o v e rz i cht s a r t i k e l

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor
neurocognitieve functies en genderverschillen
l . a m ra n i, l. d e b a c k e r , g. d om

achtergrond Piekdrinken komt vaak voor bij adolescenten en vormt een belangrijk
maatschappelijk en medisch probleem. De laatste tien jaar is er een groeiend aantal onderzoeken
over de gevolgen van piekdrinken voor het neurocognitief functioneren en over de genderspecificiteit
hiervan.
doel De evidentie voor een negatieve impact van piekdrinken op het neurocognitieve
functioneren van adolescenten in kaart brengen en inventariseren of piekdrinken een verschillende
impact heeft op de vrouwelijke en mannelijke hersenen.
methode Literatuurstudie in PubMed en Web of Science.
resultaten Er voldeden 19 studies aan de selectiecriteria, waarvan er 11 onderzoeken
betroffen naar de binge x gender-interactie.
conclusie Er zijn verschillende aanwijzingen dat piekdrinken een nadelig effect heeft
op het neurocognitief functioneren bij adolescenten en jongvolwassenen, vooral qua executieve
functies en het geheugen. Vrouwen lijken gevoeliger te zijn dan mannen qua effecten op ruimtelijk
werkgeheugen en responsinhibitie.
[tijdschrift voor psychiatrie 55(2013)9, 677-689]
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Piekdrinken (bingedrinken) wordt gedefinieerd als
het drinken van 6 of meer (voor mannen) en 4 of
meer (voor vrouwen) standaardglazen alcohol in 2
uur tijd. Dit piekdrinken neemt toe bij jongeren
en heeft uitgesproken negatieve sociale en medi
sche gevolgen (Behnken e.a. 2010; Van Cleef e.a.
2011). In Nederland is in 2011 het aantal jongeren
opgenomen vanwege acute alcoholvergiftiging
met 12% gestegen en de leeftijd bij opname
gedaald, vergeleken met 2010 (Van der Lely e.a.
2012). In het VK komt piekdrinken momenteel
zelfs iets meer voor bij meisjes (54%) dan bij jon
gens (50%). Ook in Vlaanderen wordt het verschil
tussen jongens (41%) en meisjes (35%) steeds klei
ner, een trend die in heel Europa wordt waargeno
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men (ESPAD 2011). Onderzoek naar specifieke
effecten van piekdrinken op het brein en de cogni
tie begint op gang te komen. Beeldvormend onder
zoek toont een indicatie voor verminderde integri
teit van de witte stof bij piekdrinkers (Mc Queeny
e.a. 2009). Neurofysiologisch onderzoek toont dat
piekdrinken samenhangt met een vertraagde cere
brale activiteit. Studies met evoked response potential
(erp ) suggereren dat de informatieverwerking in
de hersenen slechter verloopt bij piekdrinkers
(Crego e.a. 2009). Functioneel beeldvormend
onderzoek (fMRI) toont bij de piekdrinkers een
verminderde activiteit in de frontale en pariëtale
cortex bij het leren van woorden (Schweinsburg
e.a. 2010).
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Wat betreft neurocognitieve effecten toont voor
namelijk dierenonderzoek negatieve effecten van
piekdrinken op het adolescente brein. Het betreft
hier vaak lang aanhoudende effecten op functies
zoals risk-taking, besluitvorming, ruimtelijk werk
geheugen en planning (Nasrallah e.a. 2009; Ober
nier e.a. 2002; Schulteis e.a. 2008). Humaan neuro
cognitief onderzoek bevestigt voor een deel deze
bevindingen, maar de resultaten van studies zijn
echter veel minder consistent en moeilijker te
interpreteren.
Tot slot groeit de bezorgdheid over een speci
fieke gevoeligheid voor cognitieve effecten bij
jonge meisjes. Bij volwassen alcoholpatiënten
blijkt een grotere gevoeligheid uit grotere en snel
lere reducties in hersenvolume, (voornamelijk
atrofie van de grijze stof) bij vrouwen dan bij man
nen (Hommer e.a. 2001). Onduidelijk blijft
momenteel of dit zich ook vertaalt naar piekdrin
ken tijdens de adolescentie.
Samenvattend kunnen we stellen dat hoewel
piekdrinken toeneemt bij jongeren, de effecten op
het neurocognitieve functioneren nog onvol
doende in kaart gebracht zijn. Ook mogelijke gen
derverschillen zijn onvoldoende geïnventariseerd.
We trachten met dit overzichtsartikel de evidentie
over de neurocognitieve effecten van piekdrinken
bij adolescenten en jongvolwassenen samen te
brengen.

methode
PubMed en Web Of Science werden onder
zocht naar Engelstalige oorspronkelijke artikelen
tot eind juli 2012. De volgende zoektermen werden
gebruikt: ‘binge drinking’ in combinatie met ‘neuropsycho*’, ‘neurocognit*’, ‘memory’, ‘inhibition’, ‘spatial
working memory’, ‘executive functioning’ en ‘decision
making’. Dit resulteerde in 191 artikelen.
Studies moesten aan de volgende voorwaar
den voldoen: primaire onderzoeksvraag naar de
neurocognitieve effecten van piekdrinken, bij een
niet-klinische onderzoekspopulatie, adolescenten
(12-18 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar), met
een controlegroep met neurocognitieve maten en
678
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een duidelijke definitie van piekdrinken. In totaal
voldeden 18 artikelen aan de inclusiecriteria. De
referenties van de artikelen werden onderzocht op
relevante artikelen; dit leverde 1 aanvullend arti
kel op (Nederkoorn e.a. 2009 ).

resultaten
De onderzochte groepen waren voornamelijk
studentenpopulaties; vier studies rekruteerden
vrijwilligers uit de algemene populatie. Onder
zoek bij adolescenten was ondervertegenwoor
digd, met slechts 7/19 studies. Vijf studies die naast
de neurocognitieve testen ook beeldvormings
technieken (fmri , mri , erp , exact low-resolution
brain electromagnetic tomography (e-loreta ))
gebruikten, werden geïncludeerd (tabel 1).
Geheugen en leren
In zeven van de negen studies vond men een
verband tussen geheugen en piekdrinken. De twee
overige studies bestudeerden primair de functio
nele activiteit bij minderjarigen.
In drie van de vijf studies vond men een ver
band tussen piekdrinken en visueel geheugen.
Piekdrinkers maakten meer fouten in de patroon
herkenningstaak bij Weissenborn en Duka (2003),
maar niet bij Hartley e.a. (2004). Ze presteerden
slechter op de Paired Associated Learning (pal ) (piek
drinkers voltooiden minder fases en maakten
meer fouten en hadden meer pogingen nodig) en
herinnerden zich minder lijnen in de line recall test.
In twee van de vijf studies vond men een rela
tie tussen piekdrinken en verbaal geheugen. Piek
drinkers herinnerden zich minder woorden van de
interferentielijst in de Rey auditory Verbal learning
Test en er was meer proactieve interferentie (Parada
e.a. 2011). Bij Sanhueza e.a. (2011) herinnerden de
piekdrinkers zich minder woorden bij de eerste
terugroeping, nadien maakten de piekdrinkers
vooral perseveraties. Daarnaast herinnerden piek
drinkers zich minder woorden in de Logical
Memory-subtest. In de studie van Schweinsburg
e.a. (2010) was er wel een trend tot minder herin
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neren van woordparen bij piekdrinkers tegenover
niet-drinkers, maar de correlatie was niet signifi
cant.
Ook stoornissen in het prospectieve geheu
gen hingen samen met piekdrinken. Piekdrinkers
herinnerden zich minder locatieacties in de Prospective Remembering Video Procedure (prvp ) en min
der tijdsgerelateerde elementen in de camprompt (Heffernan e.a. 2010, 2012). Er werden
geen binge x gender-interacties gevonden bij de
geheugentesten.
Executieve functies
In zes van de tien studies vond men een cor
relatie tussen piekdrinken en slechter presteren op
één van de executieve functietesten. Twee van de
vier studies die geen verband vonden, werden bij
minderjarigen uitgevoerd (Squeglia e.a. 2012; Xiao
e.a. 2009). In drie van de vier studies gebruikte men
slechts 1 test of vragenlijsten om de executieve
functies te meten (Goudriaan e.a. 2007; Weissen
born & Duka 2003; Xiao e.a. 2009).
Sanhueza e.a. (2011) vonden dat jongere mid
delmatige drinkers vergeleken met niet-drinkers
een slechtere cognitieve flexibiliteit en inhibitie
hadden; daarbij was er een verband met het
gebruikspatroon en de mate van gebruik. Scaife en
Duka (2009) vonden slechtere cognitieve flexibili
teit bij piekdrinkende vrouwen ten opzichte van
niet-piekdrinkende vrouwen. Parada e.a. (2012)
vonden bij piekdrinkers bewaarde cognitieve flexi
biliteit en planning, net als Weissenborn en Duka
(2003). Hartley e.a. (2004) vonden dat piekdrinkers
meer denktijd nodig hadden bij het uitvoeren van
de planningstaak, maar dat ze wel even goed pres
teerden.
In twee studies vond men dat piekdrinkers
een kortere bewegingstijd hadden dan de contro
legroep, wat kan wijzen op motorisch impulsivi
teit. Het uitvoeringsniveau van de taak was echter
behouden (Scaife & Duka 2009; Townshend &
Duka 2005). Nederkoorn e.a. (2009) vonden een
slechtere prestatie op responsinhibitie van piek
drinkende vrouwen dan bij vrouwen die lichter
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drinken. Townshend & Duka (2005) vonden ook
voornamelijk bij vrouwen een verschil in respons
inhibitie tussen piekdrinkers en niet-piekdrin
kers. Echter, na correctie voor de beginleeftijd voor
het drinken werd het verschil kleiner.
Werkgeheugen
In vier van de elf onderzoeken vond men een
relatie tussen piekdrinken en werkgeheugen.
Weissenborn en Duka (2003) en Parada e.a. (2012)
vonden een slechter ruimtelijk werkgeheugen bij
piekdrinkers, maar Hartley e.a. (2004) niet. Vier
studies bij adolescenten vonden geen correlatie
tussen piekdrinken en werkgeheugen (Johnson
e.a. 2008; Squeglia e.a. 2010, 2012; Xiao e.a. 2009).
Parada e.a. (2012) vonden vooral dat de executieve
aspecten van het werkgeheugen (meer persevera
tiefouten) slechter waren bij piekdrinkers. Crego
e.a. (2009) vond dat piekdrinkers even goed pres
teerden als niet-piekdrinkers op een werkgeheu
gentaak. Piekdrinkers hadden een significant gro
tere N2 (maat voor aandacht), wat suggereert dat
deze groep meer aandacht nodig had om de taak
goed uit te voeren. Piekdrinkers vertoonden geen
verschil in P3 (maat voor werkgeheugen) tussen
matchende en niet-matchende situaties, hetgeen
indicatief is voor beperkingen in processen van het
werkgeheugen.
Crego e.a. (2010) onderzochten verschillen in
erp en e-loreta tijdens een visuele identical pairs
continuous performance task (ip-cpt ). Piekdrinkers
en niet-piekdrinkers presteerden even goed op de
ip-cpt . Piekdrinkers vertoonden een kleinere late
positieve component, hetgeen in verband wordt
gebracht met hypoactivatie van de rechter pre
frontale cortex voor matchende stimuli. Dit wijst
op functioneel niveau op veranderde werkgeheu
genprocessen.
Vrouwelijke piekdrinkers bleken een slechter
ruimtelijk werkgeheugen te hebben, significant
gecorreleerd aan de beginleeftijd (Townshend &
Duka 2005) en eerder gecorreleerd aan het drinkpa
troon dan aan de totale hoeveelheid alcohol
gedronken per week (Scaife & Duka 2009).
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tabel 1 Kenmerken van geïncludeerde onderzoeken naar de relatie bingedrinken en cognitieve functies bij adolescenten en jongeren en
genderverschillen daarin
1ste auteur Studiegroep (% vrouwen) Bingegedrag
Neuropsychologische
Resultaten
Binge x genderinteractie
(leeftijd)
testen
Binge Drinking Score
BD leidt tot aantasting Geen
*Visueel geheugen:
1. Weissenborn, n = 50
afgeleid van AUQ:
van ruimtelijke
- CANTAB Pattern
2003
drank/uur, aantal
Recognition Test/Spatial werkgeheugen en
27 niet-BD (37%)
maal
patroonherkenning.
Recognition Test
(18-34 j) 23 BD (56,5%)
dronken de laatste 6 *Executieve functies:
maanden, % dronken - Tower of London
als gedronken
*Werkgeheugen:
- CANTAB SWM task
Mannelijke BD
BD scoren slechter
Binge Drinking Score
2. Hartley, 2004 n = 27
*Visueel en verbaal
waren trager dan
op volgehouden
geheugen:
aandacht, episodische controlemannen
- Recall test of long
(18-23 j) 13 niet-drinkers (54%)
op ruimtelijke
term memory (lines and geheugen en
14 BD (36%)
herkenningstaken.
planningswords)+
Vrouwelijke BD
vaardigheden.
- CANTAB Pattern
antwoordden sneller
Recognition Test/Spatial
dan controlevrouwen.
Recognition Test
*Aandacht:
- PASAT +
*Executieve functies:
- CANTAB ID/ED Set
shift
- CANTAB Stockings of
Cambridge+
*Werkgeheugen:
- CANTAB SWM task
Binge Drinking Score
Vrouwelijke BD
3. Townshend, n = 72
*Executieve functies/ BD impulsiever of
slechter in ruimtelijk
efficiënter bij het
2005
Aandacht:
werkgeheugen
- CANTAB Matching to maken van keuzes.
34 non-BD (62%)
sample visual search+ Kortere keuzetijd en en aandacht/
(18-30 j) 38 BD (39%)
impulscontrole dan
bewegingstijd.
- Gordon Diagnostics
vrouwelijke non-BD.
Vigilance Task+
*Werkgeheugen:
- CANTAB SWM+
Geen
Slechtere
*Besluitvorming:
BD: > 5 dranken de
4. Goudriaan, 2007 n = 200
besluitvorming bij de
laatste maand, 2-3 x - IGT+
*Executieve functies: stabiele zware BDof meer.
(Gem. 17,9 j) 50 lichte BD (50%)
groep dan bij de lichte
50 stabiel gemiddeld Non-BD: nooit of 1 x > - ImpSS scale
BD- groep. Hevig
- Barrat Impulsivity
5 dranken/maand
BD (50%)
alcoholgebruik op
Scale
50 toenemend BD (50%)
een vroegere leeftijd
50 stabiel, zware BD
sterk gerelateerd
(50%)
met verlaagde
(indeling drinktraject
besluitvorming dan
gebeurde over
hevig alcoholgebruik
tijdsperiode van 2 jaar)
in de periode voor de
IGT werd afgenomen.
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tabel 1 Kenmerken van geïncludeerde onderzoeken naar de relatie bingedrinken en cognitieve functies bij adolescenten en jongeren en
genderverschillen daarin
1ste auteur Studiegroep (% vrouwen) Bingegedrag
Neuropsychologische
Resultaten
Binge x genderinteractie
(leeftijd)
testen
Niet onderzocht
BD slechtere
*Besluitvorming:
BD: ≥ 4
5. Johnson, 2008 n = 207
besluitvorming
- IGT (original and
standaarddranken
dan nooit-drinkers
variant)
op een rij binnen
(15-16 j) 87 nooit-drinkers
(‘myopie’ voor
een aantal uren ten *Werkgeheugen:
(57,4%)
toekomstige gevolgen,
- SOPT
53 ooit-drinkers (49%) minste een maal
hypergevoelig voor
*schoolprestaties:
de laatste 30 dagen.
45 laatste-30-dagen
(mannen en vrouwen) -self-report question beloning)
drinkers (42,2%)
22 BD (40,9%)
Niet onderzocht
Besluitvorming
Start:
BD: ≥ 4 dranken
6. Xiao, 2009 n = 181
slechter bij nieuwe
*Besluitvorming:
op een rij binnen
BD en blijvende
een aantal uren ten - IGT
(Start 16 j en 1 jaar 58 blijvende nietBD vergeleken met
*Werkgeheugen:
minste één maal
later) drinkers (56,9%)
niet-drinkers en
- SOPT
de laatste 30 dagen.
91 gelegenheidsgelegenheidsdrinkers.
(mannen en vrouwen) *schoolprestaties:
drinkers(49,5%)
-self-report question
12 nieuwe BD (16,7%)
*Drinking behaviours Adolescenten
9 gestopt (77,8%)
met een slechtere
11 blijvende BD (27,3%)
Follow-up na 1 jaar: besluitvorming
*Executieve functies: rapporteerden 1
jaar later slechtere
- UPPS Impulsive
emotieregulatie
Behaviour Scale. selfen perseveraties
report questionnaire
*Drinking behaviours vergeleken met
diegenen die een
betere IGT-score
hadden.

7. Scaife, 2009 n = 60

Binge Drinking Score

(18-29 j) 30 non-BD (57%)
30 BD (40%)

tijds c hr ift voo r p sy ch i a t ri e 55 ( 2013) 9

Betere IGT-score
bij start hing
samen met minder
drankproblemen en
minder consumpties
na 1 jaar.
BD slechter visueel
*Visueel geheugen:
geheugen dan non- CANTAB Paired
associates Learning test BD.
*Executieve functies/ BD meer verhoogde
motorische
aandacht:
- CANTAB ID/ED Set impulsiviteit dan
non-BD.
shift
- CANTAB Simple and
5-choice Reaction Time
*Werkgeheugen:
- CANTAB SWM

Vrouwelijke
BD hadden een
slechter ruimtelijk
werkgeheugen dan
non-BD. De aandacht
(flexibiliteit, shifting)
was slechter bij
vrouwelijke BD dan
bij vrouwelijke nonBD.
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tabel 1 Kenmerken van geïncludeerde onderzoeken naar de relatie bingedrinken en cognitieve functies bij adolescenten en jongeren en
genderverschillen daarin
1ste auteur Studiegroep (% vrouwen) Bingegedrag
Neuropsychologische
Resultaten
Binge x genderinteractie
(leeftijd)
testen
Vrouwelijke BD
*Executieve functies: Meer fouten op de
8. Nederkoorn, n = 61
Aantal dagen ≥ 5
hadden een zwakkere
2009
eenheden gedronken - Barrat Impulsiveness Go-task bij hevige
drinkers dan bij lichte responsinhibitie dan
scale-self report
30 lichte drinkers (50%) in 1 gelegenheid
vrouwelijke non-BD
- CANTAB Stop Signal drinkers.
(Gem. 21,05 j) 31 hevige drinkers (48%) de laatste 2 weken.
(vrouwen en mannen) Task
Stop signal reaction
time
Mediane splitsing
Errors on the GO task
alcoholgebruik gaf
indeling in licht en
hevig
Geen significant
Geen significant
*Werkgeheugen:
9. Crego, 2009 n = 95
BD: ≥ 6
- Visual IP-CPT onder verschil tussen BD en gendergerelateerd
standaarddranken
verschil voor ERPnon-BD.
tijdens1 gelegenheid ERP
(18-20 j) 53 non-BD (49%)
resultaten.
ten minste 1 x/maand, N2 (maat voor
42 BD (50%)
ERP: BD hadden
aandacht)
en consumptie
meer aandacht nodig Voor
P3 (maat voor
van ten minsten 3
(groter N2) om de taak neuropsychologische
werkgeheugen)
dranken/uur.
testen niet
goed uit te voeren.
Non-BD: < 6
Bij BD geen verschil onderzocht.
standaarddranken
in P3 tussen de
tijdens 1 gelegenheid
matchende en nieten 2 dranken/uur
matchende situaties.
BD scoorden slechter Niet onderzocht
* Geheugen:
> 6 (♀) of > 8 (♂)
10. Heffernan, n = 50
op prospectieve
- PRMQ
units/gelegenheid
2010
geheugen dan non- PRVP
op 2 of meer
29 non-BD (83%)
BD.
gelegenheden/week.
(17-19 j) 21 BD (67%)
Visual IP-CPT: geen Geen
*Werkgeheugen:
11. Crego, 2010 n = 95
BD: ≥ 6
- Visual IP-CPT onder significant verschil
standaarddranken
tussen BD en controle.
e-LORETA en ERP
op één gelegenheid
(18-20 j) 53 non-BD (49%)
ERP: late positieve
en ten minste 3
42 BD (50%)
component bij
dranken/uur
BD, in samenhang
met hypoactivatie
prefrontale cortex
Niet onderzocht.
12. Schweinsburg, n = 24
BD: > 4 (♀) of > 5 (♂) *Verbaal geheugen: BD herinnerden
zich minder juiste
2010
dranken/gelegenheid - verbal paired
12 non-drinkers (33%) de laatste 3 maanden. associates task (fMRI) woordparen. Het was
een trend.
(16-18 j) 12 BD (17%)
fMRI: veranderde
activatie
hersengebieden
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tabel 1 Kenmerken van geïncludeerde onderzoeken naar de relatie bingedrinken en cognitieve functies bij adolescenten en jongeren en
genderverschillen daarin
1ste auteur Studiegroep (% vrouwen) Bingegedrag
Neuropsychologische
Resultaten
Binge x genderinteractie
(leeftijd)
testen
Geen
BD: > 4 (♀) of > 5 (♂) *Verbaal geheugen: Geen slechtere
13. Schweinsburg, n = 74
prestatie in verbaal
dranken/gelegenheid - verbal paired
2011
de laatste 3 maanden. associates task (fMRI) leren, wel ander
22 CON= Beperkt
patroon van
(16-18 j) alcohol- of
hersenactiviteit bij
cannabisgebruik (27%)
BD.
16 BD (lifetime MJ <
10)(19%)
8 MJ (50%)
28 BD+MJ (18%)
14. Parada, 2011 n = 122
BD: consumptie van *Verbaal geheugen: BD zwakker verbaal Geen
geheugen.
- RAVLT
≥ 6 dranken op 1
gelegenheid, ≥ 1 x per - WMS-III logical
(18-20 j) 60 non-BD (48,33%)
maand en 3 of meer memory subtest
62 BD (48,39%)
*Visueel geheugen:
dranken/uur.
- WMS-III Family
Pictures subtest
Verschillende groepen Vrouwelijke BD
Onder fMRI:
15. Squeglia, 2011 n = 95
BD: ≥ 4 (♀) of ≥ 5
haalden vergelijkbare hadden minder
(♂) dronken op ten *Aandacht:
SWM-activatie
resultaten.
minste 1 gelegenheid - DVT
(16-19 j) 55 non-BD (44%)
dan vrouwelijke
*Werkgeheugen:
in de laatste 3
40 BD (32%)
controlepersonen,
- WAIS-III Digit symbol
maanden voor het
dit hing samen met
coding
scannen.
slechtere prestaties
- WASI Block
op de aandacht en de
Non-BD: < 3 dranken - WAIS-III Digit Span
executieve functies.
de laatste 3 maanden (forward/backward)
- Rey-Osterrieth
Mannelijke BD
Complex Figure (copy
hadden een groter
and delay)
SWM-respons dan
mannelijke controles.
Ze presteerden ook
beter op de executieve
functies
Niet onderzocht
BD: jongeren die > 6 *Verbaal geheugen: Jonge drinkers
16. Sanhueza, 2011 n = 91
scoorden slechter op
(♀) of > 8 (♂) alcohol - TAVEC
executieve functies
(Gem. 18 j) 20 CTR: jongeren die units consumeerden
dan jongeren die geen
geen alcohol dronken gedurende één sessie *Visueel geheugen:
alcohol dronken.
van 2-3 uren.
- Benton’s Visual
(60%)
Hoeveelheid alcohol
Retention Test
21 BD: jongeren met
geconsumeerd
alcoholmisbruik (62%)
*Executieve functies: en patroon van
24 ALM: jongeren die
consumptie bepalend
- Tower of Hanoi
gematigd dronken
- Stroop color-word test voor verschil.
(54%)
- Digits and corsi blocks
26 AGN: ouderen
of WMS
zonder significante
cognitieve disfuncties,
die geen alcohol
consumeren. (58%)
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tabel 1 Kenmerken van geïncludeerde onderzoeken naar de relatie bingedrinken en cognitieve functies bij adolescenten en jongeren en
genderverschillen daarin
1ste auteur Studiegroep (% vrouwen) Bingegedrag
Neuropsychologische
Resultaten
Binge x genderinteractie
(leeftijd)
testen
BD hadden slechter Niet onderzocht
17. Heffernan, n = 56
BD: > 6 (♀) of > 8 (♂) *Geheugen:
tijdsgerelateerd
- PRMQ
2012
units/gelegenheid
prospectief geheugen
- CAMPROMPT
op 2 of meer
28 BD (50%)
gelegenheden/week.
(18-35 j) 28 non-BD (57%)
18. Parada, 2012 n = 122
(18-20 j) 60 non-BD (48,33%)
62 BD(48,39%)

19. Squeglia, 2012 n = 59
(16-19 j) 30 non-drinkers (50%)
29 BD (48%)

*Executieve functies:
-Letter Fluency
- Zoo Map Subtest BADS
- Key Search Subtest
BADS
- Wisconsin Card sorting
test 3
*Werkgeheugen:
- SOPT
- Backward Digit Span
(WMS-III)
- Backward Spatial Span
(WMS-III)
BD: ≥ 4 (♀) of ≥ 5 (♂) MRI-sessies
dranken op ten minste
*Executieve functies:
1 gelegenheid in de
- D-KEFS Color Word
laatste 3 maanden
Interference Cond 3 time
voor het scannen.
- D-KEFS Towers
*Werkgeheugen:
Non-drinkers: < 3
dranken de laatste 3 - Rey-Osterrieth
Complex Figure (copy
maanden
and delay)
- WAIS-III Digits
(forward and backward)
BD: consumptie van
≥ 6 dranken op 1
gelegenheid, ≥ 1 x per
maand en 3 of meer
dranken/uur.

BD zwakkere
executieve delen van
het werkgeheugen.
Slechter verbaal
werkgeheugen.

Geen

Geen correlaties voor Geen binge x
neuropsychologische genderinteractie voor
neuropsychologische
metingen.
metingen.
Binge x
genderinteractie voor
dikte cortex.

BD = bingedrinkers, AUQ = Alcohol Use Questionnaire, AUDIT = Alcohol Use Disorder Identification Test, CDDUR = Customary Drinking and Drug
Use Record, PASAT = Paced Auditory Serial Addition Test, CANTAB = Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, ID/ED shift = SWM =
Spatial Working Memory, IGT = Iowa Gambling Task, ImpSS = Impulsivity Sensation Seeking, DVT = Digit Vigilance Completion Task, E-LORETA =
exact low-resolution brain electromagnetic tomography, SOPT = self-ordered pointing test, UPPS = Urgency Premeditation Perseverance Sensation
seeking, CAMPROMPT = Cambridge prospective Memory Task, PRMQ = Prospective and Retrospective Memory Questionnaire, PRVP = Prospective
Remembering Video Procedure, BADS = Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome, TAVEC = Complutense Verbal Learning Test, ERP =
Event Related Potential, fMRI = functionele MRI, WMS = Wechsler Memory Scale, RAVLT = Rey auditory Verbal learning Test, D-KEFS = DelisKaplan Executive Function System, Visual IP-CPT = Visual identical pairs continuous performance task.
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Aandacht
In vier onderzoeken includeerde men een test
voor de aandacht. Piekdrinkers maakten meer fou
ten dan niet-drinkers op de Paced Auditory Serial
Addition Test (pasat ). Dit wijst op een slechtere
volgehouden aandacht, maar is ook een maat voor
werkgeheugen en het vermogen om afleiding te
negeren (Hartley e.a. 2004). Squeglia e.a. (2011) von
den daarentegen geen verschil tussen piekdrinkers
en niet-drinkers in de aandachtstesten bij minder
jarigen.
Vrouwelijke piekdrinkers maakten meer fou
ten op de Gordon Diagnostic Vigilance task. Deze taak
is een maat voor volgehouden aandacht, maar ook
voor impulscontrole. Het verschil werd kleiner
nadat gecorrigeerd werd voor beginleeftijd voor
drinken. In de match to sample visual search task
waren er geen verschillen in prestaties (Towns
hend & Duka 2005). Scaife en Duka (2009) vonden
ook een slechtere aandacht (flexibiliteit, afdwalen)
bij vrouwelijke piekdrinkers vergeleken met nietpiekdrinkende vrouwen.
Besluitvorming
Alle onderzoekers die besluitvorming hebben
onderzocht, wezen op een slechtere prestatie voor
piekdrinkers vergeleken met niet-piekdrinkers.
Goudriaan e.a. (2007) toonden dat de besluitvor
ming slechter was bij zware drinkers dan bij lichte
drinkers. Zwaar alcoholgebruik tijdens de eerste
en tweede meting (17-19 jaar) was ook sterker gere
lateerd aan een slechtere besluitvorming dan
zwaar alcoholgebruik in de latere periodes (20-21
jaar). Hoe langer er gedronken werd, hoe slechter
de besluitvorming. De piekdrinkers waren voor
namelijk hypersensitief voor beloning.

discussie
Slechter cognitief functioneren bij piekdrinkers
De studies (n = 19) opgenomen in dit litera
tuuronderzoek tonen een consistent verband tus

tijds c hr ift voo r p sy ch i a t ri e 55 ( 2013) 9

sen piekdrinken en slechter cognitief functione
ren, waarbij vrouwen gevoeliger zijn voor deze
negatieve effecten dan mannen. Bij adolescenten
bleek piekdrinken niet rechtstreeks samen te han
gen met slechtere prestaties op cognitieve taken
(uitgezonderd besluitvorming), maar wel met ver
anderingen in functionele hersenactivatiepatro
nen.
Het is opvallend dat studies met functionele
beeldvorming op taakprestatieniveau geen cogni
tieve defecten aantoonden. Wel vindt men een cor
relatie tussen veranderingen in hersenactiverings
patronen en prestaties op cognitieve taken (Squeg
lia e.a. 2011). Daarnaast toonden McQueeny e.a.
(2009) een verminderde integriteit van de witte
stof bij adolescenten die piekdrinken, vergeleken
met lichte drinkers. Dit betekent mogelijk een
slechtere connectiviteit, waardoor een tragere of
minder efficiënte verwerking van informatie
optreedt.
Mogelijke verklaringen voor het gebrek aan
neurocognitieve effecten zijn enerzijds dat de alco
holblootstelling op jonge leeftijd beperkter is dan
op jongvolwassen leeftijd. De cognitieve schade
kan dan nog mogelijk gecompenseerd worden via
veranderingen in hersenactivatie. Anderzijds kun
nen door de relatief kleine onderzoeksgroepen, die
kenmerkend zijn voor functioneel beeldvormend
onderzoek, subtielere neurocognitieve prestatie
verschillen gemist worden.
Alle studies toonden verbanden tussen piek
drinken en afname van neurocognitieve functies.
Wel zijn er verschillen tussen de verschillende
types van cognities en zijn de bevindingen onder
ling niet consistent. Er werden verbanden gevon
den tussen piekdrinken en een slechter geheugen.
De bevindingen tussen de verschillende types
geheugen zijn echter inconsistent. Dit vindt men
ook terug bij werkgeheugen, aandacht en de exe
cutieve functies
De soms tegenstrijdige bevindingen kunnen
te maken hebben met het gebruik van diverse neu
ropsychologische testen, waardoor het onduide
lijk is in welke mate dezelfde functie gemeten
werd en de onderlinge vergelijking mank gaat. Bij
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verbaal geheugen werden verschillende bevindin
gen gevonden naargelang de testen die werden
gebruikt. Sommige testen bekend voor de hippo
campale betrokkenheid wezen op geheugenpro
blemen. Bij andere geheugentesten zag men eer
der perseveraties op testniveau en hogere activatie
van de prefrontale cortex, wijzend op moeilijkere
cognitieve controle (inhibitie). Verschillen in
gebruikte populaties, studieopzet, drinkpatronen
(beginleeftijd drinken, duur van alcoholgebruik,
definitie gehanteerd voor piekdrinken, enz.) kun
nen ook de inconsistentie verklaren.
Onderliggende structuren
De defecten binnen de verschillende cogni
tieve functiedomeinen zijn vermoedelijk terug te
brengen tot schade van de onderliggende neurobi
ologische structuren. Mogelijk zijn bepaalde cir
cuits gevoeliger voor de werking van alcohol dan
andere.
De prefrontale cortex en de hippocampus
(mediale temporale kwab) zijn gevoelig voor de
neurotoxische effecten van alcohol. Dit zijn de
twee gebieden die volop ontwikkelen in de adoles
centie. Functies die verband houden met deze her
senregio’s zullen waarschijnlijk meer aangetast
zijn. De hippocampus wordt in verband gebracht
met het geheugen en de prefrontale cortex met
besluitvorming en de executieve functies. Beeld
vormend onderzoek bij adolescenten bij geheu
gentaken toonde een hypoactivatie van de linker
hippocampus bij piekdrinken (Schweinsburg e.a.
2010). De slechtere geheugenfuncties vindt men
ook terug bij jongeren met een alcoholprobleem
(Hanson e.a. 2011). De slechtere executieve functies
en impulscontrole worden vaak in verband
gebracht met alcoholafhankelijkheid op latere
leeftijd (Goudriaan e.a. 2007; Tarter e.a. 2004).
Onderzoeken naar piekdrinken bij jongeren tonen
dat deze jongeren risico lopen op alcoholafhanke
lijkheid (Chassin e.a. 2002).
De meeste onderzoeken in deze review zijn
cross-sectioneel, waardoor het onmogelijk is oor
zakelijke verbanden in kaart te brengen. De cogni
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tieve defecten die samenhangen met piekdrinken
zijn mogelijk een rechtstreeks gevolg van piek
drinken, maar kunnen verklaard worden vanuit
een vooraf bestaande kwetsbaarheid. Hoewel dier
experimenteel onderzoek een causaal verband
toont, is humaan longitudinaal onderzoek aange
wezen. Niet alleen om dit verband te bevestigen,
maar ook om na te gaan hoe lang het in de volwas
senheid aanwezig blijft.
Genderverschillen
In vier van de elf studies die de genderinterac
tie onderzochten, vond men verschillen in de exe
cutieve functies (responsinhibitie), werkgeheugen
en aandacht. Het verschil tussen piekdrinken en
normaal drinkende controlegroepen was hier veel
meer uitgesproken bij de vrouwen dan bij man
nen. Ook hier waren de resultaten echter niet con
sistent, mogelijk doordat de onderzoeken niet
goed vergelijkbaar zijn qua studieopzet, populatie,
leeftijden en drinkpatronen.
Mannen en vrouwen verschillen in cognitief
functioneren en krijgen daardoor misschien uit
eenlopende gevoeligheden. Daarnaast verloopt de
neuronale ontwikkeling verschillend al naarge
lang het geslacht. De grijze stof is bij vrouwen 1-2
jaar eerder ontwikkeld. Zo was de correlatie met de
beginleeftijd sterker bij vrouwelijke piekdrinkers.
Bij dierenonderzoek komen Diaz e.a. (2011) tot een
zelfde vaststelling. Kwetsbaarheid voor neurologi
sche ontwikkelingsproblemen door piekdrinken
lijkt verbonden met deze kritieke fase van ontwik
keling, die later aanvangt bij mannen dan bij
vrouwen (Crews e.a. 2007).
Ook zullen vrouwen sneller dronken worden
hoewel ze minder alcohol consumeren en dus
meer neurotoxische effecten ervaren (als gevolg
van het verschillende alcoholmetabolisme). Alco
hol induceert hormonale fluctuaties, die op hun
beurt ook een effect hebben op de ruimtelijke
taken.
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Beperkingen
We moeten verschillende beperkingen van
ons overzicht vermelden. Het betreft een beschrij
vend overzichtsartikel, waardoor de conclusies
met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen
te worden. Doordat er zoveel verschillende cogni
tieve testen werden gebruikt, was een systemati
sche vergelijking moeilijk. Er is behoefte aan repli
caties van de onderzoeken; een meta-analyse kan
dan uitsluitsel geven over de relaties.
Tot slot werden bij enkele van de geïnclu
deerde studies ook deelnemers geïncludeerd die
ouder waren dan 25 jaar. Het waren slechts enkele
deelnemers, maar mogelijk kan dit de resultaten
beïnvloeden.

conclusie
Ondanks de genoemde beperkingen kunnen
we concluderen dat er een relatie is tussen piek
drinken en verminderde neuropsychologische
functies bij gezonde adolescenten en jongvolwas
senen, en dat dit verband het meest uitgesproken
is voor meisjes. Gezien de toenemende prevalentie
is dit hoogst zorgwekkend en dwingt volgens ons
tot actie.
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summary
Adolescent binge drinking: neurocognitive consequences and gender differences –
L. Amrani, L. De Backer, G. Dom –
background Binge drinking by adolescents and young adults is on the increase and is
having serious medical and social consequences. Over the last ten years more and more research has
been done into the neurocognitive effects of binge drinking and into the possibility that these effects
are gender-specific. However, so far, findings have been inconsistent.
aim To collect evidence for the negative impact of binge drinking on the neurocognitive
functioning of adolescents and young adults and to find out whether binge drinking has a more
serious effect on neurocognition in females than in males.
method We searched the literature using PubMed and Web of Science.
results Nineteen studies satisfied our selection criteria. Eleven studies examined the binge/
gender interaction.
conclusion There is considerable evidence that binge drinking does have a negative
effect on neurocognition in adolescents and young adults, particularly with regard to executive
functioning and memory. Females seem to be more susceptible than males to deficits in spatial
working memory and impulse control.
[tijdschrift voor psychiatrie 55(2013)9, 677-689]
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