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Abstract  
 
 Statistieken wijzen uit dat jongeren tegenwoordig vaker grotere hoeveelheden alcohol consumeren 
dan voorheen. Tegelijkertijd suggereert een groeiend inzicht in de neurologische omstandigheden 
rondom de adolescentie een mogelijke verhoogde gevoeligheid voor de schadelijke effecten van 
alcohol in deze periode. 
 Zo dragen bepaalde gedragskenmerken en ontwikkelingen in het mesolimbische dopaminecircuit 
tijdens de adolescentie mogelijkerwijs bij aan een verhoogde mentale vatbaarheid voor initiatie en 
voortzetting van alcoholgebruik. Daarnaast vinden er in deze fase onder andere significante cellulaire 
en neurochemische veranderingen plaats in de prefrontale cortex (PFC) en de hippocampus, die een 
eventuele verhoogde kwetsbaarheid op cognitief niveau impliceren. 
 Uitkomsten van verschillende imagingstudies bij de mens belichten reeds de mogelijke negatieve 
uitwerking van alcohol op de PFC tijdens de adolescentie. Daarbij suggereren de bevindingen van 
cellulair onderzoek en gedragsonderzoek in diermodellen een aan leeftijd gerelateerde uitwerking 
van alcohol op de hippocampus en daarin gelegen leer- en geheugenfuncties. 
 In aanvulling hierop wijst recent onderzoek naar het huidige drinkgedrag van jongeren op de 
potentiële maatschappelijke consequenties. Middels de uitlichting van de wijdverspreide indirecte 
gevolgen van dit patroon illustreren deze bevindingen de omvang van het probleem. 
 De eerste inzichten in de achterliggende mechanistische werking van alcohol bevestigen het 
mogelijke bestaan van een leeftijd gerelateerd effect. Naast de aannemelijke betrokkenheid van 
verschillende neurochemische systemen, suggereren deze bevindingen bij de directe schadelijke 
uitwerking een potentieel aandeel van excitotoxische en neuro-inflammatoire processen. 
 Samengenomen bieden de wetenschappelijke bevindingen aangaande de neurologische situatie 
rondom de adolescentie en de gesuggereerde leeftijd gerelateerde effecten van alcohol meer inzicht 
in de mogelijke implicaties van alcoholgebruik door jongeren. 
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Inleiding 
 
 Alcoholgebruik door jongeren is in het afgelopen decennium sterk toegenomen. Onderzoek onder 
middelbare scholieren en studenten in de Verenigde Staten en Europa wijst uit dat jongeren vaker 
grotere hoeveelheden alcohol nuttigen in een relatief korte periode (Donovan, 2004; Hibell et al., 
2007; Kuntsche et al., 2004). Dit zogeheten ‘binge-drinking’ gaat over het algemeen gepaard met 
dronkenschap en het optreden van black-outs in een gevorderd stadium (Rose et al, 2010; Lopez-
Frias et al., 2001; Peretti-Watel et al., 2006). Meer specifiek treedt deze tendens in Nederland 
eveneens op, getuige het toenemende aantal jonge ‘comazuipers’ dat na het nuttigen van een 
aanzienlijke hoeveelheid alcohol in comateuze toestand geraakt (NSCK via Flink en Stoffelen, 25-4-
2012). Om deze groeiende groep optimaal te kunnen behandelen, hebben verschillende Nederlandse 
ziekenhuizen recentelijk zelfs speciale poliklinieken opgericht alwaar dergelijke patiënten direct 
kunnen worden opgevangen en begeleid (Flink en Stoffelen, 28-4-2012). 
 De reeds gevestigde wetenschap over de wijdverspreide fysiologische en neurologische schadelijke 
effecten van alcohol maken de toegenomen alcoholconsumptie onder jongeren tot een 
zorgwekkende trend (Thomson et al., 2012). Nieuwe inzichten in specifieke leeftijd gerelateerde 
ontwikkelingsprocessen die plaatsvinden in het adolescente brein dragen hier mede toe bij (Pfeifer et 
al., 2012; Raznahan et al., 2011; Sowell et al., 2002, 2003, 2004; Spear, 2000). 
 Zo is met behulp van verschillende imaging technieken inmiddels aangetoond dat het humane brein 
na de eerste drastische ontwikkelingen in het perinatale traject, ook tijdens de kindertijd en de 
adolescente fase nog morfologische en neurochemische veranderingen ondergaat (Sowell et al., 
2002-2004; Giedd et al. 2004, 2008; White et al. 2010). De aanwezigheid van deze progressieve 
structurele en functionele ontwikkelingsprocessen onderscheidt de adolescente hersenen van  het 
volwassen brein en wijst daarmee op mogelijke specifieke implicaties van alcoholgebruik tijdens de 
adolescentie (b.v. Spear, 2000; Guerri en Pascual, 2010). 
 Verscheidene resultaten van onderzoek naar de effecten van alcohol in diermodellen bevestigen het 
belang van het maken van onderscheid tussen adolescente en volwassen individuen (Doremus-
Fitzwater et al., 2010; Pascual et al., 2009; Pautassi et al.. 2008; Spanos et al., 2012; Spear et al., 
2010;). Zowel de aanvankelijke mentale vatbaarheid voor gebruiksinitiatie en voortgezette 
verslavingsproblematiek (Spear, 2000; Pautassi et al. 2008; Pascual et al., 2009) als de daadwerkelijke 
manifestatie van bepaalde neurofysiologische effecten van alcohol (Broadwater et al., 2011; Spanos 
et al., 2012), blijken volgens deze bevindingen leeftijd gerelateerd. Bovendien suggereren de 
resultaten van onderzoek naar eventuele langetermijneffecten dat alcoholgebruik tijdens de 
adolescentie het cognitieve functioneren blijvend kan aantasten (Slawecki et al. 2001; Crews et al. 
2006; White et al, 2000). Hoewel het achterliggende mechanisme van deze observaties relatief 
onbegrepen is, ondersteunen de eerste inzichten hieromtrent het potentiële bestaan van een 
leeftijdsafhankelijk effect (Pascual et al., 2009; Pian et. al, 2010; Alfonso-Loeches et al., 2012). 
 Naast deze algemene overwegingen op individueel niveau, belichten de uitkomsten van recent 
onderzoek naar het moderne drinkgedrag van jongeren de eventuele maatschappelijke gevolgen 
(Mundt en Zaksletskaia, 2012). Zo gaat overmatig alcoholgebruik door jongeren menigmaal gepaard 
met roekeloos seksueel gedrag en behalen studenten die regelmatig veel drinken vaak 
achtergestelde academische prestaties (Mallett et al., 2006; Orchowski et al., 2012). 
 Om de mogelijke implicaties van het huidige drinkpatroon van jongeren in wetenschappelijk 
perspectief te belichten, biedt de komende tekst een overzicht van relevante onderzoeksresultaten. 
Aan de hand van achterliggende informatie over het neurologische ontwikkelingsproces tijdens de 
adolescente fase zal hierin eerst de bijzondere uitgangspositie van het adolescente brein worden 
belicht. Aansluitend beschrijft een weergave van de belangrijkste effecten van alcohol gedurende de 
adolescentie de mogelijke consequenties van het gebruik. Tot slot verschaft een korte beschouwing 
van eventuele achterliggende mechanismen bij deze effecten, meer inzicht in de manier waarop 
alcohol het adolescente brein beïnvloedt. 
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1. Het adolescente brein 

 
 De term adolescentie beschrijft de geleidelijke transitieperiode van  de kindertijd naar de 
volwassenheid (Spear, 2000; Dahl, 2004). Hoewel er geen sprake is van een sluitende definitie, 
bestaat er binnen de neurowetenschap een algemene consensus over enkele inhoudelijke aspecten 
van het begrip (Dahl en Spear, 2004). Een belangrijke aanname bij deze duiding heeft betrekking op 
specifieke biologische eigenschappen die in de adolescente fase bestaan. Deze karakteristieken zijn 
zowel neurologisch als  gedragsmatig  waarneembaar en  vormen het voornaamste uitgangspunt 
voor de beschrijving van de adolescente neurofysiologie (Spear, 2000).  
 Om de onderscheidende eigenschappen van het adolescente brein in kaart te brengen, behandelt 
het komende deel de meest relevante neurologische en gedragsmatige aspecten en toebehorende 
mogelijke functionele implicaties. 
 
1.1 Structurele veranderingen 
 
Cellulaire veranderingen 
 
 Het ontwikkelingstraject van het humane brein gaat gepaard met een aantal structurele en 
functionele veranderingen in verschillende hersengebieden. Neurologisch in vivo onderzoek met 
behulp van MRI heeft onder andere belangrijke veranderingen in morfologie, volume en compositie 
van het adolescente brein aangetoond (Giedd, 2004,2009; Sowell et al., 2002,2003,2004; White et 
al., 2010). In aanvulling hierop belichten de uitkomsten van verscheidene imaging- en post-mortem 
studies de karakteristieke cellulaire omstandigheden van het adolescente brein (Bava et al.,2010;  
Blakemore, 2011; Giorgio et al., 2010; Huttenlocher en de Courten, 1987). 
 Een belangrijke bevinding aangaande de cellulaire processen die plaatsvinden tijdens de adolescente 
hersenontwikkeling is de optredende verandering in grijze en witte stof. Onderzoek met imaging 
technologie heeft tot de algemene aanname geleid dat de totale hoeveelheid witte stof gedurende 
de adolescentie toeneemt, terwijl de hoeveelheid grijze stof afneemt (Bava et al. 2010; Blakemore, 
2011; Giedd et al. 2009,2010, Giorgio et al. 2010;). 
 Het begrip ‘witte stof’ verwijst naar de witkleurige myeline-pakking om axonale verbindingen in het 
brein en speelt een belangrijke rol bij de versnelling van de neuronale signaaloverdracht. Daarnaast is 
witte stof middels de specifieke modulatie van neuronale vuurpatronen vermoedelijk betrokken bij 
het realiseren van functionele netwerken (Fields en Stevens-Graham, 2002): door regulatie van het 
tijdspad waarin een signaal wordt doorgegeven, beïnvloedt myeline mogelijkerwijs het al dan niet 
optreden van synchronisatie in deze circuits . 
 Toename van witte stof tijdens het adolescente ontwikkelingsproces is onder andere waargenomen 
in de frontale, occipitale, parietale en temporale lob en in het corpus callosum (Giedd, 2004; Giorgio 
et al., 2010). In elk van deze hersendelen lijkt het toenameproces nagenoeg lineair te geschieden 
volgens een overeenkomstig patroon (Fig. 1).  
 In tegenstelling tot het gelijkmatige ontwikkelingsproces van de witte stof verlopen de 
veranderingen in grijze stof vrij complex. Grijze stof vertegenwoordigt de neuronale cellichamen, 
dendrieten en korte axonen en wordt in het brein onderscheiden in een corticale en een subcorticale 
component (Giedd, 2004). De ontwikkelingen in grijze stof doorlopen een dynamisch traject waarbij 
een aanvankelijke toename tijdens de kindertijd vervolgt in een algehele afname in de adolescente 
fase (Fig. 1). 
 Dit patroon bestaat in verschillende gebieden waaronder de corticale frontale-, parietale- en 
temporale lobben alsmede de subcorticale caudate nucleus (Giedd, 2004). Een opmerkelijke 
bevinding hierbij is dat er ondanks de  globale overeenkomsten van het proces significante 
temporele verschillen bestaan in de uiteindelijke manifestatie. Zo treedt het verlies van grijze stof 
het vroegst op in sensor-motorische regio’s en relatief laat in de prefrontale cortex (PFC) (Giorgio et 
al. 2010). 
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Figuur 1. Gemiddelde volumes van de totale hoeveelheid grijze en witte stof in de hersenen op verschillende 
leeftijden (Y-as: volume in in cc ³; X-as: leeftijd in jaren). De bovenste lijnen representeren de mannelijke 
ontwikkeling, de onderste lijnen die van vrouwen. Grafieken tonen de karakteristieke vorm van beide 
ontwikkelingstrajecten. (Klaarblijkelijke sekse gerelateerde verschillen in totaal volume en de exacte vorm van de 
trajectcurves blijven hier buiten beschouwing.)  
(Lenroot et al., 2007 via Giedd et al., 2009). 

 
Functionele implicaties 
 
 Ook de eventuele functionele implicaties van de genoemde veranderingen in grijze en witte stof zijn 
in verschillende experimenten behandeld. Zo is de algemene aanname dat de toename van witte stof 
bijdraagt aan een efficiëntere signaaltransductie en de verfijning van neuronale connecties (bv. 
Spear, 2000; Giorgio et al. 2010). Een recent longitudinaal imaging onderzoek ondersteunt die 
redenering door de toename van witte stof in het adolescente brein aan verbeterde cognitieve 
prestaties te koppelen (Bava et al., 2010).  
 De afname van de hoeveelheid grijze stof wordt doorgaans beschouwd als een onderdeel van 
zogeheten synaptisch ‘pruning’, waarbij synapsen door middel van eliminatie worden uitgefilterd 
(Huttenlocher en de Courten, 1987). In dit proces blijven synapsen die voldoende worden 
geactiveerd behouden terwijl minder gestimuleerde synapsen ten onder gaan. De aanvankelijke 
grote hoeveelheid synapsen in de kindertijd zorgt op die manier voor voldoende potentie, waarna de 
eliminatie van minder functionele connecties een optimale relevantie onder de aangelegde 
verbindingen bewerkstelligt. Ook hier wijzen hypothesen over de achterliggende functie veelal op de 
mogelijke bevordering van efficiëntere communicatie binnen neuronale netwerken: door het te niet 
doen van overbodige elementen zou daarin een meer concrete, relevante informatieoverdracht 
optreden (bv. Cressman et al. 2010). 
 Overigens wordt het paradigma rondom het plaatsvinden van synaptische uitfiltering tijdens de 
adolescentie verworpen door de resultaten van een recent moleculair onderzoek naar de 
aanwezigheid van synaptische eiwitten in verschillende levensfasen (Webster et al., 2011). Dit 
onderzoek weerspreekt het idee dat er tijdens de adolescentie massaal synaptische eliminatie 
plaatsvindt en oppert op functioneel gebied een superieure rol voor de veranderingen in witte stof 
bij de neurologische maturatie. 
 Gewonnen kennis over de specifieke hersengebieden waarin verandering optreedt tijdens de 
adolescentie, biedt eveneens inzicht in de functionele implicaties van het adolescente 
ontwikkelingsproces. Zo suggereert de waarneming dat bovengenoemde cellulaire procedures 
relatief laat optreden in de PFC de aannemelijke betrokkenheid van cognitieve functieverwerving op 
de weg naar volwassenheid (Giorgio et al., 2010). Belangrijke vermogens op het gebied van 
organiseren,  impuls-inhibitie en andere complexe executieve functies waarbij de PFC een 
aanzienlijke rol speelt, komen hierbij in beeld (bv. Diamond, 2011). 
 Aanvullend beschrijft een recent onderzoek bij adolescente ratten het optreden van pruning in 
afferente projecties van de PFC naar de amygdala (Cressman et al., 2010). Dit experiment wijst op de 
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mogelijke rol van progressieve veranderingen in de connecties tussen de PFC en het limbische 
systeem bij de volwassenwording. Gezien de betrokkenheid bij empirische en associatieve regulatie, 
faciliteert de aanhoudende plasticiteit van dit systeem mogelijk de optimale afstemming van gedrag. 
 Tot slot bieden experimentele bevindingen over het ontwikkelingsproces in de hippocampus 
eveneens meer inzicht in eventuele achterliggende functies. De hippocampus speelt een sleutelrol in 
het algemene leer-en geheugenproces en is als individuele structuur van groot belang bij ruimtelijk 
leren. Terwijl de afname in grijze stof en de toename van witte stof in de PFC tot een algehele 
volumeafname leiden, resulteren dezelfde processen in de hippocampus tot een netto 
volumetoename (Chin et al., 2009). Met een sterke balansverschuiving in de richting van witte stof 
belichten deze waarnemingen het potentiële aandeel van een voortgezette afstelling van leer- en 
geheugenprocessen in het adolescente ontwikkelingsproces.  
 
1.2 Neurochemische veranderingen 
 
 Naast de bovengenoemde structurele veranderingen op cellulair niveau treden er gedurende de 
adolescentie opmerkelijke modificaties op binnen bepaalde neurochemische circuits. Zo gaat het 
veronderstelde synaptische pruningproces in de PFC vooral gepaard met een verlies aan 
glutamaterge input (Huttenlocher, 1984). Daarentegen neemt de dopaminerge en serotonerge 
aanvoer naar de PFC tijdens de adolescentie toe, gevolgd door een uiteindelijke afname in de 
volwassen fase (Kalsbeek et al., 1988; Rosenberg en Lewis, 1994). 
 Ook buiten de PFC treden veranderingen op in dopaminerge circuits. Met name in het mesolimbisch 
gebied vinden op dit vlak gedurende de adolescentie substantiële ontwikkelingen plaats. Zo vindt er 
overproductie en aansluitende uitfiltering van D1- en D2 dopamine receptoren plaats in het striatum 
en neemt de basale dopamineproductie in de nucleus accumbens (NAc) toe (Tarazi et al., 2000; 
Andersen et al., 1997). In combinatie zorgen deze processen voor een schijnbare balansverschuiving 
waarbij het corticale dopamine niveau op de weg naar volwassenheid afneemt, terwijl de 
dopaminerge activiteit in het limbische systeem hoger wordt (Spear, 2000). 
 

 
 
 Een recent onderzoek naar de afgifte van dopamine in de NAc duidt bovendien op een meer 
concreet verschil tussen het afgiftepatroon van adolescente en volwassen ratten (Robinson et al., 
2011). In dit experiment vertoonden adolescente ratten in vergelijking met volwassen ratten een 
lagere dopaminerge activatie na toediening van onverwachte non-sociale stimuli in de vorm van 
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licht, geur en geluid. In reactie op een sociale stimulus, zijnde een korte interactie met een andere 
rat, was bij herhaaldelijke blootstelling bovendien sprake van een aanhoudende activatie in 
adolescente ratten terwijl in volwassen dieren uitdoving plaatsvond (Fig.2). 
 Gezien de aangenomen functie van het mesolimbische dopaminerge systeem bij de regulatie en 
interpretatie van motivatie en beloning, impliceren bovengenoemde bevindingen een mogelijke 
betrokkenheid van deze processen in het neurologische maturatietraject. Bovendien worden 
corticale dopamineprojecties over het algemeen meer gevoelig geacht voor de activatie door 
stressoren dan het mesolimbisch systeem (Dunn, 1988), waarmee de relatief hoge dopaminerge 
activiteit in de PFC tijdens de adolescente fase mogelijkerwijs op een verhoogde stressgevoeligheid 
duidt (Spear, 2000).  
 Tot slot wijzen de geobserveerde verschillen in het besproken onderzoek op eventuele concrete 
leeftijdsgebonden interpretaties van beloning. Zo zou de adolescentie gepaard kunnen gaan met een 
specifieke perceptie van sociale en non-sociale factoren die tijdens de verdere ontwikkeling 
verandert (Robinson et al., 2011).  
 
1.3 Karakteristiek gedrag 
 
 In aanvulling op de zojuist beschreven inwendige neurologische situatie bestaan er verscheidene 
externe gedragskenmerken die bijdragen aan de karakterisering van adolescentie. Net als de meeste 
neurologische omstandigheden blijken veel gedragsmatige kenmerken van de adolescentie in de 
mens, door dieren te worden gedeeld (Spear, 2004).  
 De eerste belangrijke gedragskenmerken bevinden zich op het sociale vlak. Adolescenten spenderen 
gemiddeld relatief veel tijd aan sociale interacties met leeftijdsgenoten en raken vaker betrokken in 
ouderlijke conflicten (Csikszentmihalyi et a., 1977; Steinberg, 1989). Ook in knaagdieren verschuift de 
sociale oriëntatie naar interacties met peers, getuige bijvoorbeeld de maximale tijdsbesteding aan 
onderling speelgedrag (Spear, 2000). 
 Adolescente primaten besteden daarentegen steeds minder tijd aan spelen en spenderen meer 
aandacht aan het versterken van bestaande relaties. Daarnaast sluiten primaten zich tijdens de 
adolescentie vaker aan bij volwassen individuen van hetzelfde geslacht, wat mogelijkerwijs duidt op 
de graduele overgang van een kinderlijke naar een volwassen positie (Fairbanks et al., 1993). Gelijk 
aan de toegenomen conflicten tussen humane adolescenten en hun ouders bestaat er onder 
adolescente en volwassen primaten een toename in wederzijdse agressie (Pereira et al., 1985). 
 Een ander opmerkelijk fenomeen dat optreedt tijdens de adolescentie is de toename in risicovol, 
roekeloos en sensatiebelust gedrag. Bij de mens uit dit zich onder meer in ongehoorzaamheid, 
asociaal gedrag en experimenteren met drugs (Spear, 2000). Uit onderzoek naar dergelijk gedrag 
blijkt dat adolescenten zich prettig voelen bij het nemen van risico’s en zich hierdoor bovendien 
meer geaccepteerd voelen door peers (Maggs et al., 1995). In dat perspectief bestaat hier een 
mogelijke connectie met de zojuist geschetste kenmerken van sociaal gedrag. 
 Dieren in de adolescente fase blijken eveneens relatief sterk geneigd tot het nemen van risico’s. Zo 
vertonen adolescente muizen en ratten hyperactiviteit in een nieuwe omgeving en een verhoogde 
verkenning van nieuwe aspecten in vergelijking met volwassen soortgenoten (Spear, 2000, 2004).   
In primaten uit het nemen van risico’s tijdens de adolescentie zich onder meer in het verlaten van de 
oorspronkelijke sociale omgeving. Dergelijke emigratie gaat gepaard met reële gevaren gezien de 
onbekende, mogelijk negatieve omstandigheden van de nieuwe omgeving en vormt daarmee een 
riskante onderneming (Pereira et al., 1985; Spear 2000)   
 Een laatste overweging die relevant is bij de beschrijving van adolescent gedrag omvat de cognitieve 
gesteldheid en de eventuele rol van stressregulatie. Fysieke groei gaat doorgaans gepaard met 
geestelijke ontwikkeling, wat zich tijdens de adolescente fase uit in een toename van het cognitieve 
vermogen (Spear, 2000). Het feit dat adolescenten vandaaruit over nagenoeg volwassen 
besluitvormende capaciteiten beschikken, interfereert met het beschreven verschil in hun voorkeur 
voor risicovol gedrag. In dat licht wordt de verhoogde neiging tot het nemen van risico’s door 
verschillende onderzoeken verbonden aan de potentiële modificerende invloed van stress. De 
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hypothese dat het leeftijdsgebonden verschil in besluitvorming en daaropvolgend gedrag voortkomt 
uit een voorafgaand verschil in stressregulatie, wordt bijvoorbeeld ondersteund door de bevinding 
dat adolescente ratten onder stress slechter presteren in complexe taken dan volwassen ratten 
(Spear en Break, 1983). Gezien de moeizame mechanistische bewijsvoering en het huidige gebrek 
aan consensus op dit front, blijft het verband tussen stress en cognitie voor alsnog echter speculatief 
(Romeo, 2010).  
 Onder de geopperde functies van het beschreven karakteristieke adolescente gedrag bestaan zowel 
individuele als generaliserende oriëntaties. Individuele onderbouwingen zijn veelal soort specifiek en 
wijzen op voordelen van het gedrag voor het directe functioneren van het individu. Zo zijn de sociale 
agressie en het emigratiegedrag van adolescente primaten functioneel als beschermingsmechanisme 
bij een toenemende vijandigheid van volwassen soortgenoten (Spear, 2000).  
 De algemene benadering wijst daarentegen op een overkoepelende functie van typisch adolescent 
gedrag bij het volwassenwordingsproces en is daarmee meer relevant in de context van deze 
beschouwing. Zo wordt de toename van sociale interacties met leeftijdsgenoten en het verminderde 
contact met volwassenen functioneel geacht bij de verwerving van onafhankelijkheid. Daarbij komen 
adolescenten vanwege de versterkte neiging tot exploratie en het nemen van risico’s mogelijk eerder 
in aanraking met nieuwe invloeden die tot het volwassen leven behoren. Zowel onafhankelijkheid als 
een brede ervaring vormen in dit perspectief belangrijke uitgangspunten van een succesvol 
volwassen bestaan, waarmee de typische gedragskenmerken rondom de adolescentie wellicht een 
voorbereidende functie betrekken (Spear, 2000).  
 Tot slot is het noemenswaardig dat cellulaire, neurochemische en gedragsmatige componenten hier 
afzonderlijk zijn behandeld terwijl deze in het neurofysiologische systeem over het algemeen sterk 
met elkaar in verband staan. Zo ligt de onvolgroeide situatie in de PFC waarschijnlijk grotendeels ten 
grondslag aan de cognitieve gesteldheid en de eventuele totstandkoming van roekeloos gedrag. 
Daarbij zijn de verschuivingen in dopaminerge circuits aannemelijkerwijs betrokken bij de besproken 
voorkeuren op gedragsniveau en de gesuggereerde leeftijdsafhankelijke regulatie van stress.  
 Na deze eerste attentie blijft de onderlinge relatie tussen verschillende biologische elementen in de 
verdere opzet van dit project een constante overweging. 
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2. Alcohol en adolescentie 
 
 Met de unieke neurologische omstandigheden rondom de adolescente fase als uitgangspunt bestaat 
er in de moderne wetenschap een groeiende aandacht voor eventuele leeftijdsgebonden effecten 
van alcohol tijdens deze periode (Matthews, 2010). Een substantieel aantal onderzoeken in 
diermodellen heeft reeds belangrijke verschillen aangetoond tussen de respectievelijke effecten van 
alcohol tijdens de adolescente en de volwassen fase. Hierin is zowel gekeken naar de korte als de 
lange termijn en bestaat tevens aandacht voor dosisfrequentie afhankelijke effecten. 
 Na een korte bespreking van de gevoeligheid voor alcohol op geestelijk niveau, behandelt dit 
hoofdstuk de belangrijkste uitkomsten van onderzoek naar de neurologische en gedragsmatige 
effecten van alcohol tijdens de adolescentie. 
 
2.1 Mentale vatbaarheid 
 
 Zoals gezegd manifesteert de toename in sensatiebelust gedrag van adolescenten zich onder andere 
in het experimenteren met drugs. Onderzoekscijfers over drugsgebruik door jongeren tonen aan dat 
alcohol in vergelijking met andere drugs een toegankelijk en veelgebruikt middel is (Spear, 2000). 
Aanwijzingen dat de consumptie van alcohol dikwijls de eerste stap vormt bij de progressie naar 
zwaardere middelen en de geconstateerde correlatie tussen vroege initiatie en latere 
verslavingsproblematiek, belichten echter de mogelijke ernst van dit patroon. Om die reden geldt de 
eventuele verhoogde geestelijke gevoeligheid voor de effecten van alcohol als belangrijke 
overweging in neurofysiologische onderzoek (Merril et al. 1999; Spear, 2000). 
 Naast de neiging tot exploratie vormt de verhoogde sociale betrokkenheid bij leeftijdsgenoten een 
mogelijke aanleiding tot initiatie en voortzetting van alcoholgebruik. De prioriteit die adolescenten 
stellen bij onderlinge sociale acceptatie maakt hen wellicht meer vatbaar voor groepsdruk en daaruit 
voortvloeiend kopieergedrag. Daarbij geeft het verhoogde gevoel van waardering dat adolescenten 
ervaren bij het nemen van risico’s mogelijkerwijs aanleiding tot het gebruik van alcohol (Maggs et al., 
1995; Spear, 2000). 
 Op neurologisch niveau zijn met name de PFC en het mesolimbische systeem van belang bij het 
actieve gebruik van alcohol. Naast de algemene betrokkenheid van de PFC middels de regulatie van 
inschattingsvermogen en impulsief gedrag speelt het mesolimbische dopaminecircuit een belangrijke 
rol bij de motivationele perceptie van alcoholgebruik (Doremus-Fitzwater et al., 2010). 
 Onderzoek in adolescente diermodellen toont aan hoe de reeds behandelde karakteristieke situatie 
in het mesolomibische gebied mogelijkerwijs ten grondslag ligt aan leeftijd gerelateerd gedrag. Zo 
suggereren de resultaten van een tweede-orde conditioneringstest dat adolescente ratten in 
verhouding tot volwassen ratten gevoeliger zijn voor de bevorderende motivatie-effecten van 
alcohol (Pautassi et al., 2008). Enkel adolescente dieren vertoonden in dit onderzoek een voorkeur 
voor bepaalde omgevingskenmerken die in de experimentele setting aan alcohol waren gekoppeld.  
 De uitkomsten van een zelfadministratie-onderzoek waarin adolescente ratten vrijwillig relatief 
meer alcohol consumeerden dan volwassen ratten sluiten hierbij aan (Ristuccia et al., 2008). Met 
hartfrequentie als biologische marker voor een belonend effect, beduidt de aanvullende waarneming 
dat de geconsumeerde dosis alleen bij adolescente ratten tot een verhoogde hartslag leidde mogelijk 
een leeftijd gerelateerde waardering van alcohol. 
 Vertaald naar de adolescente mens impliceren deze observaties wellicht een versterkte positieve 
ervaring van alcohol wat progressief gebruik mogelijkerwijs aanmoedigt. In diezelfde lijn laat fMRI-
onderzoek van de neurologische reactie op verwijzingen naar alcohol een verschil zien tussen 
adolescenten met een alcoholprobleem (AUD, zie bijlage) en jongeren die relatief weinig met alcohol 
in aanraking zijn geweest (Brown en Tapert, 2004). Bij de aanschouwing van afbeeldingen van 
alcoholische dranken vertoonde de eerste categorie een relatief hoge activatie van het visuele en het 
limbische gebied. Hoewel de invloed van eventuele causale verbanden met AUD hier buiten 
beschouwing blijft, koppelt deze waarneming de interpretatie van alcohol tijdens de adolescentie net 
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als de voorgaande onderzoeksresultaten aan ervaring en een versterkte activatie van het 
beloningssysteem. 
 Het feit dat adolescenten in algemene zin minder gevoelig lijken te zijn voor bepaalde acute effecten 
van alcohol duidt eveneens op een mogelijke verhoogde mentale vatbaarheid (Doremus-Fitzwater et 
al., 2010). Met het uitblijven van directe negatieve consequenties zijn adolescenten zich mogelijk 
minder bewust van het toxische effect en eerder geneigd tot de voortgezette consumptie van 
alcohol. De inhoudelijke aspecten van deze acute effecten volgen hieronder.  
 
2.2 Gedrag en metabolisme 
 
 Verscheidene resultaten van proefdieronderzoek naar de neurologische en gedragsmatige effecten 
van alcohol opperen een verschillende uitwerking bij adolescente en volwassen individuen. 
 De acute effecten van alcohol bestaan onder andere in sociaal en motorisch gedrag. Een onderzoek 
naar de sociale uitwerking van alcohol wijst uit dat adolescente ratten in tegenstelling tot volwassen 
ratten bij lage doseringen een significante toename in sociale activiteit vertonen, in de vorm van 
fysiek contact en speelgedrag met een soortgenoot van dezelfde leeftijd (Varlinskaya en Spear, 
2002). Hetzelfde experiment laat zien dat zowel adolescente als volwassen ratten onder invloed van 
hoge doses alcohol minder sociaal worden. Om deze sociale inhibitie in adolescente ratten te 
bereiken, was echter een hogere dosering nodig dan voor volwassen ratten. Deze waarnemingen 
suggereren een dosisafhankelijk effect van alcohol op sociaal gedrag dat bovendien leeftijd 
gerelateerd  is (zie ook de effecten op salinegroepen in Fig. 3). 
 In een vervolgstudie golden deze bevindingen als richtlijn om het optreden van tolerantie te 
onderzoeken in adolescente en volwassen ratten die gedurende een week dagelijks een lage dosis 
alcohol of saline hadden gekregen (Varlinskaya en Spear, 2007). Een relevante uitkomst van dit 
experiment was dat de gebruikelijke sociale bevordering bij acute blootstelling aan een lage dosis 
alcohol in adolescente ratten in de chronische alcoholgroep uitbleef. Daarnaast ontwikkelden zowel 
adolescente als volwassen ratten na voorafgaande blootstelling aan alcohol tolerantie voor de sociale 
inhibitie die normaal bij acute hoge doseringen optreedt. Opmerkelijk is dat de sociale activiteit van 
adolescente ratten die chronisch aan alcohol waren blootgesteld bij een acute hoge alcoholdosis 
zelfs toenam waarmee langdurig en kortstondig gebruik een tegengesteld effect bewerkstelligden 
(Fig.3). Met het oog op de kenmerkende hoge waardering van sociale interacties tijdens de 
adolescentie vormt deze laatste waarneming vertaald naar de mens een mogelijke motivatie voor 
een dergelijk gebruikspatroon. 
 

 
 
 Andere dosisafhankelijke directe effecten van alcohol treden op in motorisch gedrag. Zo laat 
onderzoek bij adolescente ratten met een genetische voorkeur voor alcohol zien dat lage 
alcoholdoses de algehele bewegelijkheid bevorderen terwijl deze bij hogere doseringen afneemt 
(Rodd et al., 2004). Aanvullend toont een experiment met adolescente ratten zonder aangeboren 
alcoholvoorkeur aan dat de verminderde activiteit in reactie op een acute hoge alcoholdosis na 
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voorafgaande chronische blootstelling uitblijft, wat wederom het optreden van tolerantie suggereert 
(Maldonado-Devincci et al., 2010).  
 Naast de mate van beweeglijkheid, wordt aangenomen dat alcohol de kwaliteit van motorisch 
gedrag negatief beïnvloedt. In een onderzoek naar het positionele aanpassingsvermogen van 
adolescente en volwassen ratten op een hellend vlak, bleek dit vermogen na toediening van een 
acute alcoholdosis louter in adolescent ratten onaangetast (Broadwater et al., 2011). Deze 
motorische tolerantie trad in volwassen ratten pas op na een voorafgaande tiendaagse dagelijkse 
blootstelling aan alcohol, waarmee adolescente ratten relatief minder gevoelig lijken te zijn voor de 
korte termijneffecten van alcohol. 
 In aanvulling op de sociale en motorische effecten van alcohol is in deze onderzoeken aan de hand 
van alcoholconcentraties in bloed en hersenen gekeken naar eventuele metabolische adaptatie.  
Getuige de relatief lage hersenconcentraties in reactie op een acute alcoholdosis in vergelijking met 
ratten die 10 dagen saline ontvingen, blijkt hieruit dat chronische blootstelling aan alcohol in 
adolescente en volwassen ratten tot een aangepast alcoholmetabolisme leidt (Broadwater, 2011). In 
het sociale gedragsonderzoek trad metabolische tolerantie alleen op in volwassen ratten in de vorm 
van relatief lage bloedconcentraties in vergelijking met controles (Varlinskaya en Spear, 2007). 
 
2.3 Cognitieve functies 
 
De prefrontale cortex 
 
 Zoals beschreven vinden er in het adolescente brein onder andere ontwikkelingen plaats in de PFC 
en de hippocampus. Daarnaast suggereert de constatering dat overmatige alcoholconsumptie in 
algemene zin gepaard gaat met de verslechtering van bepaalde cognitieve functies, een eventuele 
betrokkenheid van deze gebieden bij de schadelijke neurologische uitwerking van alcohol (Guerri en 
Pascual, 2010). Vanwege de kwetsbare uitgangspositie van het onvolgroeide adolescente brein, wijst 
dit laatste inzicht tevens op een potentiële verhoogde gevoeligheid voor deze destructieve effecten. 
 De mogelijke invloed van alcohol op de PFC blijkt onder andere uit een MRI-studie naar 
hersenvolumes van adolescenten met AUD. In vergelijking met een controlegroep zonder AUD bezat 
deze groep relatief kleine PFC-volumes (De Bellis, 2005). Dit volumeverschil uitte zich meer specifiek 
in een relatief lage hoeveelheid witte stof in alcoholistische adolescenten en correleerde bovendien 
met de mate van alcoholconsumptie.   
 Een soortgelijk MRI-onderzoek wijst eveneens op afwijkende PFC-volumes in adolescenten met AUD 
(Medina et al., 2008). Een opmerkelijke bevinding van dit experiment is bovendien dat de 
manifestatie van deze verschillen geslachtsafhankelijk was. Zo vertoonden vrouwelijke adolescente 
drinkers dezelfde karakteristieke geringe volumes van PFC en PFC-witte stof als in het vorige 
onderzoek terwijl mannelijke adolescenten met AUD relatief grote PFC- en PFC-witte stof volumes 
bezaten in vergelijking met controles van hetzelfde geslacht. Deze laatste onverwachte uitkomst is 
moeilijk verklaarbaar en resulteert wellicht uit vooropgestelde verschillen tussen de proefpersonen 
en de controles. Desalniettemin wordt de mogelijke betrokkenheid van abnormaliteiten in de PFC in 
algemene zin bekrachtigd door het feit dat adolescenten met AUD tevens vaak cognitieve problemen 
ondervinden (Alfonso-Loeches, 2011).  
 Om de eventuele functionele aspecten van veranderingen binnen de PFC onder invloed van alcohol 
verder in kaart te brengen, biedt een fMRI onderzoek naar de acute effecten van alcohol op het 
episodisch geheugen meer inzicht (Söderlund et al., 2007). Dit experiment testte het effect van 
alcohol op het vermogen van proefpersonen om gepresenteerde beeldelementen een dag later in 
nuchtere toestand te herkennen en koppelde dit aan een hersenfunctiescan. In vergelijking met 
controles vertoonde de groep die in de presentatiefase onder invloed van alcohol was een specifieke 
verslechtering in het herinneren van objectparen en gezicht-naam-paren die correleerde met een 
verminderde activatie van de PFC op de eerste dag (Fig. 4). Deze uitslag suggereert de betrokkenheid 
van de PFC bij de acute effecten van alcohol op episodische geheugenvorming. 
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Figuur 4. Hersenactiviteit en 
geheugenprestatie in verschil- 
lende tests. 
A. De alcoholgroep vertoont 
een verminderde activatie van 
de linker inferieure PFC bij 
presentatie van objectparen 
en gezicht-naamparen op de 
eerste dag t.o.v. de 
placebogroep. 
B. Geheugenprestatie a.d.h.v. 
fractionele herkenning. De 
verminderde PFC activatie 
correleert met een relatief 
lage herkenning van deze 
elementen op dag 2.  
(De relatieve verhouding 
tussen semantische (S) en 
perceptische (P) condities 
definieert de mate van 
activatie en blijft hier in detail 
onbelicht.) 
 

 (Söderlund et al, 2007) 
           

 Het bovenstaande onderzoek is uitgevoerd bij proefpersonen tussen de 20 en 40 jaar en maakt geen 
melding van eventuele leeftijdsafhankelijke verschillen, waarmee de uitkomst zowel adolescenten als 
volwassenen raakt. Een onderzoek naar de verdovende werking van alcohol wijst daarentegen op 
een leeftijd gerelateerd acuut effect (Silveri en Spear, 1998). In dit onderzoek werd het verdovende 
effect van alcohol op ratten van verschillende leeftijden afgeleid uit de duur van de opvolgende 
slaapperiode, die werd bepaald door de afwezigheid van een rechtende lichaamsreflex. De 
voornaamste bevinding was dat het verdovende effect met leeftijd toenam: adolescente ratten 
vertoonden in reactie op alcohol een kortere slaapduur dan volwassen ratten wat mogelijk op een 
verminderde vatbaarheid voor het verdovende effect van alcohol wijst. Het functioneren van de PFC 
in het algemene bewustzijn suggereert een potentiële specifieke betrokkenheid van dit gebied. 
 
De hippocampus 
 
 De meer concrete functie van de hippocampus bij ruimtelijk leren maakt onderzoek naar de 
eventuele effecten van alcohol op dit gebied minder abstract. Een groot aantal experimenten in 
volwassen diermodellen toonde reeds overeenkomstige effecten van de toediening van alcohol en 
hippocampus-laesies op ruimtelijk leren (Chin et al., 2010). Samen met de onvolgroeide situatie van 
de adolescente hippocampus vormen deze bevindingen het uitgangspunt van verscheidene studies 
naar de mogelijke verhoogde kwetsbaarheid voor de effecten van alcohol tijdens de adolescentie. 
 Een van de eerste belangrijke bevindingen daaruit is afkomstig uit een in vitro onderzoek naar de 
dosisafhankelijke effecten van alcohol op hippocampuspreparaten van adolescente en volwassen 
ratten (Pyapali et al., 1999). Dit experiment gebruikte elektrische pulsen om long-term-potentiation 
(LTP) op te wekken in CA1 hippocampuscellen om vervolgens het effect van alcohol te onderzoeken. 
Toediening van relatief lage concentraties alcohol bleek het optreden van LTP in de cellen van 
adolescente ratten te onderdrukken, terwijl dit effect in de volwassen preparaten uitbleef. Gezien de 
essentiële rol van LTP  bij het leer-en geheugenproces zou de mogelijke verhoogde gevoeligheid voor 
de inhiberende effecten van alcohol een grotere kwetsbaarheid van het leer-en geheugenvermogen 
tijdens de adolescentie kunnen impliceren. 
 In dezelfde periode constateerde een gedragsonderzoek naar de prestaties van adolescente en 
volwassen ratten in een Morris water maze test (MWMT) na toediening van verschillende 
alcoholdoses gedurende de trainingsfase, uitsluitend verminderde prestaties van adolescente ratten 
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(Markwiese et al. 1998) (Fig. 5 A). In een MWMT wordt de ruimtelijke leerprestatie hoofdzakelijk 
afgeleid uit de snelheid waarmee ratten de locatie van een verborgen platform in een waterbak 
vinden. Na een bepaald aantal trainings-trials dient de gemeten tijdsduur die de rat in de 
uiteindelijke test – in dit experiment en de hieronder beschreven onderzoeken 24 uur later zonder 
alcohol uitgevoerd –  nodig heeft om het platform te bereiken als maat voor de leerprestatie. 
 Een soortgelijk experiment leidde de ruimtelijke leerprestatie van adolescente en volwassen ratten 
af uit de totale tijd die de dieren in een zandbak maze nodig hadden om de locatie van voedsel te 
herleiden. In tegenstelling tot het MWMT-experiment vond dit onderzoek alleen een vermindering in 
de ruimtelijke leerprestaties van volwassen ratten bij de hoogste gebruikte alcoholdosering, die láger 
was dan de hoogste dosis in het onderzoek van Markwiese (Rajendran en Spear, 2004).  
 De uiteindelijke interpretatie van eventuele acute effecten van alcohol op ruimtelijk leren wordt 
verder bemoeilijkt door de resultaten van een derde experiment dat eveneens gebruik maakte van 
een MWMT (Acheson et al., 2001). Dit experiment onderzocht de effecten van lage en hoge doses 
alcohol en vond in tegenstelling tot de twee bovenstaande studies geen verschil tussen adolescente 
en volwassen ratten: beide groepen vertoonden louter verminderde prestaties bij de hoge dosering 
(Fig. 5 B). Opmerkelijk was bovendien dat de lagere alcoholdosis in beide groepen gepaard ging met 
het versnelde aanleren van de test wat een eventuele positieve uitkomst suggereert. 
 

 
               

Figuur 5.  Vergelijkende weergave van de verschillende uitkomsten van twee MWMT-onderzoeken. 
A. De ruimtelijke leerprestatie van ratten weergegeven a.d.h.v. de gemiddelde totale gezwommen afstand voor 

het bereiken van het platform. Adolescente ratten die tijdens de training een acute alcoholdosis van 1 of 2 
g/kg ontvingen, hadden in de uiteindelijke test significant meer tijd nodig om het platform te bereiken dan 
saline-controles (respectievelijk p < 0,023; p < 0,001). Het effect van alcohol op de prestatie van adolescente 
ratten was significant groter dan het effect op volwassen ratten die  niet slechter presteerden dan controles 
(p < 0,032). 

B. De ruimtelijke leerprestatie van ratten weergegeven a.d.h.v. een digitale meting die de gemiddelde afstand 
van ratten t.o.v. het te lokaliseren platform gedurende de test-trial in pixels beschrijft. In beide 
leeftijdsgroepen had een acute dosis van 2,5 g/kg in de aanleerfase een significant effect op de uiteindelijke 
prestatie ten opzichte van controles, zonder onderlinge verschillen in de mate hiervan (p < 0,01). 
(A. Markwiese et al., 1998; B. Acheson et al., 2001) 

   

 Wat betreft de oorsprong van deze verschillen opperen Rajendran en Spear zelf dat de verschillende 
stressniveaus van beide tests de ongelijkheid met de bevindingen van Markwiese zou kunnen 
verklaren. Volgens hen zou de meer stressvolle situatie rondom de MWMT adolescente ratten in 
combinatie met alcohol benadelen (Rajendran en Spear, 2004).  
 De onderzoekers van het tweede MWMT-onderzoek erkennen dit bestaan van een mogelijke 
stressfactor bij de verklaring voor het schijnbare positieve effect van een lage alcoholdosis in de 
aanleerfase:  zij koppelen de verbeterde prestatie in de aanleerfase aan een eventuele stressreductie 
die de minimale hoeveelheid alcohol veroorzaakt. Het feit dat de globale uitslag afweek van die van 
het eerste MWMT-onderzoek verklaren zij aan de hand van methodische verschillen tussen beide 
onderzoeken zoals de gebruikte rattenstam (Acheson et al., 2001). 
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 Ongeacht de onenigheid over de exacte uitwerking duiden al deze onderzoeken op dosisafhankelijke 
verschillen in de acute uitwerking van alcohol op het leer- en geheugen gebied. Daarbij wijzen twee 
van deze gedragsonderzoeken op een leeftijdsafhankelijk effect wat in samenspraak is met het in 
vitro onderzoek naar LTP. 
 Onderzoek naar de langetermijneffecten van alcohol op de adolescente hippocampus suggereert de 
mogelijke kwetsbaarheid voor aanhoudende negatieve effecten van alcohol. Een belangrijke 
waarneming is bijvoorbeeld dat de hippocampus van adolescente ratten na korte blootstelling aan 
een hoge dosis alcohol tot op lange termijn een veranderd EEG patroon vertoont (Slawecki et al., 
2001). De voorgaande bevinding dat dit effect bij volwassen ratten pas na langdurige blootstelling 
optreedt, belicht de mogelijke verhoogde gevoeligheid voor functionele aantasting van de 
hippocampus rond de adolescentie (Slawecki et al., 2001). 
 De specifieke alcoholgevoeligheid van stamcellen in de dentale gyrus van de hippocampus is 
eveneens onderzocht in adolescente ratten (Crews et al., 2006). Met behulp van immunologische 
markers voor celproliferatie is in dit experiment het effect van  een eenmalige blootstelling aan hoge 
doses alcohol onderzocht. Ook hier was op lange termijn sprake van een potentieel negatief effect in 
de vorm  van verminderde neurogenese. 
 Een gedragsonderzoek naar de prestaties van ratten in een ruimtelijke werkgeheugentest 
ondersteunt de hypothese dat blootstelling aan alcohol tijdens de adolescentie gepaard gaat met 
een verhoogde vatbaarheid voor de effecten van alcohol op latere leeftijd (White et al., 2000). Dit 
experiment gebruikte een achtarmige radial maze-test waarbij ratten vanuit een centraal punt acht 
verschillende armen kunnen bezoeken waarin ze al dan niet toegang tot voedsel krijgen. In het 
huidige onderzoek werd de uiteindelijke ruimtelijke leerprestatie van ratten na een voorafgaande 
trainingssessie afgeleid uit het aantal herhaalde bezoeken (‘errors’) aan reeds bezochte armen. Deze 
training- en testprocedure begon 20 dagen nadat adolescente en volwassen ratten 20 dagen om de 
dag aan grote hoeveelheden alcohol (resp. YE en AE) of saline (resp. YS en AS) waren blootgesteld. 
De belangrijkste bevinding was dat de YE-groep na toediening van een acute alcoholdosis in de test 
relatief slechter presteerde dan de AE-groep (Fig. 6). Daarmee lijkt een schadelijke lange termijn 
effect op de hippocampus ook op het functionele vlak te bestaan. 
 

 
 

Figuur 6.  De ruimtelijke leerprestatie van volwassen ratten in een achtarmige radial-mazetest na toediening van 
een acute dosis alcohol uitgedrukt in het gemiddelde aantal errors per groep. 
A. De YE-groep en de AS-groep vertoonden in de uiteindelijke test onder invloed van alcohol een significant 

verslechterde prestatie t.o.v. de nuchtere test op de laatste trainingsdag. 
B. De relatieve verslechtering (= aantal errors onder invloed van alcohol min het aantal errors in nuchtere 

toestand) was het grootst in de YE-groep (*p < 0,05) (White et al., 2000) 

 
 Een laatste onderzoek naar ruimtelijk leren van adolescente ratten in een MWMT nuanceert de 
bovenstaande bevinding door het optreden van tolerantie bij dezelfde chronische onderbroken 
blootstelling aan alcohol (CIEE, zie bijlage) uit te lichten (Silvers et al., 2006). In dit onderzoek werd 
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CIEE vergeleken met een chronische saline behandeling van adolescente ratten waarbij het acute 
effect van alcohol op prestaties na de behandelingsperiode werd onderzocht. CIEE had geen 
significant effect op de aanleerfase en leidde tot een minder grote verslechtering van prestaties in de 
MWMT bij acute alcoholtoediening een dag na de behandelperiode in vergelijking met de controles. 
Hoewel deze eerste bevinding suggereert dat vroege ervaring met alcohol tot tolerantie leidt voor de 
negatieve effecten van alcoholgebruik op ruimtelijk leren, bleek dat beide groepen in een 12 dagen 
later uitgevoerde test onder invloed van alcohol even slecht presteerden.  
 Het feit dat de bevonden tolerantie slechts van tijdelijke aard lijkt te zijn, verzwakt de mogelijke 
suggestie dat vroege ervaring met alcohol op de lange termijn ook beschermend kan werken. 
Gekoppeld aan de constatering dat YE-ratten na CIEE in de radial maze slechter presteerden dan AE-
ratten, blijft de verhoogde kwetsbaarheid voor de effecten van alcohol op de adolescente 
hippocampus aldus aannemelijk. 
 
2.4 Modern drinkgedrag 
 

 In aanvulling op de voorgaande bevindingen aangaande de algemene effecten van alcohol tijdens de 
adolescentie verschaft wetenschappelijk onderzoek steeds meer directe inzage in de mogelijke 
gevolgen van het huidige drinkpatroon van de jeugd. 
 Een groot deel van deze inzichten is afkomstig uit recente studies naar het optreden van alcohol 
gerelateerde black-outs. Een dergelijke black-out impliceert het onvermogen om bepaalde 
gebeurtenissen rondom een voorafgaande drinkperiode te kunnen herroepen en duidt daarmee op 
een al dan niet tijdelijke aantasting van het geheugen (Lee et al., 2009; Rose et al., 2010). Hoewel het 
optreden van black-outs per definitie niet gepaard gaat met het verlies van bewustzijn dat optreedt 
bij comazuipen, ontstaat in beide gevallen aantasting van algemene cognitieve processen. 
 Een aantal onderzoeken naar de gevolgen van zogeheten ‘black-out drinken’ door studenten toont 
reeds een bestaande correlatie met fysieke en psychische problemen, verslechterde studieprestaties 
en crimineel gedrag (Mallet et al., 2006). Daarbij blijkt het optreden van alcoholblack-outs door de 
indirecte betrokkenheid bij het ontstaan van uiteenlopend lichamelijk letsel een voorspellende 
marker voor aansluitend bezoek aan de spoedeisende hulp (Mundt en Zakletskaia, 2012). 
 Vanuit een andere invalshoek wordt het uitbundige drinkgedrag van jongeren regelmatig gekoppeld 
aan roekeloos gedrag op seksueel gebied. Zo zou het gebruik van alcohol eerder aanleiding geven tot 
onveilige seks en blijken jongeren achteraf vaak spijt te hebben van seksuele interacties die onder 
invloed van alcohol hebben plaatsgevonden (Orchowski et al., 2012). Een longitudinaal onderzoek in 
de Verenigde Staten suggereert bovendien dat alcoholgebruik tijdens de adolescentie correleert met 
de participatie in onveilige seks op latere leeftijd (Khan et al., 2012). Hoewel het causale verband van 
het tweede onderzoek niet te herleiden is, wijzen beide onderzoeksresultaten op mogelijke indirecte 
negatieve gevolgen van alcoholgebruik gedurende de adolescentie. 
 Uit enquêtair onderzoek naar de perceptie van negatieve ervaringen met drank blijkt dat studenten 
het voorgaande optreden van dergelijke negatieve effecten vaak los zien van eventueel toekomstig 
drinkgedrag (Mallet et al., 2006). Deze jongeren overschatten de hoeveelheid drank die ze zonder 
nadelige consequenties kunnen drinken en leren dus niet van voorgaande incidenten. 
 Tot slot vormt het feit dat jongeren klaarblijkelijk moeite hebben om de gevolgen van alcohol te 
interpreteren in combinatie met de directe schadelijke effecten op individueel en maatschappelijk 
niveau, aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe preventiestrategieën. Een voorbeeld van een 
dergelijke methode is een zogeheten ‘computer-delivered intervention’ waarin een 
computerprogramma wordt ingezet om zwaar drinkgedrag van jongeren bij te sturen (Hester et al., 
2012). Onder de eerste twee toepassingen van deze feedback methode werd in de vorm van 
gereduceerd drinkgedrag reeds succes geboekt in één van de onderzochte groepen. 
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3. Mechanistische aspecten 

 
 Het groeiende inzicht in de neurofysiologische en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik tijdens 
de adolescentie gaat gepaard met een toenemende interesse in de achterliggende mechanismen. 
Hoewel er op dit vlak nog veel onduidelijk blijft, is er steeds meer bekend over de directe uitwerking 
van alcohol op het neurologische systeem (Alfonso-Loeches, 2011). 
 Na een bespreking van de neurochemische effecten van alcohol die dit deel met het voorgaande 
hoofdstuk verbindt, volgt hieronder een beknopte weergave van de meest prominente 
mechanistische theorieën over de uitwerking van alcohol tijdens de adolescentie. 
 
3.1 Neurochemische effecten 
 
 Een van de welbekende neurochemische effecten van alcohol is de verhoging van dopamine in de 
NAc (Maldonado-Devincci, 2010). Gezien de beschreven ontwikkelingsprocessen die plaatsvinden in 
het adolescente mesolimbische dopaminecircuit, vormt dit een belangrijke overweging bij de 
karakterisering van eventuele specifieke mechanistische effecten van alcohol tijdens de adolescentie. 
 In dat perspectief is bijvoorbeeld zowel in volwassen als adolescente ratten een verhoging van 
extracellulair dopamine in de NAc geobserveerd in reactie op een acute dosis alcohol (Pascual et al., 
2009). Na een voorafgaande toediening van een hoge alcoholdosis om de dag gedurende 14 dagen 
was dit effect in beide leeftijdscategorieën in tijdsduur versterkt aanwezig, met relatief hoge 
concentraties in de adolescente groep. Deze vertoonde bovendien een aanhoudende versterkte 
dopaminerespons en een verhoogde vrijwillige alcoholconsumptie op latere leeftijd (Fig. 7). Daarmee 
onderbouwen deze bevindingen de suggestie dat het adolescente beloningssysteem meer gevoelig is 
voor de effecten van alcohol en dat alcoholgebruik tijdens de adolescentie voortgezet gebruik op 
latere leeftijd kan bevorderen. 

 
Figuur7. Vrijwillige alcoholconsumptie in het volwassen stadium. 
De grafiek toont de gemiddelde alcoholinname van ratten bij 60 
minuten vrije toegang tot alcohol op verschillende dagen. 
De procedure vond plaats 4 weken na een 14 dagen durende 
onderbroken blootstelling aan saline (Control) of alcohol (Ethanol)  
(= vanaf dag 9). 
Volwassen ratten die tijdens de adolescentie aan alcohol waren 
blootgesteld, vertoonden een verhoogde vrijwillige consumptie t.o.v. 
salinecontroles. 
 
(Pascual et al., 2009) 

 
 

 
 Naast deze veranderingen in het mesolimbische gebied zijn dopaminerge neurochemische effecten 
onder andere waargenomen in de PFC en de hippocampus. Zo associeert hetzelfde onderzoek de 
onderbroken toediening van grote hoeveelheden alcohol met een vermindering van de 
dopaminereceptorunit D2 (DRD2) in deze hersengebieden van adolescente ratten (Pascual et al., 
2009); aangezien dit effect bij volwassen ratten in de PFC uitbleef en in de hippocampus minder sterk 
was, is hierbij mogelijk sprake van een leeftijdsafhankelijk verschil (Fig. 8). Aanvullende 
experimentele bevindingen bij ratten verbinden de vermindering van DRD2-levels in verschillende 
hersengebieden aan een versterkte voorkeur voor alcohol, waarmee het beschreven cellulaire 
verschil mogelijk ook in de beloning gerelateerde perceptie van alcohol bestaat (Mc. Bride, 1993). 
 Net als het dopaminerge systeem vormt de glutamaterge transmissie een belangrijk aandachtspunt 
in onderzoek naar mogelijke leeftijd gerelateerde neurochemische effecten van alcohol. Zo bevond 
het onderzoek van Pascual bij alcoholtoediening een afname in gefosforyleerde 2B-receptorunits van 
de glutamaterge NMDA receptor(NR2B) in de PFC van adolescente ratten, die niet optrad in 
volwassen dieren (Fig. 8). 
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Figuur 8.  Met immunoblot gemeten 
hoeveelheid DR-units en 
gefosforyleerd NR2B (NR)  
24 uur na 14 dagen onderbroken 
alcohol (CIEE) of saline (CISE). 
A. Adolescente CIEE ratten vertonen 
een significante afname van DRD2 
(D2) en NR in de frontale cortex (FC) 
en de hippocampus t.o.v. CISE. 
B. Volwassen CIEE ratten vertonen 
alleen een significante afname van 
DRD2 in de hippocampus t.o.v. CISE       
(**p < 0,01; * p < 0,05).  

                   
        (Pascual et al., 2009)            
 

 Een meer recent biochemisch experiment dat het effect van chronische blootstelling aan alcohol op 
drie NMDAR subunits in ratten onderzocht, wijst eveneens op een leeftijdsgebonden effect (Pian et 
al. 2010). In vergelijking met onbehandelde controles die de basissituatie indiceerden, vertoonden 
hersenpreparaten van adolescente ratten die twee weken gedurende 14 uur per dag aan 
alcoholdamp waren blootgesteld een afname in receptorunit NR1 in de PFC en NR2A in de 
hippocampus. Na een twee weken durende periode van onthouding was de situatie in de PFC 
hersteld terwijl de hippocampus naast de reeds geconstateerde afname van NR2A tevens 
vermindering in NR1 vertoonde. Preparaten van volwassen ratten in de alcoholgroep vertoonden in 
vergelijking met controles een afname van NR1, NR2A en NR2B units in de PFC en een 
tegenovergesteld effect in de hippocampus. Na onthouding was de oorspronkelijke situatie in beide 
gebieden van volwassen dieren teruggekeerd.  
  Aangezien NMDAR-gemedieerde glutamaterge transmissie in de PFC onder andere betrokken is bij 
de controle van het mesolimbisch systeem, suggereren de bevonden verschillen tussen volwassen en 
adolescente ratten wederom een leeftijd gerelateerde gevoeligheid voor de belonende en 
verslavende effecten van alcohol (Guerri en Pascual, 2010). Daarbij staan deze bevindingen in de 
hippocampus vanwege het belangrijke aandeel van de NMDAR bij LTP mogelijkerwijs in verband met 
het beschreven onderdrukkingseffect van alcohol op dit proces en de hieruit voortvloeiende 
vatbaarheid voor leer-en geheugen problemen. 
 Voor de volledigheid is het vermeldenswaardig dat veel effecten van alcohol tevens verband houden 
met het GABA-erge systeem (Fromme et al., 2004). Met name de acute verdovende werking komt 
hierbij in beeld en de verschillende manifestatie daarvan in volwassen en adolescente ratten duidt 
dan ook op een mogelijk onderliggend verschil in de GABA-erge transmissie (Kumar et al., 2009). 
Aangezien de potentiële ontwikkelingen van het GABA-erge systeem tijdens de adolescentie in 
verhouding tot bovengenoemde systemen echter nog weinig zijn onderzocht (Chin et al., 2010), 
blijven deze hier verder buiten beschouwing. 
 
.3.2 Mogelijke mechanismen 

 
 Hoewel de schadelijke neurologische effecten van alcohol in hun fysiologische en gedragsmatige 
manifestatie evident zijn, is het achterliggende mechanisme nog betrekkelijk onbegrepen. De 
wetenschappelijke suggesties rondom de specifieke uitwerking van alcohol tijdens de adolescentie 
zijn grofweg te herleiden tot twee theorieën (Alfonso-Loeches, 2011; Guerri en Pascual, 2010). 
 De eerste theorie schrijft het ontstaan van neurologische schade toe aan een excitotoxisch effect dat 
optreedt tijdens de korte onthoudingsfases binnen CIEE. De waarneming dat hippocampus CA1-
cellen in vitro na stopzetting van chronische alcoholbehandeling een versterkte activatie van de 
NMDAR gemedieerde glutamaterge transmissie vertonen, ondersteunt het idee van hyperexcitatie 
tijdens onthouding (Hendricson et al., 2007).  Daarbij koppelt de aanvullende observatie dat deze 
cellen in een dergelijke situatie neurotoxische schade ondervinden dit aan een destructief, wellicht 
excitotoxisch effect  (Prendergast et al., 2004). In combinatie met de geobserveerde leeftijd 
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gerelateerde NMDAR responsen op alcohol in de PFC en de hippocampus resulteren deze processen 
mogelijk in een specifieke alcoholgevoeligheid tijdens de adolescentie. 
 In het verlengde van deze theorie kunnen de verschillende uitwerkingen op LTP mogelijkerwijs ook 
worden verklaard aan de hand van een onthoudingseffect binnen CIEE. Zo wijst recent onderzoek 
naar het gevolg van onderbroken toediening van alcohol bij adolescente ratten op een 
leeftijdsafhankelijk effect op CA1-hippocampuscellen (Sabeti en Gruol, 2008). In hippocampus-
preparaten van vroeg-adolescente ratten werd een NMDAR-onafhankelijke vorm van LTP 
geconstateerd die de algehele LTP-levels verhoogde. Laat-adolescente ratten vertoonden 
daarentegen depressie van algehele LTP. De NMDAR-onafhankelijke reactie werd door dit 
experiment in verband gebracht met de synaptische activiteit van zogeheten σ-receptoren, die 
mogelijk binden met steroïde hormonen. Daar de effecten op LTP tijdens verschillende adolescente 
fases hier tegengesteld zijn, suggereren deze waarnemingen het bestaan van een leeftijdsafhankelijk 
mechanistisch effect van CIEE met een mogelijk aandeel van NMDA- en σ-receptoren.  
 De tweede theorie over het achterliggende mechanisme van alcohol gemedieerde hersenschade 
tijdens de adolescentie wijt dit effect aan het ontstaan van neuronale inflammatie (Alfonso-Loeches, 
2011). Dit wordt onder andere ondersteund door een onderzoek bij ratten dat chronische 
alcoholtoediening met een verhoging van ontstekingsmediatoren associeert (Valles et a., 2004). 
 Het algemene idee van deze theorie is dat alcohol de neuronale ontstekingsreactie bevordert via 
activatie van het aangeboren immuunsysteem en in het bijzonder de specifieke toll-like-receptoren 
op gliacellen (TLR4). Activatie van TL4-receptoren leidt in algemene zin tot een pro-inflammatoire 
reactie in het brein en in vitro onderzoek toont aan dat alcohol deze receptor direct kan activeren 
(Fernandez-Lizarbe et al., 2009). 
 Zeer recent onderzoek bij TLR4-knock-out muizen bevestigt de essentiële rol van deze receptor bij 
de alcohol gemedieerde inductie van inflammatie in het brein (Alfonso-Loeches et al., 2012). Dit 
onderzoek koppelde de optredende ontstekingsreactie bovendien aan de degeneratie van witte stof, 
waarmee de tweede theorie specifiek perspectief biedt bij de beschreven PFC-kenmerken van 
adolescenten met AUD (ter globale indicatie van onderzoeksopzet en -resultaten zie Fig. 9).        

 
 Figuur 9. Percentage beschadigd myeline t.o.v. het  totale  myelinevlak 
in de cerebrale cortex (CTX) en het corpus callosum  (CC) van wildtype (WT) 
en TLR4-knock-out (TLR4-KO) muizen na 5 maanden alcohol  behandeling 
(A) of geen behandeling (C). De verminderde aantasting in TLR-4-KO A:C  
t.o.v. WT A:C suggereert de betrokkenheid van TLR-4 bij myelineschade  
door alcohol. Percentages verkregen uit elektronmicroscopie-analyse. 
(*p<0.05; *** p<0.001) (Alfonso-Loeches et al., 2012) 
 

 Terwijl de eerste theorie vanwege de leeftijdsafhankelijke manifestatie van het glutamaterge 
systeem direct op een mogelijk verschil in gevoeligheid duidt, zijn de leeftijdsgebonden implicaties 
voor adolescente individuen in de tweede theorie minder concreet. De volledige optelsom van 
karakteristieke neurologische omstandigheden beargumenteert hier de mogelijke verhoogde 
kwetsbaarheid van het adolescente brein voor ontstekingsreacties en daarmee voor de schadelijke 
effecten van alcohol. 
 Ter afsluiting van dit onderdeel is het noemenswaardig dat er ondanks het uitblijven van een 
gevestigde wetenschappelijke consensus een sterke uitbreiding plaatsvindt van voorgestelde 
potentiële schakels in het mechanistische traject. Zo zijn op neurochemisch gebied inmiddels ook de 
eventuele langetermijneffecten van vroeg alcoholgebruik op het cholinerge systeem behandeld 
(Ehlers et al., 2011). Daarbij suggereert een recent experiment de betrokkenheid van ERK-map 
kinases bij de nadelige uitwerking van alcohol tijdens de adolescentie (Spanos et al., 2012) en wijst 
soortgelijk onderzoek op een mogelijk aandeel van corticotropine releasing factor in de laterale 
amygdala (Gilpin et al., 2012). De laatste twee voorbeelden die respectievelijk de uitwerking van 
alcohol op signaaltransductie en stresshormoonregulatie betrekken, illustreren de voortgezette 
verruiming van invalshoeken aangaande dit onderwerp. Aangezien een meer gedetailleerde 
beschrijving van mechanistische aspecten het doel van dit project overstijgt, zullen deze hier niet 
verder worden belicht. 



20 
 

Discussie en conclusie 

 
 De beschreven eigenschappen van het adolescente brein en de voorgestelde leeftijd gerelateerde 
effecten van alcohol bieden meer inzicht in de mogelijke implicaties van alcoholgebruik tijdens de 
adolescentie. Voordat de inhoudelijke betekenis hiervan zal worden uitgelicht, verdienen bepaalde 
onderdelen van de behandelde onderzoeksresultaten en deze huidige beschouwing een kritische 
benadering. 
 Om te beginnen bestaat er binnen de gepresenteerde onderzoeken over de cellulaire ontwikkeling 
tijdens de adolescentie onenigheid over het al dan niet plaatsvinden van een synaptisch 
pruningproces. Ondanks de aannemelijke functionele betrokkenheid bij de volwassenwording wordt 
het optreden van pruning tijdens de adolescentie door een recent moleculair onderzoek ontkend 
(Webster et al., 2011). Hoewel dit experiment  vooralsnog weinig versterking ontvangt, geeft het feit 
dat de bewijsvoering van gevestigde ideeën over het pruningproces veelal afkomstig is uit een 
beperkte hoeveelheid post-mortem hersenmateriaal  voldoende aanleiding voor  een nadere 
bestudering in toekomstig onderzoek (Spear, 2000; Huttenlocher en de Courten, 1987). Bovendien 
biedt de tegenwoordige beschikbaarheid van een breed scala aan geavanceerde onderzoeks-
technieken hierbij wellicht een vernieuwd perspectief. 
 Vervolgens verantwoorden de beschreven overeenkomsten tussen adolescente mensen en dieren 
tot op zekere hoogte het gebruik van diermodellen in het onderzoek naar de effecten van alcohol. 
Gezien de relatief grote complexiteit van het menselijk brein en de noodzakelijke vertaling van 
leeftijd en gedrag blijft dit bij de onderbouwing van menselijke implicaties echter discutabel. Hoewel 
de huidige bevindingen bij dieren hier aldus enig inzicht verschaffen, zou een voortgezette directe 
oriëntatie op de humane situatie dit onderzoeksveld kunnen verrijken. 
 Ook het reeds gevestigde menselijk onderzoek naar de effecten van alcohol tijdens de adolescentie 
vormt echter een punt van aandacht. Zo is veel van dergelijk onderzoek uitgevoerd bij adolescenten 
met AUD waardoor alcoholgebruik als factor niet losstaat van problematiek. Bovendien blijft het 
causale verband tussen kleinere PFC-volumes en alcoholgebruik tijdens de adolescentie in de 
besproken MRI-onderzoeken onderbelicht (De Bellis et al., 2005; Medina et al., 2008): gezien de 
betrokkenheid van de PFC bij de regulatie van gedrag zouden de geobserveerde relatief kleine 
volumes zowel oorzaak als gevolg kunnen zijn van een verhoogde alcoholconsumptie. Daarbij is het 
bevonden sekseverschil op dit vlak opmerkelijk en verdienen deze twee aspecten een verdere 
overweging in toekomstig onderzoek.  
 Hoewel de besproken manifestatie van DR- en NMDAR-receptorunits in de PFC enig inzicht biedt in 
de leeftijd gerelateerde effecten van alcohol op dit hersengebied, bestaan er in dit kader vrijwel geen 
vergelijkende onderzoeken naar het functionele aspect. Aangezien de brede betrokkenheid van de 
PFC bij uiteenlopende processen direct gedragsonderzoek wellicht bemoeilijkt, zouden vergelijkende 
fMRI-onderzoeken en eventuele cohortstudies bij adolescenten en volwassenen naar de  
verschillende termijneffecten van alcoholgebruik op cognitie hier mogelijk uitkomst bieden.  
 Ondanks de beschikking over meer concrete onderzoeksgegevens wat betreft dit functionele aspect, 
blijft de interpretatie van het onderzoek naar de effecten van alcohol op de adolescente 
hippocampus eveneens gecompliceerd. Met name de tegenstrijdige onderlinge resultaten van 
onderzoeken naar de acute effecten op de leer- en geheugenfunctie belemmeren hier het begrip.  
Zoals genoemd ligt het gebruik van verschillende rattenstammen mogelijk ten grondslag aan de 
ongelijke uitkomsten van beide MWMT’s (Acheson et al., 2001; Markwiese, et al, 1998). In dat geval 
wijst deze ongelijkheid eventueel op een genetische component die bepalend is voor de definitieve 
uitwerking van alcohol, wat op zichzelf een interessant uitgangspunt vormt voor verdere analyse. 
 In aanvulling hierop belicht de geopperde rol van stress bij het verschil tussen de eerste MWMT en 
de zandbak-maze test zowel de inhoudelijke als de materiële complexiteit van dit onderzoek 
(Rajendran en Spear, 2004). Dit voorstel impliceert op de eerste plaats dat stressgevoeligheid 
leeftijdsafhankelijk is en dat alcohol hier mogelijk op inspeelt. Daarnaast illustreert deze suggestie 
hoe een multifactoriële achtergrond de uitkomst van dergelijk onderzoek kan manipuleren. Meer 
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inzicht in de leeftijdsafhankelijke effecten van stress en de relatie met alcohol zou dit type 
experimenten in de toekomst kunnen optimaliseren. 
 Op dezelfde manier beduidt het gesuggereerde aandeel van σ-receptoren bij de leeftijdsafhankelijk 
effecten van alcohol op LTP de mogelijke betrokkenheid van steroïde hormonen (Sabeti en Gruol, 
2008). Daar hormonale effecten bovendien een rol spelen bij eventuele sekseverschillen, vormt dit 
net als stress en genetische interacties een aandachtspunt in verder wetenschappelijk onderzoek. 
 Wat betreft de opzet van dit huidige project zijn bepaalde elementen zoals vermeld  bewust buiten 
beschouwing gelaten. Het gebrek aan gevestigde wetenschappelijke inzichten rondom 
stressgevoeligheid en het GABA-erge systeem tijdens de adolescentie maakt dat deze factoren 
ondanks hun aangenomen betrokkenheid bij de effecten van alcohol niet in detail zijn belicht. 
Daarnaast is vanuit praktische overwegingen met name aandacht besteed aan de PFC, de 
hippocampus en het mesolimbisch systeem, waarmee de mogelijke betrokkenheid van overige 
hersengebieden onbehandeld blijft. 
 Tot slot is bij de presentatie van onderzoeksresultaten niet ingegaan op de exacte leeftijden van 
gebruikte proefdieren en -personen. Hoewel de beschrijvende definitie van de adolescente fase een 
enigszins vaag uitgangspunt vormt bij de vertaling naar leeftijd, geven de bevonden resultaten geen 
aanleiding om dit aspect nader te behandelen (voor leeftijdsindicaties zie Spear, 2000). 
 
Conclusie  
 
 Na deze algemene kanttekeningen kunnen de inhoudelijke bevindingen van dit project worden 
meegenomen om de mogelijke implicaties van alcoholgebruik door jongeren te belichten. 
 Vooropgesteld vinden er in het adolescente brein ontwikkelingen plaats die door alcoholgebruik 
zouden kunnen worden aangetast, waarmee in de basis wellicht een relatief grote vatbaarheid voor  
de schadelijke effecten van alcohol bestaat. Met het oog op de gesuggereerde functie van deze 
processen zou een dergelijke aantasting het algemene volwassenwordingsproces kunnen verstoren. 
 Daartegenover kan het adolescente brein zich dankzij de relatief hoge mate van plasticiteit mogelijk 
beter aanpassen en herstellen dan het volwassen brein (Brown en Tapert, 2004). In de lijn van deze 
redenering suggereren het snellere optreden van sociale en motorische tolerantie en de relatieve 
ongevoeligheid voor het sedatie-effect tijdens de adolescentie een betere adaptatie aan de effecten 
van alcohol (Broadwater et al, 2011;  Silveri en Spear, 1998; Varlinskaya en Spear, 2007).  
 Zoals vermeld dragen deze eigenschappen in combinatie met de gedragskenmerken rondom de 
adolescentie echter ook bij aan een mogelijke verhoogde mentale vatbaarheid voor initiatie en 
progressie van alcoholgebruik. De geobserveerde neurochemische veranderingen en de 
aanhoudende verhoogde alcoholconsumptie na vroege blootstelling ondersteunen dit idee en wijzen 
daarnaast op een mogelijk verhoogd risico van verslavingsproblematiek (Pascual et al., 2009). 
Bovendien suggereert de bevinding dat metabolische tolerantie wellicht eerder optreedt in 
volwassen individuen dat de adolescente fysiologie zich minder goed aanpast aan de langdurige 
toxische aanwezigheid van alcohol (Varlinskaya en Spear, 2007). In dat licht zou mogelijk sprake zijn 
van een relatief hoge vatbaarheid voor de algemene schadelijke effecten.  
 Op cognitief niveau belichten de beschreven effecten van alcohol op het episodisch geheugen de 
mogelijke negatieve uitwerking op de PFC (Söderlund et al., 2007). Daarbij suggereert het merendeel 
van de verschillende onderzoeken naar de effecten op de hippocampus een leeftijdsafhankelijk effect 
van alcohol op het ruimtelijk leervermogen. Hoewel de bevonden acute effecten op dit vlak 
vooralsnog onbruikbaar zijn, opperen de gepresenteerde langetermijneffecten unaniem dat de 
adolescentie gepaard gaat met een hogere vatbaarheid voor de onderdrukkende uitwerking van 
alcohol (Pyapali et al., 1999; Slawecki et al., 2001; White et al, 2000).   
 Om de meer specifieke implicaties van het moderne binge-drinkgedrag van jongeren te belichten 
zijn - vanwege het vergelijkbare innamepatroon - met name de dieronderzoeken naar het effect van 
CIEE relevant. Hieronder vallen de zojuist genoemde onderzoeken naar de langetermijneffecten van 
alcohol op de hippocampus en het  onderzoek dat vroege blootstelling aan alcohol met een 
voortgezette verhoogde consumptie associeert. Daarmee vormt dit specifieke moderne drinkgedrag 
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van jongeren een potentieel risico voor het ontstaan van leer- en geheugenproblemen en eventuele 
verslavingsproblematiek. 
 Hoewel dezelfde bevindingen eveneens meer inzicht bieden in de mogelijke implicaties van 
comazuipen, valt dit fenomeen niet per se binnen een afgebakend patroon. In dat licht is de 
constatering dat een eenmalige korte blootstelling aan alcohol tijdens de adolescentie de 
neurogenese blijvend kan onderdrukken hier in het bijzonder relevant (Crews et al., 2006). 
 Aanvullend belichten de resultaten van de recente onderzoeken naar het huidige drinkgedrag van 
jongeren de verstrekkende onvoordelige individuele en maatschappelijke gevolgen (Mundt en 
Zakletskaia, 2012; Orchowski et al., 2012). Het feit dat jongeren zichzelf in hun drinkgedrag blijken te 
overschatten, schetst bovendien de behoefte aan een afgestemde voorlichting (Mallet et al.,2006). 
 Tot slot bevestigen de eerste mechanistische inzichten het aannemelijke bestaan van een leeftijd 
gerelateerd effect, hoewel deze vanwege de hoge mate van complexiteit en het gebrek aan 
zekerheid geen directe functionele implicaties onthullen. 
 In conclusie rechtvaardigen de gepresenteerde gegevens het maken van onderscheid tussen de 
adolescente en de volwassen hersenen bij onderzoek naar de neurologische effecten van alcohol. 
Hoewel de voorgestelde verhoogde gevoeligheid tijdens de adolescentie hier geen unanieme 
ondersteuning vindt, geven de aannemelijke verhoogde mentale vatbaarheid en versterkte negatieve 
langetermijneffecten voldoende aanleiding voor een weloverwogen preventiebeleid. Voortgezet 
onderzoek naar de specifieke effecten van het huidige drinkgedrag van jongeren en een uitbreiding 
van het gevestigde onderzoek naar de betrokken mechanismen, zouden de resterende 
onduidelijkheden in de toekomst kunnen verhelderen. 
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Bijlage: Afkortingen 
 
Standaardafkortingen 
 

ERK-map: extracellular signal-regulated kinase-mitogen-activated protein 
fMRI: functional magnetic resonance imaging 
GABA: gamma-aminobutyric acid 
MRI: magnetic resonance imaging 
NMDA: N-methyl-D-aspartaat 
 
Vertaalde begrippen 
 

ACE: adolescent chronic ethanol 
ACS: adolescent chronic saline 
AE: adult ethanol 
AS: adult saline 
AUD: alcohol use disorder 
CIEE: chronic intermittend ethanol exposure 
CISE: chronic intermittend saline exposure 
YE: young ethanol 
YS: young saline 
(Zie tekst voor Nederlandse omschrijvingen.) 
 
Reeds verklaarde afkortingen 
 

CC: corpus callosum 
CTX: cerebrale cortex 
DR: dopaminereceptor 
KO: knock-out 
LTP: Long-term potentiation 
NAc: nucleus accumbens 
NMDAR: NMDA-receptor 
MWMT: Morris water maze test 
PFC: prefrontale cortex 
TLR4: toll-like-receptor-4 
WT: wildtype 
 
(Alfonso-Loeches et al., 2011, 2012; Silvers et al., 2006) 
 


