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SAMENVATTING

De ontwikkeling van de hersenen wordt beïnvloed door geslachtshormonen zoals testosteron 
en oestradiol. Via het effect op de hersenen hebben deze hormonen ook invloed op ons gedrag. 
Dit maakt het onderzoek naar de invloed van geslachtshormonen op de ontwikkeling van de 
hersenen extra interessant. Een samenspel tussen genen, hormonen, ervaring en omgeving zorgt 
ervoor dat de hersenen van mannen en vrouwen zich verschillend kunnen ontwikkelen, dit wordt 
de seksuele differentiatie van de hersenen genoemd. Deze seksuele differentiatie vindt bij uitstek 
tijdens 2 belangrijke levensfasen (gevoelige perioden) plaats: vóór de geboorte (prenataal) en tijdens 
de puberteit. De invloed van testosteron en oestradiol op de ontwikkeling van hersenen en gedrag 
tijdens deze fasen staat daarom centraal in deze thesis. Dit veelomvattende thema heb ik onderzocht 
aan de hand van twee onderzoeksvragen:

VRAAG 1: 

Wat is de invloed van prenataal 

en puberteits testosteron en 

oestradiol op hersenlateralisatie?

De hersenen bestaan uit twee helften en de asymmetrische taakverdeling tussen beide hersenhelften 
wordt hersenlateralisatie genoemd. Bij de meeste mensen is de linker hersenhelft bijvoorbeeld 
dominant voor taal en de rechter hersenhelft voor ruimtelijke oriëntatie, alhoewel er ook veel 
verschillen tussen individuen zijn in sterkte en richting (links of rechts) van lateralisatie. Er is 
een klein maar consistent verschil in hersenlateralisatie tussen mannen en vrouwen, waardoor 
verondersteld wordt dat de ontwikkeling van lateralisatie onderdeel is van de seksuele differentiatie. 
Hier is al wel wat onderzoek naar gedaan, maar de rol van geslachtshormonen in de ontwikkeling 
van hersenlateralisatie is nog altijd onduidelijk.

Vroeger werd gedacht dat alleen mensen gelateraliseerde hersenen hebben, maar recentelijk is 
bekend geworden dat vrijwel alle gewervelde dieren – en zelfs sommige ongewervelde dieren zoals 
insecten – gelateraliseerde hersenen hebben. Dit heeft het onderzoek naar de invloed van hormonen 
op lateralisatie een enorme boost gegeven, omdat experimentele hormoonmanipulatie studies 
nu mogelijk werden. In HOOFDSTUK 2 geven we een overzicht van verschillende methoden 
die bestaan om de invloed van hormonen op hersenlateralisatie te onderzoeken in verschillende 
wetenschappelijke onderzoeksvelden, met verschillende technieken, tijdens verschillende fasen in de 
ontwikkeling en bij verschillende diersoorten (inclusief mensen). We bespreken dat het gebruik van 
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vergelijkbare onderzoeksmethoden bij alle diersoorten meer inzicht zal geven in de mechanismen 
achter de ontwikkeling van hersenlateralisatie. Met name in het onderzoek bij mensen is het van 
belang dat er meer langetermijn studies komen die prenatale hormonen in het vruchtwater meten 
en die daarnaast op een directe manier hersenactiviteit meten. Ook biedt hormoontherapie bij 
personen gediagnosticeerd met Genderdysforie (het diepe gevoel van onbehagen dat iemand 
ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen) de mogelijkheid om de invloed 
van hormoontoediening op hersenlateralisatie bij mensen te onderzoeken. Het interdisciplinaire 
onderzoek in these gebruikt deze twee methoden om de invloed van geslachtshormonen op 
hersenlateralisatie bij mensen te onderzoeken: geslachtshormonen in vruchtwater en puberteit 
(dataset 1) en hormoontoediening bij personen gediagnosticeerd met Genderdysforie (dataset 2).

De klassieke theorieën over de ontwikkeling van hersenlateralisatie gaan vooral over de invloed 
van testosteron in de prenatale gevoelige periode. Ondertussen is echter uit dierstudies bekend 
dat geslachtshormonen in de puberteit ook een grote invloed kunnen hebben op hersenen en 
gedrag, maar wetenschappelijke studies naar de invloed van testosteron op hersenlateralisatie in de 
puberteit zijn er niet. In HOOFDSTUK 3 presenteren we de eerste longitudinale studie waarin we 
kinderen van vóór de geboorte (vruchtwaterpunctie bij de moeders) tot in adolescentie volgden. 
Daardoor konden we zowel de invloed van prenataal als puberteits testosteron op hersenlateralisatie 
onderzoeken. Hersenlateralisatie werd gemeten met functionele Transcraniële Doppler (fTCD) 
sonografie terwijl de deelnemers computertaken voor taal, ruimtelijke oriëntatie en verwerking 
van emotionele gezichtsuitdrukkingen uitvoerden. Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is 
dat testosteron inderdaad gerelateerd is aan hersenlateralisatie, maar alleen als zowel de prenatale 
als puberteits waarden in beschouwing werden genomen. Verder verschilden de effecten per taak. 
Voor de taken waarbij de rechterhersenhelft over het algemeen dominant was (ruimtelijke oriëntatie 
en verwerking van emotionele gezichtsuitdrukkingen) hing het effect van puberteits testosteron 
af van het prenatale testosteronniveau: puberteits testosteron versterkte asymmetrie (sterkte van 
hersenlateralisatie) bij de jongens met weinig testosteron vóór de geboorte, maar verzwakte deze 
asymmetrie juist bij de jongens met veel testosteron vóór de geboorte. Voor de links dominante 
taaltaak hing het effect niet af van de waarden vóór de geboorte, maar vonden we dat testosteron 
in de puberteit de asymmetrie in het algemeen verzwakt. Al deze effecten vonden we alleen voor 
jongens en niet voor meisjes. De conclusie van hoofdstuk 3 is dat zowel prenataal als puberteits 
testosteron hersenlateralisatie beïnvloedt, maar dat de effecten afhangen van de taak die wordt 
afgenomen en het geslacht van de deelnemer.

Er wordt aangenomen dat testosteron het belangrijkste geslachtshormoon is voor de seksuele 
differentiatie van de hersenen bij mensen, inclusief hersenlateralisatie. Effecten van oestradiol zijn 
in dit verband nauwelijks onderzocht terwijl uit dierstudies blijkt dat dit geslachtshormoon ook 
invloed kan hebben op de lateralisatie. In HOOFDSTUK 4 onderzocht ik de invloed van prenataal 
en puberteits oestradiol op hersenlateralisatie met dezelfde methoden en data als in hoofdstuk 
3, zodat directe vergelijking tussen de hoofdstukken mogelijk is. Samengevat zijn de uitkomsten 
van hoofdstuk 3 en 4 als volgt: 1) Testosteron beïnvoedt lateralisatie bij jongens en oestradiol 
beïnvloedt lateralisatie bij meisjes. 2) Prenatale geslachtshormonen moduleren het effect van 
puberteits geslachtshormonen op lateralisatie. Dit laat wederom zien dat de invloed van prenatale 
geslachtshormonen op lateralisatie onderzocht moet worden in samenhang met de hormoonwaardes 
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tijdens de puberteit. 3) De effecten van testosteron en oestradiol verschillen tussen de rechts en 
links gelateraliseerde taken. Deze uitkomsten moeten nog voorzichtig geïnterpreteerd worden, maar 
geven wel aan dat het belangrijk is dat toekomstig onderzoek zich richt op zowel de prenatale en 
puberteits periode als ook op testosteron en oestradiol.

In HOOFDSTUK 5 onderzochten we de invloed van testosterontherapie op hersenlateralisatie bij 
transjongens (vrouwelijk geslacht toegewezen bij geboorte, maar mannelijke genderidentiteit). We 
vergeleken het effect van testosteron toediening bij de transjongens met dat van natuurlijk circulerend 
testosteron bij controlegroepen van jongens en meisjes zonder Genderdysforie. Lateralisatie van een 
specifiek hersengebied, de amygdala, werd onderzocht. Dit gebied is betrokken bij emotieverwerking 
en interessant omdat in eerder onderzoek verschillen in amygdala lateralisatie werden gevonden 
tussen mannen en vrouwen. Bovendien is bekend dat testosteron de anatomie en de functie van 
de amygdala beïnvloedt. Lateralisatie in de amygdala werd gemeten met functionele Magnetische 
Resonantie Imaging (fMRI) tijdens het matchen van emotionele gezichtsuitdrukkingen. De 
belangrijkste uitkomst is dat bij transjongens zoals verwacht de rechter amygdala in verhouding 
actiever is dan de linker amygdala na testosterontoediening en dat bij de controle jongens hogere 
niveaus van natuurlijk testosteron gepaard gaan met een dominantere rechter amygdala. Deze relatie 
tussen de daadwerkelijke testosteronwaarden en amygdalalateralisatie vonden we echter niet voor de 
transjongens en controle meisjes. Dit zou kunnen komen door de gebruikte methoden, maar ook 
door biologische verschillen tussen jongens en meisjes. 

VRAAG 2: 

Wat is de invloed van prenatale 

en puberteits geslachtshormonen 

op de genderontwikkeling van 

geboorte tot puberteit?

In het tweede gedeelte van de these verschuift de focus van de hersenen naar het gedrag. Al vroeg 
in de kindertijd onstaan sekseverschillen in gedrag, zoals bijvoorbeeld duidelijk naar voren komt in 
spelgedrag en speelgoedkeuze. In de adolescentie onstaan duidelijke verschillen in genderidentiteit, 
genderrolgedrag en seksuele oriëntatie. In HOOFDSTUK 6 hadden we de unieke mogelijkheid om 
de invloed van prenatale en puberteits geslachtshormonen op deze genderontwikkeling vanaf de 
kindertijd tot aan de puberteit te onderzoeken met een longitudinale studie (dezelfde proefpersonen 
als in hoofdstuk 3 en 4). We onderzochten zowel de invloed van testosteron als van oestradiol en 
progesteron. Bij de jongens zagen we dat de voorkeur voor jongensspeelgoed in de jeugd steeds 
sterker werd naarmate ze ouder werden, maar we vonden geen verband met prenatale hormonen. Bij 
de meisjes vonden we – verrassend – een positief verband tussen prenataal testosteron en voorkeur 
voor meisjesspeelgoed en tussen prenataal oestradiol en voorkeur voor jongensspeelgoed op 6,5 
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jarige leeftijd. Progesteron leek hierin geen rol te spelen. In de puberteit vonden we een interactie-
effect tussen prenataal en puberteits oestradiol op genderexpressie bij jongens en genderrolgedrag 
bij meisjes. Namelijk, bij jongens met weinig prenataal oestradiol had puberteits oestradiol een 
masculiniserend effect op genderexpressie. Bij meisjes met weinig prenataal oestradiol had puberteits 
oestradiol juist een feminiserend effect op genderrolgedrag. Bij jongens met hoge prenatale oestradiol 
spiegels had puberteits oestradiol daarentegen een omgekeerd effect op genderexpressie en bij meisjes 
had het geen effect. Daarnaast vonden we geen verband tussen speelgoedkeuze in de jeugd en 
genderontwikkeling in adolescentie. Weer concluderen we dat de effecten van geslachtshormonen 
afhangen van de gebruikte taak, het geslacht en de leeftijd van de deelnemers.

In de DISCUSSIE voeg ik de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken samen in een 
overkoepelende discussie over de invloed van geslachtshormonen op de ontwikkeling van hersen-
lateralisatie en genderrolgedrag. Dit gaf aanleiding tot een aantal extra analyses. Op basis van 
de verschillende hoofdstukken over hersenlateralisatie wordt geconcludeerd dat jongens sterker 
gelateraliseerd zijn dan meisjes bij alle taken en dat de uitkomsten van beide technieken om 
lateralisatie te meten (fMRI en fTCD) vergelijkbaar zijn. Vervolgens classificeerden we de effecten 
van hormonen als “masculiniserend” of “feminiserend” om vergelijking tussen hersenenlateralisatie 
en gedragontwikkeling mogelijk te maken. Hier kwam uit dat er een aantal overeenkomsten zijn 
tussen de uitkomsten op deze nogal verschillende maten van seksuele differentiatie, wat resulteerde 
in de vraag: is er een verband tussen hersenlateralisatie en genderontwikkeling in adolescentie? Er 
blijkt inderdaad een verband te zijn tussen een vrouwelijker lateralisatiepatroon en vrouwelijkere 
genderexpressie bij jongens, en tussen een sterkere (“mannelijkere”) lateralisatie en mannelijkere 
genderexpressie bij meisjes. Ten slotte sluit ik de these af met 4 conclusies:

1. Geslachtshormonen beïnvloeden hersenlateralisatie en 
genderontwikkeling van de kindertijd tot adolescentie.

2. Zowel prenatale als puberteits geslachtshormonen moeten in acht genomen worden
3. Testosteron is niet het enige belangrijke hormoon in de seksuele 

differentiatie bij mensen, maar oestradiol speelt ook een rol.
4. Het effect van geslachtshormonen hangt af van het type hormoon, 

de fase, de taak en het geslacht van de deelnemer.

De precieze invloed van geslachtshormonen is complex en moeilijk te onderscheiden van de invloed 
van genetische en omgevingsfactoren, maar ik hoop met deze these te hebben aangetoond dat het 
bestuderen van hormonen in relatie tot hersen- en gedragsontwikkeling de moeite waard is en dat er 
vele interessante perspectieven zijn voor toekomstig onderzoek. 
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