)O

Opinie & Debat

DEVOLKSKRANT
ZATERDAG 6 DECEMBER 2014

e Volkskrantpakte
groot uit met het be
richtdatertwijfel is
over de hersenscha
de door alcohol bij
tieners (Voorpagina,
3 december), op basis
van promotieonder
zoek van Sarai Boelema. In een analyse
stukde dag erna, wordt de link naar
het beleid gemaakt: ‘bij pubers die
llinkveel alcohol drinken lijkt dus
toch geen enkele merkbare hersen
schade te ontstaan.Tijd om de in deaf
gelopen jaren opgetuigde, strengere
dranbegels voor tieners maar weer te
versoepelen?’ De auteur zelf vindt van
niet.
Maar voor we over dergelijke conse
quenties nadenken, is hetverstandig

Alcohol en hersenen
Om het effect van alcohol
op zelfregulerende hersen
functies te meten zijn test
jes gebruikt die geen ster
ke conclusies toelaten.
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hoogleraar ont
wikkelingspsy
chopathobgie,
Universiteit van
Amsterdam.
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onderzoek: enerzijds dieronderzoek
waann de effecten van overmatig alco
holgebmik op de hersenontwikkeling
in ratten wordt onderzocht. Daamit
kwamen aanwijzingen dat deze ratten
minder sterke zelfregulerende func
ties vertoonden. Maar hoe sterk zijn de
zelfregulerende flincties van de rat?
Oftewe!, hoe valide is dit diermode!.
Hieris reden tot twijfe!.
De andere !ijn van bewijs betreft on
derzoekwaarbij direct aan de herse
nen wordtgemeten en waaruitblijkt
dat de hersenen van overmatige drin
kers afwijkenvan die van gehee!ont
houders of matige drinkers. Maar her
senplaatjes bevatten zovee! informa

Kinderen met
zwakke zeifregu
latie gaan vaak
overmatig
drinken

tie dat je altijd we! verschullen vindt,
dergelijke studies zijn vaak op kleine
steekproeven gebaseerd. En als er her
haaldelijk verschlllen worden gevon
den op hersenniveau is de vraag of die
verschi!!en er niet al waren voordat
deze tieners overmatiggingen drin
ken (stelling 2) of dat ze edit hetge
volg zijn van oveimatig drankgebruik
(stetling i). Daarvoor is onderzoek no
digwaarbij de hersenfuncties van kin
deren van tevoren worden gemeten
en daamaweer, als een deel veel is
gaan drinken en een dee! niet.
Het onderzoek van Boelema en col
lega’s (onderdeel van de Trai!sstudie)
vtlt dus een behoefte: een grote groep
kinderen (meerdan tweeduizend)
deed een aantal testjes op 11-jarige leef
tijd en ditwerd herhaald op hun l9de.
En zij vonden zoals wij in deze bant
hebben kunnen lezen vrijwel geen ef
fecten van overmatige alcoholcon
sumptie. Bij dit onderzoek zijn we!
enkele kanttekeningen te plaatsen.
A!!ereerst is van belang dat in dit on
derzoekgeen directe metingen van
hersenfuncties zijn gedaan, maarg!o
bale neuropsycho!ogische testjes van
geheugen, impulscontrole en concen
tratie. Ookbelangrijk is hoe gevoelig
de gebruikte testjes waren. Die vraag
dnngtzich op omdat Boelema ook de
hiervoorgenoemde omgekeerde re!a
tie heeft onderzocht (kinderen met
zwakke zelfregulatie gaan meer drin
ken) en ook daar niets vond. Dat is echt
opmerke!ijk omdat j uist voor die om
gekeerde relaties in tientallen andere

onderzoeken wet veel bewijs is gevon
den. Dan zijn er twee conclusies moge
!ijk: ofwel al die andere onderzoeken
die deze re!atie wel vonden zaten er
naast ofwel de gebmikte testjes zijn
nieterggevoehig.
Dat !aatste !ijkt bet meest waar
schijnhijk. Nietalleengezien de om
yang van al die andere studies, maar
ook omdat een door Boelema gehan
teerd vragen!ijstje over ze!fcontrole bij
deze!fde kinderen we! hetverwachte
verband !ietzien.
Ms we dus conctuderen dat dege
bmikte testJes niet erg gevoe!ig waren,
dan wordt de eerste conclusie ookver
zwakt: a!s deze testjes bij duizenden
ldnderen een verband nietvinden dat
veel onderzoekers met minder ldnde
ren we! vonden, wat kun je dan ver
wachten dat deze testjes aantonen
overde effecten van alcohol op de ont
wikkehingvan de hersenen? En omge
keerd: wanneer de gebruikte testjes
wel hater alcoholgebruik voorspeld
hadden, zoals te verwachten was ge
weest, dan was de negatieve conc!usie
natuur!ijk veel sterker geweest. Wat
betreftde eerste steh!ing zijn we dus te
rug bij af:weweten nietgoedwat over
matig alcohol met de ontwikke!ing
van ze!fregulerende hersenfuncties bij
kinderen doet. Verder onderzoek is
bier dus nodig, alvorens gretigtemg
te vallen op een !anlcmoedig alcohol
beleid voor pubers.
Naast de veronderstelde negatieve
effecten van alcohol op de zeifregule
rende functies, zijn er ook effecten op

effecten alcohol
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ben laten zien dat kinderen met
zwakke ze!fregulerende functies een
duide!ijkverhoogd nsico hebben
overmatig te gaan drinken en later ver
s!aafd te raken.
De eerste relatie was tot nu toe
voora! gebaseerd op nvee lijnen van

voor

de studie van Boelema in perspectief
te plaatsen van watwe wel en niet weten overde relatie tussen hersenont
wikkeling en alcohol.
Daarbij moet opgemerkt worden
dat het onderzoekzorgvuldig is uitge
voerd en geanalyseerd (ik zat in de
leescommissie) en dat ik ergrootvoor
standervan ben dat ook negatieve we
tenschappelijke uitkomsten gepubli
ceerd worden. Maarvoordat erver
keerde conclusies worden getrokken
is hetgoed het bredere perspectiefte
bekijken.
In de literatuur worden vier relaties
onderscheiden:
1. door overmatig alcoholgebruik in de
adolescentie wordt de normale groei
van zelfregulerende hersenfuncties
belemmerd fhieroverginghetbe
richt);
2. de omgekeerde relatie: kinderen
met relatief zwakke zelfregulatie gaan
vaak overmatig drinken;
3. door overmatig alcoholgebruik in
de adolescentie worden de hersenen
hypergevoelig voor signalen van
drank, wat automatische reacties in
gang zet die leiden tot meer drankge
bruik;
4. kinderen met een sterke gevoelig
held voor beloningzijn relatiefgevoe
hg voor verslaving.
Wat betreft de relatie tussen alcohol
en zelfregulerende functi es Jieten eer
dere overzichtsartikelen a! zien dat
het bewijs voorde tweede stelhing, de
omgekeerde relatie, vee! sterker is dan
voor de eerste: tientallen studies heb
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motivationele hersenflincties. Deze ef
fecten zijn niet in bet onderzoek van
Boelema meegenomen. Na overvloe
dig alcohotgebruik worden de herse
nen hypergevoetigvooralles wat aan
alcohol doet denken en dergelijke sig
nalen kunnen diverse automatische
reacties in gang zetten: alles wat met
alcohol te maken heeftgaataandacht
trekken, roeptautomatisch allerlei as
sociaties op (plezier, ontspanning) en
activeert de neiging om naar de alco
hol toe te bewegen.
Het afgelopen decennium zijn er
zo’n dertig onderzoeken gedaan naar
dergelijke reacties bij tieners en die
hebben overwegend laten zien dat
deze processen zich inderdaad ont
wikkelen bij de jongeren die veel gaan
drinken.
In hoeverre deze automatisch geac
tiveerde motivationele processen ook
echt bet gedrag beInvloeden blijkt sa
men te hangen met de sterkte van de
zetfregulerende functies: bij jongeren
met relatief zwakke zelfregulerende
ftincties is de invloed van deze motiva
tionele processen sterker, watwaar
schijnlijksamenhangt met een ver
hoogd risico op latere versiaving.
Waar de jongere zelf geen sterke
zelfregulerende functies heeft, helpt
hetals de ouders duidelijke regels stel
len: jongens met een sterke neiging
om naar alcohol toe te bewegen esca
leerden vooral in hun drinken wan
neer hun ouders geen duidelijke re
gels stelden over alcoholgebruik. Iris
dus redelijkwat bewijs dat de herse
Wat betreft devierde relatie, dat kin
deren met een sterke gevoeligheid
voorbeloningookeenverhoogd risico
lopen omverstaafdte raken is erook
de nodige ondersteuning, deels ook in
de Irailsstudie waar de promotie van
Boelema onderdeel van uitmaakc
Zo werd er in anderTrailsonderzoek
gevonden dat ldnderen die de neiging
hebben om hun aandachtte richten
op signalen die mogelijke beloning
aankondigden inderdaad meer dron
ken en blowden. En anderonderzoek
heeft een dergelijke beloningsgevoe
ligheid weergekoppeld aan de sterke
ontwikkeling van de hypergevoelige
beloningsreactie op alcohol.

Na overvloedig
alcoholgebruik
worden hersenen
hypergevoelig
voor alcohol

nen van tieners wel degelijk worden
aangetast door alcohol, maar dan gaat
het dus in eerste instantie om motiva
tionele processen en rnisschien om
zeifregulerende processen die niet
door testjes in het onderzoek van Boe
lema zijn opgepikt.
Samengevat: erzijn aanwijzingen
dat de door Boelema gebruikte testjes
nieterggevoeligwaren. Die testjesvin
den namelijk geen ondersteuning
voor de omgekeerde relatie (kinderen
met zwakke zelfregulatie gaan meer
drinken), terwijl daarvoor wet veel be
wijs is in de literatuur en de onderzoe
kers dit verband met een eenvoudig
vragenlijstje wel vonden in hun steek
proef.
Daarom kunnen ergeen sterke con
clusies getrokken worden wat betreft
de negatieve effecten van alcohol op
de ontwikkeling van zelfregulerende
hersenfuncties.
Naast deze door Boelema onder
zochte functies, is erwel toenemend
bewijs vooralcoholeffecten op motiva
tionele hersenprocessen: de hersenen
worden hypergevoeligvoor alcohol,
wat bij jongeren met zwakke zelfregu
latie kan leiden tot overmatiggebruik
en verslaving.
Ookbuiten bet bereik van dit onder
zoek zijn andere negatieve effecten
van alcohol genoegzaam bekend
(waar Boelema in haar algemene dis
cussie zelf ook op wijst). Denk daarbij
aan de sterke relatietussen alcoholge
bruikbij jongeren enerzijds en onge
Iukken en agressie anderzijds en het
snel toenemende verband tussen over
matigalcoholgebruik en de kans op
diverse vormen van kanker.
Genoeg reden dus om aan de Ieef
tijdsgrenzen en bet beleid van dran
kontmoedigingbij jongerenvastte
houden.
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