
de baard in de keel
Tijdens de puberteit worden de stembanden van jongens langer. Daardoor 
krijgen ze een zwaardere stem. In die periode kraakt de stem en slaat hij soms 
over. We zeggen dan: hij heeft de baard in de keel.

hormonen
Hormonen zijn stofjes in je lichaam die allerlei dingen regelen, zoals groeien en gevoelens (of je je 
bijvoorbeeld blij of verdrietig voelt). Tijdens de puberteit zorgen die stofjes ervoor dat je lichaam zo 
verandert dat je kinderen kunt maken/krijgen.
 
de baarmoeder
De baarmoeder is een orgaan in het lichaam van de vrouw. Het is de plek waar de ongeboren baby 
rustig kan groeien tot het geboren kan worden.

de placenta
Een ander woord voor placenta is ‘moederkoek’. Via de placenta krijgt de baby in de baarmoeder 
zuurstof en voeding van de moeder. En via de placenta worden de afvalstoffen van de baby 
afgevoerd.

het aangeboren gedrag
Dingen die mensen meteen kunnen zodra ze geboren zijn. Bijvoorbeeld het zuigen aan de 
moederborst om melk binnen te krijgen.

het aangeleerde gedrag
Alle dingen die een mens pas na de geboorte leert (meestal van anderen). Bijvoorbeeld bouwen met 
blokken.

het imitatiegedrag
Gedrag dat je leert door anderen na te doen.

trial-and-error
Een manier van leren door dingen te proberen en dan te leren van je vergissingen en successen.

de invloed
Iets wat of iemand die jouw gedrag of manier van denken verandert.

het groepsgedrag
Gedrag dat jij overneemt van mensen uit een bepaalde groep (bijvoorbeeld club, land, mensen die 
van een bepaalde soort muziek houden) omdat je bij die groep wilt horen.

massamedia
Alle media die we gebruiken om het grote publiek te informeren. Denk aan internet, tv, radio, 
kranten en tijdschriften.

sociale media
Websites op internet waar mensen met elkaar praten en ideeën uitwisselen.

de accijns
Een belasting die de overheid gebruikt als een soort straf voor fout gedrag van burgers.
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de subsidie
Een premie die de overheid gebruikt als een soort beloning voor goed gedrag van burgers.

de sluikreclame
Reclame die onopvallend voorkomt in fi lms en tv-series.

de fl itsreclame
Reclame die als een fl its in beeld verschijnt. Flitsreclame is te snel om bewust te zien, maar je 
hersenen vangen de fl its wel op.

de psychiater
Een arts die zich bezig houdt met het veranderen van ongewenst gedrag.

de hypnotiseur
Iemand die je onder hypnose kan brengen. Onder hypnose ben je heel sterk geconcentreerd op één 
ding.
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