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Hersenmechanismen van 
sociaal gedrag en impulsiviteit

Louk Vanderschuren

Inleiding

Afwijkingen in sociaal gedrag en afwijkingen in de controle over impulsen maken deel uit van de symptomatologie van 

een substantieel aantal mentale stoornissen, zoals autisme, ADHD, schizofrenie en verslaving (American Psychiatric 

Association, 2013). Alhoewel er voor impulsiviteit een aantal medicamenteuze behandelwijzen beschikbaar zijn, is er 

nog veel onbekend over hoe impulscontrole in de hersenen tot stand komt (Pattij & Vanderschuren, 2008; Winstanley, 

2011). In het geval van stoornissen in sociaal gedrag is de situatie minder rooskleurig; voor de sociale afwijkingen die 

bijvoorbeeld autisme kenmerken zijn er op dit moment geen specifieke behandelingen beschikbaar (Lai et al., 2014). 

Het ligt daarom voor de hand dat een beter begrip van de mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij sociaal 

gedrag en impulscontrole hard nodig is, om op termijn afwijkingen bij deze processen beter te kunnen behandelen.  

Ons onderzoek richt zich derhalve op het ophelderen van deze mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij 

sociaal gedrag en impulsiviteit, alsmede de relatie tussen deze twee. Wat sociaal gedrag betreft houden wij ons met 

name bezig met sociaal spelgedrag op jonge leeftijd, de belonende waarde hiervan en de rol die sociaal spel heeft bij  

de sociale en cognitieve ontwikkeling.

Sociaal spel

Structuur
Spelgedrag is wijdverbreid in het dierenrijk. Het komt op jonge leeftijd veel voor bij de meeste zoogdiersoorten, 

inclusief de mens, en ook bij sommige soorten vogels en reptielen. Er wordt door biologen onderscheid gemaakt tussen 

drie soorten spel: motorisch spel (bijv. rondrennen), spelen met voorwerpen (bijv. predatiespel, dat veel voorkomt 

bij roofdieren) en sociaal spel- het spelen met soortgenoten, vaak leeftijdgenoten (Fagen, 1981; Pellis & Pellis, 2009; 

Vanderschuren et al., 1997). Alhoewel spel doorgaans gemakkelijk te herkennen is, is het moeilijk gebleken om een 
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allesomvattende definitie van spel op te stellen. Daarom worden er door biologen vaak een aantal criteria gebruikt:  

het is gedrag dat niet geheel functioneel lijkt; spontaan en vrijwillig wordt vertoond; belonend is; waarvoor een 

ontspannen toestand noodzakelijk is (veilig, gevoed en gezond); onaf en overdreven lijkt (waarin elementen van gedrag 

terug komen die ook in andere contexten worden gezien, maar in iets aangepaste vorm) (Graham & Burghardt, 2010). 

Opmerkelijk genoeg sluiten deze biologische criteria heel goed aan bij de aloude omschrijving van spel door Johan 

Huizinga (Huizinga, 1938).

Functie
Alhoewel spel niet direct functioneel lijkt te zijn, heeft het wel degelijk een functie (Pellis & Pellis, 2009; 

Vanderschuren & Trezza, 2014). Ten eerste: het is belonend (Vanderschuren, 2010; Vanderschuren et al., 2016); het zijn 

hoogstwaarschijnlijk de positieve emoties die gepaard gaan met spel die kinderen en jonge dieren ertoe brengen om 

te spelen; ‘we spelen omdat het leuk is’. Ten tweede: door te spelen met soortgenoten leren kinderen en jonge dieren 

om vriendschappen, coalities en relaties aan te gaan en zich te bewegen in een veranderlijke en soms vluchtige sociale 

context. Ten derde draagt sociaal spel bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling doordat er in een veilige omgeving 

geëxperimenteerd kan worden met gedrag. Dit is te zien aan twee zaken: ten eerste dat er tijdens spel elementen 

van andere gedragingen (bijv. seks en agressie) te zien zijn, maar in gemengde en aangepaste vorm; ten tweede dat 

er tijdens vaak zogenaamd ‘self-handicapping’ gedrag gezien wordt, waarbij opzettelijk moeilijke of ongebruikelijke 

situaties worden opgezocht. Om deze reden denkt men dat een belangrijke functie van spel is om te leren omgaan met 

lastige en onverwachte situaties, en dat het op die manier ook creativiteit en probleemoplossend vermogen stimuleert 

(Bateson, 2015; Špinka et al., 2001).

Hersenmechanismen
Het onderzoek naar de mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij spel, houdt zich voornamelijk bezig met 

sociaal spel bij jonge ratten. Dit onderzoek heeft zich in de afgelopen decennia gericht op emotionele, cognitieve 

en sensorische aspecten van spel (Panksepp et al., 1984; Pellis & Pellis, 2009; Siviy & Panksepp, 2011; Trezza et al., 

2010; Vanderschuren et al., 1997, 2016; Vanderschuren & Trezza, 2014). Wij hebben zelf veel onderzoek verricht naar 

de mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij de positieve emoties die gepaard gaan met spel en met de 

cognitieve aspecten ervan. Wat de positieve emoties betreft maken we onderscheid tussen genot en motivatie (Berridge 

& Robinson, 2003). Het eerste is het plezier dat er beleefd wordt aan spel, het tweede is de hoeveelheid moeite die 

men bereid is te doen om te kunnen spelen. Bij het plezier dat er beleefd wordt aan spel, blijkt er een belangrijke rol 

weggelegd te zijn voor lichaamseigen opiaat-achtige signaalstoffen (‘endorfines’) (Panksepp et al., 1985; Trezza et al., 

2011; Vanderschuren et al., 1995) en ook voor lichaamseigen cannabis-achtige stoffen (‘endocannabinoïden’) (Trezza 

et al., 2012; Trezza & Vanderschuren, 2008). Deze stoffen oefenen hun effecten op spel uit in delen van de hersenen die 

betrokken zijn bij emoties, zoals de nucleus accumbens en de amygdala. De motivatie voor spel blijkt sterk samen te 

hangen met de signaalstof dopamine (Achterberg et al., 2016). Interessant genoeg blijken er ook functionele interacties 

te zijn tussen dopamine, endorfines en endocannabinoïden bij de modulatie van sociaal spel (Manduca et al., 2016; 

Trezza & Vanderschuren, 2008). Dit sluit aan bij het idee dat plezier en motivatie sterk met elkaar samenhangen.

Wat de cognitieve aspecten van spel betreft, is er veel onderzoek verricht naar de rol van de frontale hersenschors.  

Dit deel van de hersenen speelt een belangrijke rol bij complexe cognitieve functies, die met een verzamelterm 

‘executieve functies’ worden genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld aandacht, plannen en beslisvermogen (Dalley 

et al., 2004; Miller, 2000). In algemene zin kan men stellen dat executieve functies tot doel hebben om gedrag te 

optimaliseren. Ze spelen daarom ook een belangrijke rol bij sociaal gedrag, waarbij het herkennen en duiden van 

emoties en intenties van anderen en het op flexibele wijze aanpassen van gedrag daaraan essentieel is. Het blijkt 

inderdaad zo te zijn dat de frontale hersenschors betrokken is bij sociaal spel. Als de functie van bepaalde delen van 
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deze hersenstructuur verstoord worden, kunnen dieren een speelse interactie niet meer tot een goed einde brengen 

(Bell et al., 2009; Pellis et al., 2006; Van Kerkhof et al., 2013). 

Sociaal spel en de cognitieve ontwikkeling
Op basis van de hypothese dat het een belangrijke functie van spel is om te leren omgaan met lastige en onverwachte 

situaties, hebben wij onderzocht wat het effect is van speldeprivatie op de cognitieve vaardigheden van ratten 

(Baarendse et al., 2013). Hiertoe hebben wij jonge ratten gedurende enkele weken alleen gehuisvest, in de periode 

van hun leven dat ze normaal gesproken veel speelgedrag vertonen. Hierna hebben we de dieren weer samen met 

soortgenoten gehuisvest en ze op laten groeien tot volwassen dieren. Vervolgens hebben we de dieren getest in drie 

modellen voor cognitie. Het eerste was een reactietaak, waarbij de aandacht en de impulscontrole van dieren gemeten 

werden. Onder normale omstandigheden vertoonden de dieren geen afwijkingen, maar op het moment dat de regels in 

de taak iets werden aangepast (een langere wachttijd op een instructiesignaal) vertoonden die dieren meer impulsief 

gedrag: ze reageerden voordat er een instructiesignaal gegeven werd (vergelijkbaar met voor je beurt praten).  

Ook leerden de dieren een andere taak, waarbij ze hun gedrag moesten optimaliseren om zo veel mogelijk voedsel te 

verdienen, waarbij factoren als beloning en kans meegenomen moesten worden, minder snel aan. Samen genomen 

passen deze resultaten goed bij het idee dat spel helpt bij het kunnen omgaan met nieuwe of onverwachte situaties 

(Špinka et al., 2001). Deze resultaten sluiten goed aan bij eerder werk, dat deze gedachte ondersteunt (Einon et al., 

1978; Einon & Morgan, 1977; Vanderschuren & Trezza, 2014).

Impulscontrole

Structuur
Impulsiviteit wordt doorgaans omschreven als ‘handelen zonder na te denken’. Echter, in de afgelopen decennia is 

men zich er steeds beter van bewust geworden dat impulsief gedrag een parapluterm is voor handelingen die slecht 

doordacht zijn, te vroeg uitgevoerd, onnodig riskant, misplaatst in de situatie en die vaak ongewenste consequenties 

hebben (Dalley et al., 2011; Evenden, 1999; Pattij & Vanderschuren, 2008). Impulscontrole kan gemeten worden d.m.v. 

vragenlijsten, zoals de BIS-11, of met laboratoriumtaken. Het voordeel van laboratoriumtaken is dat men niet afhankelijk 

is van de oprechtheid en het zelfinzicht van de persoon en dat ze zowel bij mensen als bij dieren te gebruiken zijn 

(Voon & Dalley, 2016; Winstanley, 2011). Bij deze laboratoriumtaken maakt men een onderscheid tussen twee vormen 

van impulsiviteit: handelen en kiezen. Onder impulsief handelen verstaan wij moeilijkheid met het wachten om 

een handeling uit te voeren (zoals in bovengenoemde reactietaak) of een inmiddels in gang gezette handeling te 

stoppen. Onder impulsief kiezen verstaan we problemen met het uitstellen van beloning, of het kunnen afwegen van 

onmiddellijke tegen vertraagde beloning (Dalley et al., 2011; Evenden, 1999; Pattij & Vanderschuren, 2008). 

Hersenmechanismen
Het onderzoek naar de mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij impulscontrole richt zich met name op de 

signaalstoffen dopamine, noradrenaline en serotonine en op de frontale hersenschors (Dalley et al., 2011; Eagle & 

Baunez, 2010; Pattij & Vanderschuren, 2008). Dat impulsief handelen en impulsief kiezen twee verschillende constructen 

zijn, wordt ondersteund door de waarnemingen dat deze twee processen op verschillende manieren in de hersenen 

tot stand komen; dit is gebleken uit onderzoek bij zowel mensen als proefdieren. Dopamine beïnvloedt impulsief 

kiezen en handelen op verschillende wijze: verhoogde activiteit van deze signaalstof stimuleert impulsief handelen, 

maar onderdrukt impulsief kiezen. Verhoogde activiteit van noradrenaline kan zowel impulsief handelen en kiezen 

onderdrukken, hoewel dit soms gepaard gaat met vertraagd reageren in de taken (Baarendse & Vanderschuren, 2012; 

Eagle & Baunez, 2010; Robinson et al., 2008). De invloed van serotonine op impulscontrole is gecompliceerd, al komt 

er uit onderzoek bij zowel mensen als ratten naar voren dat verlaagde activiteit van deze signaalstof tot gevolg heeft 
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dat impulscontrole in de hierboven genoemde reactietaak verminderd is (Baarendse & Vanderschuren, 2012; Eagle 

& Baunez, 2010; Worbe et al., 2014). Ook spelen verschillende delen van de frontale hersenschors een rol bij deze 

vormen van impulscontrole. Waar zowel mediale als orbitale delen belangrijk zijn voor het controleren van impulsieve 

handelingen, hangt impulsief keuzegedrag vooral samen met functionaliteit van de orbitale hersenschors (Dalley et al., 

2011; Eagle & Baunez, 2010). 

Conclusies

Onderzoek naar de mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij sociaal gedrag- de emotionele en cognitieve 

aspecten ervan- en impulsiviteit heeft de afgelopen twee decennia veel vooruitgang geboekt. Wij zijn door dit 

onderzoek veel te weten gekomen over signaalstoffen en hersenstructuren die belangrijk zijn voor deze gedragingen. 

Het streven is om deze kennis in de toekomst beter in te zetten om behandelwijzen voor stoornissen van sociaal gedrag 

en impulscontrole, zoals bijv. bij autisme, ADHD, verslaving en schizofrenie, te verbeteren.

Achterberg, E. J. M., Van Kerkhof, L. W. M., Servadio, M., Van Swieten, M. 
M. H., Houwing, D. J., Aalderink, M., ... Vanderschuren, L. J. M. J. (2016). 
Contrasting roles of dopamine and noradrenaline in the motivational properties of 
social play behavior in rats. Neuropsychopharmacology, 41,858-868.

American Psychiatric Association. (2013). DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. Washington, DC: Auteur.

Baarendse, P. J. J., Counotte, D. S., O'Donnell, P., & Vanderschuren, L. 
J. M. J. (2013). Early social experience is critical for the development of 
cognitive control and dopamine modulation of prefrontal cortex function. 
Neuropsychopharmacology, 38,1485-1494.

Baarendse, P. J. J. & Vanderschuren, L. J. M. J. (2012). Dissociable effects of 
monoamine reuptake inhibitors on distinct forms of impulsive behavior in rats. 
Psychopharmacology, 219, 313-326.

Bateson, P. (2015). Playfulness and creativity. Current Biology, 25, R12-R16.

Bell, H. C., McCaffrey, D. R., Forgie, M. L., Kolb, B., & Pellis, S. M. (2009). 
The role of the medial prefrontal cortex in the play fighting of rats. Behavioral 
Neuroscience, 123, 1158-1168.

Berridge, K. C. & Robinson, T. E. (2003). Parsing reward. Trends in Neurosciences, 
26, 507-513.

Dalley, J. W., Cardinal, R. N., & Robbins, T. W. (2004). Prefrontal executive and 
cognitive functions in rodents: Neural and neurochemical substrates. Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews, 28, 771-784.

Dalley, J. W., Everitt, B. J., & Robbins, T. W. (2011). Impulsivity, compulsivity, and 
top-down cognitive control. Neuron, 69, 680-694.

Eagle, D. M. & Baunez, C. (2010). Is there an inhibitory-response-control system 
in the rat? Evidence from anatomical and pharmacological studies of behavioral 
inhibition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34, 50-72.

Einon, D. F. & Morgan, M. J. (1977). A critical period for social isolation in the rat. 
Developmental Psychobiology, 10, 123-132.

Einon, D. F., Morgan, M. J., & Kibbler, C. C. (1978). Brief periods of socialization 
and later behavior in the rat. Developmental Psychobiology, 11, 213-225.

Evenden, J. L. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146, 348-
361.

Fagen, R. (1981). Animal play behavior. Oxford: Oxford University Press.

Graham, K. L. & Burghardt, G. M. (2010). Current perspectives on the biological 
study of play: Signs of progress. The Quarterly Review of Biology, 85, 393-418.

Huizinga, J. (1938). Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element 
der cultuur. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.

Lai, M.-C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2014). Autism. The Lancet, 383, 
896-910.

Manduca, A., Servadio, M., Damsteegt, R., Campolongo, P., Vanderschuren, 
L. J. M. J., & Trezza, V. (2016). Dopaminergic neurotransmission in the nucleus 
accumbens modulates social play behavior in rats. Neuropsychopharmacology, 41, 
2215-2223.

Miller, E. K. (2000). The prefrontal cortex and cognitive control. Nature Reviews 
Neuroscience, 1, 59-65.

Panksepp, J., Jalowiec, J. E., DeEskenazi, F. G., & Bishop, P. (1985). Opiates and 
play dominance in juvenile rats. Behavioral Neuroscience, 99, 441-453.

Referenties



17

Panksepp, J., Siviy, S. M., & Normansell, L. (1984). The psychobiology of play: 
Theoretical and methodological perspectives. Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 8, 465-492.

Pattij, T. & Vanderschuren, L. J. M. J. (2008). The neuropharmacology of 
impulsive behaviour. Trends in Pharmacological Sciences, 29, 192-199.

Pellis, S. M., Hastings, E., Shimizu, T., Kamitakahara, H., Komorowska, J., 
Forgie, M. L., & Kolb, B. (2006). The effects of orbital frontal cortex damage on 
the modulation of defensive responses by rats in playful and nonplayful social 
contexts. Behavioral Neuroscience, 120, 72-84.

Pellis, S, M. & Pellis, V. C. (2009). The playful brain: Venturing to the limits of 
neuroscience. Oxford: Oneworld Publications.

Robinson, E. S. J., Eagle, D. M., Mar, A. C., Bari, A., Banerjee, G., Jiang, 
X., ... Robbins, T. W. (2008). Similar effects of the selective noradrenaline 
reuptake inhibitor atomoxetine on three distinct forms of impulsivity in the rat. 
Neuropsychopharmacology, 33,1028-1037.

Siviy, S. M. & Panksepp, J. (2011). In search of the neurobiological substrates for 
social playfulness in mammalian brains. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 
35, 1821-1830.

Špinka, M., Newberry, R. C., & Bekoff, M. (2001). Mammalian play: Training for 
the unexpected. The Quarterly Review of Biology, 76, 141-168.

Trezza, V., Baarendse, P. J. J., & Vanderschuren, L. J. M. J. (2010). The pleasures 
of play: Pharmacological insights into social reward mechanisms. Trends in 
Pharmacological Sciences, 31, 463-469.

Trezza V., Damsteegt, R., Achterberg. E. J. M., & Vanderschuren, L. J. M. J. 
(2011). Nucleus accumbens m-opioid receptors mediate social reward. Journal of 
Neuroscience, 31, 6362-6370.

Trezza, V., Damsteegt, R., Manduca, A., Petrosino, S., Van Kerkhof, L. W. M., 
Pasterkamp, R. J., ... Vanderschuren, L. J. M. J. (2012). Endocannabinoids in 
amygdala and nucleus accumbens mediate social play reward in adolescent rats. 
Journal of Neuroscience, 32, 14899-14908.

Trezza, V. & Vanderschuren, L. J. M. J. (2008). Bidirectional cannabinoid 
modulation of social behavior in adolescent rats. Psychopharmacology, 197, 
217-227.

Van Kerkhof, L. W. M., Damsteegt, R., Trezza, V., Voorn, P., & Vanderschuren, 
L. J. M. J. (2013). Social play behavior in rats is mediated by functional activity in 
medial prefrontal cortex and striatum. Neuropsychopharmacology, 38, 1899-1909.

Vanderschuren, L. J. M. J. (2010). How the brain makes play fun. American 
Journal of Play, 2, 315-337.

Vanderschuren, L. J. M. J., Achterberg, E. J. M., & Trezza, V. (2016). The 
neurobiology of social play and its rewarding value in rats. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews 70, 86-105.

Vanderschuren, L. J. M. J., Niesink, R. J. M., Spruijt, B. M., & Van Ree, J. M. 
(1995). Effects of morphine on different aspects of social play in juvenile rats. 
Psychopharmacology 117, 225-231.

Vanderschuren, L. J. M. J., Niesink, R. J. M., & Van Ree, J. M. (1997). The 
neurobiology of social play behavior in rats. Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 21, 309-326.

Vanderschuren L. J. M. J., & Trezza, V. (2014). What the laboratory rat has 
taught us about social play behavior: Role in behavioral development and neural 
mechanisms. In S. L. Andersen & D. Pine (Red.), The neurobiology of childhood (pp. 
189-212). New York: Springer.

Voon, V. & Dalley, J. W. (2016). Translatable and back-translatable measurement 
of impulsivity and compulsivity: Convergent and divergent processes. In T. W. 
Robbins & B. J. Sahakian (Red.), Translational Neuropsychopharmacology (pp. 189-
212). New York: Springer.

Winstanley, C. A. (2011). The utility of rat models of impulsivity in developing 
pharmacotherapies for impulse control disorders. British Journal of Pharmacology, 
164, 1301-1321.

Worbe, Y., Savulich, G., Voon, V., Fernandez-Egea, E., & Robbins, T. W. (2014). 
Serotonin depletion induces 'waiting impulsivity' on the human four choice serial 
reaction time task: Cross-species tran


