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De adolescentie is levensfase waarin de neiging om nieuwe ervaringen op te doen (sensatiezucht) en 

risicovol gedrag toenemen. Veel gedragingen die een risico voor de gezondheid vormen, zoals roken en 

drinken worden in deze fase van het leven geïnitieerd en zijn gerelateerd aan een slechtere gezondheid op 

latere leeftijd. Op basis van de resultaten uit verschillende neuroimaging studies wordt verondersteld dat 

zowel in de adolescentie als bij het ontstaan van verslaving, de balans tussen verschillende processen 

(tijdelijk) verdwenen is. Volgens dit model worden verslaafden en adolescenten beide gekarakteriseerd 

door een overgevoelig impulsief systeem en een relatief zwak cognitief controlesysteem. Bij adolescenten 

komt dit door een discrepantie in de ontwikkeling van deze systemen en bij verslaafden komt dit door het 

chronisch gebruiken van alcohol en drugs. Zowel acuut als chronisch gebruik van drugs heeft invloed op 

deze processen. Mogelijk kunnen we dus de langere termijn effecten van alcohol beter leren begrijpen 

door het acute effect  alcohol goed te bestuderen. Hoewel veel adolescenten beginnen met het gebruik van 

alcohol en drugs in deze periode, blijft slechts een kleine groep ook veel drinken op latere leeftijd. Een 

belangrijke uitdaging in dit onderzoeksveld is het om te identificeren welke adolescenten een grotere kans 

hebben op het ontwikkelen van een verslaving.  De gevoeligheid voor de farmacologische effecten van 

alcohol is een goed onderzochte voorspeller voor het ontwikkelen van een verslaving. Daarnaast kan ook 

het neurocognitief functioneren voor aanvang van het drinkgedrag gebruikt worden om het risico op 

alcoholisme te voorspellen. Tot nu toe zijn er geen studies geweest die hebben onderzocht of het 

neurocognitief functioneren van adolescenten terwijl ze onder invloed van alcohol zijn, een goede 

voorspeller is voor alcoholisme. Het primaire doel van deze dissertatie was om te onderzoeken wat het 

effect is van acute alcohol inname op de neurocognitieve systemen die betrokken zijn bij het ontwikkelen 

van verslavingsgedrag in adolescenten. Het tweede doel was om te onderzoeken of deze door alcohol 

geïnduceerde veranderingen  in cognitieve en affectieve processen voorspellend zijn voor escalatie in het 

drink gedrag van  jongeren.   

 Bij herhaald gebruik van alcohol, zullen  stimuli die geassocieerd zijn met alcohol een sterke 

motiverende waarde krijgen die interfereert met cognitief functioneren. Deze sterke motivaties voor 

alcohol-gerelateerde stimuli zullen ook de snelheid van bepaalde motorische reacties veranderen. De 

toenaderings-vermijdingstaak, is een taak waarin mensen sommige stimuli als het ware  naar zich” toe 

moeten trekken” (toenaderen) met behulp van een beweging van de joystick of het keyboard, andere 

plaatjes moeten ze juist van zich “afduwen” (vermijden). Als mensen sneller reageren wanneer ze een met 

alcohol geassocieerde stimuli benaderen, vergeleken met het vermijden van dezelfde stimuli, wordt van 

een toenaderingsneiging (bias) gesproken. Deze toenaderingsneiging is beschreven als een  belangrijk 

cognitief-motivationeel proces in het ontstaan van alcohol problematiek.  



 

De associaties tussen afbeeldingen en reacties daarop kunnen onderzocht worden door 

hersenactiviteit te onderzoeken in de periode waarin mensen een reactie voorbereiden die in lijn is of juist 

niet in lijn is met hun dominante gedragspatronen. Hersensignalen kunnen we bestuderen in verschillende 

frequenties uit het EEG, die elk hun eigen rol spelen in het functioneren van de hersenen. In de eerste en 

de tweede studie hebben we de effecten van alcohol inname onderzocht op toenadering- en vermijdende 

reacties op afbeeldingen van alcohol en frisdranken, door te kijken naar hersensignalen in de beta 

frequentie band in jong volwassenen (hoofdstuk 2) en adolescenten (hoofdstuk 3). Wanneer mensen een 

korte periode hebben waarin ze zich kunnen voorbereiden op een motorische reactie nadat ze taak 

instructies hebben gekregen, neemt de beta frequentie af over tijd. Dit wordt “event gerelateerde 

desynchonisatie” genoemd (beta-ERD). De gedragsresultaten in deze twee studies lieten zien dat de 

deelnemers de neiging hadden om sneller te reageren wanneer ze alcohol-gerelateerde afbeeldingen 

benaderden  dan  wanneer ze deze vermeden. De toediening van alcohol in deze deelnemers had geen 

invloed op de toenaderingsbias in sociale drinkers die vooral bestonden uit jong volwassenen (hoofdstuk 

2). Maar in adolescenten had alcohol toediening wel een invloed op de toenaderingsbias die afhankelijk 

was van de drink-gewoontes (hoofdstuk 3).  

Beta-ERD die gemeten werd achter op het hoofd nam toe gedurende een periode waarin mensen 

zich voorbereidden op het benaderen van alcohol stimuli in de hierboven beschreven taak. Dit geeft aan 

dat deelnemers deze reactie al aan het voorbereiden waren (hoofdstuk 2). De beta-ERD nam af na de 

toediening van alcohol aan de deelnemers. In een andere studie (hoofdstuk 3) hebben we  het 

voorbereiden van de reactie bekeken door te kijken naar de sterkte van de lateralisatie (de hoeveelheid 

hersenactiviteit van de rechter hersenhelft ten opzichte van de linker hersenhelft) van  de beta-ERD. In 

eerdere studies is aangetoond dat de lateralisatie in het brein toeneemt als een taak meer voorbereiding 

vereist. In deze studie vonden we dat zware drinkers een sterkere toenaderings- gerelateerde lateralisatie 

lieten zien bij afbeeldingen van frisdranken vergeleken met afbeeldingen van alcohol. Individuen die 

meer problemen hadden met het reguleren van hun drinkgedrag, vooral zware drinkers, hadden een 

grotere toenaderings-gerelateerde lateralisatie voor frisdrank afbeeldingen.  Individuen die minder alcohol 

gerelateerde problemen rapporteerden hadden een grotere toenaderings-gerelateerde lateralisatie voor 

alcohol afbeeldingen. Dit zou kunnen betekenen dat het voor zware drinkers meer moeite kost om een 

reactie voor te bereiden waarin ze de frisdrank toenaderen, omdat ze een sterkere neiging hebben om een 

toenadering tot alcohol te maken 

 In de derde studie (hoofdstuk 4) gebruiktem we de zogenoemde Go/NoGo taak om de bekijken 

wat de invloed van alcohol inname was op het vermogen om reacties te onderdrukken. In deze taak 

werden deelnemers geïnstrueerd om snel te reageren op sommige afbeeldingen die  die vaak werden 

gepresenteerd. Bij andere afbeeldingen die niet vaak voorkwamen moesten ze juist niet reageren. Doordat 



 

deze laatste categorie veel minder vaak voorkomt, is het moeilijk om in deze situatie geen reactie te 

geven. Wanneer deelnemers per ongeluk toch reageren, wordt dit een omissie fout genoemd. Deelnemers 

deden twee versies van deze taak. Een waarin afbeeldingen van alcohol gepresenteerd werden en een 

waarin alleen afbeeldingen van frisdrank gepresenteerd werden. Hersenprocessen die geassocieerd zijn 

met het detecteren van conflict en het detecteren van fouten werden vergeleken tussen deze twee versies 

om te zien of adolescenten slechter presteerden wanneer de afbeeldingen een motiverende waarde hadden. 

Deelnemers die normaal gesproken meer alcohol drinken maakten meer omissie fouten bij alcohol 

afbeeldingen en hadden grotere neurale reacties die geassocieerd zijn met conflict. Dit geeft aan dat 

afbeeldingen die een beloning signaleren mogelijk een reactie activeren. Daarnaast vonden we dat de 

neurale activiteit geassocieerd met de detectie van fouten lager was voor alcohol afbeeldingen. De inname 

van alcohol leidde tot een afgenomen detectie van fouten voor frisdrank afbeeldingen en een afname in 

conflict monitoren voor alcohol afbeeldingen.  

In een andere studie (hoofdstuk 5), hebben we gekeken naar een mogelijke genetische 

kwetsbaarheid voor de belonende effecten van alcohol die gevonden is in volwassenen, in G-allel van het 

OPRM1 gen. Wij hebben onderzocht of deze kwetsbaarheid in adolescenten de reactie van het brein op 

alcoholische smaken zou beïnvloeden. In volwassenen die veel drinken is dit gen geassocieerd met een 

toename in activiteit van het striatum, een hersengebied dat te maken heeft met beloning en motivatie. 

Resultaten van onze studie lieten zien dat er in adolescenten met deze kwetsbaarheid niet een 

vergelijkbare toename is van activiteit in het striatum. Wel vonden we dat er een afname was in de 

regulatie van de activiteit in het striatum door frontale hersengebieden.  

 In de twee EEG studies met adolescenten (hoofdstuk 3 en 4) onderzochten we of we op basis van 

alcohol-geïnduceerde veranderingen in de hersenen en het gedrag, toekomstige escalaties in drinkgedrag 

konden voorspellen. In de Go/NoGo taak, gebruikten we de alcohol geïnduceerde veranderingen in 

neurale processen die geassocieerd zijn met het detecteren van fouten als voorspeller. In deze studie 

vonden we dat de deelnemers bij wie alcohol inname het fout-detectie proces voor alcohol afbeeldingen 

verminderde, vaker een afname in het consumeren van alcohol lieten zien bij de her-test na zes maanden. 

In het toenaderings-vermijdingsparadigma, gebruikten we twee maten als voorspellers; de gedragsmaten 

van toenadering tot alcohol afbeeldingen en de lateralisatie geassocieerd met het voorbereiden van de 

reactie. Daar vonden we dat individuen die na alcohol toediening een relatief sterkere toenadering voor 

frisdranken en een zwakkere toenadering voor alcohol hadden, minder alcohol dronken na zes maanden.   

 In dit project, hebben we taken gebruikt die cognitieve controle en de toenadering tot alcohol 

afbeeldingen meten om de hersenreacties van adolescenten na alcohol toediening te bestuderen. In alle 

studies hebben we verschillende motiverende invloeden bekeken door contextuele afbeeldingen in een 

cognitieve taak te manipuleren (frisdrank versus alcohol afbeeldingen in de Go/NoGo taak) of door 



 

directe reacties op alcohol-gerelateerde afbeeldingen te bekijken. Ondanks het feit dat onze adolescente 

deelnemers geen verslaving hadden, lieten de neurale patronen zien dat ze een hogere motivatie hadden 

voor alcohol afbeeldingen in vergelijking met frisdrank afbeeldingen. Deze hogere motivatie voor alcohol 

afbeeldingen werd niet beïnvloed door het onderzochte gen, wat suggereert dat deze genetische factor 

mogelijk pas een rol gaat spelen na herhaald gebruik.  

In adolescenten vonden we dat neurale activiteit geassocieerd met controlerende processen hoger 

was voor de controle afbeeldingen van frisdrank, en dat alcohol inname leidde tot aan afname van deze 

activiteit. Gemiddeld genomen over alle deelnemers, leidde alcohol inname niet tot een afname van de 

fout-detectie bij alcohol afbeeldingen. Echter, op het niveau van het individu vonden we dat alcohol 

leidde tot een afname in de hersenactiviteit  gerelateerd aan fout-detectie bij alcohol afbeeldingen. Dit was 

geassocieerd was met een afgenomen alcohol consumptie na 6 maanden. Individuen die na inname van 

alcohol in staat waren hun alcohol toenaderings-neigingen te controleren hadden een lagere alcohol 

consumptie na zes maanden.  

Met deze studies hebben we laten zien dat alcohol-geïnduceerde veranderingen in zowel prestatie 

als neurale activiteit bijdragen aan de voorspelling van toekomstige veranderingen in alcohol gebruik. 

Deze neurocognitieve voorspellers van alcohol escalatie kunnen gebruikt worden om individuen met een 

hoog en laag risico voor verslaving van elkaar te onderscheiden, en kunnen helpen bij het ontwikkelen 

van preventieve interventies. 

 

 
 


