderen en adolescenten kan dus ook 
onze kennis over leren verbeteren. 

In dit proefschrift wordt keuzegedrag bestudeerd binnen een aantal experimentele pa-
radigma’s. Deze paradigma’s zijn keuzetaken die vaak zijn gebaseerd op meer economische 
keuzetaken. Een deelnemer kiest bijvoorbeeld tussen twee of meer opties die verschillen in 
kans op verlies en/of kans op winst, potentiële winst en potentieel verlies. In deze keuze-
taken kunnen een aantal aspecten variëren. Ten eerste kan de mate van informatie die wordt 
gepresenteerd over kans, winst en verlies variëren. In sommige taken wordt deze informatie 
expliciet gegeven, in andere taken moeten deelnemers deze informatie leren op basis van 
vorige uitkomsten. We veronderstellen dat die laatste situatie leidt tot een grotere belasting 
van zogeheten ‘cognitieve-controle’ processen, zoals het werkgeheugen. Ten tweede kunnen 
taken verschillende motivationele processen uitlokken door wel of niet direct de uitkomsten 
van keuzes te presenteren (hoeveel er is gewonnen of verloren). Wanneer de uitkomsten 
van keuzes niet te zien zijn wordt de keuzeomgeving ook wel ‘koud’ genoemd. Een koude 
keuzeomgeving stimuleert minder motivationele processen en lokt meer doordacht, cognitief 
keuzegedrag uit. Wanneer de uitkomsten van keuzes wel direct te zien zijn, wordt er gespro-
ken over een keuzeomgeving die ‘warm’ is. Een warme keuzeomgeving stimuleert meer moti-
vationele processen en lokt impulsiever en affectief keuzegedrag uit. 

Samengevat is het doel van dit proefschrift om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling 
(developmental changes) en in de individuele verschillen (individual differences) in keuze-
gedrag (decision making) en dan met name keuzegedrag in situaties waar uitkomsten onzeker 
zijn (under risk). In zes empirische hoofdstukken wordt keuzegedrag van deelnemers van 
verschillende leeftijden, variërend van 5 tot 35 jaar oud, bestudeerd. De data-analyses in dit 
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proefschrift zijn gericht op het vinden van verschillen in de ontwikkeling (over leeftijd) en 
individuele verschillen (latente-klasse-analyse; economische keuzemodellen) in keuzegedrag. 
Daarnaast worden fysiologische maten zoals hartslag en hersenactiviteit geanalyseerd. Hart-
slag is gelinkt aan het autonome zenuwstelsel en is gevoelig voor saillante gebeurtenissen in 
onze omgeving, zoals het verwerken van de uitkomst van een keuze. Hersenactiviteit wordt 
gemeten met functional magnetic reasonance imaging (fMRI). Hierbij wordt gekeken naar 
de locatie van zuurstofrijk bloed in het brein tijdens het uitvoeren van een keuzetaak. Deze 
methodes bieden de mogelijkheid om de mechanismen die ten grondslag liggen aan keuze-
gedrag te onderzoeken.

Focus en Theorieën 
Aan de basis van dit proefschrift staan enkele invloedrijke psychologische theorieën. In één 
van deze theorieën staat het principe van een duaal systeem centraal, waar gedrag gezien 
wordt als het resultaat van enerzijds motivationele-affectieve processen die gericht zijn op 
het verkrijgen van beloning en anderzijds controlerende processen die gedrag reguleren 
en richten op lange-termijn doelen. Kort door de bocht, wordt het eerste systeem ook wel 
het affectieve systeem genoemd en het tweede systeem het cognitieve-controle systeem. De 
twee systemen zijn in de neurowetenschappen gekoppeld aan verschillende hersengebieden. 
Limbische, subcorticale, evolutionair oudere structuren van het brein worden voornamelijk 
geassocieerd met het motivationeel-affectieve systeem (zoals het striatum), terwijl relatief re-
cent ontwikkelde, corticale hersengebieden voornamelijk geassocieerd worden met regulatie 
en controle (zoals de prefrontale cortex). 

Een aantal van de subcorticale gebieden, gerelateerd aan het affectieve systeem, blijken 
gemiddeld eerder ‘uitgegroeid’ te zijn dan prefrontale gebieden, die doorrijpen tot in de vol-
wassenheid (Giedd et al., 1999; Gogtay et al., 2004; Sowell et al., 2002; 2003). Er wordt ver-
ondersteld dat deze verschillende ontwikkelingstrajecten kunnen leiden tot een disbalans tus-
sen affect en controle (Casey et al., 2010; Steinberg et al., 2007). Deze disbalans zou met name 
optreden gedurende de adolescentie, waardoor affectieve impulsen gemakkelijk de overhand 
zouden kunnen krijgen over controleprocessen. Deze disbalans in affectieve versus controle 
processen zou een verklaring zijn voor het verhoogde risicogedrag in de adolescentie. Echter 
niet alle adolescenten laten een piek zien in risicogedrag en er zijn grote individuele ver-
schillen tussen adolescenten in mate van risicogedrag. Een aantal studies in dit proefschrift 
onderzoekt daarom de invloed van affectieve en cognitieve-controle processen op keuzege-
drag van kinderen en adolescenten. Ook worden ontwikkelingsverschillen in hersenactiviteit 
onderzocht in hersengebieden die betrokken zijn bij keuzegedrag (hoofdstukken  2 tot 4 en 
hoofdstuk 6). 

Een andere focus van dit proefschrift is de ontwikkeling van ‘counterfactuele’ emoties. 
Counterfactuele emoties zijn emoties die zijn geassocieerd met ‘wat had kunnen zijn’ (Roese 
et al., 1997). ‘Spijt’ is een counterfactuele emotie die kan voorkomen als een niet-gekozen 
optie beter is dan de eigen keuze, terwijl ‘opluchting’ kan voorkomen als een niet-gekozen op-
tie slechter is dan de eigen keuze. Het kunnen inleven in en het ervaren van counterfactuele 
emoties is een complexe vaardigheid, omdat de werkelijkheid die ‘is’ vergeleken moet worden 
met een alternatieve werkelijkheid die ‘had kunnen zijn’. Spijt en opluchting zijn belangrijke 
emoties in keuzegedrag en leren, maar over het ontwikkelingsverloop van deze counterfac-
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tuele emoties is nog maar weinig bekend. Eén van de studies in dit proefschrift onderzoekt 
daarom de ontwikkeling van de emoties spijt en opluchting over de kindertijd (hoofdstuk 5).

Een laatste focus in dit proefschrift is op keuzestrategieën. Mensen kunnen verschillen in 
de manier waarop ze een keuze maken (Russo & Dosher 1983; Vlaev et al., 2011). Een opti-
male keuzestrategie zou zijn om alle aspecten van een optie om te rekenen tot een bepaalde 
integratieve ‘waarde’ (vergelijkbaar met verwachte waarde in de economie). Een optimale 
keuze is om te kiezen voor de optie met de hoogste waarde. Een andere keuzestrategie is 
het toepassen van een vuistregel, een zogeheten heuristiek. Een voorbeeld van een heuris-
tiek is een strategie waarin alle aspecten van een optie worden gesorteerd op belangrijkheid 
(bijvoorbeeld eerst winst, dan verlies, dan kans). Per aspect kunnen vervolgens de opties 
vergeleken worden. Wanneer de keuzeopties voldoende verschillen op een belangrijk aspect, 
dan is dat doorslaggevend voor de keuze. Deze vuistregels zijn misschien niet altijd ‘optimaal’, 
maar worden wel gedefinieerd als snel en doelmatig (Gigerenzer & Goldstein, 1996). 

Voor ontwikkelingspsychologen klinken deze verschillen in keuzestrategieën wellicht 
vergelijkbaar met Piagetiaanse ideeën over de ontwikkeling van het kind. Gedurende de 
ontwikkeling zouden een aantal fases worden doorlopen, waarbij kinderen beginnen met het 
vormen van simpele regels om de wereld te begrijpen. In de kindertijd vormen we meer com-
plexere regels die rekening houden met steeds meer aspecten van een probleem, voordat men 
een correcte integratie kan maken van al deze aspecten (Siegler et al., 1996). Een concreet 
voorbeeld is een balansschaal, waar zowel afstand als gewicht een rol spelen in welke arm naar 
beneden gaat. Een correcte integratie van afstand en gewicht zal uiteindelijk altijd de juiste 
beweging van de balans voorspellen, maar kinderen gebruiken aanvankelijk een simpele regel 
die alleen let op het aantal gewichten. In dit proefschrift onderzoeken we hoe taakaspecten 
(bijvoorbeeld ‘warme’ versus ‘koude’ keuzetaken) keuzestrategieën beïnvloeden en in welke 
mate individuele verschillen in keuzestrategieën voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht 
welke hersengebieden actief worden bij het gebruik van verschillende keuzestrategieën.

Resultaten Affect en Controle
Hoofdstukken 2-4 beschrijven studies met keuzetaken die variëren in motivationeel-affec-
tieve processen (door het presenteren van onmiddellijke uitkomsten) en cognitieve-controle 
processen (door het geven van expliciete keuze informatie). Hoofdstuk 2 laat zien dat ado-
lescenten over het algemeen vrij complexe en gunstige strategieën kunnen gebruiken in een 
‘koude’ keuzetaak, maar dat in de ‘warme’ keuzetaak minder gunstige strategieën worden ge-
bruikt. Dus ook al zijn adolescenten in staat een risicovolle keuzetaak goed te begrijpen, in 
een affectievere situatie kunnen ze opeens vrij ongunstige keuzes maken. In hoofdstuk 3 
is keuzegedrag van kinderen, adolescenten en volwassenen vergeleken tussen een expliciete 
(informed) en niet-expliciete (noninformed) keuzetaak. In de niet-expliciete taak (waar je 
de winst, verlies en kansen moet leren) verbetert keuzegedrag tot in de jong-volwassenheid. 
In de expliciete taak (waar winst, verlies en kansen expliciet gepresenteerd worden) kiezen 
kinderen echter al de gunstigste opties (hoogste totale winst). Wel is er nog enige verbete-
ring van keuzegedrag te zien over leeftijd. Verdere analyses laten zien dat in de niet-expliciete 
taak, kinderen, in tegenstelling tot adolescenten en volwassenen, vaker wisselen van keuze 
na het ervaren van een verlies. Dit patroon was ook aanwezig in de expliciete taak, maar in 
mindere mate. Meer belasting van cognitieve-controle processen, zoals werkgeheugen, leidt 
dus tot een minder voordelige strategie op de lange termijn (een vrij impulsieve ‘lose-shift’ 
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strategie) bij kinderen. Deze resultaten tonen dus aan dat kinderen en adolescenten goed om 
kunnen gaan met een risicovolle (warme) keuzetaak, als cognitieve-controle processen, zoals 
werkgeheugen, maar niet te zwaar belast worden.

In hoofdstuk 4 is verder onderzocht hoe kinderen, jong-adolescenten en volwassenen 
reageren op verlies. Hartslag is daarvoor een uitstekende maat, omdat deze maat een gevoe-
lige indicatie is voor de verwerking van uitkomsten. Hartslag vertraagt enigszins wanneer 
iemand een uitkomst ervaart die ‘erger is dan verwacht’ (zoals een verlies), wat gezien wordt 
als een leersignaal voor het aanpassen van gedrag. In een niet-expliciete keuzetaak vertraagde 
de hartslag van kinderen en jong-adolescenten niet tot nauwelijks na een verlies, in tegenstel-
ling tot die van volwassenen. Dit geeft aan dat de jongere deelnemers minder goed kunnen 
leren welke uitkomsten te verwachten. In de expliciete taak lieten echter alle leeftijdsgroepen 
een vertraging zien van hartslag na een verlies. Dit geeft aan dat alle leeftijdsgroepen uitkom-
sten goed kunnen verwerken, maar dat het leren van de juiste keuze op basis van verlies en 
winst moeilijk is voor de kinderen en jong-adolescenten.

De periode van de adolescentie wordt vaak geassocieerd met een verhoogde gevoelig-
heid voor beloning en risico. In hoofdstuk 6 is hersenactiviteit bestudeerd in een risicovolle 
(expliciete) keuzetaak die kinderen, adolescenten en volwassenen hebben uitgevoerd in een 
MRI-scanner. Zo is onderzocht welke hersengebieden actief worden tijdens het maken van 
een keuze (risicovol of niet) en tijdens het zien van een keuze uitkomst (winst of verlies). 
Door het toepassen van een ‘risk-return’ model is er getracht de gevoeligheid voor ‘return’ 
(verwachte waarde = gemiddelde waarde van een keuze) te scheiden van de gevoeligheid voor 
‘risico’ (= variabiliteit in mogelijke uitkomsten). De resultaten lieten zien dat naarmate je ou-
der wordt keuzegedrag meer beïnvloed werd door de waarde van een keuze (return). Dit ging 
gepaard met een toename in hersenactiviteit in hersengebieden die geassocieerd zijn met het 
coderen van waarde en beloning, zoals de ventrale medial prefrontale cortex en het striatum. 
Ook de gevoeligheid voor risico nam toe met leeftijd: het keuzegedrag van kinderen werd 
weinig beïnvloed door risico. Adolescenten en volwassenen daarentegen vonden meer risico 
over het algemeen niet aantrekkelijk (maar individuele verschillen waren vooral aanwezig 
bij de adolescenten). Hersenactiviteit geassocieerd met risico liet een piek zien in de adoles-
centie, waar adolescenten in vergelijking met kinderen en volwassenen de meeste hersen-
activiteit lieten zien in hersengebieden belangrijk voor de integratie tussen affect en controle 
(insula en dorsale mediale prefrontale cortex). Verdere bevindingen waren dat adolescenten 
niet méér hersenactiviteit lieten zien na winst, in vergelijking met kinderen en volwassenen. 
Daarentegen vonden we wel dat hersenactiviteit geassocieerd met verlies toenam met leeftijd, 
en dat een aantal corticale hersengebieden het sterkst reageerden op verlies bij adolescenten, 
in vergelijking met kinderen en volwassenen.

Resultaten Spijt
In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van de counterfactuele emoties spijt en opluchting onder-
zocht bij kinderen en jong-adolescenten. Een latente-klasse analyse (een analyse die deelne-
mers groepeert op basis van hun respons-patroon) gaf twee groepen aan in de data: een groep 
die spijt en opluchting liet zien en een groep die weinig spijt en opluchting liet zien in de 
keuzetaak. Oudere kinderen zaten vaker in de ‘spijt en opluchting’ groep. Een aantal 5-jarigen 
behoorde echter al tot deze groep. Daarnaast bleek redeneervermogen positief gerelateerd 
aan het ervaren van counterfactuele emoties. Deze resultaten geven aan dat vanaf een jonge 
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leeftijd counterfactuele emoties kunnen worden ervaren, maar dat er individuele verschillen 
zijn binnen leeftijdsgroepen in de ontwikkeling van deze emoties. Deze verschillen kunnen 
deels worden verklaard door verschillen in ‘cognitieve’ vaardigheden, zoals redeneervermo-
gen.

Resultaten Keuzestrategieën
In hoofdstuk 7 werd onderzocht of individuele verschillen in keuzestrategie gerelateerd zijn 
aan verschillen in hersenactiviteit. Twee groepen volwassenen maakten een keuzetaak in de 
MRI-scanner: één groep gebruikte een meer integratieve (‘waarde’) strategie, terwijl de an-
dere groep een ‘vuistregel’ gebruikte, een strategie die niet gebaseerd was op integratie van 
aspecten. De resultaten gaven aan dat deelnemers die een integratieve strategie gebruikten, 
hersenactiviteit lieten zien in gebieden die waarde coderen en belangrijk zijn voor calculaties 
(zoals de ventrale mediale prefrontale cortex en de pariëtale cortex). Deelnemers die niet-
integratieve strategieën gebruikten, lieten daarentegen voornamelijk hersenactiviteit zien in 
gebieden die gerelateerd zijn aan conflict-detectie en onzekerheid. Een interessant gegeven is 
dat een simpelere, niet-integratieve strategie soms leidt tot dezelfde keuze als een integratieve 
strategie. Zelfs op items waar de keuze niet verschilde tussen de verschillende strategieën, liet 
hersenactiviteit wel verschillen zien. Dit geeft dus aan dat hersenactiviteit gerelateerd was aan 
de strategie die deelnemers gebruikten en niet alleen aan de keuze die ze uiteindelijk maakten.

Conclusies
De bevindingen van deze studies geven aan dat kinderen en adolescenten zeker in staat zijn 
om goede keuzes te maken in risicovolle situaties, maar vooral in ‘koude’ situaties (zonder 
directe uitkomsten) en in situaties waar alle opties expliciet worden weergegeven. In deze 
gedragsresultaten vinden we weinig ondersteuning voor de veronderstelling dat specifiek 
adolescenten ongunstige of risicovolle keuzes maakten. In de gebruikte keuzetaken lijken ado-
lescenten eerder gevoelig voor risico en verlies. Deze resultaten geven dus een genuanceerd 
beeld van het typisch verwachte adolescentengedrag. Hoe deze resultaten gerelateerd zijn aan 
het dagelijkse (risico)gedrag van deze jongeren is een belangrijke stap voor vervolganalyses. 
Daarnaast blijkt uit deze set van studies dat er grote individuele verschillen zijn binnen leef- 
tijdsgroepen, zowel in keuzestrategie, als in de ontwikkeling van ‘counterfactuele’ emoties. 
Een verdere karakterisatie van individuele verschillen is een uitdaging voor vervolgonder-
zoek. 

Samengevat laten deze studies zien dat individuele verschillen en verschillen in context 
belangrijk zijn voor het begrijpen van veranderingen in (risicovol) keuzegedrag over leeftijd. 
Uiteindelijk zijn deze resultaten een begin van toekomstige stappen, zoals het ontwikkelen 
van programma’s om gunstig keuzegedrag te stimuleren en ongunstig, risicovol, keuzegedrag 
te beperken.




