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Stellingen behorend bij het proefschrift

The adolescent brain:
Neurocognitive development and subject-related factors
Esther Keulers
3 december 2010
1.

De hypothese dat hersenactiviteit gemeten met fMRI in de loop van de ontwikkeling verschuift van een diffuus naar focaal patroon houdt geen stand wanneer
gecorrigeerd wordt voor methodologische factoren die ook ten grondslag kunnen liggen aan deze verschuiving (dit proefschrift).
2. Voor het onderzoeken van verspreide leeftijdsgerelateerde veranderingen in
hersenactiviteit binnen de adolescentie is een multivariate patroonanalyse beter
geschikt dan een univariate aanpak (dit proefschrift).
3. De hersenactiviteit in taakgerelateerde gebieden is onderhevig aan verandering
tussen 13 en 21 jaar: taakspecifieke gebieden worden sterker geactiveerd, terwijl ‘default mode’ gebieden sterker worden onderdrukt (dit proefschrift).
4. De mogelijkheid om adolescenten van 13, 17 en 21 jaar van elkaar te onderscheiden op basis van hun hersenactiviteit is onafhankelijk van de cognitieve
taak die tijdens het scannen wordt uitgevoerd (dit proefschrift).
5. In neuroimaging onderzoek dient gecontroleerd te worden voor individuele
verschillen in stress-gerelateerde cortisol responsiviteit tijdens het scannen (dit
proefschrift).
6. Vanwege geslachtsverschillen in prestaties en hersenactiviteit tijdens cognitieve
taken is het includeren van mannelijke en vrouwelijke adolescenten of jongvolwassen in één groep onjuist (dit proefschrift).
7. In experimenteel onderzoek naar het beslissingsproces van de adolescent dient
een sociale component te worden opgenomen om een goede inschatting te kunnen maken van diens neiging om risico’s te nemen.
8. Adolescentie en puberteit worden ten onrechte als synoniem gebruikt. Een adolescent is aan het einde van de puberteit in staat tot lichamelijk functioneren zoals een volwassene, terwijl cognitieve en sociale vaardigheden dan nog volop in
ontwikkeling zijn.
9. Grote individuele variabiliteit in hersenactiviteit bemoeilijkt het aantonen van
een groepseffect, hetgeen ervoor pleit om naast het vergroten van de steekproef
bronnen van variabiliteit te controleren.
10. Het gebruik van ongecorrigeerde statistische drempels in neuroimaging analyses
is af te raden, omdat het de kans vergroot op zowel type I fouten als inconsistenties tussen studies.
11. Wielrennen is net als promoveren: de weg naar boven is soms lang en vol obstakels, maar als je het doel voor ogen houdt en doorzet heb je op de top een
fantastisch uitzicht.

