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Professor Eveline Crone vertelt over het puberbrein 

Oegstgeest, 4 september 2011 - Woensdagavond 12 oktober as. is Eveline Crone, 

ontwikkelingspsychologe en auteur van het boek ‘Het puberende brein’, te gast op het Rijnlands 

Lyceum in Oegstgeest. Onder leiding van Crone is de laatste jaren veel ontdekt over de hersenen van 

pubers en adolescenten. Waar komen die emotionele stormen vandaan, waarom is de mening van 

vrienden ineens zo belangrijk, waarom zetten ze zich af tegen hun ouders en is school een blok aan 

hun been? Eveline komt verslag doen van haar kennis en ontdekkingen over het kind op weg naar 

volwassenheid. Een weg vol hobbels en valkuilen. Zij zal deze avond ook vertellen over haar meest 

recente onderzoek: ‘Pubers en hun sociale relaties’. 

Bestseller 

Het brein is hot! Er zijn veel boeken verschenen over dit 

onderwerp. Een van de bestsellers is geschreven door Eveline 

Crone. Haar boek ‘Het puberende brein’ verscheen in 2008 en 

is voor veel ouders een belangrijk attribuut geworden in hun 

survival kit ‘HELP ik heb een puberend kind, wat nu?’. In 

begrijpelijke taal legt Crone uit welk nuttig werk die gierende 

puberhormonen verrichten, maar ook welke ongemakken in 

gedrag dat met zich meebrengt en waarom. Tijdens haar vele 

geprezen onderzoeken is duidelijk geworden welke ‘stormen 

er razen’ in het lerende, sociale brein en creatieve brein van 

ons puberkind. En met welke gevolgen. De weg naar vol-

wassenheid is er een van vallen en opstaan. Eveline Crone 

gunt ons ‘een kijkje’ in het brein van onze pubers. Dat leidt tot meer begrip voor hun gedrag en een 

prettig houvast in de omgang met hen. Na haar verhaal gaat Eveline ook graag in op de vragen van 

haar publiek. 

Over Eveline Crone 

Eveline Crone is een gelauwerd wetenschapper. Ze sloot haar universitaire studie in Amsterdam af 

met een prijs voor de beste masterstudie en haar cum laude proefschrift kreeg ook nog een prijs. 

Momenteel is zij hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspychologie aan de Universiteit Leiden en 

is werkzaam binnen het Leiden Institute for Brain Cognition (libc). Ze zette daar in 2005 het Brain 

Development Laboratorium op. Eveline Crone heeft promotieonderzoek gedaan naar de manier 

waarop jongeren beslissingen nemen. Zij stelde vast dat de zich ontwikkelende structuur van de 

hersenen een doorslaggevende rol speelt. Haar onderzoek is beloond met een NWO-VIDI-subsidie en 

ze is inmiddels voorzitter van Jonge Akademie van de KNAW. 

Iedereen van harte welkom 

Heeft of bent u een puber, of bent u er misschien ooit een geweest? Kom dan naar deze thema 

avond! Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Aanvangstijd 20.00 uur, entree via de 

hoofdingang van de school, Apollolaan 1 in Oegstgeest. 

Eveline Crone geeft houvast 

in de opvoeding van pubers  


