‘De auteurs laten de woelige wereld van de puber zien in al zijn
van hun doen en laten vanuit vele disciplines en komen met adviezen
om de problematiek hanteerbaar te maken.’
Prof. dr. Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam

Puberbrein binnenstebuiten laat het ontwikkelingsproces zien van jongeren
tussen hun 10e en 25e levensjaar. Het inzicht dat de hersenen pas rond
je 25e levensjaar volgroeid zijn, werpt een nieuw licht op vaardigheden
en gedrag van jongeren. Waarom is er zoveel opvoedonzekerheid en
onwetendheid bij ouders en professionals in een tijd dat jong zijn de norm
lijkt? Hoe moeten we omgaan met risicogedrag? Hoe zorgen we dat
jongeren effectief blijven leren in een omgeving vol prikkels en verleidelijke
media?
Dit boek maakt inzichtelijk waarom jongeren juist vanaf de tienerleeftijd
vragen om duidelijke grenzen en begeleiding. Door de vele herkenbare
voorbeelden en praktische tips werd dit boek een bestseller bij ouders,
docenten, werkgevers en beleidsmakers.
Over de auteurs
Huub Nelis is oprichter van YoungWorks, het onderzoeks- en reclamebureau
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aspecten, belichten op een zeer toegankelijke wijze de achtergronden

dat zich al 15 jaar op een creatieve manier verdiept in de jongerencultuur.
voor Milieu en Ontwikkeling en stond aan de wieg van vele vernieuwende
jongerenprojecten.
Yvonne van Sark is directeur van de YoungWorks Academy, die
Foto’s: Linette Raven

professionals, ouders en organisaties leert de verbinding te leggen met
jongeren en hun belevingswereld. In 2012 schreven de auteurs samen ook
de bestseller Over de top - Haal het allerbeste uit jongeren .
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‘Het enige wat ik eigenlijk wil, is veel aandacht. Met emmers tegelijk!
Gewoon dat mensen naar mijn verhaal willen luisteren en proberen
te begrijpen dat ik iets goeds probeer te doen, maar dat het heel vaak
gewoon niet lukt. Dan gaat het mis en dan weet je niet meer hoe je het
terug moet draaien. Op zo’n moment zoek je eigenlijk een volwassene
die gewoon zegt hoe het moet, zonder de hele tijd te zeiken dat je het
eigenlijk niet kan. Dat weet ik zelf dan ook wel.’
Omar, 16 jaar
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Voorwoord
De puberteit was een periode die ik bij mijn eigen kinderen graag had
overgeslagen. In de puberteit brengen de hersenen de productie van de
geslachtshormonen op gang. Die hormonen werken in op het lichaam en de
hersenen van de puber en zorgen voor enorme gedragsveranderingen. Dat
is te begrijpen, want de functie van alle hersengebieden verandert door de
geslachtshormonen, van het voorste deel van de hersenschors (de prefrontale
cortex) tot in het ruggenmerg. Pubers hebben niet alleen een onrijp brein,
zij moeten ook nog eens plotseling leren omgaan met een totaal anders
functionerend brein. En dat is niet gemakkelijk, noch voor henzelf, noch voor de
ouders, de school en de buurt.
Toch heeft het pubergedrag, biologisch gezien, zin. Pubers worden
klaargemaakt voor de voortplanting. En het pubergedrag met het afzetten tegen
de ouders, het gezin en de eigen omgeving voorkomt dat de voortplanting in de
eigen kring zal plaatsvinden. Zij moeten het eigen nest dus verlaten, en daarbij
hoort het zoeken naar nieuwe ervaringen, het nemen van grote risico’s zonder
enige angst en impulsief, soms agressief gedrag.
Ouders doen hun uiterste best het onrijpe brein van hun kinderen te vervangen
door het stellen van regels, door het kind uit zijn bed te halen en aan het
huiswerk te zetten, maar dat werkt vaak alleen maar averechts. Pubers denken
alleen aan gevolgen van hun gedrag op zeer korte termijn en ze zijn tijdens de
risicovolle keuzes ongevoelig voor straf. Dat komt door de onrijpe prefrontale
cortex. Hierdoor is er ook een verhoogde kans op het misbruik van verslavende
middelen die op het onrijpe puberbrein permanente schade kunnen aanrichten.
‘Indrinken’ voor een schoolfeestje is tegenwoordig heel gewoon. De kans op
ontremd, antisociaal, agressief en crimineel gedrag neemt ook toe.
Er zijn ook hersenziekten waarvan de basis al gelegd is in de baarmoeder,
zoals schizofrenie, die opeens tot uiting komen in de puberteit, onder invloed
van de werking van de geslachtshormonen op de hersenen. Het begin van
eetstoornissen zoals anorexia nervosa heeft bij meisjes ook een piek rond de
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14 jaar. Overigens rijpen de hersenen van meisjes zo’n twee tot vier jaar eerder
dan die van jongens, en dat zie je ook terug in hun betere prestaties op de
middelbare school en op de universiteit.
Je krijgt soms het idee dat problemen door de puberteit iets van deze tijd zijn.
Niets is minder waar, zoals blijkt uit de klacht van de filosoof Socrates (5e
eeuw v. Chr.): ‘Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe,
heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor
ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training... Jonge
mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken
hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap... en tiranniseren
hun leraren.’ Het is natuurlijk wel zo dat iedere tijd zijn eigen problematiek
rondom de puberteit meebrengt. Daarom is het goed dat YoungWorks, wiens
core business al meer dan tien jaar jongerencommunicatie is, zich in deze

problematiek verdiept heeft. Hiervoor zijn de auteurs van dit boek, Huub Nelis
en Yvonne van Sark, het puberbrein ingedoken. Ze laten de woelige wereld van
de puber zien in al zijn aspecten, belichten op een zeer toegankelijke manier
de achtergronden van zijn doen en laten vanuit vele disciplines en komen met
adviezen om de problematiek hanteerbaar te maken. Voor hen die ondanks al
deze informatie toch midden in de heftige problemen van de puberteit blijven
zitten is er één troost: ook de puberteit gaat eens vanzelf over!
Prof. Dr. D. F. Swaab
Dick Swaab is hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam
en was tot 2005 directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek
(nih) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het

nih

is

recent opgegaan in het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, waar hij
onderzoeksleider is. Professor Swaab geniet grote internationale bekendheid als
hersenonderzoeker.
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Emmy, 19 jaar, werkende jongere uit Hengelo (Ov).
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Het
puberbrein:
de ontwikkeling
van jongeren

1.

Iedereen die in de directe omgeving met jongeren te
maken heeft, weet welke sprong zij maken tussen hun
10e en hun 25e levensjaar. Dit is natuurlijk zichtbaar aan
de buitenkant, maar ook vanbinnen spelen zich razendsnel
allerlei ontwikkelingen af. In dit hoofdstuk belichten we
dit ontwikkelingsproces. Van groeistuipen tot gierende
hormonen en communicerende hersendelen.
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Het puberbrein: de ontwikkeling van jongeren

‘Het is niet eerlijk om van tieners te verwachten dat ze op een
volwassen manier beslissingen nemen terwijl hun hersenen nog niet af
zijn.’ Jay Giedd, Amerikaanse hersenonderzoeker

1.1 Drie sporen Bij de ontwikkeling van jongeren tussen hun 10e
en 25e zien we drie wegen, die tegelijk worden bewandeld en elkaar ook
beïnvloeden: de lichamelijke ontwikkeling (de puberteit, zie kader), de cognitieve
ontwikkeling (de groei van het denkvermogen) en de sociaal-emotionele
ontwikkeling (verantwoordelijk voor het inzicht in jezelf en in anderen). Lange
tijd dachten we dat het brein aan het eind van de kindertijd wel zo’n beetje
klaar was. Inmiddels weten we dat de hersenen in de tienerjaren juist een
grote transformatie doormaken en dat het menselijke brein pas rond het 25e
levensjaar is volgroeid. En ook de inzichten over dit puberbrein ontwikkelen zich
in snel tempo. Waar we enkele jaren dachten dat de frontaalkwab achterbleef
in het rijpingsproces en jongeren daardoor minder controle hadden, weten
we inmiddels dat deze verklaring te simplistisch is. Afhankelijk van context en
motivatie kunnen jongeren soms juist heel goed lange en korte-termijndoelen
bereiken, omdat hun frontaalkwab heel flexibel is. Als ze, en dat is cruciaal, het
nut er maar van inzien.

Ongelijke ontwikkeling Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat de
verschillende hersengebieden niet tegelijkertijd en in hetzelfde tempo rijpen.
Dat heeft veel grotere gevolgen dan opvoeders en begeleiders tot nu toe
vermoedden. Het verklaart bijvoorbeeld waarom pubers moeite hebben met
complexere vaardigheden zoals plannen, vooruitkijken, ordenen en anticiperen, en
waarom een zeventienjarige jongen al heel zelfstandig over kan komen (en zich
ook zo voelt), maar soms ronduit kinderlijk gedrag vertoont.
En we compliceren de zaak nog verder: de fysieke en de psychosociale
ontwikkeling verlopen niet synchroon. Terwijl de geslachtsrijping al voltooid is, zijn
jongeren sociaal-emotioneel en cognitief nog lang niet uitgegroeid. En bovendien
zijn geen twee jongeren hetzelfde: de ontwikkeling van een jongere die er op alle
fronten ‘vroeg bij is’ verloopt heel anders dan die van zijn leeftijdgenoot die juist
met alles ‘laat’ is en weer heel anders dan die van het meisje dat vroeg in de
puberteit komt, maar cognitief een laatbloeier is of de jongen die op zijn 10e naar
het vwo gaat, maar er op zijn 16e nog steeds uitziet als een brugklasser.

Puberbrein correcties en nieuw hoofdstuk 1.indd 19

07-01-14 16:36

20

Het puberbrein: de ontwikkeling van jongeren

Op reis in het puberbrein Deze in alle opzichten ongelijkmatige
ontwikkelingen (sociaal-emotioneel, cognitief én lichamelijk) vormen de essentie
van het ‘puberbrein’. Het verklaart het typische, onlogische en dikwijls riskante
pubergedrag dat volwassenen voor raadsels stelt. Kennis hiervan kan heel
verhelderend zijn voor al die volwassenen (ouders, docenten, jongerenwerkers,
marketeers, beleidsmakers) die worstelen met de vraag hoe zij die ongrijpbare
pubers kunnen bereiken en begeleiden.
Tieners, jongeren, adolescenten of pubers?
‘Tiener’ is vooral een leeftijdsindicatie (de leeftijd van tien tot twintig jaar).
• De term ‘jongere’ kan van alles inhouden: de een noemt kinderen van
twaalf tot 22 jaar jongeren, de ander legt de grens bij dertig jaar. De ondergrens ligt meestal rond de leeftijd waarop kinderen naar de middelbare
school gaan. Als het in dit boek over jongeren gaat, bedoelen wij de
leeftijdsgroep van tien tot 25 jaar.
• ‘Puber’ wordt een kind op het moment dat de geslachtsrijping begint. De
puberteit duurt gemiddeld drieënhalf jaar en eindigt als de geslachtsklieren
volledig functioneren. In de praktijk betreft dit de periode van een jaar of
twaalf (dertien bij jongens) tot een jaar of vijftien, zestien. Meisjes lopen in
het begin van de puberteit één à twee jaar voor, maar deze achterstand
halen jongens later weer in. De puberteit omvat de vroege en midden–
adolescentie.
• ‘Adolescent’ heten jongeren als ze grofweg tussen tien en 22 jaar zijn. De
adolescentie beslaat de hele ontwikkelingsfase van kind tot volwassene en
is weer onder te verdelen in vroege, midden- en late adolescentie.

1.2 Lichamelijke ontwikkeling

De periode tussen

pakweg het tiende en zestiende levensjaar is er een van grote lichamelijke
veranderingen, die enorme invloed hebben op de manier waarop jongeren zijn,
doen, denken en voelen.1 In deze paragraaf schetsen we wat er tijdens de
puberteit allemaal gebeurt.
‘Hormonen!’ is het standaardantwoord op de vraag naar de oorsprong van
al deze ontwikkelingen. Voor een deel is dat waar: de hersenen jagen een
chemische cocktail van hormonen door het lichaam met een snelheid waar
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