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Tot voor kort was het ‘not done’ om de neurobiologische en ook neuro-
psychologische processen in relatie tot criminaliteit en andere vormen 
van antisociaal gedrag te bestuderen. Rond 1978 begon wat is gaan heten 
de ‘affaire Buikhuisen’. Wouter Buikhuisen, toen grondlegger van het 
WODC en later hoogleraar te Leiden, kwam met voornemens en plannen 
om dat soort aspecten van deviant gedrag te onderzoeken. Hij meende 
dat met alleen aandacht voor maatschappelijke factoren niet volstaan 
kon worden. Overigens was het rond die tijd op veel terreinen van de 
sociale wetenschappen ‘verdacht’ om aan (neuro)biologische processen 
aandacht te besteden. Denk aan de wijze waarop de hoogleraar psycholo-
gie Hans Jurgen Eysenck in het Verenigd Koninkrijk benaderd werd toen 
hij uitdrukkelijk aan deze thematiek aandacht besteedde (Hahn Rafter, 
2006). Veel minder ingrijpend maar toch ook wel frappant was dat de 
gedragstheoretisch geïnteresseerde socioloog George Homans zijn ‘revised 
edition’ van Social Behaviour, its elementary forms (1974) ten opzichte 
van de in 1961 verschenen eerste druk op tal van gebieden vernieuwde, 
maar het hoofdstuk over dierengedrag en sociologie wegliet. Edward O. 
Wilson publiceerde in 1975 zijn beroemd geworden Sociobiology: The New 
Synthesis over de evolutionaire benadering van sociaal gedrag. Dit boek 
gaat in belangrijke mate over het sociale gedrag van dieren, maar het 
laatste hoofstuk dat is gewijd aan de evolutionaire wortels van menselijk 
gedrag was aanleiding tot heftige discussies, zowel in de Verenigde Staten 
als in Nederland. Het boek Sociobiologie ter discussie (Frans de Waal, 1981) 
biedt daarvan een levendig overzicht. Zo zijn er nog tal van andere voor-
beelden te noemen.

In de tijd dat deze kwesties speelden maar vooral in de jaren daarna, 
gingen de neurobiologie en neuropsychologie voort en nam de kennis 
over biologische (mede)oorzaken van antisociaal gedrag flink toe. Voor 
een deel is dat te danken aan verbeterde manieren van waarnemen. Van 
de klassieke ‘galvanische huidreactie’ (in de jaren zestig en zeventig) naar 
fMRI’s en PET-scans in de jaren vanaf rond 1990, is als een paradigmawis-
seling in waarnemingstheorieën en -technieken te beschouwen.

Terwijl het WODC de draad van de relatie tussen biologie en criminolo-
gie eind jaren negentig opnam (Justitiële verkenningen 3, 2000) ontbrak 
het tot nu toe aan een gedegen en toch toegankelijk overzicht van een 
aantal belangrijke verschijnselen op dit gebied. Dr. Katy de Kogel heeft, 
ingebed in een netwerk van op het terrein van de neurobiologie en neuro-
psychologie vooraanstaande wetenschappers, de voorliggende studie 
geproduceerd. Steeds is geprobeerd maatschappelijke ontwikkelingen 
en problemen met resultaten uit onderzoek naar het functioneren van de 
hersenen te verbinden en na te gaan hoe de stand van de wetenschap is 
waar het interventies en hun effectiviteit betreft.

Voorwoord
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Prof. dr. Frans L. Leeuw
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Samenvatting

Inleiding

Het terugdringen van criminaliteit staat onverminderd hoog op de maat-
schappelijke agenda. Hoe crimineel gedrag verminderd of stopgezet kan 
worden is daarbij een belangrijke vraag. De laatste jaren wordt veel geïn-
vesteerd in de ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies gericht op 
het reduceren van de kans op recidive. Wetenschappers concluderen dat 
sommige interventies redelijk effectief zijn, maar dat onderzoek daar-
naast laat zien dat bij veel kinderen, jeugdigen en volwassenen ook de 
meest effectieve interventies onvoldoende werken. Een aantal van hen 
kan mogelijk baat hebben bij verfijndere diagnostiek en vernieuwing van 
interventies. Een ander belangrijk onderwerp is preventie. Veel criminele 
carrières beginnen met ernstig probleemgedrag in de kindertijd. De vraag 
is hoe een dergelijke ontwikkeling tijdig kan worden onderkend en hoe 
kan worden voorkomen dat kinderen ontsporen in crimineel gedrag. Het 
wetenschappelijke inzicht wint terrein dat bij de benadering van dit soort 
vraagstukken, naast sociale, maatschappelijke, rechtswetenschappelijke 
en psychologische, ook biologische factoren moeten worden betrokken.

De laatste decennia is het onderzoek dat inzichten oplevert over biolo-
gische processen die mede ten grondslag liggen aan antisociaal gedrag, 
waaronder ook crimineel gedrag, sterk gegroeid. Een in het oog sprin-
gende oorzaak vormen recente technologische ontwikkelingen. De 
kennis over de werking van de menselijke hersenen is snel toegenomen 
mede doordat we dankzij nieuwe hersenscantechnieken, zoals Magnetic 
Resonance Imaging (MRI), de hersenen nu steeds nauwkeuriger in beeld 
kunnen brengen en voor het eerst ook de hersenen ‘in actie’ kunnen 
bestuderen. Ook levert de moleculaire genetica veel nieuwe inzichten 
over bepaalde varianten van genen als risico- of beschermende factoren 
voor antisociaal gedrag. Een tweede oorzaak is dat door het groeiende 
aantal onderzoeken ook de theorievorming zich verder heeft ontwikkeld. 
De hypothesen over bijvoorbeeld de relaties tussen genetische factoren, 
opgroeicondities, emotionele en cognitieve problemen en de ontwikkeling 
van antisociaal gedrag zijn nu preciezer dan pakweg twintig jaar geleden.

Voor het ministerie van Justitie is het van belang om naast de huidige, 
overwegend sociaal-wetenschappelijke en rechtswetenschappelijke 
kennis, ook de ontwikkeling van neurobiologische kennis een plaats te 
geven in het onderzoek, het beleid en de praktijk. Dit is in de eerste plaats 
nodig om bij te kunnen blijven in de kennisontwikkeling. Dit past bij het 
idee dat beleid steeds meer kennisgericht en wetenschappelijk onder-
bouwd moet zijn. Het neurobiologische, neuropsychologische en gedrags-
genetische onderzoek is nog relatief onbekend in justitiekringen. Ten 
tweede zullen de wetenschappelijke ontwikkelingen in de neurobiologie 
en de genetica consequenties hebben voor het up to date houden en verder 
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10 De hersenen in beeld

ontwikkelen van diagnostiek en justitiële interventies. Om de voor de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties beschikbare middelen zo 
effectief mogelijk in te kunnen (blijven) zetten, is niet alleen kennis nodig 
over sociale en psychologische diagnostiek en interventies, maar ook van 
diagnostiek en interventies die aangrijpen op biologische factoren. Ten 
derde heeft de ontwikkeling van neurobiologische kennis implicaties voor 
de preventie van criminaliteit. Meer in het bijzonder gaat het om preven-
tie van de ontwikkeling van antisociaal gedrag dat ernstige overlast kan 
bezorgen en/of tot strafrechtelijke veroordeling kan leiden.
Ten vierde kan onderzoek op het raakvlak tussen de sociale psychologie 
en de neurowetenschap bijdragen aan de kennis over factoren die sociale 
cohesie kunnen bevorderen of juist belemmeren. In dat verband kan ook 
de vraag worden gesteld hoe ervoor kan worden gezorgd dat de komende 
jaren neurobiologisch onderzoek wordt verricht dat kennis en inzichten 
oplevert die aansluiten bij beleids- en praktijkvragen op het gebied van de 
preventie en reductie van criminaliteit. Een andere belangrijke vraag is 
hoe kennisoverdracht over de relevante ontwikkelingen op het gebied van 
de neurobiologie en de genetica naar professionals zoals rechters en in de 
juridische opleidingen kan plaatsvinden.

Deze literatuurstudie heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats wordt 
aan de hand van thema’s op het gebied van sancties en criminaliteit-
spreventie een aantal voorbeelden gepresenteerd van neurobiologische 
onderzoekslijnen. Dit gebeurt om een indruk te geven van waar dit type 
kennis aansluiting vindt of kan gaan vinden met maatschappelijke vraag-
stukken op het gebied van de effectiviteit van sancties en de preventie van 
antisociaal gedrag. In de tweede plaats wordt een begin gemaakt met het 
expliciteren van richtingen waarin toekomstig onderzoek zich zou kunnen 
bewegen.

De volgende thema’s komen in de hoofdstukken aan de orde: ‘kinder-
mishandeling en -verwaarlozing’, ‘probleemkinderen, gevaarlijke pubers 
en gewelddadige volwassenen’, ‘zedendelinquenten’, ‘terugdringen reci-
dive en justitiële interventies’ en ‘neurowetenschap en sociale binding 
en conflict’. De opbouw van de hoofdstukken is telkens dezelfde: eerst 
wordt de beleidscontext bij het desbetreffende thema beknopt geschetst 
en worden onderzoeksvragen benoemd die belangrijk zijn bij een weten-
schappelijke onderbouwing van het beleid op het desbetreffende terrein. 
Vervolgens wordt een indruk gegeven van neurobiologisch onderzoek dat 
relevant is voor het desbetreffende thema. De neurobiologische onder-
zoekslijnen die worden besproken zijn gekozen in samenspraak met 
deskundigen op dit terrein en daarnaast op basis van literatuuronderzoek.

Criminaliteit, normoverschrijdend gedrag, antisociaal gedrag, agressie en 
gewelddadig gedrag zijn begrippen die elkaar gedeeltelijk overlappen. Zo 
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11Samenvatting

voldoen bijvoorbeeld niet alle veroordeelde delinquenten aan de diagnose 
antisociale gedragsstoornis (ASP), en zal niet iedereen met de diagnose 
ASP delicten plegen waardoor hij met het strafrecht in aanraking komt. In 
deze studie wordt de term antisociaal gedrag als verzamelbegrip gebruikt 
voor de hierboven genoemde fenomenen.

Bevindingen

Kindermishandeling en -verwaarlozing
Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling en verwaarlozing, is 
wereldwijd maar ook in Nederland een ernstig probleem dat hoog op de 
politieke agenda staat. Mishandeling (fysiek, emotioneel, seksueel) of 
verwaarlozing op jeugdige leeftijd kan tot velerlei psychische en sociale 
problemen leiden en komt in onderzoek keer op keer naar voren als voor-
speller van later antisociaal gedrag. Om effectieve preventiestrategieën en 
interventies te kunnen ontwikkelen is meer inzicht nodig in de onderlig-
gende mechanismen die tot het verband leiden tussen mishandeling en 
later antisociaal gedrag.

Er wordt steeds meer bekend over de neurobiologische effecten van 
mishandeling en verwaarlozing. Onderzoek laat zien dat mishandeling 
en verwaarlozing gevolgen hebben voor de ontwikkeling en afstelling van 
het hormonale stresssysteem (een overactief stresssysteem kan leiden 
tot depressie en een onderactief stresssysteem kan leiden tot anti sociaal 
gedrag), voor het verwerken van sociale informatie (bijvoorbeeld het te 
snel situaties of gedrag van personen interpreteren als bedreigend of 
vijandig). Ook hebben ze invloed op het vermogen tot het aanmaken van 
chemische boodschapperstoffen in de hersenen die een belangrijke rol 
spelen bij positief sociaal gedrag en sociale hechting. Ten slotte hebben ze 
nadelige effecten op de cognitieve ontwikkeling. Daarbij gaat het onder 
meer om de executieve functies, zoals het beheersen van impulsen en het 
flexibel kunnen bijstellen van gedrag als de situatie verandert.
Niet bij alle mishandelde of verwaarloosde kinderen is er sprake van 
antisociaal gedrag. Onderzoek richt zich ook op de vraag hoe het komt 
dat sommige kinderen later wel en andere later geen antisociaal en 
gewelddadig gedrag vertonen. Daarbij blijkt een genetische kwetsbaar-
heid een rol te spelen. Onderzocht werd of het MAOA-gen dat belangrijke 
effecten heeft op de concentratie van chemische boodschapperstoffen in 
de hersenen, daarbij een rol speelt. Dit gen kent twee veelvoorkomende 
vormen: een korte en een lange variant. Het bleek dat alleen kinderen 
die én de korte vorm van het MAOA-gen hadden, én mishandeld waren 
een vergrote kans hadden om als volwassene antisociaal en gewelddadig 
gedrag te vertonen. Bij mishandelde kinderen met de lange variant van 
het MAOA-gen verschilde die kans niet van die van niet-mishandelde 
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12 De hersenen in beeld

kinderen. Wetenschappers hebben zich afgevraagd via welke mechanis-
men het MAOA-gen tot een verhoogd risico van antisociaal gedrag zou 
kunnen leiden. Onderzoek biedt aanwijzingen dat mensen met de korte 
vorm gevoeliger zijn voor vervelende sociale ervaringen, waarbij de gevoe-
ligheid van reageren waarschijnlijk mede te maken heeft met de concen-
traties van neurotransmitters in de hersenen. Neurotransmitters zijn 
boodschapperstoffen met belangrijke effecten op de ontwikkeling van de 
hersenen en op de communicatie tussen verschillende hersengebieden. Ze 
hebben veel invloed op de persoonlijkheid en op het sociale gedrag. Er zijn 
aanwijzingen dat bij mensen met de korte vorm van het MAOA-gen het 
circuit voor emotieregulatie in de hersenen minder stabiel is aangelegd. 
Er zijn overigens meer genen in verband gebracht met een verhoogd risico 
van antisociaal gedrag. Behalve het MAOA-gen zijn dit onder meer ook het 
COMT-gen, DRD4-gen en het 5HTT-gen. Al deze genen hebben invloed op 
de hersenontwikkeling, in het bijzonder op de neurotransmitters en hun 
aangrijpingsplaatsen.

‘Probleemkinderen, gevaarlijke pubers en gewelddadige volwassenen’
Het voorkomen en zo veel mogelijk terugdringen van criminaliteit staat 
onverminderd hoog op de agenda van het ministerie van Justitie. Veel 
criminele carrières beginnen met ernstig antisociaal gedrag en ander 
probleemgedrag in de kindertijd. Om effectieve preventiestrategieën te 
kunnen ontwerpen en uitbreiden is kennis nodig over dergelijke ontwik-
kelingstrajecten. Via welke mechanismen komt antisociaal gedrag tot 
ontwikkeling en hoe kan worden voorkomen dat kinderen en jeugdigen 
ontsporen in een criminele carrière? Daarnaast is uitbreiding van het 
inzicht nodig in de aspecten waarop interventies en risicomanagement bij 
criminele jeugdigen en volwassenen het beste kunnen worden gericht.

Er komen steeds meer gegevens uit onderzoek beschikbaar over de rela-
tie tussen een aantal met elkaar verweven neurobiologische systemen, 
emotionele en cognitieve problemen en persistent antisociaal gedrag 
(zie figuur S1). Deze systemen zijn het hormonale stresssysteem: de 
hypathalamus-hypofyse-bijnier-as (hypothalamus-pituitary-adrenal axis, 
HPA-as), het autonome zenuwstelsel (AZS), boodschapperstoffen in de 
hersenen (neurotransmitters, waaronder serotonine) en een circuit van 
hersengebieden die betrokken zijn bij de regulatie van emoties. De HPA-as 
loopt van de hypothalamus via de hypofyse naar de bijnier. De hypotha-
lamus produceert CRH (corticotropine releasing hormone), dit stimuleert 
de hypofyse tot afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) dat op 
zijn beurt de bijnierschors aanzet tot productie van het stresshormoon 
cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat het lichaam langere tijd met stress om 
kan gaan (bijvoorbeeld door een betere beschikbaarheid van energie).
Het autonome zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat we 
niet bewust kunnen aansturen maar dat automatisch reageert op  prikkels 

WODC_270_10.indd   12 3-11-2008   15:45:33



13Samenvatting

zoals honger, dorst, kou, maar ook op het ervaren van stress. Het AZS 
regelt functies zoals de hartslag, verwijding en vernauwing van bloedva-
ten en reacties van de zweetklieren. Reacties van het AZS worden in gang 
gezet door activiteit van hogere hersengebieden, met name de hypotha-
lamus. Onder emotieregulatie wordt verstaan de mate waarin emoties 
worden ervaren, worden geuit of juist onderdrukt. Het circuit voor emotie-
regulatie bestaat uit onder meer de orbitofrontale cortex (OFC, onderdeel 
van de prefrontale cortex, PFC), de amygdala, hippocampus, hypothala-
mus, anterior cingulate cortex (ACC), de insula en het ventrale striatum 
(zie figuren S2 en S3). De voorhersenen (PFC, OFC) zijn belangrijk voor de 
zogeheten executieve functies zoals planning, cognitieve flexibiliteit en 
abstractievermogen en de mogelijkheid om het eigen gedrag (ook bijvoor-
beeld emotionele impulsen) bij te sturen en te beheersen. De amygdala 
is betrokken bij emoties als angst en mogelijk ook bij impulsief agressief 
gedrag.

Figuur S1 De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as)

De rest van de 
hersenen (excl. 
hypothalamus)

Hypothalamus

AZS

CRH Hypofyse

Negatieve feedback

Bijnierschors
ACTH

Cortisol

De HPA-as (hypothalamus-pituitary-adrenal axis) loopt van de hypothalamus via de hypofyse naar 
de bijnier. De hypothalamus produceert CRH (corticotropine releasing hormone), dit stimuleert de 
hypofyse tot afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) dat op zijn beurt de bijnierschors aanzet 
tot productie van het stresshormoon cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat het lichaam langere tijd met 
stress om kan gaan (bijvoorbeeld door een betere beschikbaarheid van energie) maar kan op de 
lange duur schade veroorzaken (Kahn, 2006). Het stijgen van het cortisolgehalte in het bloed zet de 
hypothalamus en hypofyse via een negatief feedbacksysteem aan tot vermindering van de afgifte van 
respectievelijk CRH en ACTH. Zo kan de stressreactie weer uitdoven. De HPA-as wordt via de hypo-
thalamus aangestuurd vanuit de hersenen (o.a. door de amygdala) met behulp van neurotransmitters. 
De producten van de HPA-as hebben op hun beurt weer effecten op de hersenen (cortisol beïnvloedt 
bijvoorbeeld op die manier de stemming). De hypothalamus beïnvloedt ook de rest van het autonome 
zenuwstelsel (AZS) door middel van onder meer CRH. Dit uit zich onder meer door een verhoogde 
hartslag en zweetklierreactie.
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Figuur S2 Hersenstructuren die zijn betrokken bij de regulatie van 
emoties

Belangrijke structuren in het circuit dat ten grondslag ligt aan emotieregulatie. (A) De orbitoprefron-
tale cortex is groen weergegeven en de ventromediale prefrontale cortex rood. (B) De dorsolaterale 
prefrontale cortex. (C) De amygdala. (D) De anterior cingulate cortex. Elk van deze onderling verbon-
den structuren speelt een rol bij verschillende aspecten van emotieregulatie. Gebreken in een of meer 
van deze gebieden en/of de verbindingen tussen deze gebieden zijn geassocieerd met tekorten in het 
reguleren van emoties en ook met een verhoogde kans op impulsief agressief en gewelddadig gedrag 
(bron: Davidson, Putnam & Larson, 2000).

De genoemde systemen zijn nauw met elkaar verbonden. Het AZS en de 
HPA-as worden vanuit de hersenen aangestuurd door de hypothalamus. 
De hypothalamus heeft verbindingen met veel andere hersengebieden die 
betrokken zijn bij emotieregulatie. Gebieden uit dit circuit (bijvoorbeeld 
de amygdala) kunnen ook via de hypothalamus de HPA-as aansturen. De 
hersengebieden beïnvloeden elkaar onder meer met behulp van neuro-
transmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die signalen 
doorgeven van de ene hersencel naar de andere. Deze kunnen leiden tot 
verhoogde of juist verminderde activatie van een bepaalde functie of 
circuit. Verschillende gebieden uit het emotieregulatiecircuit bevatten 
veel aanhechtingsplaatsen voor de neurotransmitter serotonine. Het zien 
van een angstige situatie bijvoorbeeld, activeert normaal gesproken de 
amygdala, deze beïnvloedt de hypothalamus, die de HPA-as in werking zet 
met als eindproduct cortisol. De hypothalamus activeert ook het AZS met 
als resultaat een verhoogde hartslag en zweetklierreactie.
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Figuur S3 De regulatie van emotionele impulsen

Hoe worden op hersenniveau emotionele impulsen getemperd? Buckholtz en Meyer-Lindenberg 
(2008) achten het op basis van de bevindingen uit fMRI-studies plausibel dat de ventromediale pre-
frontale cortex (VMPFC) de cingulate cortex (CC) stimuleert, die vervolgens een temperende invloed 
heeft op de amygdala. Op deze manier kunnen emotionele impulsen worden onderdrukt. Bij mensen 
met de korte variant van het MAOA-gen zou dit systeem voor emotieregulatie minder goed zijn aan-
gelegd (bron: Buckholz & Meyer-Lindenberg, 2008).

In een groot aantal studies is een verband gevonden tussen enerzijds een 
lage activiteit van het autonome zenuwstelsel (blijkend uit een lage hart-
slag, lage huidweerstand) en een verlaagde activiteit van het hormonale 
stresssysteem (blijkend uit een laag cortisolniveau in reactie op stres-
soren zoals frustratie en provocatie) en anderzijds antisociaal gedrag. 
Daarnaast neemt in neurobiologische theorieën over antisociaal gedrag 
het onderzoek naar de wisselwerking tussen de prefrontale hersenen 
en de amygdala een centrale plaats in. Uit meerdere onderzoeken blijkt 
dat een minder goed werkende prefrontale cortex (vooral de OFC en 
MFC) geassocieerd is met een voorgeschiedenis van (impulsief) agressief 
gedrag. Verder blijken disfuncties van de amygdala en de daarmee nauw 
verbonden hippocampus te zijn gerelateerd aan agressief en/of geweld-
dadig gedrag. De hippocampus is onder meer betrokken bij het (emotio-
nele) langetermijngeheugen en bij het reguleren van de activiteit van het 
hormonale stresssysteem. Ten slotte blijkt er een verband te zijn tussen 
enerzijds een relatief lage activiteit van de prefrontale cortex ten opzichte 
van de activiteit van de amygdala, hippocampus en anderzijds impulsief 
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agressief en/of gewelddadig gedrag. Meerdere studies hebben bij mensen 
met antisociaal gedrag verlaagde niveaus van de neurotransmitter sero-
tonine gevonden. Bij de verbindingen tussen deze hersengebieden spelen 
neurotransmitters, onder andere serotonine, een rol. Serotonine kent 
veertien verschillende typen aanhechtingsplaatsen of receptoren. Het 
circuit voor emotieregulatie omvat veel serotoninereceptoren. Serotonine 
heeft vermoedelijk een remmend effect op reactieve agressie, mede door-
dat het impulsiviteit vermindert.

De ontwikkelingstrajecten die leiden tot antisociaal gedrag zijn divers. 
Er zijn verschillende theorieën over neurobiologische disfuncties die 
in verband worden gebracht met antisociaal gedrag. Volgens sommige 
wetenschappers zijn bij verschillende typen agressie, zoals impulsief 
agressief gedrag en instrumenteel, doelgericht agressief gedrag verschil-
lende neurobiologische factoren van belang. Persistent impulsief agres-
sief gedrag zou verband houden met een disfunctie van de executieve 
functies en mogelijk een hyperreactieve amygdala. De activiteit van de 
amygdala in reactie op echte of vermeende bedreigingen uit de omgeving 
wordt minder effectief getemperd vanuit de OFC. Daardoor is betrokkene 
minder goed in staat om het eigen gedrag te reguleren en bijvoorbeeld 
emotionele impulsen te beheersen. Bij instrumentele agressie zou eerder 
een te weinig functionerende amygdala een rol spelen, waardoor betrok-
kene minder goed in staat is om bijvoorbeeld emotionele signalen zoals 
angst en verdriet van de ander te herkennen en minder gevoelig is voor 
het leren van negatieve consequenties van gedrag. Hierdoor ontwikkelt bij 
deze personen de rem op antisociaal gedrag zich onvoldoende, zo wordt 
verondersteld.

Zedendelinquenten
Zedendelicten tegen volwassenen en vooral die tegen kinderen veroorza-
ken veel leed en leiden tot maatschappelijke beroering. De laatste jaren 
wekt grensoverschrijdend seksueel gedrag door jongeren, zoals groepsver-
krachtingen, maatschappelijke en politieke zorg. Ook wat betreft zeden-
delinquentie geldt dat inzicht in de onderliggende, neurobiologische, 
psychologische en sociale mechanismen die leiden tot seksueel probleem-
gedrag nodig is om effectieve preventie- en interventiestrategieën te kun-
nen (door)ontwikkelen.

Volgens verschillende wetenschappers zou pedofilie het gevolg kunnen 
zijn van een ontwikkelingsstoornis die dateert van voor de geboorte of 
begint in de kinderjaren. Zij onderbouwen dit met een variatie aan gege-
vens, onder meer uit fMRI-studies. Zo komen volgens sommige onder-
zoeken verwondingen aan het hoofd in de kindertijd bij pedofielen vaker 
voor, en worden in recent onderzoek structurele afwijkingen in gebieden 
in de hersenen die met de seksuele ontwikkeling te maken hebben gerap-
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porteerd. Bij een deel van de zedendelinquenten worden meer algemene 
neuropsychologische tekorten gevonden die niet specifiek met zedende-
licten te maken hebben, bijvoorbeeld gebrekkige impulsbeheersing.
Er is nog relatief weinig onderzoek naar de endocrinologische aspecten 
van zedendelinquentie. Meer inzicht daarin zou mogelijk van nut kunnen 
zijn bij het risicomanagement. In een recente studie werd bijvoorbeeld 
gevonden dat het testosteronniveau bij de intake in een behandelkliniek 
de kans op en de ernst van latere recidive voorspelde.

Justitiële interventies en terugdringen recidive
Het terugdringen van recidive is een speerpunt in het beleid van het 
ministerie van Justitie. In het gevangenissysteem, de tbs-sector, de reclas-
sering en het justitiële jeugdbeleid wordt de laatste jaren steeds meer 
gekozen voor ‘evidence based’ diagnostiek, risicotaxatie en gedragsinter-
venties met het doel het recidiverisico te verminderen. Keer op keer blijkt 
uit meta-analyses van grote aantallen effectonderzoeken dat een deel van 
de huidige interventies redelijk effectief is, maar dat voor een groot aantal 
kinderen, jeugdigen en volwassenen ook deze interventies niet of onvol-
doende werken.

Onderzoek laat zien dat het van belang is om bij het ontwikkelen en 
plannen van interventies rekening te houden met neurobiologische en 
-psychologische kenmerken die geassocieerd zijn met de verwerking van 
sociale en emotionele informatie, het functioneren van het stresssysteem 
en de regulatie van het eigen gedrag. Volwassen gedetineerden en kinde-
ren met persistent antisociaal gedrag die tekorten in de genoemde func-
ties hadden, reageerden slechter op een cognitief gedragstherapeutisch 
programma. Verfijning van diagnostiek, waarbij naast sociale en psycho-
logische aspecten ook neuropsychologische en neurobiologische factoren 
worden betrokken, is nodig om tot een betere keuze van interventies te 
komen en om vernieuwende interventies te kunnen ontwikkelen voor 
degenen die geen baat hebben bij de huidige interventies.

Vernieuwing van interventies kan mede komen vanuit technieken uit de 
neurologie die gebruikt worden om hersenfuncties te stimuleren of om 
een teveel aan activiteit van bepaalde hersencellen te verminderen. Voor-
beelden daarvan zijn Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS) en 
Deep Brain Stimulation (DBS). De toepassingsmogelijkheden van dit type 
methoden bij psychische problemen zoals stemmings- en angststoornis-
sen die worden gekenmerkt door emotionele problemen, worden in toene-
mende mate onderzocht. TMS wordt op bescheiden schaal onderzocht 
op bruikbaarheid om bij forensisch psychiatrische patiënten met psycho-
pathie bepaalde hersenfuncties te stimuleren.
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Het farmacologisch onderzoek naar menselijke agressie staat nog in de 
kinderschoenen hoewel medicatie tegen agressie in de klinische prak-
tijk regelmatig wordt toegepast. Voor langduriger behandeling worden 
middelen die werken op (bepaalde receptoren van) het serotonine-
  neurotransmittersysteem als mogelijk kansrijk gezien omdat ze  specifieke 
effecten op agressie kunnen hebben zonder het overige gedrag aan te 
tasten. Farmacologische behandeling wordt door wetenschappers als 
een belangrijk onderdeel van de behandeling van een deel van de zeden-
delinquenten gezien. Psychofarmaca gericht op het serotoninesysteem 
(SSRI’s) worden veel voorgeschreven en hebben minder bijwerkingen 
dan hormonale libidoremmers. Er is echter nog nauwelijks gecontroleerd 
effectonderzoek van SSRI’s ter vermindering van libido en van recidive 
bij zedendelinquenten. Ook is er nog weinig bekend over de werkings-
mechanismen.

Recent wordt meer bekend over de effecten van psychologische inter-
venties op neurobiologische processen. Bij dwangstoornissen, fobieën 
en depressie zijn verschillende voorbeelden beschreven die meer inzicht 
geven in de werking van de therapie op hersenniveau. Bijvoorbeeld hoe 
afname van angsten gedurende de therapie gepaard gaat met verande-
ringen in hersengebieden die betrokken zijn bij emotieregulatie. Een rele-
vante vraag is ook in hoeverre de neurochemische en neuroanatomische 
paden die betrokken zijn bij het reguleren van emoties en van agressief 
gedrag, worden beïnvloed door het zien van agressie (bijvoorbeeld op 
televisie) en door andere ‘alledaagse activiteiten’. Het is al langer bekend 
dat gewelddadige film en televisie en videospellen de kans op agressie en 
geweld bij de kijkers of spelers op de kortere termijn kunnen vergroten. 
Langeretermijneffecten zijn minder bekend, onder meer omdat ze lasti-
ger te onderzoeken zijn. De effecten van gewelddadige videospellen zijn 
mogelijk groter dan die van film, omdat deze actief en interactief worden 
gespeeld waardoor neurale circuits vermoedelijk intensiever aangespro-
ken worden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gewelddadige video-
spellen spelen patronen in de hersenactiviteit laten zien die lijken op die 
bij individuen met een gestoorde agressieregulatie. Of er langetermijn-
effecten zijn van het (veelvuldig) spelen van gewelddadige videospellen 
op de ontwikkeling van neurale circuits voor agressieregulatie zou in een 
longitudinale studie moeten worden onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat tekorten aan voedingsstoffen in de baarmoeder 
en in de kindertijd verband houden met later antisociaal gedrag. Een 
mogelijk mechanisme waardoor de tekorten tot een verhoogd risico op 
antisociaal gedrag leiden zou ontregeling zijn van de ontwikkeling van 
het serotonine-neurotransmittersysteem, waardoor de ontwikkeling van 
de emotie- en stressregulatie verstoord raakt. Er is onderzoek dat wijst 
op het belang van vroege preventie door goede prenatale zorg, Dit zou 
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ziekten en ontwikkelingsstoornissen maar ook antisociaal gedrag kunnen 
helpen voorkomen. Daarbij gaat het onder meer om preventie van roken 
en alcoholgebruik en stress van de zwangere moeder. Ook kan verrijking 
van de omgeving wat betreft voeding en activiteiten bij kinderen die in 
armoede opgroeien, de kans op later antisociaal gedrag verminderen. Er 
zijn aanwijzingen dat voedingssupplementen agressief gedrag bij jongvol-
wassen delinquenten kunnen verminderen.

Neurowetenschap en sociale bindingen en conflicten
Naast de groeiende kennis over de neurobiologie van antisociaal gedrag is 
er ook juist veel onderzoek dat zich richt op de neurobiologische basis van 
positief sociaal gedrag zoals empathie en samenwerking. Het vakgebied 
dat zich hiermee bezighoudt wordt social neuroscience genoemd. Ook dit 
is een voor het ministerie van Justitie belangrijk kennisgebied, omdat ken-
nis over factoren die prosociaal gedrag zoals samenwerking of het naleven 
van sociale normen bevorderen, mogelijk mede richtinggevend kan zijn 
voor strategieën ter preventie en reductie van antisociaal gedrag en voor 
het verbeteren van sociale samenhang.

Empathie is een belangrijk concept in criminologische theorieën. Er is 
veel psychologisch onderzoek over. Recent onderzoek werpt meer licht op 
de onderliggende neurobiologische processen. Het laat zien dat bij empa-
thie ook zogeheten spiegelneuronen betrokken zijn. Spiegelneuronen zijn 
neuronen die zowel geactiveerd worden bij het zien van een doelgerichte 
actie als bij het zelf uitvoeren ervan. Bij het meevoelen van sociale emoties 
zoals schuldgevoel, schaamte, trots, lustgevoel en walging zijn spiegelneu-
ronen betrokken die zich bevinden in de insula. De insula is betrokken 
bij de verwerking van emotionele informatie (bijvoorbeeld afkeer, angst, 
woede, liefde) en krijgt onder meer input van de amygdala. Gedacht wordt 
dat de insula fysieke prikkels in kaart brengt die met emoties verband 
houden en zo bijdraagt aan bewustwording van de emotionele erva-
ring. Meer kennis over de neurobiologische factoren die van belang zijn 
bij empathie kan mogelijk meer inzicht opleveren in de onderliggende 
problematiek van stoornissen als psychopathie en autisme waarbij gebrek 
aan empathie één van de kenmerken is.

Met behulp van spelparadigma’s wordt onderzocht onder welke omstan-
digheden mensen geneigd zijn tot samenwerking, het steunen van het 
algemeen belang, het naleven van sociale normen, het nastreven van 
eigenbelang en het straffen van anderen die zich niet aan de sociale norm 
houden. Bij de verschillende experimenten wordt ook zichtbaar gemaakt 
welke processen daarbij in de hersenen optreden, bijvoorbeeld wat belo-
nend is, wat pijn doet en wanneer er calculaties worden gemaakt. Derge-
lijk onderzoek kan in aanvulling op sociaal-psychologisch en sociologisch 
onderzoek meer inzicht opleveren in mogelijkheden om antisociaal 
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gedrag te voorkomen doordat meer bekend wordt over de onderliggende 
mechanismen van prosociaal gedrag en over de situaties waarin mensen 
daartoe geneigd zijn.

Ook het bestuderen van sociale processen die kunnen leiden tot antiso-
ciaal gedrag behoort tot het terrein van de social neuroscience. Zo wordt 
onderzocht wat zich op neurobiologisch niveau afspeelt bij sociale proces-
sen als stereotypering en vooroordelen. Onderzoek biedt aanwijzingen 
dat de amygdala een rol speelt bij (onbewuste) vooroordelen en geeft ook 
inzicht in methoden om informatie zo aan te bieden dat de kans kleiner is 
dat vooroordelen worden geactiveerd. Een onderwerp dat zowel op sociaal 
niveau als op psychologisch en op neurobiologisch niveau wordt bestu-
deerd is sociale uitsluiting of ostracisme. Er zijn volgens wetenschappers 
aanwijzingen dat sociale uitsluiting dezelfde reacties in de hersenen 
oproept als fysieke pijn. Er lijken twee algemene copingstrategieën te zijn 
waar mensen toe kunnen neigen als ze worden buitengesloten. De eerste 
is het zoeken en versterken van sociale aansluiting en zelfvertrouwen. 
Dit betreft een relatief prosociale strategie. Individuen blijken dan echter 
extra gevoelig voor sociale acceptatie en zijn bereid daarvoor een hogere 
prijs te betalen. De tweede strategie is gericht op het verwerven van erken-
ning en op het herstel of van een zekere beheersing van de sociale situa-
tie. Deze zal volgens de desbetreffende wetenschappers eerder leiden tot 
antisociaal en agressief gedrag dan tot prosociaal gedrag. Geostraceerde 
individuen zouden mogelijk ontvankelijker zijn voor werving door extre-
mistische groepen die voor hen belangstelling tonen.

Beperkingen
De onderhavige studie is noodzakelijkerwijs beperkt. De neuroweten-
schappen vormen een vakgebied dat zich enorm snel ontwikkelt en wat 
hier gepresenteerd wordt moet in dat licht bezien worden. De verschillen-
de onderzoeksgebieden worden slechts globaal besproken. Er is in sterke 
mate gebruikgemaakt van een aantal belangrijke overzichtsartikelen en 
andere sleutelpublicaties. De lezer die meer over de desbetreffende onder-
werpen wil weten wordt verwezen naar deze artikelen.

Onderwerpen die ook van belang zijn voor het onderzoek naar preventie 
en reductie van antisociaal gedrag, maar in deze studie niet aan de orde 
komen zijn bijvoorbeeld de neurobiologie van verslaving, de neurobiolo-
gie van verschillende psychische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie, 
angststoornissen, dwangstoornissen, depressie). Ook de betekenis van de 
neurowetenschappen voor de rechtspleging en rechtshandhaving en ethi-
sche kanten van de neurobiologisch onderzoek in relatie tot antisociaal 
gedrag blijven in deze studie buiten beschouwing.
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Mogelijke onderzoeksrichtingen

In het navolgende wordt op basis van de hiervoor besproken onderzoeks-
lijnen een aantal suggesties gedaan voor globale onderzoeksrichtingen en 
eventuele toepassingsmogelijkheden. Sommige zaken kunnen op redelijk 
korte termijn op bruikbaarheid worden onderzocht. Aan de andere kant 
liggen er veel onderzoeksvragen open, ook daarvan komen een aantal 
voorbeelden aan de orde.

Ontwikkeling en preventie van antisociaal gedrag
Wetenschappers concluderen dat we over het geheel genomen maar matig 
succesvol zijn in preventie en behandeling van antisociaal en gewelddadig 
gedrag, omdat ook de meest effectieve interventies bij veel kinderen, jeug-
digen en volwassenen onvoldoende of niet werken. Dit komt onder meer 
doordat er nog te weinig kennis is over onderliggende cognitieve en emo-
tionele problemen en de neurobiologische oorzaken daarvan.

Een belangrijk onderzoeksthema is de relatie tussen genetische kenmer-
ken, stressvolle opgroeicondities, het functioneren van het emotie-
regulatiecircuit in de hersenen, de ontwikkeling van het stresssysteem 
en de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Wetenschappers stellen een 
integratief model voor waarin zij familiale factoren (waaronder gene-
tische invloeden en ongunstige opgroeiomstandigheden door bijvoor-
beeld mishandeling of verwaarlozing) in verband brengen met negatieve 
gedragseffecten (antisociale gedragsproblemen, criminaliteit). Neurobio-
logische tekorten die gekenmerkt worden door ontremming (bijvoorbeeld 
afwijkingen in het serotoninesysteem, het hormonale stresssysteem, de 
amygdala) en cognitieve en emotionele problemen (bijvoorbeeld leer- en 
geheugenproblemen, tekorten van de executieve functies of vijandige 
attributieprocessen) vormen daarbij mediërende factoren. Een dergelijk 
model biedt goede aanknopingspunten voor praktijkgericht wetenschap-
pelijk onderzoek.

Het meeste van het bestaande onderzoek naar neurobiologische factoren 
en antisociaal gedrag is correlationeel. Veelal wordt onderzocht of bij een 
populatie kinderen of jeugdigen met gedragsstoornissen, of delinquenten 
of forensisch psychiatrische patiënten met antisociaal of gewelddadig 
gedrag, sprake is van neurobiologische tekorten. Uit dergelijke onder-
zoeken kunnen geen conclusies worden getrokken over de vraag of de 
neurobiologische tekorten het antisociale gedrag veroorzaken. Dit zou wel 
kunnen gebeuren met behulp van experimenteel onderzoek waarbij de 
specifieke neurobiologische tekorten worden beïnvloed met bijvoorbeeld 
medicatie, en waarbij wordt nagegaan of daardoor tevens veranderingen 
optreden in het antisociale gedrag. Een ander voorbeeld is het beïnvloe-
den van gedrag door middel van psychologische behandeling waarbij 
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wordt nagegaan of dit samengaat met veranderingen in neurobiologische 
factoren. Door middel van longitudinale studies kan worden onderzocht 
of verandering in een bepaalde variabele, veranderingen in een andere 
variabele voorspellen. Bijvoorbeeld of ongunstige opgroeicondities en 
genetische factoren de aanzet vormen tot neurobiologische, emotionele en 
cognitieve problemen, die vervolgens op hun beurt in onderling samen-
spel resulteren in antisociaal gedrag.

Diagnostiek en subtypering
Diagnostiek en subtypering zijn belangrijk voor een zo effectief mogelijke 
keuze van interventies. Er zou al op korte termijn meer gebruik kunnen 
worden gemaakt van neurobiologische factoren om de waarde daarvan te 
onderzoeken voor subtypering en verfijning van diagnostiek in aanvul-
ling op de gebruikelijke psychologische en psychiatrische diagnostiek. 
Diagnostiek en subtypering voorafgaand aan een interventie kunnen 
als doel hebben om tot de keuze van de meest passende interventie voor 
betrokkene te komen. Ze kunnen ook worden benut om de individuen 
te identificeren voor wie een bepaalde interventie (nog) niet geschikt is 
omdat betrokkene bijvoorbeeld bepaalde basisvaardigheden mist die 
nodig zijn om de interventie te kunnen doorlopen. Na afloop van een 
interventie kan bijvoorbeeld subtypering plaatsvinden wat betreft indi-
viduen bij wie de interventie voldoende effect heeft gehad en degenen bij 
wie dat niet het geval is. Te denken valt onder meer aan neurobiologische 
parameters gerelateerd aan reactiviteit van het stresssysteem (hartslag, 
zweetklierreactie, cortisolreactie), het functioneren van de amygdala 
(taken op het gebied van herkenning van gezichtsuitdrukkingen, gevoe-
ligheid voor angstvolle prikkels, leren door negatieve consequenties) en 
de executieve functies (bijvoorbeeld taken waarin het eigen gedrag moet 
worden bijgestuurd of gecorrigeerd, impulsbeheersingstaken).

De neurobiologische parameters zouden naast subtypering mogelijk ook 
kunnen worden benut om te onderzoeken in hoeverre behandeldoelen 
worden bereikt. Op de kortere termijn zouden ook resultaten kunnen 
worden bereikt van normerings- en valideringsonderzoek van neuro-
biologische parameters. Sommige neurobiologische factoren, zoals het 
testosteronniveau kunnen mogelijk ook een toegevoegde waarde hebben 
bij risicotaxatie. Een aanvullend neurobiologisch instrumentarium kan 
ook methodologisch voordelen bieden. De diagnostiek bij jeugdigen en bij 
volwassenen vindt vooral plaats op basis van vragenlijsten en interviews. 
Dit zijn methoden die gevoelig zijn voor vertekening door bijvoorbeeld 
sociaal wenselijk antwoorden. Een aanvullend neurobiologisch instru-
mentarium kent dergelijke bezwaren veelal minder (maar kent niettemin 
uiteraard ook beperkingen).
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Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen genetische profielen en 
het risico van specifieke psychische en gedragsproblematiek, waaronder 
ook antisociaal gedrag. Ook blijkt uit onderzoek dat genetische kenmer-
ken in de psychiatrie belangrijke informatie kunnen bieden over de kans 
op succes en op bijwerkingen bij de toepassing van medicatie. Verschil-
lende wetenschappers verwachten dat genetische profielen in de toekomst 
belangrijker zullen worden bij de indicatiestelling voor (gedrags)inter-
venties. Ook met het oog op de indicatiestelling en evaluatie van justitiële 
interventies is het van belang om te bezien op welke wijze en onder welke 
condities dergelijke informatie kan worden benut. Subtypering op basis 
van genetische profielen om hierover door middel van onderzoek meer 
kennis te verwerven kan daarbij een eerste stap zijn.

Vernieuwing van interventies
Neurobiologische factoren kunnen in de eerste plaats bijdragen aan 
de verdere ontwikkeling van in de justitiële context reeds gebruikte 
interventies zoals cognitief gedragstherapeutische programma’s of far-
macologische behandeling. Ten tweede kunnen ze bijdragen aan het 
ontwikkelen van nieuwe interventies. Daarbij kan ook worden gedacht 
aan interventies die in een andere setting reeds ontwikkeld zijn en op 
effectiviteit onderzocht, maar die nog niet in de justitiecontext worden 
toegepast, bijvoorbeeld neuropsychologische taken die in een leer- en 
onderwijscontext worden gebruikt en die de ontwikkeling van bepaalde 
hersenfuncties stimuleren die ook van belang zijn in relatie tot antisociaal 
gedrag. In het verslavingsonderzoek wordt de mogelijkheid onderzocht 
om onbewuste aandachtsprocessen te trainen. Dit zou ook interessant 
kunnen zijn bij kinderen of volwassenen met antisociaal gedrag die een 
zogeheten ‘hostility bias’ hebben, de neiging om ambigue situaties als vij-
andig te interpreteren. Ook wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid 
van het beïnvloeden van straf- en van beloningsgevoeligheid door middel 
van neuropsychologische taken of neurologische technieken zoals TMS. 
Verder is het gebruik van beloningsparadigma’s misschien een alternatief 
bij gedragsinterventies en oudertrainingen voor (jeugdige) delinquenten 
die verminderd strafgevoelig zijn, maar wel sterk gericht zijn op beloning.

De toenemende kennis over de mechanismen achter de effecten van 
verwaarlozing en mishandeling op het (latere) gedrag, kan op den duur 
handvatten bieden voor de vernieuwing van interventies. Er kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan interventies die de ontwikkeling van sociale 
informatieverwerking en van cognitieve functies ondersteunen, zoals het 
trainen van executieve functies. Verder suggereren sommige wetenschap-
pers om te onderzoeken of het toedienen van oxytocine wellicht hulp 
kan bieden aan personen die het zelf te weinig aanmaken. Ook wordt een 
relatie gelegd tussen een lage reactiviteit van het hormonale stresssysteem 
zoals die gevonden wordt bij kinderen die veel antisociaal gedrag vertonen 
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en cognitieve en emotionele problemen (zoals een versterkte neiging om 
sociale situaties als vijandig te interpreteren). Wetenschappers beargu-
menteren dat de cortisolpiek zoals die bij normale proefpersonen optreedt 
in reactie op een stressvolle gebeurtenis mogelijk nodig is om de aard van 
een conflict in te kunnen schatten en om op een proportionele wijze te 
kunnen reageren. Kinderen met antisociaal gedrag laten zo’n cortisolpiek 
juist niet zien. Een minder goede werking van het hormonale stresssys-
teem, zoals die wordt gezien bij antisociale kinderen, kan mogelijk de 
cognitieve en emotionele informatieverwerking belemmeren die nodig 
is voor gedragstherapeutische interventies. In dat geval zouden kinderen 
met verlaagde basisniveaus van cortisol of een verlaagde fysiologische 
reactie op stressoren, wellicht effectiever kunnen worden behandeld door 
eerst medicamenteus de werking van het hormonale stresssysteem te 
normaliseren, alvorens gedragsinterventies aan te bieden. Er zou meer 
wetenschappelijk onderzoek kunnen worden verricht naar de disfuncties 
en naar farmacologische behandelingsmogelijkheden van de HPA-as bij 
kinderen en volwassenen met antisociaal gedrag.

Naast en in combinatie met psychologische interventies zou ook farmaco-
logische behandeling bij met name ernstige agressie behulpzaam kunnen 
zijn. De farmacotherapie van menselijke agressie is een gebied waarop 
nog relatief weinig onderzoek is verricht. Het onderzoek naar de neurobio-
logische factoren die in verband worden gebracht met antisociaal gedrag 
en de modellen voor verschillende typen ontsporende menselijke agressie, 
kunnen daarbij ongetwijfeld een belangrijke inspiratiebron zijn. Er zijn 
voorbeelden van onderzoek waarbij beeldvormende technieken worden 
gebruikt om meer inzicht te krijgen in de werkzame mechanismen van 
medicatietherapie bij agressief gedrag. Farmacotherapie wordt op basis 
van de huidige gegevens als een veelbelovend onderdeel van interventies 
bij grensoverschrijdend seksueel gedrag gezien, naast psychologische 
behandeling en toezicht. Hoewel medicatie gericht op deze aspecten 
wordt toegepast, is er nog weinig kennis van de neurobiologie en endocri-
nologie van verschillende typen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het 
zou bijvoorbeeld belangrijk zijn te onderzoeken op welke punten van de 
hypothalamus-hypofyse-geslachtsklieren-as (HPG-as) en van de HPA-as 
er mogelijk afwijkingen zijn bij (een aantal van de) zedendelinquenten. 
Meer inzicht in deze mechanismen zou kunnen bijdragen aan verhoging 
van de effectiviteit van (farmacologische) interventies. Voor zowel de 
farmacotherapie bij mensen met ernstige agressie als voor libidorem-
mende medicatie bij zedendelinquenten, geldt dat er een groot gebrek 
is aan methodologisch goed effectonderzoek, terwijl de medicatie in de 
praktijk wel regelmatig wordt ingezet.

Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar kandidaatgenen die worden 
beschouwd als risicofactoren voor specifieke problematiek, onder meer bij 
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psychiatrische stoornissen, verslaving en persistent antisociaal gedrag. 
In het voorgaande is besproken dat interacties tussen genetische aanleg 
(bijvoorbeeld varianten van het MAOA-gen, DRD4-gen, COMT-gen, 5HTT-
gen, zie voor uitleg bijlage 3), de hersenontwikkeling en omgevingsfacto-
ren (ongunstige opgroeiomstandigheden) vermoedelijk belangrijk zijn bij 
het ontstaan van antisociaal gedrag. Bij verschillende somatische ziekten 
wordt gebruikgemaakt van op het genetische profiel van de patiënt afge-
stemde medicatie (bijvoorbeeld bij borstkanker) en ook bij psychiatrische 
ziektebeelden wordt de zogeheten farmacogenetica in toenemende mate 
in onderzoek en behandeling betrokken. Deze ontwikkelingen zijn moge-
lijk ook van belang voor het onderzoek naar interventies bij anti sociaal 
gedrag. Misschien zal bijvoorbeeld blijken dat sommige interventies beter 
werken bij mensen met veel van het enzym MAOA in de hersenen en 
andere beter bij mensen met relatief weinig MAOA.

Er komen steeds meer studies die bijvoorbeeld met beeldvormende tech-
nieken zoals de fMRI laten zien dat psychologische behandeling effecten 
kan hebben op biologische processen in de hersenen. Dit is belangrijk 
onderzoek omdat het meer inzicht kan verschaffen in de werkzame 
mechanismen van psychotherapie. Het is zinvol om die kennis ook te krij-
gen over psychologische behandelingen gericht op het verminderen van 
antisociaal gedrag. Die kennis kan vervolgens worden benut om zo effec-
tief mogelijke psychologische behandelingen te ontwikkelen.

Verbreding en interdisciplinariteit
In veel van de neurobiologische onderzoeken die in deze studie zijn 
besproken, zijn gewelddadige delinquenten, forensisch psychiatrische 
patiënten of kinderen/jeugdigen met gedragsstoornissen betrokken. Het 
zou zinvol zijn om ook onderzoek te doen bij andere populaties om te 
weten te komen of de bevindingen over neurobiologische processen die 
in verband gebracht worden met antisociaal gedrag wellicht in een breder 
perspectief te benutten zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
plegers van verkeersdelicten waarbij agressie of roekeloos gedrag een rol 
speelt. Maatregelen die worden opgelegd voor verkeersdelicten die zijn 
veroorzaakt door dit soort gedrag, kunnen hierdoor mogelijk meer op 
maat worden gemaakt. Ook kan worden gedacht aan lichtere vormen van 
antisociaal gedrag zoals vernieling en voetbalvandalisme.

Het besproken onderzoek is ook relevant voor de samenwerking van 
justitie op lokaal niveau met bijvoorbeeld gemeenten. Mede omdat de 
besproken inzichten niet alleen van belang zijn voor het signaleren en 
terugdringen van antisociaal gedrag, maar ook vanuit een perspectief 
van het bevorderen van sociale cohesie. Ook is het besproken onderzoek 
relevant voor bijvoorbeeld de jeugdzorg en de geestelijke en algemene 
gezondheidszorg. Te denken valt aan agressieproblematiek binnen de 
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reguliere psychiatrie, aan de relatie tussen stress en agressie en anderzijds 
de relatie tussen stress en depressie, en aan het belang van vroege preven-
tie en prenatale zorg. Daarnaast zijn de inzichten en onderzoekslijnen uit 
de neurobiologie die aan de orde zijn gekomen van belang voor het onder-
wijs. In het academische en post-academische onderwijs in de rechts-
wetenschappen zou meer aandacht kunnen worden besteed aan deze 
onderwerpen. Het neurobiologisch onderzoek naar antisociaal gedrag 
is ook van belang voor het basis- en voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld 
omdat dit tot meer inzicht kan leiden in hoe met antisociaal gedrag van 
leerlingen om te gaan.

Veel wetenschappers zijn het erover eens dat onderzoekers uit verschil-
lende vakgebieden met elkaar moeten samenwerken om complexe onder-
werpen als antisociaal gedrag op meer niveaus te kunnen bestuderen. 
Voor het onderzoek van vraagstukken op het gebied van preventie en 
reductie van criminaliteit zouden aanpalende onderzoeksterreinen meer 
kunnen worden benut, bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg, op 
het gebied van onderwijs en ook voor dieronderzoek. In dieronderzoek 
kunnen oorzaak- en gevolgrelaties worden onderzocht door middel van 
experimenteel onderzoek dat bij mensen om praktische en/of ethische 
redenen niet kan worden verricht.

Conclusies

Neurobiologisch en gedragsgenetisch wetenschappelijk onderzoek hebben 
het laatste tiental jaren in de algemene psychiatrie veel invloed. Ze heb-
ben aanzienlijk bijgedragen aan het begrip van psychiatrische stoornissen 
zoals schizofrenie en depressie. In justitiekringen is het neurobiologisch 
en gedragsgenetisch onderzoek nog relatief onbekend. Het is in het beleid, 
de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot justiti-
ele interventies nog onderbenut. Dat geldt voor de forensische psychiatrie, 
voor gedragsinterventies en forensische zorg in het gevangeniswezen 
en de jeugdinrichtingen, voor de ambulante behandelingen en voor het 
(reclasserings)toezicht.

Samenvattend kunnen de in deze studie besproken neurobiologische 
onderzoekslijnen behulpzaam zijn bij:
– het verkrijgen van meer inzicht in de onderliggende mechanismen en 

drijvende krachten van antisociaal gedrag;
– het up to date houden van bestaande gedragsinterventies;
– het up to date houden en verder ontwikkelen van het diagnostische 

instrumentarium en van risicotaxatie-instrumenten;
– selectie van de meest passende interventies (subtypering);
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– het ontwikkelen van nieuwe interventies voor niet-responders bij tradi-
tionele interventies;

– verder inzicht verwerven in onderliggende mechanismen van de ont-
wikkeling, het in stand blijven en het stoppen van antisociaal gedrag;

– het verder ontwikkelen van de kennis over beschermende factoren 
tegen de ontwikkeling van antisociaal gedrag;

– het verwerven van meer inzicht in de mogelijkheden om te voorkomen 
dat kinderen en jeugdigen ‘ontsporen’ in antisociaal gedrag;

– het mede beïnvloeden van de (nationale) onderzoeksagenda zodat ook 
neurobiologisch onderzoek wordt verricht dat relevant is voor (toekom-
stige) justitiële toepassingen.

Tot slot worden de volgende vier algemene aanbevelingen gedaan:
1 Neem als uitgangspunt dat biologische parameters evenzeer in onder-

zoek, diagnostiek en behandeling betrokken moeten worden als psy-
chologische en sociale. Zonder de biologische factoren missen we een 
deel van de onderliggende mechanismen en drijvende krachten van 
(antisociaal) gedrag.

2 Draag zorg voor interdisciplinair onderzoek waarin sociale, psychische 
en biologische factoren worden betrokken en analoog daaraan weten-
schappers van de verschillende disciplines.

3 Betrek de praktijk (bijvoorbeeld behandelaars in justitiële inrichtingen) 
vanaf het begin ook bij de ontwikkeling van onderzoeksplannen en 
-vragen. Niet pas wanneer wetenschappelijke bevindingen gereed zijn 
voor toepassing in de praktijk.

4 Zorg voor overdracht van de kennis naar de samenleving, en naar 
opleidingen voor juristen en anderen die in het justitiebeleid en in de 
praktijk werkzaam zijn.

De hoofdconclusie van deze literatuurstudie is dat de besproken studies 
onderbouwen dat neurobiologische factoren een structurele plaats verdie-
nen in het onderzoek naar de veroorzaking, preventie en reductie van 
antisociaal gedrag.
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Inleiding1

1.1 Achtergrond

Het terugdringen van criminaliteit staat onverminderd hoog op de maat-
schappelijke agenda. Een belangrijke vraag is hoe crimineel gedrag kan 
worden voorkomen of stopgezet. De laatste jaren wordt veel geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies gericht op het ver-
minderen van crimineel gedrag. Wetenschappers concluderen dat de 
bestaande interventies redelijk effectief zijn, maar onderzoek laat daar-
naast zien dat bij veel kinderen, jeugdigen en volwassenen ook de meest 
effectieve interventies onvoldoende werken. Een ander belangrijk onder-
werp is preventie. Veel criminele carrières beginnen met ernstig pro-
bleemgedrag in de kindertijd. De vraag is hoe een dergelijke ontwikkeling 
tijdig kan worden onderkend en hoe kan worden voorkomen dat kinderen 
ontsporen in crimineel gedrag. Uit wetenschappelijk onderzoek wordt 
steeds duidelijker dat bij de benadering van dit soort vraagstukken, naast 
sociale, maatschappelijke, rechtswetenschappelijke en psychologische, 
ook biologische factoren moeten worden betrokken.

Er is een omvangrijke hoeveelheid aan onderzoeksresultaten die inzich-
ten opleveren over biologische processen die mede ten grondslag liggen 
aan impulsief agressief en antisociaal gedrag, waaronder ook crimineel 
gedrag. De laatste jaren is dit onderzoeksgebied sterk tot bloei gekomen. 
Dit komt enerzijds door technologische ontwikkelingen. Zo is de kennis 
over de werking van de menselijke hersenen de laatste decennia in hoog 
tempo toegenomen mede doordat we dankzij nieuwe hersenscantech-
nieken, zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI), de hersenen nu steeds 
nauwkeuriger in beeld kunnen brengen en voor het eerst ook de hersenen 
‘in actie’ kunnen bestuderen (zie figuur 1). Ook de moleculaire genetica 
levert veel nieuwe inzichten op over genvarianten als risico- of bescher-
mende factoren voor antisociaal gedrag. Anderzijds heeft de inhoudelijke 
theorievorming zich de laatste decennia verder ontwikkeld, zodat scher-
pere hypothesen mogelijk zijn, over bijvoorbeeld de relatie tussen stress 
en de ontwikkeling van antisociaal gedrag, dan pakweg twintig jaar geleden. 
Gezien de voortschrijding van dit onderzoek is de vraag van belang hoe 
het ministerie van Justitie op de groeiende kennis over neurobiologische 
factoren in relatie tot impulsief agressief en antisociaal gedrag kan anti-
ciperen. De ontwikkelingen in het neurobiologisch en gedragsgenetisch 
onderzoek zullen consequenties hebben voor het up to date houden en 
verder ontwikkelen van onder meer diagnostiek en justitiële interventies. 
Zo lijkt het een kwestie van tijd te zijn voordat nieuwe kennis over de 
wijze waarop jeugdige hersenen leren, verwerkt wordt in bestaande inter-
venties, of tot nieuwe interventies leidt. Ditzelfde geldt voor het up to date 
houden van beleid op het gebied van criminaliteitspreventie en de bestrij-
ding van de gevolgen van criminaliteit. Dit alles leidt tot de vraag hoe het 
kennisaanbod dat zich aandient binnen het beleid van het ministerie van 
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Justitie en in de praktijk van de tenuitvoerlegging van straffen en maat-
regelen kan worden opgenomen. In dat verband kan ook de vraag worden 
gesteld hoe ervoor kan worden gezorgd dat de komende jaren neurobio-
logisch onderzoek wordt verricht dat kennis en inzichten oplevert die 
specifiek aansluiten bij beleids- en praktijkvragen op het gebied van de 
preventie en reductie van criminaliteit. Een andere belangrijke vraag is 
hoe kennisoverdracht naar professionals zoals rechters en in de juridische 
opleidingen kan plaatsvinden.

Het is om ten minste drie redenen nodig dat het ministerie van Justitie 
naast de huidige, overwegend sociaal-wetenschappelijke en rechtsweten-
schappelijke kennis, ook de neurobiologische kennisontwikkeling incor-
poreert:
1 Om bij te kunnen blijven in de kennisontwikkeling. In aanvulling op de 

kennis over sociaal-maatschappelijke en psychologische determinan-
ten van antisociaal en crimineel gedrag, is ook kennis over biologische 
risico- en beschermende factoren van belang. Dit past bij het idee dat 
beleid meer en meer kennisgericht en kennisgestuurd moet zijn. Het 
neurobiologisch, neuropsychologisch en gedragsgenetisch onderzoek is 
nog relatief onbekend in justitiekringen en in de juridische opleidingen 
(zie ook Leeuw, 2007).

2 Om de voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties beschik-
bare middelen zo effectief mogelijk in te kunnen (blijven) zetten. Meer 
in het bijzonder gaat het om de inzet met betrekking tot diagnostiek en 
gedragsinterventies bij jeugdige en volwassen delinquenten en foren-
sisch psychiatrische patiënten. Naast, in aanvulling op en mogelijk 
deels in plaats van interventies van psychologische, sociale, en maat-
schappelijke aard en van op vaardigheden gerichte interventies, is ook 
kennis nodig over en ontwikkeling van interventies die aangrijpen op 
biologische factoren.

3 Om de voor criminaliteitspreventie beschikbare middelen zo effectief 
mogelijk in te kunnen (blijven) zetten. Meer in het bijzonder gaat het 
om preventie van de ontwikkeling van antisociaal gedrag dat ernstige 
overlast kan bezorgen en/of tot strafrechtelijke veroordeling kan leiden.

Deze literatuurstudie geeft een indruk van neurobiologisch, neuropsycho-
logisch en gedragsgenetisch onderzoek dat van belang is voor het gebied 
van criminaliteitspreventie en sancties. Meer specifiek gaat het om onder-
zoek dat relevant is met het oog op de tenuitvoerlegging van strafrechte-
lijke sancties en de diagnostiek, gedragsinterventies en behandeling die in 
dat kader bij volwassenen, jeugdigen en kinderen plaatsvinden. Daarnaast 
gaat het om onderzoek dat van belang is met het oog op vroege signalering 
en preventie van antisociaal en (seksueel) gewelddadig gedrag. Van belang 
is ook onderzoek naar sociale processen die tot antisociaal gedrag kunnen 
leiden (bijvoorbeeld sociale uitsluiting). Ook wordt kort aandacht besteed
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Figuur 1 MRI-scanner

Op de monitor zijn de beelden te zien die worden gemaakt met behulp van de fMRI-scanner die te 
zien is op de achtergrond. De onderzoekers van de universiteit van Wisconsin bestuderen de activi-
teit van verschillende hersengebieden in reactie op emotionele prikkels (Bron: Keck Laboratory for 
 Functional Brain Imaging and Behavior, University of Wisconsin, Madison, foto: Jeff Milner)

aan neurobiologisch onderzoek naar factoren zoals empathie die juist 
kunnen beschermen tegen het ontwikkelen van anti sociaal gedrag en die 
kunnen helpen bij het bevorderen van sociale cohesie.

Deze studie heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats wordt aan de 
hand van thema’s op het gebied van sancties en criminaliteitspreventie 
een aantal voorbeelden gepresenteerd van neurobiologische onderzoeks-
lijnen. Dit gebeurt om een indruk te geven van waar dit type kennis 
aansluiting vindt of kan gaan vinden met vraagstukken op het gebied van 
de tenuitvoerlegging van sancties en de preventie van antisociaal gedrag, 
waaronder geweldscriminaliteit. In de tweede plaats wordt een begin 
gemaakt met het expliciteren van richtingen waarin toekomstig onder-
zoek zich zou kunnen bewegen.

De volgende paragraaf (1.2) begint met een korte begripsafbakening en 
omschrijving van antisociaal gedrag. De hoofdstukken zijn vervolgens 
gewijd aan de volgende thema’s: ‘kindermishandeling en -verwaarlozing’, 
‘probleemkinderen, gevaarlijke pubers en gewelddadige volwassenen’, 
‘zedendelinquenten’ en ‘terugdringen recidive en justitiële interventies’ 
en ‘neurowetenschap en sociale bindingen en conflicten’. De opbouw van 
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de hoofdstukken is telkens dezelfde: eerst wordt de beleidscontext bij het 
desbetreffende thema beknopt geschetst en worden onderzoeksvragen 
benoemd die belangrijk zijn bij een wetenschappelijke onderbouwing 
van het beleid. Vervolgens wordt een indruk gegeven van neurobiologisch 
onderzoek dat relevant is voor het desbetreffende thema. De neurobiologi-
sche onderzoekslijnen die worden besproken zijn gekozen in samenspraak 
met deskundigen op dit terrein (zie bijlagen 1 en 2)1 en daarnaast op basis 
van literatuuronderzoek. De studie eindigt met een concluderend hoofd-
stuk waarin de nadruk ligt op mogelijke toekomstige onderzoeksrichtin-
gen. In bijlage 1 wordt het netwerk van geraadpleegde wetenschappers 
weergegeven en in bijlage 2 de beleidsfunctionarissen die bij een ronde-
tafelbijeenkomst over ‘Justitie en neurobiologie’ zijn betrokken. In bijlage 
3 wordt een aantal begrippen op het gebied van de neurobiologie, genetica 
en neuropsychologie kort omschreven.

De laatste jaren is de belangstelling voor neurobiologisch onderzoek in 
relatie tot antisociaal gedrag bij wetenschappers en clinici groeiende. In 
2000 wordt in Nederland door middel van het symposium ‘Violence in 
juveniles: neurobiological factors’ georganiseerd door Doreleijers, voor het 
eerst sinds meer dan tien jaar aandacht besteed aan biologisch georiën-
teerd onderzoek naar antisociaal gedrag (zie ook Donker, 2000; Buikhui-
sen & Mednick, 1988). Sindsdien is de belangstelling voor dit onderwerp 
alleen maar toegenomen, getuige het aantal bijeenkomsten,2 themanum-
mers in vaktijdschriften3 en de ontwikkelingen in het wetenschappelijk 
onderzoek op dit gebied (meerdere publicaties, zie literatuur; Experti-
secentrum Forensische Psychiatrie, 2008). Toch is de bijdrage van de 

1 De voorliggende inventarisatie is het initiatief van de Directie Sancties en Preventiebeleid (DSP) en het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Om het 
ministerie van Justitie en het justitieveld/de ketenpartners nader inhoudelijk én strategisch te kunnen 
informeren en adviseren over dit type onderzoek, heeft het WODC literatuuronderzoek verricht en een 
netwerk van deskundigen opgebouwd (bijlage 1). Met de deskundigen zijn vraaggesprekken gevoerd 
en is een expertmeeting gehouden over de vraag welke (neuro)biologische onderzoekslijnen het meest 
van belang zijn voor het ministerie van Justitie. De keuze van de in de voorliggende studie besproken 
literatuur is mede gebaseerd op de gesprekken met de experts. Op 11 oktober 2007 is een rondetafelbij-
eenkomst gehouden met functionarissen van het ministerie van Justitie en van de justitiële inrichtingen 
(bijlage 2). Daarbij zijn aan de hand van een factsheet (De Kogel, 2007) en een tweetal presentaties een 
aantal onderzoekslijnen besproken.

2 Discussiemiddag ‘Biosociale perspectieven in de criminologie’. Nederlands Vereniging voor Kriminologie, 
13 oktober 2005. 

 Jaarlijks Congres Neurobiologie. Nieuw kompas voor de forensische psychiatrie. Pompestichting, januari 
2006, 2007, 2008.

 Lezing Adrian Raine: ‘Brain mechanisms and criminal behavior; implications for criminal justice policy’. 
Vrije Universiteit/Ministerie van Justitie/WODC, 17 oktober 2006.

 Lezing Bernard Gesch: Over voeding en agressief gedrag. WODC, 26 oktober 2006.
 Symposium Neurobiologische factoren van antisociaal gedrag onder jongeren. Vrije Universiteit,  

18 oktober 2006.
 Congres Justitie & Cognitie, 20 november, 2007.
 Libidoremmende medicatie in de behandeling van zedendelinquenten in Nederland, Expertisecentrum 

Forensische Psychiatrie 14 december 2007.
3 Themanummer ‘Biologische factoren van agressief gedrag’. Justitiële verkenningen, 3, 2000.
 Themanummer ‘Bio-sociale perspectieven in de criminologie’. Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4), 2005.
 Themanummer ‘Biologie en criminologie’. Justitiële verkenningen, 8, 2006.
 Themanummer ‘Technologie, cognitie en justitie’. Justitiële verkenningen, 1, 2008.

WODC_270_10.indd   32 3-11-2008   15:45:36



33Inleiding

neurobiologie, neuropsychologie en gedragsgenetica aan de Nederlandse 
(en Europese) forensische psychiatrie, forensische zorg in het gevangenis-
wezen en de gedragsinterventies voor jeugdige en volwassen delinquenten 
nog marginaal.

De voorliggende studie is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn bij 
beleids- en uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Justitie op het 
gebied van sancties en van preventie van criminaliteit. Het gaat bijvoor-
beeld om de Directie Sanctie- en Preventiebeleid, de Directie Justitieel 
Jeugdbeleid en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De studie is ook bedoeld 
voor de leiding en medewerkers van de justitiële inrichtingen, de Erken-
ningscommissie Gedragsinterventies Justitie, de rechterlijke macht en 
de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en andere organi-
saties die te maken hebben met maatschappelijke en wetenschappelijke 
vraagstukken op het gebied van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
sancties en de preventie van antisociaal gedrag en criminaliteit. Uiteraard 
is de studie ook bedoeld voor wetenschappers, en voor organisaties als 
NWO en ZON-MW. De behandelde onderwerpen bevinden zich ook op de 
raakvlakken tussen de ministeries van Justitie, Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) (behandeling, diagnostiek en preventie), Jeugd en Gezin 
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) (opvoeding, leren en 
trainen).

1.2 De begrippen criminaliteit, antisociaal gedrag en agressie

Antisociaal gedrag komt in vele vormen voor. Het kan gaan om ernstige 
gewelddadige delicten, mishandeling, diefstal, om roekeloos of agressief 
gedrag in het verkeer, maar ook om lichtere delicten zoals vernieling en 
vandalisme. Verder kan worden gedacht aan pesten, intimidatie, opstan-
dig gedrag en het bezorgen van overlast in buurten.
In de neurobiologische onderzoeken die hierna aan de orde zullen komen 
kunnen globaal drie verschillende manieren worden onderscheiden 
waarop antisociaal gedrag wordt gedefinieerd. Dit zijn 1) het overtreden 
van wettelijke of sociale normen, agressief of gewelddadig gedrag, 2) diag-
noses van psychische stoornissen zoals de antisociale persoonlijkheids-
stoornis, of 3) persoonlijkheidstrekken die gerelateerd zijn aan agressief of 
regelovertredend gedrag.

Criminaliteit of regelovertredend gedrag
Crimineel gedrag is het overtreden van in de wet vastgelegde en sociale 
normen. Welke gedragingen als crimineel worden omschreven kan in 
plaats en tijd verschillen. Er zijn wel enkele sleutelbegrippen te onderken-
nen bij de omschrijving van het concept criminaliteit. Dit zijn: 1) schade; 
2) sociale overeenstemming of consensus; en 3) een officiële maatschap-
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pelijke reactie (Henry, 2001). ‘Schade’ moet breed worden opgevat en heeft 
betrekking op de aard, ernst en mate van materiële en immateriële schade 
en het type slachtoffer. ‘Consensus’ verwijst naar de mate van sociale over-
eenstemming over de vraag of schade is toegebracht. Met ‘officiële maat-
schappelijke reactie’ wordt bedoeld het bestaan van strafwetgeving die 
specificeert in welke gevallen een schadeveroorzakend handelen kan wor-
den bestempeld als strafbaar en hoe daartegen wordt opgetreden. De drie 
dimensies zijn door de eeuwen heen in verschillende rechtswetenschap-
pelijke en criminologische tradities in wisselende mate benadrukt. Zo is er 
bijvoorbeeld debat over de vraag of bepaalde vormen van gedrag die aan-
zienlijke schade veroorzaken zoals ernstige mishandeling, universeel als 
crimineel gedrag kunnen worden aangemerkt.

In de onderzoeken over neurobiologische factoren en crimineel gedrag 
wordt criminaliteit veelal geoperationaliseerd als het plegen van geweld-
dadige delicten zoals moord, doodslag, mishandeling en vernieling. De 
nadruk ligt in mindere mate op niet-gewelddadige delicten. Onderzoeken 
naar neurobiologische factoren en fraude of diefstal bijvoorbeeld, zijn niet 
gemakkelijk te vinden. Wel benadrukken verschillende wetenschappers 
dat individuen met persistent crimineel gedrag, vaak niet maar één type 
criminaliteit plegen, maar meerdere vormen van normoverschrijdend en 
crimineel gedrag vertonen (Moffitt, 2005; Buikhuisen, 2007). In crimi-
nologisch onderzoek wordt telkens een relatief kleine ‘harde kern’ van 
jeugdigen en volwassenen gevonden die verantwoordelijk is voor meer dan 
de helft van de delicten (zie voor een overzicht o.a. Piquero, Farrington & 
Blumstein, 2003).

Agressief of gewelddadig gedrag
Een gangbare omschrijving van menselijke agressie is ieder gedrag gericht 
tegen een ander individu met het onmiddelijke doel om schade te veroor-
zaken. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de dader moet beseffen 
dat het gedrag de ander schade zal doen, en dat de ander dit wil vermijden 
(o.a. Anderson & Bushman, 2002). Een in de forensisch psychiatrische lite-
ratuur gebruikte definitie van gewelddadig gedrag is: het opzettelijk toe-
brengen van fysieke of psychische schade aan anderen dan wel een poging 
daartoe of het dreigen daarmee (o.a. Philipse, De Ruiter, Hildebrand & 
Bouman, 2000). Er bestaan veel verschillende definities en indelingen 
van agressief gedrag. Zo zijn er bijvoorbeeld classificatiesystemen waarin 
‘normale’ en ‘abnormale’ of ‘ontsporende’ agressie worden onderschei-
den (o.a. Haller & Kruk, 2006). Het criterium daarbij is of agressief gedrag 
gebonden blijft aan bepaalde regels, zoals het stoppen van dit gedrag als 
de ander angst of verdriet toont. In onderzoek naar agressief gedrag bij 
mensen wordt onderscheid gemaakt tussen twee subtypen van agressief 
gedrag. Enerzijds ‘reactieve’, ook wel ‘impulsieve’ agressie en anderzijds 
‘proactieve’ of ‘instrumentele’ agressie (Dodge, 1991; Polman, Orobio de 
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Castro, Koops, Van Boxtel & Merk, 2007). Reactief agressief gedrag is een 
impulsieve emotionele reactie op frustratie of bedreiging. Proactief agres-
sief gedrag is ongevoelig, berekenend en gericht op het bereiken van een 
doel. De dichotomie van proactieve en reactieve agressie lijkt goede aan-
knopingspunten te bieden voor de beschrijving van en het onderzoek naar 
de neurologische basis van verschillende vormen van agressief gedrag. 
Volgens Van Goozen, Fairchild, Snoek en Harold (2007) zal deze vermoe-
delijk echter te eenvoudig blijken als in aanmerking wordt genomen hoe 
complex het samenspel is tussen de vele bij agressie betrokken hersenge-
bieden, neurotransmitter- en hormonale systemen.

Diagnoses van psychische stoornissen die gecorreleerd zijn met antisociaal 
en (impusief) agressief gedrag
Antisociaal gedrag, zoals gedefinieerd in termen van de diagnose anti-
sociale persoonlijkheidsstoornis (ASP), wordt gekenmerkt door een per-
sistent patroon van agressief, impulsief en normoverschrijdend gedrag 
(American Psychiatric Association, 1994). Een aanzienlijk percentage 
gedetineerden (ongeveer 47%) heeft de diagnose antisociale persoonlijk-
heidsstoornis (Fazel & Danesh, 2002). De stoornis psychopathie wordt 
naast een antisociale levensstijl gekenmerkt door een aantal persoons-
kenmerken, waaronder koelbloedigheid, gebrek aan empathie, manipu-
latie en pathologisch liegen. Personen met psychopathie kunnen worden 
beschouwd als een ernstiger subgroep onder degenen met een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis. ASP begint in de kindertijd en adolescentie. 
Wanneer kinderen of jeugdigen een ernstig en persistent patroon verto-
nen van schenden van de basale rechten van anderen en van maatschap-
pelijke normen en regels wordt gesproken van een Disruptive Behavior 
Disorder (DBD). DBD omvat de zogeheten Conduct Disorder (CD) en de 
Oppositional Defiant Disorder. De Nederlandse benaming is gedragsstoor-
nis. DBD wordt als voorloper van de antisociale persoonlijkheidsstoornis 
beschouwd, hoewel niet alle kinderen met DBD later ASP ontwikkelen. 
Sommige neurobiologische en gedragsgenetische onderzoeken richten 
zich niet zo zeer op stoornissen maar op persoonlijkheidstrekken die risi-
cofactoren of juist beschermende factoren zouden kunnen vormen voor cri-
mineel gedrag. Bestudeerd worden trekken als bijvoorbeeld vijandigheid, 
impulsiviteit en (gebrek aan) empathisch vermogen.

Criminaliteit, normoverschrijdend gedrag, antisociaal gedrag, agressie en 
gewelddadig gedrag zijn begrippen die elkaar gedeeltelijk overlappen. Zo 
voldoen bijvoorbeeld niet alle veroordeelde delinquenten aan de dia gnose 
antisociale gedragsstoornis, en zal niet iedereen met de diagnose ASP 
delicten plegen waardoor hij met het strafrecht in aanraking komt. In 
deze literatuurstudie wordt, in navolging van een aantal anderen (Morley 
& Hall, 2003; Van Goozen, Fairchild, Snoek & Harold, 2007) de term anti-
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sociaal gedrag als verzamelbegrip gebruikt voor de hierboven genoemde 
fenomenen.
In deze studie zal verder het begrip ‘neurobiologie’ breed worden gehan-
teerd, veelal kunnen ook verwante vakgebieden als de neuropsychologie 
en de endocrinologie hieronder worden begrepen. Deze worden waar dit 
relevant is echter ook afzonderlijk benoemd (zie bijlage 3 voor een korte 
omschrijving van de desbetreffende vakgebieden).

WODC_270_10.indd   36 3-11-2008   15:45:36



Kindermishandeling en -verwaarlozing2

2.1 De beleidscontext

De Verenigde Naties duiden mishandeling van kinderen door ouders of 
verzorgers wereldwijd aan als een ernstig, omvangrijk en vaak verborgen 
probleem (United Nations, 2006). Schattingen van het aantal mishan-
delde kinderen in de Verenigde Staten liggen rond de 1,5% (National Child 
Abuse and Neglect Data System, 2006). De twee eerste in Nederland ver-
richte onderzoeken leveren schattingen op van respectievelijk 3% (Van 
IJzendoorn, Prinzie, Euser, Groeneveld, Brilleslijper-Kater, Noort-Van der 
Linden, Bakermans-Kranenburg, Juffer, Mesman, Klein-Velderman & San 
Martin Beuk, 2007) en zelfs 20% (Lamers-Winkelman, Slot, Bijl & Vijlbrief, 
2007).

Bekend is dat kinderen die zijn verwaarloosd, of fysiek, emotioneel of 
seksueel mishandeld zijn, later een verhoogd risico lopen op tal van 
psychische en sociale problemen waaronder een verhoogde kans op delin-
quent, antisociaal en ander risicogedrag zoals middelenmisbruik (o.a. 
Maxfeld & Widom, 1996). De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de 
International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) 
bevelen een aantal preventieve strategieën aan. Wetenschappelijke onder-
steuning is er bijvoorbeeld voor de effectiviteit van steun aan gezinnen 
door middel van huisbezoeken en trainingen (WHO & ISPCAN, 2006). 
Beleidsmaatregelen in Nederland betreffen onder meer extra investering 
in vroege signalering en in een effectieve aanpak van kindermishande-
ling. Er wordt gestreefd naar landelijke implementatie van goede voor-
beelden en effectieve methoden (TK 2005-2006, 30 512, nr. 2, p. 13-14; 
Programma Jeugd en Gezin, TK 2006-2007, 31 001, nr. 5). Volgens de WHO 
is meer wetenschappelijke kennis nodig over de gevolgen van kinder-
mishandeling en -verwaarlozing. Zij beveelt aan om onderzoek te verrich-
ten naar de associatie tussen enerzijds verwaarlozing en mishandeling 
en anderzijds (later) risicogedrag zoals criminaliteit en problematisch 
middelengebruik (WHO & ISPCAN, 2006).

In dit verband zijn de volgende vragen belangrijk:
– Welke effecten hebben verwaarlozing en mishandeling op het 

cognitieve, sociale en emotionele functioneren van kinderen?
– Op welke wijze, via welke specifieke (neurobiologische) mechanismen, 

houden deze verband met (later) ‘high risk’-gedrag zoals antisociaal en 
gewelddadig gedrag en middelenmisbruik?

– Hoe komt het dat sommige mishandelde of verwaarloosde kinderen wel 
antisociaal en gewelddadig gedrag ontwikkelen en andere niet?

– Kunnen nadelige langeretermijneffecten van verwaarlozing en 
mishandeling worden verminderd en zo ja hoe?
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In de volgende paragrafen worden kort enkele voorbeelden beschreven 
van onderzoekslijnen die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden 
van deze vragen.

2.2 Neurobiologische en gedragsgenetische onderzoekslijnen

2.2.1 Mishandeling of verwaarlozing en later antisociaal gedrag

Mishandeling (fysiek, emotioneel, seksueel) of verwaarlozing voor het 
begin van de puberteit is een robuuste voorspeller van antisociaal gedrag 
op de middelbareschoolleeftijd en op volwassen leeftijd (o.a. Smith 
& Thornberry, 1995; Mullen, Martin, Anderson, Romans, & Herbison, 
1996; Edwards, Holder, Felitti, & Anda, 2003). Farrington en Welsh (2007) 
beschrijven drie belangrijke sociaal-psychologische theorieën over de 
wijze waarop het verband tussen mishandeling en later antisociaal en 
delinquent gedrag tot stand komt. Volgens de sociale leertheorie leren kin-
deren van hun mishandelende ouders antisociaal gedrag door imitatie en 
bekrachtiging. De sociale hechtingstheorie stelt dat mishandeling leidt tot 
minder hechting aan de ouders en daardoor tot geringere zelfbeheersing. 
Volgens de strain-theorie leidt de slechte behandeling tot negatieve gevoe-
lens die op hun beurt tot agressief gedrag leiden.
Geleidelijk aan wordt er meer bekend over de effecten van verwaarlozing 
en mishandeling op neurobiologisch niveau. Onderzoek laat zien dat 
ernstige stress en mishandeling of verwaarlozing op jonge leeftijd kunnen 
leiden tot blijvende veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen 
(Teicher, Andersen, Polcari, Anderson, Navalta & Kim, 2003; De Bellis, 
2005; Heide & Solomon, 2006). Volgens De Bellis gaat het om een cascade 
van veranderingen op meer niveaus: zowel endocrinologisch (hormo-
nen) als structureel (de anatomie van hersengebieden) en functioneel 
(de werking van hersengebieden). Als gevolg van slechte behandeling op 
jonge leeftijd treden er bijvoorbeeld veranderingen op in neurobiologi-
sche systemen voor de regulatie van stress en stemming: met name de 
hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as, zie figuur 2 en bijlage 3) en 
het autonome zenuwstelsel (AZS).
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Figuur 2 De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as)
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De HPA-as (hypothalamus-pituitary-adrenal axis) loopt van de hypothalamus via de hypofyse naar 
de bijnier. De hypothalamus produceert CRH (corticotropine releasing hormone), dit stimuleert de 
hypofyse tot afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) dat op zijn beurt de bijnierschors aanzet 
tot productie van het stresshormoon cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat het lichaam langere tijd met 
stress om kan gaan (bijvoorbeeld door een betere beschikbaarheid van energie) maar kan op de 
lange duur schade veroorzaken (Kahn, 2006). Het stijgen van het cortisolgehalte in het bloed zet de 
hypothalamus en hypofyse via een negatief feedbacksysteem aan tot vermindering van de afgifte van 
respectievelijk CRH en ACTH. Zo kan de stressreactie weer uitdoven. De HPA-as wordt via de hypo-
thalamus aangestuurd vanuit de hersenen (o.a. door de amygdala) met behulp van neurotransmitters. 
De producten van de HPA-as hebben op hun beurt weer effecten op de hersenen (cortisol beïnvloedt 
bijvoorbeeld op die manier de stemming). De hypothalamus beïnvloedt ook de rest van het autonome 
zenuwstelsel (AZS) door middel van onder meer CRH. Dit uit zich onder meer door een verhoogde 
hartslag en zweetklierreactie.

2.2.2 Mishandeling of verwaarlozing en de ontwikkeling van het stress-
systeem

Eén lijn van onderzoek richt zich op de gevolgen van mishandeling voor 
de ontwikkeling van het stresssysteem en de mogelijke relaties met later 
antisociaal gedrag (Susman, 2006; en zie voor een veelomvattende over-
zichtsstudie Van Goozen, Fairchild, Snoek & Harold, 2007). Vooral uit dier-
onderzoek is duidelijk geworden dat blootstelling aan ernstige stress op 
jonge leeftijd langdurige gevolgen heeft voor de ‘afstelling’ van het stress-
systeem. Ook bij mensen komt dergelijk onderzoek meer en meer van de 
grond. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek met volwassenen dat trauma-
tische ervaringen in de kindertijd kunnen leiden tot afwijkingen aan het 
stresssysteem die op volwassen leeftijd blijven bestaan. Zo bleek dat bij 
vrouwen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik of fysieke mis-
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handeling in de kindertijd, het stresssysteem actiever was in reactie op 
een stressvolle taak dan bij niet mishandelde vrouwen uit een controle-
groep (Heim, Newport, Heit, Graham, Wilcox, Bonsall, Miller & Nemeroff, 
2000).

In een aantal studies werd gevonden dat het hormonale stresssysteem 
(de HPA-as), bij mishandelde (jonge) kinderen actiever was. Dit bleek uit 
verhoogde cortisolconcentraties in het bloed. In andere studies (veelal bij 
pubers en volwassenen die in hun jeugd mishandeld waren) werd juist 
een verlaagde responsiviteit van de HPA-as gevonden (De Bellis, 2001; 
Bevans, Cerbone & Overstreet, 2005). Van Goozen et al. (2007) noemen 
de bevinding dat er twee verschillende patronen te herkennen zijn in de 
effecten van vroege verwaarlozing en mishandeling op individuen intri-
gerend. Het blijkt dat van degenen die bloot worden gesteld aan nadelige 
opgroeiomstandigheden zoals verwaarlozing en mishandeling, sommige 
individuen verhoogde basisniveaus van cortisol laten zien evenals een 
verhoogde reactiviteit van de HPA-as. De reactie van de HPA-as blijkt uit 
een toename van de productie van cortisol bij blootstelling aan stressvolle 
prikkels. Bij deze individuen worden ook sterkere reacties van het auto-
nome zenuwstelsel gevonden. Deze blijken uit een verhoogde hartslag en/
of zweetklierreactie op een stressvolle prikkel. Anderen daarentegen laten 
een tegenovergesteld patroon zien. Bij hen is het basale cortisolniveau 
juist verlaagd, evenals de reactiviteit van de HPA-as en van het autonome 
zenuwstelsel op stressvolle prikkels. Mogelijke verklaringen voor deze 
verschillende patronen zouden volgens van Goozen et al. (2007) enerzijds 
kunnen worden gezocht in sekseverschillen. Er zijn duidelijke seksever-
schillen in het voorkomen van psychische stoornissen. Vrouwen hebben 
meer kans op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis, terwijl 
bij mannen stoornissen die worden gekenmerkt door antisociaal en agres-
sief gedrag meer voorkomen. Deze stoornissen gaan gepaard met verschil-
lende patronen van functioneren van de HPA-as. Anderzijds zouden 
kenmerken van de stressvolle jeugdomstandigheden zoals het soort 
misbruik (seksueel en/of geweld) of verwaarlozing (fysiek of emotioneel) 
en de duur van de verwaarlozing of het misbruik en de ontwikkelings-
fase waarin dit optreedt een verklaring kunnen geven voor de gevonden 
individuele verschillen. Van Goozen et al. (2007) vermelden dat hen geen 
onderzoek bekend is naar de neurobiologische effecten van stress in 
verschillende ontwikkelingsfasen bij mensen, terwijl uit dieronderzoek 
blijkt dat de ontwikkelingsfase en kenmerken zoals duur en aard van 
de stressor van groot belang zijn voor de neurobiologische en gedrags-
effecten die deze heeft.

Vooral het patroon van verlaagde basisniveaus van cortisol en verlaagde 
reactiviteit van het stresssysteem wordt in verband gebracht met anti-
sociaal gedrag. Dit onderwerp komt verder aan bod in hoofdstuk 3. Zoals 
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eerder betoogd is de ontwikkeling van antisociaal gedrag een wisselwerking 
tussen individuele kwetsbaarheid en omgevingsfactoren. Dat wordt bijvoor-
beeld geïllustreerd door studies waarin werd gevonden dat jongens met 
een minder actief stresssysteem (blijkend uit een lage hartslag), een grotere 
kans hadden om later gewelddadige crimineel te worden als ze tevens 
een slechte relatie met hun ouders hadden (Brennan, Raine, Schulsinger, 
 Kirkegaard-Sorensen, Knop, Hutchings, Rosenberg & Mednick, 1997).
Mishandeling en verwaarlozing hebben mogelijk ook effecten op de de 
ontwikkeling van het cognitieve functioneren, waaronder de executieve 
functies (zie bijlage 3 voor uitleg) en het verwerken van sociale informatie 
(Lee & Hoaken, 2007). In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de relatie 
tussen deze factoren en antisociaal gedrag.

2.2.3 Mishandeling of verwaarlozing en sociale bindingen

Een tweede onderwerp van onderzoek is de gevolgen van mishandeling 
en verwaarlozing voor prosociaal gedrag en sociale bindingen. Een spe-
cifiek voorbeeld betreft verstoring door ongunstige opgroeiomstandig-
heden van het vermogen tot aanmaken van oxytocine en vasopressine, 
chemische stoffen die een belangrijke rol spelen bij positief sociaal gedrag. 
Oxytocine was al langer bekend als hormoon dat belangrijk is bij beval-
ling en borstvoeding. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd ontdekt 
dat oxytocine en vasopressine ook als boodschapperstoffen in het emotie-
regulatiecircuit van de hersenen functioneren (Buijs & Swaab, 1979). De 
neuropeptiden oxytocine en vasopressine spelen een sleutelrol bij complex 
sociaal en emotioneel gedrag, waaronder sociale toenadering en hechting, 
zo blijkt uit een uitgebreide hoeveelheid onderzoek (Insel & Fernald, 2004). 
Het gaat voor een groot deel om onderzoek aan dieren, maar ook het onder-
zoek bij mensen neemt toe.

Een Amerikaans onderzoek laat zien dat kinderen die als baby emotioneel 
en fysiek verwaarloosd zijn, aanzienlijk minder van de ‘liefdeshormonen’ 
oxytocine en vasopressine aanmaken dan kinderen die van begin af aan 
normale ouderzorg hebben gekend (Wismer Fries, Ziegler, Kurian, Jacoris & 
Pollak, 2005). In de studie werden achttien weeskinderen onderzoecht die 
gemiddeld ruim zestien maanden in een weeshuis in Roemenië of Rusland 
hadden verbleven en vervolgens waren geadopteerd door Amerikaanse 
gezinnen. Ze werden vergeleken met kinderen die door hun natuurlijke 
ouders werden opgevoed. De kinderen waren op het moment van het 
onderzoek ruim vier jaar oud. De kleuters werden tweemaal bij hen thuis 
getest. Het kind zat bij een van de testen op schoot bij zijn of haar (adoptie) 
moeder en in de andere test bij een onbekende vrouw. De test bestond uit 
dertig minuten fysieke spelletjes doen in opdracht van een computerpro-
gramma. Het betrof spelletjes met allerlei aanrakingen zoals elkaar over 
het hoofd aaien, kietelen, de vingers van de ander tellen en in elkaars oor 
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 fluisteren. Voor en na de test werd urine van de kinderen verzameld waar-
uit het oxytocine- en vasopressineniveau kon worden bepaald. Bekend is 
dat normaliter bij plezierig lichamelijk contact oxytocine wordt aange-
maakt. De oxytocinespiegels verschilden bij de basismeting niet tussen de 
twee groepen, maar bij de als baby verwaarloosde kinderen was de vaso-
pressinespiegel lager. Verder bleek dat in reactie op de test de oxytocine-
niveaus bij de kinderen in de controlegroep veel meer waren gestegen dan 
bij de voormalige weeshuiskinderen. Hoe het causale verband in elkaar 
zit is (nog) niet duidelijk. De onderzoekers geven aan dat bij de verwaar-
loosde kinderen het vermogen om oxytocine en vasopressine aan te 
maken mogelijk beschadigd is en dat ze daarom minder goed in staat zijn 
tot vertrouwen en affectie. Het kan echter ook zijn dat ze moeite hebben 
met vertrouwen en affectie en daarom weinig oxytocine en vasopressine 
aanmaken.

Oxytocine heeft meerdere effecten op sociaal gedrag. Zo wordt het geas-
socieerd met het vermogen om de mentale toestand van anderen af te 
lezen uit subtiele sociale signalen (Domes, Heinrichs, Michel, Berger & 
Herpertz, 2006). In een experiment kregen proefpersonen afbeeldingen te 
zien van gezichtsuitdrukkingen in het gebied rond de ogen (Reading the 
Mind from the Eyes Test, RMET, Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste 
& Plumb, 2001). Na toediening van oxytocine werden proefpersonen 
beter in het interpreteren van deze uitdrukkingen. Er zijn verschillende 
hypothesen over hoe dit zou komen. De hersengebieden die zijn betrok-
ken bij het verwerken van informatie over gezichtsuitdrukkingen zijn 
vrij goed bekend. Dit neurale netwerk omvat onder meer delen van de 
fusiforme gyrus (fusiform face area, FFA), de superior temporal sulcus, en 
de amygdala (Haxby, Hoffman & Gobbini, 2000). De onderzoekers geven 
aan dat oxytocine op verschillende niveaus in dit netwerk effect zou 
kunnen sorteren met als resultaat verbetering van het ‘lezen’ van gezichts-
uitdrukkingen.
Meerdere onderzoeken ondersteunen de sociale toenadering bevorde-
rende werking van oxytocine bij mensen. Oxytocine blijkt de reactivi-
teit van neurale circuits op vreesopwekkende of anderszins negatieve 
gezichtsuitdrukkingen af te zwakken en de communicatie van de amyg-
dala met gebieden in de hersenstam die betrokken zijn bij reacties van 
het autonome zenuwstelsel op vreesopwekkende prikkels te verminderen 
(Kirsch, Esslinger, Chen, Mier, Lis, Siddhanti, Gruppe, Mattay, Galhofer 
& Meyer-Lindenberg, 2005). Oxytocine versterkt daarnaast de belonende 
effecten van sociale interacties, waardoor de neiging tot sociale toenade-
ring groter wordt (en in het hierboven beschreven experiment mogelijk de 
motivatie om aan de gezichten-leestaak deel te nemen).

In een ander onderzoek verminderde toediening van oxytocine bij 
normale proefpersonen de reactie van het stresssysteem (gemeten als de 
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hoeveelheid cortisol) op een stressvolle taak (spreken en hoofdrekenen 
voor een kritisch publiek) (Heinrichs, Baumgartner, Kirschbaum, & Ehlert, 
2003). Oxytocine had daarmee een vergelijkbaar effect als so ciale steun 
van een goede vriend. Verder lijkt oxytocine het vertrouwen in anderen 
bij economische sociale interacties te bevorderen. In een laboratorium-
situatie vertrouwden proefpersonen anderen meer geld toe wanneer zij 
van tevoren via een neusspray oxytocine toegediend hadden gekregen 
(Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher & Fehr, 2005). Zie meer hierover in 
hoofdstuk 6.

Volgens verschillende wetenschappers kunnen de bevindingen over de 
positieve effecten van de toediening van oxytocine op de verwerking 
van sociale informatie, mogelijk implicaties hebben voor de behande-
ling van psychische stoornissen waarbij problemen met het verwerken 
van sociale informatie kenmerkend zijn en waarbij verlaagde oxytocine-
niveaus voorkomen, zoals autisme (Domes, Heinrichs, Michel, Berger & 
Herpertz, 2006).

2.2.4 Gen-omgevingsinteracties bij de ontwikkeling van antisociaal 
gedrag

Een derde onderzoekslijn gaat over de wisselwerking tussen enerzijds 
omgevingsinvloeden zoals ongunstige opgroeiomstandigheden, en ander-
zijds genetische en neurobiologische kenmerken bij het ontwikkelen van 
antisociaal en gewelddadig gedrag (Caspi & Moffitt, 2006). De meeste 
wetenschappers zijn het er wel over eens dat gedrag het resultaat is van én 
nature én nurture. De ontwikkeling van antisociaal gedrag kan het beste 
worden begrepen als het resultaat van een complex samenspel tussen 
enerzijds genetische en anderzijds omgevingsfactoren (Raine, Brennan, 
Farrington, & Mednick, 1997; Lahey, Waldman, & Burnett, 1999). Zo kan 
bijvoorbeeld een kind met ADHD (deels genetisch in oorsprong) lastig te 
hanteren zijn, waardoor sommige ouders het streng en inconsistent straf-
fen. Het risico van een antisociale ontwikkeling bij het kind neemt daar-
door toe. Het kind kan vervolgens reageren met vijandig en weerspannig 
gedrag, waardoor de negatieve ontwikkelingen zich voortzetten (Fishbein 
& Sheppard, 2006).

Caspi en collega’s volgden een cohort van 1.037 kinderen in Dunedin, 
Nieuw Zeeland vanaf hun geboorte tot 26-jarige leeftijd. Een deel van 
deze kinderen werd door de ouders mishandeld. De onderzoekers wilden 
weten hoe het kwam dat sommige van de mishandelde kinderen wel, en 
andere als jeugdige en volwassene geen antisociaal en gewelddadig gedrag 
vertoonden. Zij onderzochten of het MAOA-gen daarbij een rol speelt (zie 
bijlage 3 voor nadere uitleg over het MAOA-gen). Dit gen heeft belang-
rijke effecten op de concentratie van chemische  boodschapperstoffen in 

WODC_270_10.indd   43 3-11-2008   15:45:36



44 De hersenen in beeld

de hersenen. Het bleek dat alleen kinderen die én de korte vorm van het 
MAOA-gen hadden, én mishandeld waren een vergrote kans hadden om 
als volwassene antisociaal en gewelddadig gedrag te vertonen (Caspi, 
McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, Taylor, & Poulton, 2002). Bij mishan-
delde kinderen met de lange variant van het MAOA-gen verschilde die 
kans niet van die van niet-mishandelde kinderen. Dit verband werd in 
een aantal latere replicatiestudies bevestigd (meta-analyse: Kim-Cohen, 
Caspi, Taylor, Williams, Newcombe, Craig & Moffitt, 2006; Widom & 
Brzustowicz, 2006), in andere studies daarentegen niet (Huizinga, Haber-
stick, Smolen, Menard, Young, Corley, Stallings, Grotpeter & Hewitt, 2006; 
Prichard, Mackinnon, Jorm & Easteal, 2007).

Verschillende wetenschappers hebben zich afgevraagd via welke fysio-
logische en psychologische mechanismen dit genetische polymorfisme 
tot een verhoogde kans op antisociaal gedrag zou kunnen leiden. In een 
recente studie werd onderzocht of individuen met de korte variant van het 
MAOA-gen meer geneigd zijn tot agressie omdat zij sociaal ongevoelig zijn 
en er minder om geven anderen schade te berokkenen (proactieve agres-
sie), of dat zij een groter risico hebben agressie te vertonen omdat zij juist 
sociaal en emotioneel erg gevoelig zijn en daardoor op negatieve sociale 
ervaringen reageren met defensief agressief gedrag (reactieve agressie) 
(Eisenberger, Way, Taylor, Welch & Lieberman, 2006). Met behulp van 
vragenlijsten werd in kaart gebracht hoe hoog de proefpersonen scoorden 
op de neiging tot interpersoonlijke agressie (bijvoorbeeld: ‘De aandrang 
voelen om iemand iets aan te doen’) en op interpersoonlijke hypersen-
sitiviteit, oftewel het snel gekwetst zijn in interpersoonlijke contacten 
(bijvoorbeeld: ‘Heb je het gevoel dat mensen onvriendelijk zijn of een 
hekel aan je hebben?’, ‘Zijn je gevoelens snel gekwetst?’). De resultaten 
waren in overeenstemming met de tweede hypothese. Het bleek dat indi-
viduen met de korte vorm van het MAOA-gen hoger scoorden op agres-
sie en op interpersoonlijke hypersensitiviteit. In ander onderzoek werd 
gevonden dat sociale uitsluiting in een laboratoriumtaak, een vir tueel 
balspel, bij normale proefpersonen tot subjectief ervaren onplezierige 
gevoelens leidt. Daarnaast bleek het ook te leiden tot activatie van de 
dorsale anterior cingulate cortex (DACC), een gebied in de hersenen dat 
ook actief wordt bij fysieke pijn. Sociale uitsluiting doet dus letterlijk pijn, 
was een van de conclusies. In het hier beschreven MAOA-experiment 
kregen de proefpersonen deze taak ook. Het bleek dat de individuen die 
hoger scoorden op de persoonlijkheidstrekken ‘agressie’ en ‘interper-
soonlijke hypersensitiviteit’, als ze werden buitengesloten bij een virtueel 
balspel meer activiteit van de DACC vertoonden. De onderzoekers conclu-
deren dat deze resultaten bevestigen dat de korte vorm van het MAOA-gen 
eerder is geassocieerd met sociale gevoeligheid en reactieve agressie, dan 
met koelbloedige proactieve agressie.

WODC_270_10.indd   44 3-11-2008   15:45:36



45Kindermishandeling en -verwaarlozing

Figuur 3 De hersenen met onder meer de prefrontale cortex  
en de amygdala

De figuur illustreert de ligging van enkele hersenstructuren, zoals de prefrontale cortex en de  
amygdala, die in de hier besproken studies aan de orde komen (Bron: www.newhorizons.org/neuro/
diamond_aging.htm)

In een andere studie veronderstelden de onderzoekers dat de korte va riant 
van het MAOA-gen verband houdt met een minder goede werking van 
neurale circuits voor emotieregulatie en dat dit één van de neurobiologi-
sche mechanismen is achter het verband tussen MAOA, negatieve jeugd-
ervaringen en later antisociaal gedrag (Meyer-Lindenberg, Buckholtz, 
Kolachana, Hariri, Pezawas, Blasi, Wabnitz, Honea, Verchinski, Callicott, 
Egan, Mattay & Weinberger, 2006). Hierbij sluiten zij aan bij de theorie dat 
impulsief agressief gedrag geassocieerd is met verstoringen in het neurale 
circuit dat onder meer bestaat uit de amygdala en de mediale prefrontale 
hersenen en orbitofrontale hersenen. De amygdala is betrokken bij het 
genereren van emoties en emotionele reacties. De orbitofrontale cortex 
is nodig voor nodig voor het reguleren van gedrag waaronder het beheer-
sen van emoties (Davidson, Putnam & Larson; zie figuur 3 en bijlage 3). 
Bij persistent impulsief agressief gedrag werken volgens deze theorie 
de prefrontale structuren minder goed of is de activiteit van de amyg-
dala relatief groot ten opzichte van die van de prefrontale hersenen (in 
hoofdstuk 3 wordt specifieker ingegaan op de relatie tussen verschillende 
neurobiologische factoren en antisociaal gedrag).
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Figuur 4 fMRI-afbeelding van de reactie van de amygdala op 
 angstige en boze gezichten

a b

De fMRI-scan illustreert de activatie van de linkeramygdala (a) in reactie op afbeeldingen van ang-
stige en boze gezichten (b). Bij mannen en vrouwen met de lage expressievariant (korte vorm) van 
het MAOA-gen reageert de amygdala sterker op deze afbeeldingen dan bij mannen met de lange 
variant, zie ook de tekst (Bron foto fMRI-scan: Meyer-Lindenberg et al., 2006; bron voorbeelden van 
de gezichten: Ahmad Hariri, Ph.D., NIMH Clinical Brain Disorders Branch. NIMH Press Office NIMH-
press@nih.gov).

In een laboratoriumsituatie werden deze veronderstellingen nader onder-
zocht. De proefpersonen kregen daartoe een aantal neuropsychologische 
testen. Er werd onder meer nagegaan hoe normale proefpersonen met 
respectievelijk de korte of de lange variant van het MAOA-gen reageerden 
op afbeeldingen van gezichten die angst of woede uitdrukken. Het betreft 
een simpele taak waarbij zij bijvoorbeeld moesten kiezen welk van twee 
gezichten onderaan de afbeelding hetzelfde was als het gezicht bovenaan 
de afbeelding (figuur 4b). Dit is een taak die normaal gesproken activiteit 
van de amygdala opwekt. Tijdens deze taken werden fMRI-scans gemaakt 
zodat zichtbaar werd welke hersengebieden actief werden terwijl de proef-
personen de taken uitvoerden (figuur 4a). Het bleek uit de scans dat bij 
mensen met de korte variant van het MAOA-gen vergeleken met die met 
de lange variant, de amygdala in reactie op agressieve en angstige afbeel-
dingen hyperresponsief was, terwijl de prefrontale cortex juist relatief 
weinig activiteit vertoonde. In een andere taak bleek ook de hippocampus 
hyperreactief bij mensen met de korte variant van het MAOA-gen. De 
hippocampus is betrokken bij de herinnering van emotioneel geladen 
informatie. In overeenstemming met de resultaten van Eisenberger et al. 
(2006) werd bij de mensen met de korte variant een verhoogde gevoelig-
heid gevonden voor stresserende factoren op sociaal gebied. De onder-
zoekers concluderen dat het MAOA-gen vermoedelijk via effecten op de 
ontwikkeling van neurale circuits voor emotieregulatie bijdraagt aan een, 
onder bepaalde omstandigheden, verhoogde kans op de ontwikkeling van 
impulsief agressief gedrag. Zij merken overigens op dat zij bij hun gezonde 
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proefpersonen geen gewelddadig gedrag verwachten, omdat het gen op 
zichzelf maar een klein risico inhoudt. De kans op ernstig antisociaal 
gedrag wordt pas groter als er daarnaast meer risicofactoren aanwezig 
zijn, zoals ongunstige opgroeiomstandigheden.

Figuur 5 De rol van neurobiologische mechanismen in de etiologie 
van antisociaal gedrag bij kinderen; integratief theore-
tisch model van van Goozen, Fairchild, Snoek en Harold 
(2007)
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Slechte vroege 
opgroei-
omstandigheden
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Een belangrijke hypothese in het model is dat neurobiologische tekorten (pad E) en cognitieve en 
emotionele problemen (pad F) mediërende factoren vormen voor de effecten van ongunstige opgroei-
omstandigheden (zoals mishandeling, verwaarlozing, andere ingrijpende negatieve gebeurtenissen, 
ouderlijke conflicten en geweld) op het gedrag van het kind (antisociaal gedrag). Volgens Van Goozen 
et al. (2007) wijzen de onderzoeksresultaten erop dat cognitieve en emotionele problemen de sterkste 
relatie met antisociaal gedrag hebben (pad J). De neurobiologische tekorten vormen volgens hen 
echter een belangrijk onderliggend mechanisme waardoor cognitieve en emotionele problemen kun-
nen ontstaan (pad G) en die vervolgens door deze problemen kunnen vergergeren (pad H). Geneti-
sche factoren worden in het model benadrukt als bron van fami liale invloed op het neurobiologische, 
cognitieve en emotionele functioneren van kinderen (paden A en B). Bepaalde genetische profielen 
zouden in samenspel met omgevingsfactoren (zoals nadelige opgroeiomstandigheden) ongunstige 
effecten hebben op de neurobiologische ontwikkeling van kinderen (paden C en D). De verbanden 
waarvoor genoeg ondersteuning uit wetenschappelijk onderzoek is, zijn met doorgetrokken lijnen 
aangegeven, verbanden waarover nog te veel kennis ontbreekt, zijn met stippellijnen aangegeven 
(figuur naar Van Goozen et al., 2007).

Van Goozen et al. (2007) brengen de huidige stand van de wetenschap-
pelijke kennis over de effecten van nadelige opgroeiomstandigheden en 
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genetische kenmerken op later antisociaal gedrag in kaart. Zij presenteren 
een model dat illustreert via welke mechanismen deze effecten zouden 
kunnen optreden (figuur 5). Op basis van hun literatuuroverzicht en meta-
analyse stellen zij dat er voldoende wetenschappelijke ondersteuning is 
voor de relaties tussen ongunstige opgroeiomstandigheden en neurobio-
logische tekorten, en ongunstige opgroeiomstandigheden en cognitieve 
en emotionele problemen die gekenmerkt worden door impulsief/ontremd 
gedrag. Ook is er genoeg wetenschappelijke onderbouwing voor de relatie 
tussen enerzijds neurobiologische tekorten en anderzijds cognitieve en 
emotionele problemen. Onderzoek ondersteunt verder de relatie tussen 
cognitieve en emotionele problemen bij kinderen en later antisociaal 
gedrag.

Het onderzoek naar gen-omgevingsinteracties in relatie tot antisociaal 
gedrag is een beginnend en snel groeiend onderzoeksterrein (zie ook box 
1). Het MAOA-gen is misschien het meest bekend in verband met anti-
sociaal gedrag. Dit gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van mono-
amine oxidase A (MAOA). In onderzoek zijn associaties gevonden van het 
MAOA-gen met impulsiviteit, agressie, conduct disorder (CD), antisociale 
persoonlijkheidsstoornis (ASP) en strafrechtelijke veroordeling (Craig, 
2007). MAOA is een enzym dat belangrijk is voor de afbraak van sero-
tonine, maar ook van dopamine en noradrenaline (Reif & Lesch, 2003). 
De belangstelling voor de relatie tussen het MAOA-gen en antisociaal 
gedrag is op gang gekomen door ontdekking van Brunner, Nelen, Breake-
field, Ropers en Van Oost (1993). Zij beschreven een grote Nederlandse 
familie die veel mannen telde bij wie een syndroom voorkwam dat onder 
andere werd gekenmerkt door impulsief agressief gedrag en een milde 
verstandelijke handicap. Sommigen pleegden ook brandstichting, deden 
suïcidepogingen of gaven blijk van hyperseksualiteit. Zij vonden binnen 
deze familie een zeldzame mutatie in het MAOA-gen. Door deze mutatie 
beschikten de mannen niet over het MAOA-enzym, nu bekend als het 
‘Brunnersyndroom’. Het syndroom is buiten de desbetreffende familie tot 
nu toe nergens gevonden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar poly-
morfismen van het MAOA-gen die wijd verbreid zijn in de populatie (de 
eerder velrmelde ‘lange’ en ‘korte’ vorm van het MAOA-gen).

Buiten de replicatieonderzoeken van de studie van Caspi et al. (2002) zijn 
meer studies verricht, bij verschillende typen populaties, waarin effecten 
van het MAOA-gen zijn gevonden. Een voorbeeld is het werk van Lesch 
en collega’s. Zij onderzochten een cohort van 184 volwassen mannelijke 
vrijwilligers die waren verwezen voor forensisch psychiatrisch onderzoek 
(Reif, Rösler, Freitag, Schneider, Eujen, Kissling, Wenzler, Jacob, Retz-
Junginger, Thome, Lesch & Retz, 2007). Van elk van de mannen werd 
onderzocht of hij moest worden ingedeeld bij de ‘gewelddadige’ of de ‘niet-
gewelddadige’ groep. Van ieder van de mannen werd tevens nagegaan in 
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hoeverre sprake was van mishandeling en/of verwaarlozing in de jeugd. 
Bij elk werd ook bepaald welke variant zij bezaten van twee genen. Het 
ene was het serotonine transporter gen (5HTT) en het ander het MAOA-
gen. Slechte jeugdomstandigheden en het hebben van de korte variant 
van het MAOA-gen bepaalden in sterke mate of iemand tot de geweld-
dadige groep behoorde. Daarnaast was er een interactie-effect tussen het 
genetische profiel en de opgroeiomstandigheden in de zin dat ongunstige 
opgroeiomstandigheden alleen leidden tot een vergrote kans om tot de 
gewelddadige groep te behoren als betrokkene de korte 5HTT-varianten 
had. Dezelfde onderzoeksgroep heeft in eerder onderzoek gevonden dat 
de korte vorm van het MAOA-gen relatief vaak voorkomt bij patiënten 
met cluster B persoonlijkheidsstoornissen (waaronder de antisociale 
persoonlijkheidsstoornis) in vergelijking tot een normale controlegroep 
en tot patiënten met andere persoonlijkheidsstoornissen (Jacob, Müller, 
Schmidt, Hohenberger, Gutknecht, Reif, Schmidtke, Mössner & Lesch, 
2005).
Over het geheel genomen lijkt onderzoek te bevestigen dat genvarianten 
die gepaard gaan met lage MAOA-activiteit, in combinatie met stressvolle 
factoren in de omgeving, geassocieerd zijn met antisociaal en gewelddadig 
gedrag bij mannen (Craig, 2007).
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Box 1 Achtergrondinformatie over gedragsgenetica en antisociaal 
gedrag

Van oudsher zijn adoptie- en tweelingstudies belangrijke methoden om de 
erfelijke invloed op gedrag te onderzoeken, maar nu er steeds meer bekend 
wordt over het menselijke genoom, wordt vaker onderzoek gedaan naar kandi-
daatgenen die bepaalde (gedrags)kenmerken beïnvloeden.

Tweeling- en adoptiestudies
Om de mate waarin genetische invloeden en omgevingsinvloeden bijdragen 
aan de ontwikkeling van antisociaal gedrag te onderzoeken worden veelal 
tweelingstudies en adoptiestudies gebruikt. Bij adoptiestudies worden 
kinderen gevolgd van ouders met een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag 
die geadopteerd zijn door gezinnen zonder een dergelijke geschiedenis. Als 
relatief veel van deze kinderen later antisociaal gedrag vertonen, is dit een 
aanwijzing dat de genetische achtergrond meer invloed daarop heeft dan de 
opgroeisituatie. In tweelingstudies wordt de mate waarin antisociaal gedrag 
voorkomt bij beide helften van eeneiige tweelingen vergeleken met de mate 
waarin dat het geval is bij twee-eiige tweelingen. Als meer eeneiige dan 
twee-eiige tweelingen beiden antisociaal gedrag vertonen, wijst dat op een 
genetische bijdrage aan de ontwikkeling van het gedrag.

Kandidaatgenen
Recentelijk wordt ook gezocht naar kandidaatgenen voor antisociaal gedrag. 
Dat zijn specifieke genen waarvan gedacht wordt dat ze bijdragen aan 
een vergroting van de kans op antisociaal gedrag. Kandidaatgenen voor 
een bepaald gedrag worden veelal gekozen op basis van kennis over de 
neurobiologie van het betreffende gedrag.
Het onderzoek naar genetische invloeden op antisociaal gedrag richt zich 
onder meer op genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak en/of afbraak 
van neurotransmitters (de boodschapperstoffen die voor prikkeloverdracht in 
de hersenen zorgen) en hun aanhechtingsplaatsen (receptoren). Er zijn vele 
neurotransmitters bekend, maar vooral de genen die zorgen voor de aanmaak 
en afbraak van de neurotransmitters serotonine, dopamine en noradrenaline 
en hun receptoren zijn onderzocht in relatie tot agressie bij mensen. 
Sommige van deze genen worden rechtstreeks geassocieerd met antisociaal 
of impulsief agressief gedrag of met de diagnoses ASP of CD. Andere zijn 
vooral onderzocht in relatie tot impulsiviteit en de diagnose attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD).
Morley en Hall (2003) bieden een overzicht van elf kandidaatgenen voor 
antisociaal gedrag en/of impulsiviteit en/of ADHD, maar er zijn er veel meer en 
er worden regelmatig nieuwe ontdekt. Omdat er erg veel kandidaatgenen voor 
antisociaal gedrag zijn, worden wel speciale statistische technieken gebruikt 
om de gezamenlijke effecten van meerdere genen te kunnen onderzoeken 
(zie bijvoorbeeld Comings, Gade-Andavolu, Gonzalez, Wu, Muhleman, Blake, 
Wang, Farwell, Darakjy, Baker, Dietz, Saucier & MacMurray, 2000).
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Aanleg en omgeving
De ontwikkeling van antisociaal gedrag wordt beïnvloed door vele factoren. 
Niet alleen het genotype maar ook omgevingsinvloeden zoals (onder)-
voeding in de baarmoeder, ouderschapsstijl, sociaal-economische status en 
leeftijdgenoten spelen een rol (zie ook Farrington & Welsh, 2007). Ook wordt 
antisociaal gedrag, of worden de stoornissen ASP en disruptive behavior 
disorder (DBD) niet door een enkel gen beïnvloed. De algemene visie is dat ze 
door een veelheid van genen worden beïnvloed (Plomin, DeFries, McClearn & 
McGuffin, 2005). Er komt steeds meer empirisch bewijs voor een genetische 
bijdrage aan de kans dat iemand antisociaal gedrag zal vertonen. Het 
onderzoek tot nu toe laat zien dat bepaalde varianten van genen, in combinatie 
met omgevingsfactoren, leiden tot een verhoogd risico op antisociaal gedrag. 
Veel minder waarschijnlijk is het dat varianten van een of enkele genen worden 
gevonden die de kans op crimineel gedrag op zichzelf aanzienlijk vergroten 
(de enige uitzondering lijkt het uiterst zeldzame Brunnersyndroom). Kennis 
over het genetische profiel alleen levert maar een beperkte voorspelling van 
antisociaal gedrag op (Morley & Hall, 2003). Genetische profielen zijn niet 
deterministisch, maar kunnen risicofactoren vormen (zie ook Donker, 2000).

Hierboven zijn vooral voorbeelden bescheven van onderzoek naar het 
MAOA-gen. Maar er zijn meer kandidaatgenen voor betrokkenheid bij 
menselijk antisociaal gedrag. Er is beginnend onderzoek op dit gebied 
gedaan in psychiatrische populaties en in mindere mate bij delinquente 
populaties. Belangrijke kandidaatgenen zijn genen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling en de werking van het serotonerge en van het dopami-
nerge neurotransmittersysteem (zie onder anderen Reif & Lesch, 2003 
voor een overzicht). Hierna worden slechts enkele voorbeelden genoemd. 
Het 5HTT-gen (serotonine transporter-gen) wordt geassocieerd met 
negatieve emotionaliteit gerelateerd aan vijandigheid en depressie (Reif 
& Lesch, 2003; Reif et al., 2007) of aan de borderline persoonlijkheids-
stoornis (Ni, Chan, Bulgin, Sicard, Bismil, McMain & Kennedy, 2006). Het 
DRD4-gen (dopamine receptor 4-gen) wordt in verband gebracht met 
agressie en externaliserend gedrag bij kinderen (o.a. Bakermans-Kranen-
burg & Van IJzendoorn, 2006) en met het zoeken van stimulatie (Ebstein, 
2006; Nelson & Trainor, 2007). Recent werden relaties gevonden van het 
catechol-o-methyltransferase-gen (COMT-gen) met de gevoeligheid van 
het beloningssysteem in de hersenen (Yacubian, Sommer, Schroeder, 
Gläscher, Kalisch, Leuenberger, Braus & Büchel, 2007), met de neiging tot 
sensatiezoeken als persoonlijkheidstrek (Lang, Bajbouj, Sander & Galli-
nat, 2007) en met woede en agressiegerelateerde persoonlijkheidstrekken 
(Baud, Courtet, Perroud, Jollant, Buresi & Malafosse, 2007; Rujescu, Gieg-
ling, Gietl, Hartmann & Möller, 2003).
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2.2.5 Concluderende opmerkingen

Het is evident dat mishandeling en verwaarlozing om humanitaire rede-
nen moeten worden voorkomen. De bevindingen tot nu toe onderbouwen 
daarnaast dat dit zinvol is ter voorkoming van later antisociaal gedrag (zie 
ook het overzicht en meta-analyse van Van Goozen et al., 2007 en het over-
zicht van Lee & Hoaken, 2007). Meer kennis over de mechanismen achter 
de effecten van verwaarlozing en mishandeling op het (latere) gedrag, 
kan op den duur handvatten bieden voor (de verfijning van) interventies. 
Er kan worden gedacht aan interventies die de ontwikkeling van sociale 
informatieverwerking en van cognitieve functies ondersteunen, zoals het 
trainen van de executieve functies. Een minder goede werking van het 
hormonale stresssysteem, zoals die wordt gezien bij antisociale kinderen, 
kan mogelijk de cognitieve en emotionele informatieverwerking belem-
meren die nodig is voor gedragstherapeutische interventies. Van Goozen 
et al. (2007) beargumenteren dat kinderen met verlaagde basisniveaus 
van cortisol of een verlaagde fysiologische reactie op stressoren, wellicht 
effectiever kunnen worden behandeld door eerst medicamenteus de wer-
king van het hormonale stresssysteem (de HPA-as) te herstellen, alvorens 
gedragsinterventies aan te bieden. Verder suggereren bijvoorbeeld som-
mige wetenschappers om te onderzoeken of het toedienen van oxytocine 
wellicht hulp kan bieden aan personen die het zelf te weinig aanmaken 
(Wismer Fries, Ziegler, Kurian, Jacoris & Pollak, 2005).

Farah en collega’s (2006) betogen dat niet alleen de gevolgen van extreem 
stressvolle opgroeicondities zoals mishandeling de aandacht van neuro-
biologen en -psychologen verdienen, maar ook de ongunstige effecten 
van het opgroeien in achterstandswijken. Zij beschrijven in hun artikel 
‘The neurobiology of poverty’ hun eerste studies naar specifieke neuro-
psychologische tekorten bij kinderen die opgroeien in achterstandswijken. 
Dergelijk onderzoek zou op den duur, als de resultaten consistent blijken, 
bijvoorbeeld aanleiding kunnen zijn tot het ontwikkelen van op specifieke 
tekorten gerichte stimulerings- en ‘bijspijker’programma’s. Ook gedrags-
genetische studies, zoals die van Caspi et al. (2002) kunnen informatie 
opleveren die kan helpen om sociaal beleid aan te scherpen, bijvoorbeeld 
doordat ze meer inzicht kunnen geven in de effecten van risicofactoren 
in de omgeving. In het volgende hoofdstuk komen meer neuropsychologi-
sche aspecten van antisociaal gedrag aan de orde.

Kennis over het genotype is van belang omdat varianten van genen zijn 
gerelateerd aan verschillen in de ontwikkeling van neurobiologische 
kenmerken die weer geassocieerd zijn met gedragsverschillen. De toepas-
sing van op genotype afgestemde medicatie is een ontwikkeling waar-
van in de somatische geneeskunde al diverse praktijkvoorbeelden zijn. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij borstkanker. Bij mensen die de ene  variant 
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van een bepaald gen hebben werkt bijvoorbeeld medicatie x beter en 
bij mensen met de andere variant van dat gen, medicatie y. Indien de 
kennisbasis over de relatie tussen genotype, neurobiologische factoren, 
omgevingsfactoren en antisociaal gedrag voldoende toeneemt, zou het 
genotype in de toekomst wellicht ook kunnen meewegen bij de keuze voor 
farmacologische of andere interventies bij antisociaal gedrag.

In het volgende hoofdstuk zullen neurobiologische mechanismen van 
antisociaal gedrag centraal staan.
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‘Probleemkinderen, gevaarlijke pubers 
en gewelddadige volwassenen’

3

3.1 De beleidscontext

Een meta-analyse van 62 studies uit twaalf westerse landen over in totaal 
18.530 mannelijke en 2.568 vrouwelijke gedetineerden van Fazel en 
Danesh (2002) laat zien dat ongeveer de helft van de mannelijke en een 
vijfde van de vrouwelijke delinquenten in gevangenissen en huizen van 
bewaring de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) heeft. 
Door verschillen in meetmethoden en door methodologische problemen 
lopen de gevonden prevalenties in de verschillende studies overigens 
nogal uiteen: van 12% tot 65% (Fazel & Danesh, 2002). Bulten (1998) vond 
bij 42% van de jongvolwassen gedetineerden een antisociale gedrags-
stoornis. Bij tbs-gestelden vond Van Emmerik (2001) bij een kleine 40% 
een persoonlijkheidsstoornis uit het zogeheten B-cluster (antisociale of 
narcistische persoonlijkheidsstoornis of borderline persoonlijkheidsstoor-
nis). Ongeveer 20% van de forensisch psychiatrische patiënten voldoet 
aan de diagnose psychopathie (Hildebrand, 2005). De Gezondheidsraad 
(2006) benoemt ASP als een ernstig maatschappelijk probleem, vanwege 
de schade en kosten door onder meer criminaliteit die mensen met deze 
stoornis veroorzaken en concludeert dat meer onderzoek nodig is naar het 
ontstaan van de antisociale persoonlijkheidsstoornis en naar de preventie 
en behandeling ervan. Zie hoofdstuk 5 voor informatie over de prevalentie 
van gewelds- en zedendelicten, recidive en over justitiële interventies.

Criminologisch onderzoek laat zien dat een relatief kleine ‘harde kern’ 
van jongeren en volwassenen meer dan de helft van de misdaden pleegt 
(o.a. Piquero et al., 2003). Veel van deze criminele carrières beginnen in 
de kindertijd met ernstige gedragsproblemen. Bij kinderen met persistent 
en ernstig antisociaal gedrag wordt gesproken van een disruptive behavior 
disorder (DBD). Agressief gedrag van jongens in de kindertijd is bijvoor-
beeld een voorspeller voor later huiselijk geweld tegen kinderen en part-
ners (o.a. Temcheff, Serbin, Martin-Storey, Stack, Hodgins, Ledingham 
& Schwartzman, 2008). In jeugdinrichtingen komen antisociale gedrags-
stoornissen veel voor. Zo vonden Vreugdenhil, Doreleijers, Vermeiren, 
Wouter en Van den Brink (2004) bij delictplegers van 12 tot 18 jaar dat 
driekwart een DBD had. Minderjarigen tussen de 12 en de 18 jaar die 
een ernstig misdrijf plegen en een psychische stoornis hebben, kunnen 
worden veroordeeld tot een PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting Jeugdi-
gen) en worden vervolgens geplaatst in een justitiële jeugdinrichting (JJI). 
Screening, diagnostiek en behandeling van psychiatrische problemen is 
volgens de Inspecties in de JJI’s onvoldoende (Inspecties voor Jeugdzorg, 
Onderwijs, Gezondheidszorg en Sanctietoepassing, 2007). De diagnostiek 
van ASP en DBD is lastig. Er zijn vaak verschillen in  meetmethoden tussen 
diagnostici en tussen verschillende wetenschappelijke studies. Volgens 
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verschillende wetenschappers en clinici is er behoefte aan betere diagnos-
tische methoden.
Antisociaal gedrag heeft niet alleen betrekking op ernstige stoornissen. 
Lichtere vormen van antisociaal gedrag komen veel voor en veroorzaken 
veel overlast. In Engeland werd in 2003 bijvoorbeeld een one day count 
gehouden waarbij men uitkwam op meer dan 66.000 meldingen van 
 asociaal gedrag (Croes, in voorbereiding). Van der Laan en Blom (2006) 
vonden dat 55,7% van een steekproef van ongeveer vijftienhonderd jonge-
ren van 10-17 jaar uit de reguliere populatie aangeeft in de afgelopen 
twaalf maanden een (licht) delict te hebben gepleegd.

Met het oog op het bovenstaande zijn onder meer de volgende vragen 
belangrijk:
– Via welke mechanismen komt antisociaal gedrag tot ontwikkeling?
– Welke (neurobiologische) risicofactoren en welke beschermende facto-

ren zijn bij antiscoiale kinderen, jongeren en volwassenen van belang?
– In hoeverre kan het risico van antisociaal gedrag bij kinderen en jonge-

ren vroegtijdig worden gesignaleerd?
– Hoe kan worden gezorgd dat beginnende criminele carrières zich niet 

van kwaad tot erger ontwikkelen?
– Op welke aspecten moeten interventies bij volwassenen en bij jongeren 

en kinderen worden gericht?
– Bij welke kinderen, welke jongeren en bij welke volwassenen is de 

behandeling of andere interventie te weinig effectief en welke factoren 
zijn daarop van invloed?

Hierna worden enkele voorbeelden gegeven van onderzoek dat kan bijdra-
gen aan het beantwoorden van deze vragen.

3.2 Neurobiologische onderzoekslijnen

3.2.1 Introductie

In dit hoofdstuk wordt een aantal neurobiologische factoren van antiso-
ciaal gedrag besproken en met voorbeelden van onderzoek geïllustreerd. 
Achtereenvolgens komen de volgende neurobiologische systemen aan de 
orde: het hormonale stresssysteem (HPA-as, paragraaf 3.2.2), het auto-
nome zenuwstelsel (AZS, paragraaf 3.2.3), boodschapperstoffen in de her-
senen (neurotransmitters, paragraaf 3.2.4) en circuits van hersengebieden 
die betrokken zijn bij de regulatie van emoties (paragraaf 3.2.5). Deze 
systemen zijn nauw met elkaar verweven (zie ook figuur 2). Het AZS en de 
HPA-as worden vanuit de hersenen aangestuurd door de hypothalamus. 
De hypothalamus heeft verbindingen met veel andere hersengebieden, 
waaronder de amygdala die betrokken is bij emotieregulatie. Er komen 
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steeds meer gegevens die laten zien dat een circuit van hersengebieden 
die betrokken zijn bij emotieregulatie belangrijk is in relatie tot antiso-
ciaal gedrag. Gebieden uit dit circuit (bijvoorbeeld de amygdala) kunnen 
ook via de hypothalamus de HPA-as aansturen. De verschillende hersen-
gebieden beïnvloeden elkaar onder meer met behulp van neurotransmit-
ters. Verschillende gebieden uit het emotieregulatiecircuit bevatten veel 
aanhechtingsplaatsen voor de neurotransmitter serotonine. Het zien van 
een angstige situatie activeert bijvoorbeeld normaal gesproken de amyg-
dala, deze beïnvloedt de hypothalamus, die de HPA-as in werking zet met 
als eindproduct cortisol. De hypothalamus activeert ook het AZS met als 
resultaat een verhoogde hartslag en zweetklierreactie.

Box 2 Stressgerelateerde neurobiologische factoren bij delinquente 
jongeren

Arne Popma (2006) onderzocht neurobiologische factoren van antisociaal 
gedrag bij delinquente mannelijke adolescenten.
Aan het onderzoek deden ruim honderd jongens van 12 tot 14 jaar mee, die bij 
bureau Halt waren aangemeld vanwege een licht delict zoals winkeldiefstal, 
vernieling of eenvoudige mishandeling. Een aantal jongens in de Halt-groep 
had een gedragsstoornis (DBD) en een aantal niet. Daarnaast werd een 
‘normale controlegroep’ samengesteld uit jongens die niet met de politie in 
aanraking waren geweest en geen psychische stoornis hadden.
Bij alle jongens werden de hartslag, huidweerstand en cortisol gemeten, zowel 
in rust als in reactie op een stressveroorzakende spreektaak (public speaking 
task). Ook werd de concentratie van het hormoon testosteron bepaald.

De resultaten waren:
1 De delinquente jongens met DBD vertoonden een verminderde toename 

in cortisol en in hartslagfrequentie in reactie op de spreektaak. Bij de 
delinquente jongens zonder DBD was dit niet het geval.

2 Testosteronniveaus waren gecorreleerd met zelfgerapporteerd openlijk 
agressief gedrag, maar alleen bij jongens die ook een verlaagde 
stressreactie hadden op de spreektaak (gemeten als verminderde toename 
in cortisol).

De onderzoeksgroep voert een follow-up studie uit waarbij dezelfde jongens 
op de leeftijd van 17-18 jaar opnieuw worden uitgenodigd aan het onderzoek 
deel te nemen (Doreleijers, Vermeiren, Nauta-Jansen, Popma & De Vries-Bouw, 
2006). Het doel van de follow-up meting is om te onderzoeken of hartslag, 
huidgeleiding, cortisol en testosteron in rust en onder stress gemeten, al dan 
niet in combinatie met gedragsstoornissen (DBD) een voorspellende waarde 
hebben voor recidive en persistentie van agressief en delinquent gedrag. 
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De ontwikkelingstrajecten die leiden tot antisociaal gedrag zijn divers. 
Er zijn verschillende theorieën over neurobiologische disfuncties die 
in verband worden gebracht met antisociaal gedrag. Volgens sommige 
wetenschappers zijn bij verschillende typen agressie, zoals impulsief 
agressief gedrag en instrumenteel, doelgericht agressief gedrag verschil-
lende neurobiologische factoren van belang. Persistent impulsief agres-
sief gedrag zou verband houden met een disfunctie van de executieve 
functies en mogelijk een hyperreactieve amygdala. De activiteit van de 
amygdala in reactie op echte of vermeende bedreigingen uit de omgeving 
zou minder effectief getemperd worden vanuit de orbitofrontale cortex 
(OFC). Daardoor is betrokkene minder goed in staat om het eigen gedrag 
te reguleren en bijvoorbeeld emotionele impulsen te beheersen. Een goed 
functionerende OFC is nodig voor de zogeheten executieve functies. De 
executieve functies hebben onder meer betrekking op het bewust beheer-
sen van denken en doen, bijvoorbeeld het beheersen van impulsen en 
het flexibel aanpassen van gedrag aan veranderende situaties. Bij instru-
mentele agressie zou eerder een te weinig functionerende amygdala een 
rol spelen, waardoor betrokkene minder goed in staat is om bijvoorbeeld 
emotionele signalen zoals angst en verdriet van de ander te herkennen en 
minder gevoelig is voor het leren van negatieve consequenties van gedrag. 
Hierdoor ontwikkelt bij deze personen de rem op antisociaal gedrag zich 
onvoldoende, zo wordt verondersteld.

In het navolgende wordt begonnen met het bespreken van het onderzoek 
over cortisol, zweetklierreactie en hartslag in relatie tot antisociaal gedrag. 
Naar deze parameters wordt al sinds langere tijd onderzoek gedaan. Dit 
komt mede omdat ze redelijk gemakkelijk te bepalen zijn. Het zijn echter 
onderdelen (eindproducten) van een keten van processen, zoals hierboven 
kort is geschetst (zie ook figuur 1). Vervolgens komen de neurotransmitters 
aan de orde. Deze zijn indirect te bepalen door middel van hun afbraak-
producten in het bloed en meer direct maar veel ingrijpender, uit rugge-
mergvloeistof. Met specifieke neuropsychologische taken (bijvoorbeeld 
in de vorm van een computerspel) kan het functioneren van bepaalde 
hersengebieden worden onderzocht. De laatste decennia zijn beeldvor-
mende technieken waarmee metingen kunnen worden gedaan aan de 
hersenen van een levend individu sterk in ontwikkeling. In het begin ging 
het om vrij grove aspecten, zoals het volume van hersengebieden. Met de 
MRI kunnen inmiddels de anatomie en de activiteit van hersengebieden 
en interactie van hersengebieden binnen circuits veel preciezer in kaart 
worden gebracht. De mogelijkheden van beeldvormende technieken 
zullen in de toekomst nog in toenemende mate verfijnd worden.
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3.2.2 Het hormonale stresssysteem en antisociaal gedrag

Een eerste onderzoekslijn betreft de samenhang tussen enerzijds de 
werking van biologische systemen die betrokken zijn bij de regulatie van 
stress en anderzijds antisociaal/agressief gedrag. Dit onderzoek richt zich 
met name op het autonome zenuwstelsel en de HPA-as (zie bijlage 3 en 
figuur 1). Als maat voor de activiteit van de HPA-as wordt in de meeste 
onderzoeken het eindproduct cortisol (het belangrijkste stresshormoon) 
gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld uit speeksel worden bepaald.

Bij volwassenen met antisociaal gedrag worden lagere cortisolconcentra-
ties gevonden (o.a. Virkkunen, 1985; Bergman & Bismar, 1994). Er is echter 
nog maar een beperkt aantal studies beschikbaar over dit onderwerp. 
De resultaten van onderzoeken naar de cortisolniveaus van antisociale 
kinderen zijn gemengd (zie voor een overzicht Van Goozen et al., 2007; zie 
ook Sondeijker, 2006). In de meeste studies werd een relatie tussen een 
verlaagd cortisolniveau en agressief gedrag gevonden, in andere geen rela-
tie en in een enkele studie een positieve relatie. De cortisolproductie kent 
een bepaald 24-uursritme dat voor een deel individueel bepaald is. Dit 
kan mede de wisselende onderzoeksresultaten verklaren. Mogelijke oorza-
ken van de wisselende bevindingen zouden verder kunnen liggen in de 
gebruikte methoden voor de verzameling van cortisol (uit speeksel, urine 
of bloedplasma) en de condities waaronder het werd gemeten (het basale 
niveau in rust of juist het cortisolniveau in reactie op een stressor). Daar-
naast verschillen ook de definities van antisociaal gedrag en de methoden 
voor het meten daarvan tussen de studies (bijvoorbeeld zelfrapportage, 
diagnostische interviews, strafbladen). Ook kunnen de populaties hetero-
geen zijn. Zo vonden McBurnett, Lahey, Frick, Risch, Loeber, Hart, Christ 
en Hanson (1991) dat angstige kinderen met CD hogere cortisolniveaus 
hadden dan kinderen met alleen CD. In de studies die cortisolniveaus 
maten in reactie op een stressor werd echter consistent een verlaagde 
cortisolreactie gevonden bij antisociale kinderen in vergelijking tot 
controlegroepen (zie meta-analyse Van Goozen et al., 2007).

Het is bekend dat kinderen die persistent antisociaal gedrag vertonen, 
ambigue situaties eerder als vijandig interpreteren en gemakkelijker 
conflicten initiëren (o.a. Crick & Dodge, 1996). Dodge en anderen deden 
experimenten waarbij zij kinderen vignetten (korte situatiebeschrijvin-
gen) voorlegden van incidenten die op meer manieren konden worden 
geïnterpreteerd (Dodge, Bates & Pettit, 1990; Orobio de Castro, Merk, 
Koops, Veerman & Bosch, 2005). Eén vignet gaat bijvoorbeeld over de 
 situatie dat het kind dat aan het onderzoek meedoet zich moet voorstel-
len dat het een computerspel speelt en dit bijna gewonnen heeft. Op het 
laatste spannende moment roept een ander kind dat over zijn schouder 
meekijkt: ‘pas op!’ en drukt daarbij op een toets. Het blijkt de verkeerde 
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toets en het eerste kind verliest het spel. Het kind dat aan het onderzoek 
meedoet, wordt gevraagd wat het denkt dat er in die situatie gebeurd is. 
De interpretaties van de bedoeling van het andere kind werden onder 
meer gecategoriseerd als ‘goedaardig’ (‘de ander wilde mij helpen’) of 
‘vijandig’ (‘hij wou mijn spel verpesten’). Er werd ook gevraagd hoe 
het kind zich in de desbetreffende situatie zou voelen en hoe hij dacht 
dat het andere kind zich zou voelen. Het antwoord werd gecodeerd als 
bijvoorbeeld: ‘blij’, ‘beschaamd’, ‘verdrietig/teleurgesteld’, ‘onverschillig’, 
of ‘boos/woedend’. Ten slotte werd gevraagd welke oplossingen hij zou 
kunnen bedenken als hij verdrietig of boos zou zijn, waardoor hij zich 
beter zou voelen. Het antwoord van het kind werd gecategoriseerd als 
bijvoorbeeld ‘afleiding zoeken’ (‘ik ga op mijn kamer muziek draaien’), 
‘cognitief’ (‘ik denk eraan dat het maar een spelletje was’), of ‘agressief’ 
(‘ik sla hem voor z’n kop’). Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel agres-
sief gedrag vertonen, vaker dan andere kinderen een vijandige bedoeling 
aan het andere kind toeschrijven, meer woede ervaren, minder adequate 
oplossingen bedenken om boosheid te reguleren, en vaker een agressieve 
reactie als oplossing noemen en deze vervolgens vaker positief waarderen.

Van Goozen et al. (2007) leggen een relatie tussen het soort vijandige 
interpretaties en reacties dat hierboven is beschreven en de lage reacti-
viteit van het hormonale stresssysteem die gevonden wordt bij kinderen 
die veel agressief en antisociaal gedrag vertonen. Zij beargumenteren dat 
de cortisolpiek zoals die bij normale proefpersonen optreedt in reactie op 
een stressvolle gebeurtenis mogelijk nodig is om de aard van een conflict 
in te kunnen schatten en om op een proportionele wijze te kunnen reage-
ren. Kinderen met antisociaal gedrag laten zo’n cortisolpiek juist niet 
zien. Volgens Van Goozen et al. (2007) kan een minder goede werking 
van de HPA-as, zoals die wordt gezien bij antisociale kinderen, moge-
lijk de cognitieve en emotionele informatieverwerking belemmeren die 
nodig is voor gedragstherapeutische interventies. In dat geval zouden, zo 
betogen zij, kinderen met verlaagde basisniveaus van cortisol of met een 
verlaagde fysiologische reactie op stressoren, wellicht effectiever kunnen 
worden behandeld door eerst medicamenteus de werking van de HPA-as 
te herstellen, alvorens gedragsinterventies aan te bieden.

3.2.3 Het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat we 
niet bewust kunnen aansturen maar dat automatisch reageert op prikkels 
zoals honger, dorst, kou, maar ook het ervaren van stress. Als de stress 
toeneemt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een moeilijke taak waar veel 
van afhangt, of bij een belangrijke sociale beoordeling, zorgt het auto-
nome zenuwstelsel voor een toename van transpiratie en een versnelling 
van de hartslag.
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Volgens de ‘low arousal theory’ hangt antisociaal gedrag samen met een 
chronisch laag arousal-niveau, dat wil zeggen een laag activatieniveau 
van het autonome zenuwstelsel (Raine, 1997) en van de HPA-as. Een lage 
arousal wordt onder meer gekenmerkt door een lage huidweerstandreac-
tie, een lage hartslag, meer langzame golven in het EEG en weinig afgifte 
van stresshormonen.

Er zijn twee gangbare theoretische verklaringen voor het verband tussen 
verlaagde arousal en antisociaal gedrag, die elkaar overigens niet uitslui-
ten (Raine, 1997, en zie ook Popma, 2006). Volgens de eerste: fearlessness 
theory, zijn lage arousal-niveaus kenmerkend voor individuen die relatief 
weinig angstig zijn. Personen met een laag arousal-niveau zouden eerder 
antisociaal of agressief gedrag vertonen omdat zij minder of niet bevreesd 
zijn voor de mogelijke negatieve consequenties daarvan. De sensation 
seeking theory gaat ervan uit dat lage arousal een onprettige fysiologische 
toestand is. Mensen met een laag arousal-niveau streven er volgens deze 
theorie naar om de arousal door middel van het zoeken naar sensatie te 
verhogen tot een normaal of optimaal niveau. Risicovol gedrag, waaron-
der criminaliteit, zou daartoe een van de middelen zijn.

In een groot aantal studies is een verband gevonden tussen enerzijds lage 
basisniveaus (bijvoorbeeld gemeten in rust) van de huidweerstand, de 
hartslag, verlaagde huidweerstandsreacties op stressoren zoals frustra-
tie en provocatie en anderzijds persistent antisociaal gedrag (o.a. Ortiz 
& Raine, 2004). De hartslag in rust blijkt een voorspellende waarde te 
hebben voor antisociaal gedrag op latere leeftijd. De resultaten zijn bij 
zowel volwassenen als kinderen minder eenduidig wat betreft de relatie 
tussen antisociaal gedrag en de hartslag gedurende stress (zie voor over-
zichten Scarpa & Raine, 2003; Ortiz & Raine, 2004). Een voorbeeld van 
een studie waarin bij jeugdigen met antisociaal gedrag de hartslag en het 
cortisolniveau zijn onderzocht, is het onderzoek van Popma, Doreleijers 
en anderen (zie box 2).
Een ander voorbeeld is het een anderzoek dat Sondeijker (2006) uitvoerde 
bij ruim duizend 10-12-jarige kinderen uit de reguliere populatie, die deel 
uitmaakten van het TRacking Adolescent Individual Lives Survey (TRAILS-
onderzoek). Zij onderzocht de relatie tussen de cortisolspiegel (in rust) 
en de hartslag enerzijds en anderzijds gedragsproblemen (ODD en CD) 
volgens de Child Behavior Checklist (CBCL), een door de ouders of onder-
wijzers in te vullen vragenlijst over gedragsproblemen bij het kind). In 
overeenstemming met de fearlessness-theorie van antisociaal gedrag vond 
zij dat hoe minder angstig het kind was en hoe ernstiger het antisociale 
gedrag, des te lager de hartslag was. Strijdig met de  fearlessness-theorie 
was echter de positieve correlatie die zij vond tussen CD en hartslag-
variabiliteit. Zij vond geen voorspellende waarde van hartslag en van 
basaalniveau van cortisol voor gedragsproblemen twee jaar later. De 
onderzoekster concludeert dat AZS en de HPA-as zwakke voorspel-
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lers zijn voor toekomstige gedragsproblemen (twee jaar later) van jonge 
adolescenten in de reguliere bevolking. Mogelijk zouden volgens haar 
de verbanden tussen neurobiologische factoren en antisociaal gedrag 
specifiek kunnen zijn voor klinische en delinquente populaties. Het is 
van belang dat de genoemde verbanden in meer verschillende populaties 
worden onderzocht (zie ook paragraaf 7.2.1). Het eerder besproken model 
van Van Goozen et al. (2007) illustreert dat de ontstaansgeschiedenis van 
anti sociaal gedrag divers kan zijn. De mogelijke verbanden tussen neuro-
biologische tekorten, cognitieve en emotionele problemen en antisociaal 
gedrag zijn waarschijnlijk complexer dan de (ook volgens Sondeijker wat 
simplistische) fearlessness-theorie veronderstelt.

3.2.4 Neurotransmitters

Veel onderzoek heeft zich ook gericht op de relatie tussen antisociaal 
gedrag en de activiteit van neurotransmitters. Dit zijn chemische ‘bood-
schapperstoffen’ die zorgen voor prikkeloverdracht (en daarmee commu-
nicatie) tussen verschillende hersencellen en -gebieden (bijlage 3). Er zijn 
vele neurotransmitters bekend, maar hier worden de voorbeelden beperkt 
tot de neurotransmitters serotonine, dopamine en noradrenaline omdat 
deze in relatie tot agressief gedrag bij mensen het beste zijn onderzocht. 
Onderzoek aan neurotransmitters wordt gebruikt om meer inzicht te krij-
gen in het functioneren van circuits van hersengebieden die betrokken 
zijn bij complexe gedragingen zoals agressie. Het is ingewikkeld onder-
zoek, onder meer omdat een neurotransmitter, bijvoorbeeld serotonine, 
meerdere functies heeft. Zo is serotonine (5-HT) betrokken bij agressief 
gedrag maar ook bij de regulatie van slaap, eetlust en seksueel gedrag. 
Serotonine wordt beschouwd als een neurotransmitter met een remmen-
de invloed op gedrag en activiteit in het algemeen. Serotonine heeft meer-
dere typen receptoren (aanhechtingsplaatsen) die met de verschillende 
effecten van deze boodschapperstof te maken hebben.

Er zijn talloze dierstudies die laten zien dat lagere niveaus van seroto-
nine gerelateerd zijn aan impulsief en agressief gedrag (Nelson & Trai-
nor, 2007). Ook bij mensen met antisociaal gedrag worden verlaagde 
niveaus van de neurotransmitter serotonine gevonden (o.a. Ishikawa & 
Raine, 2003; Moore, Scarpa & Raine, 2002). Serotonine heeft vermoedelijk 
met name een remmend effect op reactieve agressie, mede doordat het 
impulsiviteit vermindert (Nelson & Trainor, 2007). In overeenstemming 
daarmee worden in gebieden in de voorhersenen die betrokken zijn bij 
emotieregulatie, veel serotonine en veel serotoninereceptoren gevonden 
(Hensler, 2006). Instrumentele, doelgerichte agressie lijkt meer te worden 
gereguleerd door de neurotransmitter dopamine, maar op dit gebied is 
nog weinig onderzoek verricht (Nelson & Trainor, 2007). Dopamine wordt 
ook in verband gebracht met gewelddadig gedrag dat bij sommige mensen 
voorkomt als zij onder invloed zijn van alcohol, cocaïne of amphetaminen 
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(Ishikawa & Raine, 2003). De neurotransmitter dopamine heeft een stimu-
lerend effect op gedrag/activiteit in algemene zin.

Serotonine speelt niet alleen een rol bij agressie, maar ook bij angst en 
depressie. In het voorgaande is besproken dat het MAOA-gen voorkomt 
in een korte en een lange variant. MAOA is betrokken bij de afbraak van 
serotonine, dopamine en noradrenaline in de hersenen. Bij mensen met 
de lange variant is meer serotonine in de hersenen aanwezig dan bij 
mensen met de korte vorm. Mensen met de korte vorm bleken meer kans 
op het ontwikkelen van antisociaal gedrag te hebben indien zij in hun 
jeugd mishandeld waren (Caspi et al., 2002). Dezelfde onderzoeksgroep 
vond dat mensen met de korte vorm van het 5HTT-gen, die zorgt voor 
een minder efficiënte verhoging van serotonine in de hersenen dan de 
lange vorm van hetzelfde gen, meer kans hebben op het ontwikkelen van 
een depressie. Deze kans was echter alleen verhoogd als de betrokkenen 
ook stressvolle gebeurtenissen hadden meegemaakt (Caspi et al., 2002; 
Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, Harrington, McClay, Mill, Martin, 
 Braithwaite & Poulton, 2003).

3.2.5 Antisociaal gedrag en neurale circuits voor emotieregulatie

Een circuit voor emotieregulatie
Onderzoek richt zich in toenemende mate op de relatie tussen  antisociaal 
gedrag en het functioneren van neurale circuits. Vooral de gebieden in 
de hersenen die noodzakelijk zijn voor de verwerking van sociale en 
emotionele informatie en voor het reguleren van het eigen gedrag staan 
in de belangstelling. Zo wordt een neuraal circuit voor emotieregulatie 
onderscheiden dat bestaat uit onder meer de prefrontale cortex (PFC), 
waaronder de orbitofrontale cortex (OFC), de amygdala, hippocampus, 
hypothalamus, anterior cingulate cortex (ACC), de insula en het ventrale 
striatum (figuur 6; zie ook bijlage 3). Gedacht wordt dat disfuncties in dit 
circuit een belangrijke rol spelen bij impulsief agressief gedrag (Davidson, 
Putnam & Larson, 2000). Onderzoek naar de rol van en wisselwerking tus-
sen de prefrontale hersenen en de amygdala neemt daarbij een centrale 
plaats in. Bij mensen met impulsief agressief of anderszins hardnekkig 
antisociaal gedrag zou deze wisselwerking verstoord kunnen zijn.

De voorhersenen (PFC, OFC) zijn de basis voor de zogeheten executieve 
functies zoals planning, cognitieve flexibiliteit en abstractievermogen 
en de mogelijkheid om het eigen gedrag bij te sturen en te beheersen. De 
amygdala is betrokken bij emoties als angst en mogelijk ook bij impulsief 
agressief gedrag (Davidson et al., 2000). Ook de ACC wordt in verband 
gebracht met een verhoogde kans op impulsieve agressie. Dit gebied speelt 
een rol bij de verwerking van de emotionele aspecten van pijnprikkels, 
zoals de mate waarin deze als onplezierig worden ervaren. Er is overi-
gens onderzoek dat er volgens wetenschappers op wijst dat hieronder ook 

WODC_270_10.indd   63 3-11-2008   15:45:38



64 De hersenen in beeld

‘psychische of sociale pijn’ kan worden begrepen (Eisenberger, Lieberman 
& Williams, 2003).

Buckholtz en Meyer-Lindenberg (2008) achten het op basis van de bevin-
dingen uit fMRI-studies plausibel dat de ventromediale prefrontale cortex 
(VMPFC) via de cingulate cortex (CC) een temperende invloed heeft op 
de amygdala (figuren 6 en 7). De VMPFC is het meer centrale deel van de 
orbitofrontale cortex (OFC). Zij onderbouwen dat bij de hiervoor beschre-
ven mannen met de korte vorm van het MAOA-gen (zie paragraaf 2.2.4) 
sprake is van een verstoring van dit systeem waardoor ze meer geneigd 
zijn tot impulsief agressief gedrag. De veronderstelling is dat het MAOA-
gen de hersenontwikkeling zodanig beïnvloedt dat bij mensen met de 
korte vorm van dit gen het neurocircuit voor emotieregulatie als het ware 
minder stevig wordt aangelegd.

Figuur 6 Hersenstructuren die zijn betrokken bij de regulatie van 
emoties

Belangrijke structuren in het circuit dat ten grondslag ligt aan emotieregulatie. (A) De orbitoprefron-
tale cortex is groen weergegeven en de ventromediale prefrontale cortex in rood. (B) De dorsolaterale 
prefrontale cortex. (C) De amygdala. (D) De anterior cingulate cortex. Elk van deze onderling verbon-
den structuren speelt een rol bij verschillende aspecten van emotieregulatie. Gebreken in een of meer 
van deze gebieden en/of de verbindingen tussen deze gebieden zijn geassocieerd met tekorten in het 
reguleren van emoties en ook met een verhoogde kans op impulsief agressief en gewelddadig gedrag 
(bron: Davidson, Putnam & Larson, 2000).

Bufkin en Luttrell (2005) geven een overzicht van 16 studies, verricht 
tussen 1987 en 2000, die gebruikmaakten van beeldvormende technie-
ken bij volwassen agressieve, gewelddadige en/of antisociale (forensisch) 
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psychiatrische patiënten en delinquenten. Deze werden steeds vergeleken 
met een niet agressieve of gezonde controlegroep. Hun drie hoofdcon-
clusies op basis van de bevindingen van deze studies zijn in lijn met het 
vermoeden dat het circuit voor emotieregulatie belangrijk is in verband 
met antisociaal gedrag. In de eerste plaats is een minder goed werkende 
prefrontale cortex (vooral de OFC en MFC) geassocieerd met een voorge-
schiedenis van (impulsief) agressief gedrag. Ten tweede blijken disfunc-
ties van diepergelegen (subcorticale) structuren in of in de buurt van de 
temporaalkwab, waaronder de amygdala en de daarmee nauw verbon-
den hippocampus, te zijn gerelateerd aan agressief en/of gewelddadig 
gedrag. De hippocampus is onder meer betrokken bij het (emotionele) 
 langetermijngeheugen en bij het reguleren van de activiteit van de HPA-as 
(Kahn, 2006). Ten slotte blijkt er een verband te zijn tussen enerzijds een 
relatief lage activiteit van de prefrontale cortex ten opzichte van de acti-
viteit van de subcorticale structuren (amygdala, hippocampus) en ander-
zijds impulsief agressief en/of gewelddadig gedrag.

Figuur 7 De regulatie van emotionele impulsen

Hoe worden op hersenniveau emotionele impulsen getemperd? Buckholtz en Meyer-Lindenberg 
(2008) achten het op basis van de bevindingen uit fMRI-studies plausibel dat de ventromediale pre-
frontale cortex (VMPFC) de cingulate cortex (CC) stimuleert, die vervolgens een temperende invloed 
heeft op de amygdala. Op deze manier kunnen emotionele impulsen worden onderdrukt. Bij mensen 
met de korte variant van het MAOA-gen zou dit systeem voor emotieregulatie minder goed zijn aan-
gelegd (bron: Buckholz & Meyer-Lindenberg, 2008).
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De prefrontale hersenen en de executieve functies
De term executieve functies verwijst naar naar het bewust beheersen 
van denken en doen. De executieve functies omvatten bijvoorbeeld het 
beheersen van impulsen, het gericht blijven op een taak, het detecteren 
van fouten, het overzien van de gevolgen van het eigen gedrag, het moni-
toren van het eigen gedrag en het aanpassen van het eigen gedrag aan ver-
anderende situaties. Onder zelfregulatie wordt verstaan de mogelijkheid 
om het eigen gedrag (bij) te sturen en te beheersen, ook tegen een emotio-
nele drijfveer in (bijvoorbeeld het beheersen van een  woede-uitbarsting) 
(Adolphs, 2004). Het sturen en beheersen van het eigen gedrag, in tegen-
stelling tot het speelbal zijn van de eigen impulsen (bijvoorbeeld zin heb-
ben om te schreeuwen tegen lastige klanten), is nodig voor het bereiken 
van doelen op langere termijn (bijvoorbeeld het maken van winst). Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen bewuste doelgerichte zelfregulatie en 
automatische, onbewuste zelfregulatie (Lieberman, 2007). Bij het doelbe-
wust overrulen van een reactie of impuls zijn de hersengebieden dorsale 
anterior cingulate cortex (DACC) en laterale prefrontale cortex (LPFC) 
betrokken. De DACC wordt geactiveerd bij het ontdekken van een tegen-
strijdigheid tussen een doel waarnaar wordt gestreefd en een reactie of 
impuls. Zelfreflectie wordt beschouwd als een vorm van automatische, 
onbewuste zelfregulatie. Het reflecteren op de eigen (huidige) ervaringen 
(bijvoorbeeld: Welke gevoelens ervaar ik bij het zien van deze afbeelding?) 
gaat gepaard met activiteit van de MPFC (mediale prefrontale cortex). 
Bij zelfreflectie, bijvoorbeeld het in woorden omzetten van gevoelens, is 
er activiteit van de ventrolaterale prefrontale cortex (VLPFC) en vermin-
dering van de activiteit van de amygdala. De amygdala is betrokken bij 
automatische gevoelsprocessen. Op psychologisch niveau kan dit leiden 
tot een herinterpretatie van emotionele gebeurtenissen om negatieve 
gevoelens te verminderen. Er zijn aanwijzingen dat psychotherapie op 
deze manier werkt. Het verwoorden van gevoelens kalmeert als het ware 
de amygdala (Lieberman, 2007; zie meer hierover in paragraaf 5.2.7).

Gewelddadige en antisociale kinderen, jeugdigen en volwassen scoren 
over het algemeen minder goed dan controlegroepen op neuropsycholo-
gische testen van de executieve functies (zie voor een overzicht Ishikawa 
& Raine, 2003). Er zijn veel voorbeelden van onderzoek die laten zien dat 
bij mensen beschadigingen aan gebieden in de voorhersenen (vooral de 
orbitofrontale cortex ook wel ventromediale prefrontale cortex genoemd) 
gepaard gaan met een toename van verbaal agressief en fysiek geweld-
dadig gedrag. In een studie werden 279 Vietnam-veteranen betrokken die 
in de oorlog door binnendringende voorwerpen hersenschade hadden 
opgelopen. Bij degenen bij wie de prefrontale hersenen waren getrof-
fen werd een significante toename van agressie en geweld gevonden 
(Grafman, Schwab, Warden, Pridgen, Brown & Salazar, 1996). Andere 
studies laten anatomische afwijkingen of een verminderde werking van 
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de voorhersenen zien bij antisociale en impulsief agressieve delinquenten 
en psychiatrische patiënten. De activiteit van hersengebieden kan bijvoor-
beeld worden gemeten als doorbloeding of als de mate waarin de cellen 
suikers verwerken (glucosemetabolisme). Een voorbeeld is een  fMRI-studie 
waarin forensisch psychiatrische patiënten die waren gearresteerd wegens 
impulsieve gewelddadige delicten een verminderde doorbloeding van de 
voorhersenen en temporale hersenen bleken te hebben vergeleken met 
een gezonde controlegroep (Söderstrom, Tullberg, Wikkelsoe, Ekholm & 
Forsman, 2000). Analoog vonden Raine, Meloy, Bihrle, Stoddard, Lacasse 
en Buchsbaum (1998) bij impulsieve, emotionele moordenaars vergeleken 
met instrumentele, doelgerichte moordenaars, een verminderd glucose-
metabolisme in de prefrontale cortex. Bij de laatsten lijkt de prefrontale 
cortex wél goed te werken. De onderzoekers betogen dat dit past bij hun 
planmatige, doelgerichte gedrag.

Tremblay en Nagin (2005) laten zien dat kinderen in de peutertijd vrij veel 
fysieke agressie vertonen en dat dit bij de meeste kinderen vervolgens 
afneemt. Een klein percentage (ongeveer 5% van de kinderen) blijft echter 
fysiek agressief (veel vechten en dergelijke). Volgens sommige weten-
schappers zouden tekorten in de ontwikkeling van de executieve functies 
daarbij van belang kunnen zijn. De executieve functies zijn nodig bij de 
verwerking van sociale informatie, bijvoorbeeld bij het inschatten van een 
(complexe) situatie en het vervolgens reageren (Séquin & Zelazo, 2005). Een 
voor de leeftijd gebrekkige ontwikkeling van de executieve functies kan bij 
verschillende stappen in dit proces de kans op agressief gedrag vergroten. 
In de eerste plaats kan bij de representatie, de inschatting van de situatie 
sprake zijn van de neiging tot het inschatten van het gedrag van anderen 
als vijandig. Sommige kinderen reageren mogelijk routinematig agressief 
omdat ze hyperwaakzaam zijn wat betreft mogelijke bedreigingen. Dit kan 
mogelijk het gevolg zijn van het opgroeien in een ongunstige thuissituatie. 
Daardoor kunnen ze al snel geneigd zijn het gedrag van andere kinderen 
als vijandig te interpreteren, terwijl die zich in werkelijkheid speels gedra-
gen. In de tweede plaats kan er sprake zijn van een onvoldoende in staat 
zijn om het eigen gedrag te beheersen of af te remmen. Sommige kinderen 
reageren mogelijk routinematig agressief ook al begrijpen en kennen ze 
de regels en normen in de desbetreffende situatie (‘geen andere kinderen 
slaan’) omdat ze hun impulsen onvoldoende kunnen beheersen. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat kinderen die zijn verwaarloosd, minder goed in 
staat zijn hun emoties te beheersen of op een sociaal geaccepteerde manier 
te uiten, doordat ze te weinig ervaring hebben opgedaan met situaties 
waarin een opvoeder hen daarbij helpt. Bijvoorbeeld door hen te troosten 
of door constructieve gedragsalternatieven te laten zien. In de derde plaats 
kan sprake zijn van een onvoldoende anticiperen op de consequenties 
van het eigen gedrag. Sommige kinderen reageren mogelijk routinematig 
agressief omdat ze onvoldoende rekening houden met de gevolgen van hun 
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gedrag. Bijvoorbeeld dat als je een ander kind slaat, de kans groot is dat dit 
terugslaat waarna er grote kans is dat het tot een gevecht komt.

In verschillende onderzoeken zijn tekorten van de executieve functies 
gevonden bij kinderen en jeugdigen (Brocki & Bohlin, 2004; Séguin, Nagin, 
Assaad & Tremblay, 2004; zie Lee & Hoaken, 2007 voor een overzicht). 
Deze voorspelden ook agressief gedrag twee jaar later (Giancola, 2000; 
Nigg, Quamma, Greenberg & Kusche, 1999) en delinquent gedrag in de 
adolescentie (Moffitt & Henry, 1989). De effecten waren onafhankelijk van 
algemene intelligentie.

Wetenschappers proberen de neurale circuits die impulsieve agres-
sie beïnvloeden verder te ontrafelen om aangrijpingspunten voor de 
behandeling van ontsporende agressie te vinden. Nelson en Trainor 
(2007) bespreken enkele recente voorbeelden. Zo werd bij tien patiën-
ten met een borderline persoonlijkheidsstoornis die hoog scoorden op 
impulsief agressief gedrag het effect van SSRI’s onderzocht (New, Buchs-
baum, Hazlett, Goodman, Koenigsberg, Lo, Iskander, Newmark, Brand, 
O’Flynn, & Siever, 2004). SSRI’s (selective serotonine reuptake inhibitors) 
zijn antidepressiva die de heropname van serotonine door zenuwcel-
len afremmen zodat er meer serotonine beschikbaar is als boodschap-
perstof. Zoals eerder besproken zijn de prefrontale hersenen belangrijk 
voor het reguleren van gedrag, waaronder het beheersen van emoties. 
Vermoedelijk speelt serotonine daar een rol bij. De prefrontale cortex 
bevat veel serotoninereceptoren (Davidson et al., 2000). In het experiment 
leidde het gebruik van SSRI’s bij de borderlinepatiënten tot een toename 
van activiteit (glucosemetabolisme) van de orbitofrontale cortex (OFC), 
gemeten met PET- en fMRI-scans. De toename van de activiteit van de 
OFC ging samen met een afname van agressief gedrag zoals gemeten met 
een gedragsobservatieschaal. Dergelijk onderzoek illustreert hoe impul-
sief agressief gedrag mogelijk kan worden beïnvloed door de onderlig-
gende neurobiologische factor te veranderen. In dit geval met behulp van 
 medicatie.

Instrumenteel agressief gedrag en de amygdala
Naar de neurobiologische basis van instrumentele agressie is vooral 
onderzoek gedaan bij mensen die hoog scoren op psychopathische ken-
merken. Psychopathie wordt onder meer gekarakteriseerd door enerzijds 
persoonskenmerken zoals sociale ongevoeligheid en manipulatief en 
instrumenteel agressief gedrag en anderzijds door een antisociale levens-
stijl (Hare, 2003). Uit een Canadees onderzoek naar 125 moordzaken werd 
bevestigd dat bij psychopathische daders in meer gevallen sprake was van 
een instrumentele moord (doelgericht, met voorafgaand beraad en zonder 
een sterke emotionele reactie vooraf) dan bij niet psychopathische daders 
(93,3% vs 48,4%, Woodworth & Porter, 2002). Verschillende wetenschap-
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pers benadrukken het belang van het onderscheiden van proactieve (of 
instrumentele, doelgerichte) agressie en reactieve (of impulsieve, emotio-
neel gekleurde) agressie (Blair, 2001; Jones & Viding, 2007; Cima, Tonnaer 
& Lobbestael, 2007). Niettemin is er debat over de vraag in hoevere er 
werkelijk sprake is van twee onderscheiden typen agressie (o.a. Campbell, 
2005). De uitkomsten van meetinstrumenten voor proactieve en reactieve 
agressie bij kinderen zijn bijvoorbeeld sterk positief gecorreleerd (Vitaro, 
Brendgen & Tremblay, 2002). Ook kan instrumentele, doelgerichte agressie 
voortkomen uit emotionele motieven zoals boosheid op een rivaal.

In het hiervoor besprokene ligt de nadruk op het functioneren van neurale 
circuits in relatie tot impulsief agressief gedrag. Bij impulsieve, reactieve 
agressie is vermoedelijk sprake van een verminderde regulatie door 
prefrontale hersengebieden (OFC) van impulsen uit het emotiecircuit 
waarvan amygdala onderdeel is. Bij instrumenteel, doelgericht agressief 
gedrag is volgens onder anderen Blair, de neurobiologische basis vermoe-
delijk een andere. Dit type agressie veronderstelt juist functies waarbij 
een goed functionerende prefrontale cortex van belang is: de mogelijkheid 
van het plannen van gedrag en het onderdrukken van impulsen (Blair, 
2001). Bij individuen die hoog scoren op psychopathie volgens de PCL-R, 
blijkt volgens Blair (2005) het functioneren van de prefrontale cortex vaak 
intact. De hypothese van Blair en anderen is dat er bij psychopaten die 
gekenmerkt worden door doelgerichte instrumentele agressie, sprake is 
van een slecht functionerende amygdala. Volgens Blair (2001; 2003) belem-
meren gebreken in de neurale circuits voor emotieverwerking, in het 
bijzonder in de amygdala, van jongsaf aan de socialisatie van individuen 
met psychopathie. De amygdala heeft een belangrijke rol bij de verwer-
king van informatie over mogelijke bedreigingen en bij de aansturing 
van activiteit van het autonome zenuwstelsel (zweetklieractiviteit, bloed-
druk) en het hormonale stresssysteem (cortisol). De amygdala wordt in 
verband gebracht met het genereren van een angstreactie op een bedrei-
gende prikkel. Omgekeerd heeft cortisol ook invloed op de amygdala. Het 
draagt bijvoorbeeld bij aan het in sterke mate in het geheugen vastleggen 
van angstige of anderszins emotioneel beladen situaties. Het vermoe-
den is dat dit mechanisme bij psychopaten niet goed werkt waardoor zij 
weinig angst kennen. Daardoor zijn ze ook minder gevoelig voor nadelige 
consequenties van het eigen gedrag en minder gevoelig voor emotionele 
signalen van anderen, zoals angst en verdriet. De veronderstelling dat de 
amygdala bij psychopaten afwijkt wordt ondersteund door MRI-scans die 
lieten zien dat bij psychopaten de amygdala kleiner was. Daarbij bleek dat 
hoe sterker de psychopatische trekken waren, des te kleiner de amygdala 
was (Tiihonen, Hodgins, Vaurio, Laakso, Repo, Soininen, Aronen, Niemi-
nen & Savolainen, 2000). In een andere MRI-studie werd gevonden dat de 
amygdala bij personen die hoog scoorden op de PCL-R, vergeleken met 
een groep die lage PCL-R-scores had, minder actief was gedurende een 
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geheugentaak met emotioneel geladen woorden (bijvoorbeeld het woord 
‘haat’) (Kiehl, Smith, Hare, Mendrek, Forster, Brink & Liddle, 2001).

In meerdere neuropsychologische studies is bevestigd dat strafrechtelijk 
veroordeelde psychopaten in vergelijking tot niet psychopatische delin-
quenten een verminderde reactie hebben op vreesopwekkende prikkels. 
Zo zijn er experimenten gedaan waarbij proefpersonen beangstigende 
afbeeldingen te zien krijgen (bijvoorbeeld van gerichte wapens of ernstig 
gewonde personen). Psychopaten hebben bij het zien van dergelijke afbeel-
dingen vergeleken met controlegroepen een verminderde schrikreactie 
(gemeten als knipperen met de ogen) (Patrick, Bradley & Lang, 1993). 
Andere neuropsychologische experimenten ondersteunen dat psychopaten 
minder gevoelig zijn voor het leren van nadelige consequenties van hun 
gedrag, meer risico’s nemen en hun gedrag eerder laten leiden door de belo-
nende aspecten van gedrag (o.a. Mitchell, Colledge, Leonard & Blair, 2002).

De disfunctie van de amygdala (en/of van de interactie tussen de amygdala 
en de HPA-as) heeft volgens Blair en anderen ook tot gevolg dat psychopa-
ten niet geremd worden in hun antisociale gedrag door emoties zoals angst 
en verdriet bij anderen. Deze veronderstelling wordt ondersteund door 
onderzoek waaruit blijkt dat psychopaten slechter zijn in het herkennen 
van angstige en verdrietige gezichtsuitdrukkingen (zie voor een overzicht 
Blair, 2001; 2006). Door al deze eigenschappen leren psychopaten volgens 
Blair niet om antisociaal gedrag te vermijden en kan bij hen geen morele 
socialisatie plaatsvinden. Hoewel wetenschappers het erover eens zijn 
dat psychopaten afwijkingen vertonen in de verwerking van sociale en 
emotionele informatie, is de precieze aard van deze disfuncties nog volop 
onderwerp van onderzoek en wetenschappelijk debat (o.a. Richell, Mitchell 
Newman, Leonard, Baron-Cohen & Blair, 2003; Van Honk & Schutter, 2006). 
Er zijn ook benaderingen die de betekenis van disfuncties van de amygdala 
bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag breder zien dan als kenmerk 
van psychopathie (Buikhuisen, 2006; 2007). Het niet in staat zijn te leren 
van negatieve ervaringen vanwege zeer vroeg ontstane afwijkingen aan de 
amygdala (door genetische factoren of omgevingsinvloeden zoals gebrek 
aan voedingsstoffen tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder) vormt in 
deze visie de basis van chronisch delinquent gedrag in algemenere zin.

Op basis van de items in de Psychopathie Checklist (PCL-R) wordt van 
oudsher een tweefactorenmodel gehanteerd. De PCL-R is een instrument 
dat gebruikt wordt om psychopathie vast te stellen, Factor 1 omvat de items 
die te maken hebben met de persoonlijkheidskenmerken bij psychopathie 
zoals gevoelloosheid en manipulatief gedrag. Factor 2 omvat de items die 
te maken hebben met een antisociale en onverantwoordelijke levens-
stijl. In recent onderzoek worden de twee factoren op hun beurt gesplitst, 
zodat vier factoren ontstaan die elk een bepaald facet van psychopathie 

WODC_270_10.indd   70 3-11-2008   15:45:39



71 ‘Probleemkinderen, gevaarlijke pubers en gewelddadige volwassenen’

weergeven. Factor 1 omvat : a) arrogantie, bedrog en manipulatief gedrag; 
en b) gevoelloosheid en gebrek aan empathie. Factor 2 omvat : a) impul-
siviteit en onverantwoordelijkheid; en b) antisociaal gedrag (Hare, 2003). 
Er is beginnende ondersteuning uit onderzoek dat er mogelijk relaties 
zijn tussen deze subcomponenten van psychopathie en bepaalde vormen 
van crimineel gedrag (Walsh, Swogger, Walsh & Kosson, 2007). Zo vonden 
Swogger, Walsh en Kosson (2007) dat daders van huiselijk geweld relatief 
hoog scoorden op gevoelloosheid en gebrek aan empathie.

Op neurobiologisch niveau wordt het belang van het maken van onder-
scheid tussen verschillende dimensies bij psychopathie onder meer 
 geïllustreerd door onderzoek van Raine en collega’s waarin zij de anatomie 
van de prefrontale hersenen van ‘onsuccesvolle psychopaten’ vergeleken 
met die van ‘succesvolle psychopaten’. Alle proefpersonen werden gewor-
ven uit de algemene populatie, te weten bij een aantal arbeidsbureaus in 
Los Angeles. Er werd een selectie gemaakt van degenen die op basis van 
een vragenlijst aangaven dat zij delicten hadden gepleegd en die tevens 
een PCL-R score van 23 of hoger hadden. De onsuccesvolle groep bestond 
uit mannen die waren veroordeeld voor het criminele gedrag, de succes-
volle groep bestond uit mannen van wie het criminele gedrag niet was 
ontdekt en die daarom niet met justitie in aanraking waren gekomen. Bij 
de ‘onsuccesvolle’ psychopaten werd een verminderd volume van de grijze 
stof (de cellichamen van de neuronen) in de prefrontale hersenen gevon-
den vergeleken met de ‘succesvolle’ groep en met een controlegroep van 
niet psychopatische en niet criminele mannen (Yang, Raine, Lencz, Bihrle, 
LaCasse & Colletti, 2005) evenals een asymmetrie van de hippocampus 
(Raine, Ishikawa, Arce, Lencz, Knuth, Bihrle, LaCasse & Colletti, 2004). 
Deze neurologische verschillen werden ook gevonden wanneer statistisch 
werd gecontroleerd voor onder meer alcoholmisbruik. Hoewel het volume 
van de grijze stof een erg grove maat is (met behulp van bijvoorbeeld MRI 
zijn verfijndere metingen mogelijk), passen deze resultaten bij het model 
dat een deel van de personen met antisociaal gedrag tekorten heeft in de 
prefrontale functies. Mogelijk zijn de ‘onsuccesvolle’ psychopaten impul-
siever of minder goed in planning en voorbereiding van delicten en minder 
gevoelig voor strafdreiging (zoals de pakkans) dan de ‘succesvolle’ psycho-
paten (zie in dit verband ook paragraaf 6.5 over sociale normen).

3.2.6 Concluderende opmerkingen

De laatste decennia is door wetenschappelijk onderzoek de kennis over de 
relatie tussen neurobiologische factoren en antisociaal gedrag aanzienlijk 
toegenomen. In dit hoofdstuk is daarvan een indruk gegeven. De bespro-
ken studies onderbouwen dat neurobiologische en genetische factoren een 
structurele plaats verdienen in het onderzoek naar veroorzaking, preven-
tie en reductie van antisociaal gedrag, naast de binnen de justitiecontext 
meer gebruikelijke psychologische, sociale en maatschappelijke factoren. 
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In dit hoofdstuk zijn de neurobiologische processen aan de orde gekomen 
die in verband worden gebracht met antisociaal gedrag, vooral impulsief 
agressief en instrumenteel agressief gedrag. In het volgende hoofdstuk 
wordt een indruk gegeven van het neurobiologisch onderzoek dat zich 
richt op zedendelinquenten.
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Zedendelinquenten4

4.1 De beleidscontext

Zedendelicten roepen veel emoties en maatschappelijke beroering op. Het 
totale aantal bij de politie geregistreerde zedendelicten (aantal opgemaak-
te processen-verbaal) schommelt in Nederland de laatste vijf jaar rond de 
6.000 per jaar (Van der Heide & Eggen, 2007). In 2006 werd in eerste aanleg 
177 maal een gevangenisstraf opgelegd wegens verkrachting en 281 maal 
wegens een ander seksueel delict (Van der Heide & Eggen, 2007). In maart-
april 2000 verbleven er op basis van gegevens uit het registratiesysteem 
tenuitvoerlegging plaatsing en sturingsinformatie (TULP), 542 zedende-
linquenten in penitentiaire inrichtingen (Dienst Justitiële Inrichtingen, 
2002). Dit was circa 4,5% van de gedetineerden in het gevangeniswezen. 
Bij ongeveer een derde van de terbeschikkinggestelden is sprake van 
een seksuele component in het delict waarvoor zij tbs opgelegd kregen 
(Van Emmerik, 2001: 27-34% in 1995-2000). Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag door jongeren zoals groepsverkrachtingen wekt maatschappelijke 
en politieke zorg (Kamerstukken II, 2007-2008, 30 420, nr. 94; Hendriks & 
Bijleveld, 2007).

Met het oog op het bovenstaande zijn evenals bij algemeen antisociaal 
gedrag (hoofdstuk 3) onder meer de volgende vragen belangrijk:
– Welke neurobiologische processen zijn van belang bij de ontwikkeling 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
– Welke (neurobiologische) risicofactoren en welke beschermende facto-

ren zijn bij verschillende typen zedendelicten van belang?
– Hoe kan de ontwikkeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

worden voorkomen?
– Op welke aspecten moet de behandeling of andere interventie bij vol-

wassenen en bij jongeren worden gericht?
– Bij welke jongeren en bij welke volwassenen is de behandeling of 

andere interventie niet voldoende effectief en welke factoren zijn 
daarop van invloed?

Hierna worden enkele voorbeelden gegeven van neurobiologisch 
 onderzoek dat, uiteraard naast en in combinatie met alle sociaal weten-
schappelijk onderzoek dat al gebeurt, mogelijk kan bijdragen aan het 
vinden van antwoorden op deze vragen.

4.2 Neurobiologische onderzoekslijnen

De problematiek van zedendelinquenten is divers. De kennis over impul-
sief en instrumenteel agressief en gewelddadig gedrag die hiervoor is 
besproken is ook relevant voor het vergroten van het inzicht in neurobio-
logische achtergronden bij een deel van de zedendelinquenten. Daarnaast 
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worden bepaalde zedendelicten meer specifiek in verband gebracht met 
stoornissen in de sociale hechting of met endocrinologische factoren. 
Verder hebben wetenschappers een integratief model ontwikkeld waarin 
zowel sociale als psychologische en biologische factoren zijn betrokken.

4.2.1 Neurobiologische tekorten

Een deel van de zedendelinquenten blijkt evenals delinquenten met anti-
sociaal gedrag, neurobiologische tekorten te hebben op het gebied van 
de executieve functies. Een aantal van hen wordt gekenmerkt door een 
meer algemene impulsiviteit: ontremd gedrag op meer gebieden dan sek-
sualiteit (o.a. Stone & Thompson, 2001; Veneziano, Veneziano, LeGrand & 
Richards, 2004; Spinella, White, Frank & Schiraldi, 2006). De tekorten in 
de executieve functies uiten zich in neuropsychologische testen in impul-
siviteit, in het moeite hebben met plannen, met het flexibel aanpassen 
van gedrag aan nieuwe situaties en met het bijstellen van gedrag wanneer 
dit fouten oplevert (responsmodulatie) en in het moeite hebben met het 
zich eigen maken van nieuwe informatie. Verschillende auteurs wijzen 
erop dat veel cognitieve gedragstherapieën die recidivevermindering 
als doel hebben, zich al richten op sommige van deze tekorten. Andere 
zouden aandacht moeten krijgen in de vorm van bijvoorbeeld prethera-
pie of nieuw te ontwikkelen behandel- en trainingsmodules (Veneziano, 
Veneziano, LeGrand & Richards, 2004). De behandeling voor delinquen-
ten met tekorten in de executieve functies zou meer dan nu geïnspireerd 
moeten worden door vormen van rehabilitatie die worden gebruikt bij 
patiënten met hersenbeschadigingen, CVA of dementie. Overigens komen 
dergelijke tekorten niet bij alle zedendelinquenten voor. In een recente 
studie van het Britse Home Office werden geen aanwijzingen gevonden 
voor grove tekorten in de prefrontale functies bij oudere zedendelinquen-
ten (Fazel, O’Donnell, Hope, Gulati & Jacoby, 2007).

Blanchard en collega’s stellen dat pedofilie het gevolg zou kunnen zijn 
van een pre- en/of perinatale neurologische ontwikkelingsstoornis. Dit 
wordt het developmental instability model genoemd (Blanchard, Kuban, 
Klassen, Dickey, Christensen, Cantor & Blak, 2003). Ondersteuning hier-
voor komt uit studies over diverse neurobiologische tekorten bij pedofiele 
zedendelinquenten. Zo werden in een sMRI-studie bij pedofielen afwij-
kingen gevonden in twee belangrijke vezelbundels in de hersenen (de 
superior fronto-occipitale fasciculus en de rechter arcurate fasciculus). 
De onderzoekers interpreteren dit als een mogelijk gebrek aan verbindin-
gen binnen het circuit voor herkenning van relevante seksuele stimuli 
(Cantor, Kabani, Christensen, Zipursky, Barbaree, Dickey, Klassen, Miku-
lis, Kuban, Black, Richards, Hanratty & Blanchard, 2007). In een recent 
onderzoek werden bij pedofiele zedendelinquenten afwijkingen gevonden 
in voor de seksuele ontwikkeling cruciale gebieden. Het volume van de 
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grijze stof van de rechter amygdala was kleiner dan normaal, evenals 
de  hypothalamus en enkele gerelateerde structuren (septum, substan-
tia innominata, bed nucleus van de striae terminalis; Schiltz, Witzel, 
Northoff, Zierhut, Gubka, Fellmann, Kaufmann, Tempelmann, Wiebhing 
& Bogerts, 2007). Verder rapporteerden pedofiele mannen vaker dan 
 niet-pedofielen dat zij als kind hoofdletsel hebben opgelopen en hadden 
ze een lagere intelligentie (Blanchard, Christensen, Strong, Cantor, Kuban, 
Klassen, Dickey & Blak, 2002; Blanchard et al., 2003; Cantor, Blanchard, 
Christensen, Dickey, Klassen & Beakstead, 2004). In vergelijking tot 
controlegroepen van niet-pedofielen, blijven pedofielen vaker zitten op 
school en worden zij vaker geplaatst in het speciaal onderwijs (Cantor, 
Kuban, Blak, Klassen, Dickey & Blanchard, 2006).

Volgens Briken, Hill en Berner (zie hun overzichtsstudie uit 2006) dienen 
de resultaten van deze neurobiologische onderzoeken met voorzichtigheid 
te worden geïnterpreteerd. De bevindingen zouden vertekend kunnen zijn 
vanwege de hoge comorbiditeit wat betreft angst en stemmingsstoornis-
sen en dwangstoornissen bij de desbetreffende populaties. Verder kampen 
vooral de onderzoeken met beeldvormende technieken met kleine en 
heterogene steekproeven en is soms de diagnostiek te weinig specifiek 
(bijvoorbeeld het niet nader specificeren van meetmethoden voor impul-
siviteit). Ook kan een deel van de bevindingen a-specifieke, niet alleen 
voor seksueel gedrag kenmerkende ontremming betreffen. Niettemin 
merken zij op dat met betrekking tot pedofilie de bevindingen zich opsta-
pelen die duiden op een neurologische stoornis op basis van factoren 
gedurende de (vroege) ontwikkeling en een verhoogde prevalentie van 
verworven ziektebeelden (bijvoorbeeld als gevolg van hoofdletsel).

4.2.2 Endocrinologische factoren

Een tweede lijn van onderzoek betreft de relatie tussen endocrinologische 
factoren en zedendelicten. In sommige studies werd een positief verband 
gevonden tussen de hoogte van de testosteronspiegel en een verhoogde 
prevalentie van gewelddadige zedendelicten (zie Briken, Hill & Berner, 
2006 voor een overzicht). In een studie met 520 zedendelinquenten bleek 
de hoogte van het testosteronniveau in het bloed bij de intake voor een 
psychologische behandeling, positief gecorreleerd te zijn met de ernst 
(mate van gewelddadigheid) van het gepleegde delict (Studer, Aylwin & 
Reddon, 2005). Ook was de kans op recidive binnen een periode van negen 
jaar groter naarmate het (voor leeftijd gecorrigeerde) testosteronniveau bij 
de aanvankelijke intake in de behandelkliniek hoger was. Interessant is 
dat na opsplitsing van de groep in een deel dat de psychologische behan-
deling had afgemaakt en een deel dat voortijdig was gestopt, bleek dat het 
verband tussen testosteronconcentratie en latere recidive alleen in stand 
bleef voor de afgehaakte groep. De psychologische behandeling, cogni-
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tief gedragstherapeutische groepstherapie, verminderde het effect van 
 testosteronniveau bij intake op latere recidive aanmerkelijk. Onbekend 
is hoe dat kwam. De auteurs vragen zich af of de psychologische behan-
deling invloed op de testosteronniveaus kan hebben gehad. Ze achten 
dit niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk. Een groeiend aantal studies 
laat zien dat psychologische therapie effecten kan sorteren op biologisch 
niveau (o.a. Wykes, Brammer, Mellers, Bray, Reeder, Williams & Corner, 
2002; zie ook paragraaf 5.2.7). Een alternatieve verklaring zou zijn dat de 
therapie ertoe heeft bijgedragen dat de antisociale effecten van testoste-
ron een sociaal geaccepteerde uitlaatklep hebben gevonden (bijvoorbeeld 
in sport of werk). Het testosteronniveau bleek een robuuste predictor van 
gewelddadig seksueel gedrag, even sterk als de meeste statische risico-
factoren die worden vermeld door Hanson en Bussière (1998). Statische 
risicofactoren zijn niet veranderbaar, in tegenstelling tot dynamische of 
klinische risicofactoren. Statische risicofactoren zijn veelal relatief sterke 
voorspellers van recidive. Voorbeelden van statische risicofactoren zijn 
strafrechtelijke voorgeschiedenis, het al op jonge leeftijd beginnen van 
het delictgedrag en bij zedendelinquenten het gehad hebben van man-
nelijke slachtoffers. Bij de groep afhakers uit het behandelprogramma 
in de studie van Studer et al. (2005) voorspelde het testosteronniveau bij 
intake de latere recidive zelfs aanmerkelijk sterker dan de meeste statische 
risicofactoren. Testosteron zou daarom als risicofactor voor gewelddadig 
(seksueel) gedrag volgens de auteurs meer moeten worden betrokken bij 
risicotaxatie en -management.

Bij zedendelinquenten worden verschillende farmacologische interven-
ties toegepast die de endocrinologische aspecten van het seksuele gedrag 
beïnvloeden (zie voor een beschrijving paragraaf 5.2.6). Toch is de relatie 
tussen ‘ontspoorde seksualiteit’ zoals zedendelicten en de endocrino-
logische functies, zoals ook Briken et al. (2006) menen, een nog niet erg 
ontgonnen onderzoeksgebied. Zoals hiervoor besproken zijn er aanwij-
zingen dat de endocrinologie in de psychologische behandelpraktijk en 
het risicomanagement belangrijk is (Studer et al., 2005). Als er een beter 
wetenschappelijk kennisfundament was, zou deze mogelijk beter kunnen 
worden benut. Nader onderzoek zou zich volgens Briken en collega’s 
bijvoorbeeld kunnen richten op de verschillende niveaus van het moge-
lijk disfunctioneren van de hypothalamus-hypofyse-geslachtsklieren-as 
in relatie tot seksueel probleemgedrag en op de ontstaansgeschiedenis 
 daarvan.

4.2.3 Stoornissen in de sociale hechting en de biologische basis daarvan

Een derde lijn van onderzoek richt zich op sociaal-emotionele proble-
men bij zedendelinquenten en brengt deze in verband met stoornissen 
in de sociale hechting in de jeugd. Sociale hechtingsproblemen worden 
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veel gevonden in de voorgeschiedenis van zedendelinquenten (o.a. Van 
IJzendoorn, Schuengel & Bakermans-Kranenburg, 1999; Marshall, Serran 
& Cortoni, 2000; Craissati, McClurg & Browne, 2002). Hechtingsproblemen 
in de jeugd en het vervolgens minder goed in staat zijn tot sociale en intie-
me relaties en het minder goed kunnen hanteren van sociale problemen 
maken deel uit van invloedrijke theorieën over seksueel delictgedrag (o.a. 
Marshall & Marshall, 2000). Eén van de veronderstellingen is dat sommige 
zedendelinquenten door een gebrekkige sociale hechting in de jeugd min-
der goed in staat zijn tot interpersoonlijke relaties met leeftijdgenoten en 
in plaats daarvan als substituut seksuele relaties aanknopen met kinderen 
(Ward & Siegert, 2002). Verschillende wetenschappers veronderstellen dat 
hechtingsproblemen een deel van de oorzaak zijn van de ontwikkeling 
van seksueel delictgedrag. Een alternatieve mogelijkheid zou kunnen zijn 
dat een stoornis in de hersenontwikkeling zowel het risico van hechtings-
problemen als van seksueel delictgedrag verhoogt.

In de literatuur over sociale hechting worden vier hechtingsstijlen 
omschreven volgens welke kinderen zich van jongsaf aan aan hun ouders 
of verzorgers hechten. Deze stijlen vormen, zo wordt verondersteld, 
ook een blauwdruk voor het aangaan van intieme relaties op volwassen 
leeftijd. Veilige hechting treedt op als de ouders zich meestal sensitief, 
responsief, accepterend en coöperatief opstellen. Een volwassene die in 
zijn jeugd veilig is gehecht, is in staat tot hechte intieme relaties. Vermij-
dende hechting is geassocieerd met ouders die zich afwijzend of bemoei-
zuchtig opstellen. Een volwassene met een vermijdende hechtingsstijl 
hecht aan onafhankelijkheid van anderen en kan zich meer dan gemid-
deld vijandig opstellen ten aanzien van anderen. Ambivalente hechting 
is geassocieerd met een inconsistente ouderschapsstijl. Volwassenen met 
een dergelijke hechtingsstijl neigen tot preoccupatie met goedkeuring 
van anderen en bezitterigheid in relaties. Angstige hechting komt voor als 
het kind reden heeft de ouder te vrezen of als de ouder zelf angstig is. Een 
volwassene met deze hechtingsstijl zou uit vrees voor afwijzing anderen 
veelal op een afstand houden.

Beech en Mitchell (2005) merken op dat hoewel de biologische basis van 
sociale hechting uitgebreid is beschreven vooral bij apen, knaagdieren 
en herkauwers en deels ook bij mensen, deze materie nauwelijks wordt 
benut bij het onderzoek naar hechtingsproblemen bij zedendelinquenten. 
Uit onderzoek blijkt dat jeugdervaringen die tot onveilige hechtings-
stijlen leiden, chemische processen in de hersenen beïnvloeden. Bij de 
neurale processen die ten grondslag liggen aan sociale hechting spelen 
de neuropeptiden oxytocine en vasopressine een cruciale rol (Carter, 
1998). Oxytocine reguleert vooral toenaderings- en zorggedrag. Vaso-
pressine is meer betrokken bij agressief en ‘jaloers’ seksueel gedrag en 
ook bij het bewaken van de partner dat bij veel diersoorten voorkomt 
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(‘mate guarding’). Ook bij mensen wordt geleidelijk meer bekend over de 
 neurobiologische  mechanismen van sociaal gedrag. Ook over de rol van 
oxytocine bij het aangaan van sociale bindingen (zie ook paragraaf 2.2.3). 
Beech en Mitchell (2005) betogen dat stressvolle ervaringen, mede via de 
effecten op het serotonerge neurotransmittersysteem, de gevoeligheid 
van het oxytocinesysteem langdurig kunnen veranderen en daarmee de 
mechanismen die de basis vormen voor sociale toenadering en hechting.

De kennis over de biologische basis van sociale hechting kan volgens 
Beech en Mitchell onder meer helpen richting te geven aan hypothesen 
over de precieze aangrijpingspunten van farmacologische behande-
ling bij zedendelinquenten bij wie het delictgedrag te maken heeft met 
stoornissen in sociale hechtingsstijlen (Beech & Mitchell, 2005). Selective 
Serotonine Re-uptake Inhibitors (SSRI’s; zie bijlage 3) worden onder meer 
voorgeschreven bij zedendelinquenten omdat zij een libidoverminderende 
werking hebben (Briken & Kafka, 2007). SSRI’s kunnen tevens, zo beto-
gen Beech en Mitchell, door verhoging van serotonineniveaus positieve 
 sociale toenadering gemakkelijker maken. Dit zou komen doordat dan ook 
de afgifte van oxytocine en vasopressine toeneemt. Langdurige toedie-
ning van SSRI’s kan daarnaast volgens Beech en Mitchell leiden tot vergro-
ting van de plasticiteit van de hersenen en daardoor tot meer mogelijkheid 
van gedragsverandering. Dit zou kunnen gebeuren door de afgifte van 
de zogeheten neurotrope factor BDNF (zie bijlage 3). De vergrote plastici-
teit zou de delinquent meer ‘rijp’ voor therapie kunnen maken. Beech en 
Mitchell zijn positief over de mogelijkheid om nieuwe behandelstrategiëen 
te ontwikkelen die SSRI’s combineren met een psychologische behande-
ling (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of schemafocused therapie) 
die zich richt op de houdingen en persoonskenmerken die het resultaat 
zijn van hechtingsproblemen in de jeugd en op het ontwikkelen van 
meer prosociale houdingen en gedragingen. De exploratie van Beech en 
Mitchell over de rol van aan hechtingsstoornissen gerelateerde neurobio-
logische tekorten bij pedofilie, is weliswaar intrigerend, maar het betreft 
een gebied waarop nog weinig empirische gegevens voorhanden zijn en 
waarop dus eerst meer wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht 
alvorens de hypothesen op hun merites kunnen worden beoordeeld.

4.2.4 Een integratief model van zedendelinquentie

Ward, Polaschek en Beech (2005) geven in hun boek Theories of sexual 
offending een beschouwing van de belangrijkste theorieën over het ple-
gen van zedendelicten. Zij concluderen dat op basis van de onderzochte 
theorieën meerdere plausibele oorzaken van seksueel delictgedrag kun-
nen worden onderkend. Dit zijn onder meer genetische risicofactoren en 
ongunstige ervaringen tijdens het opgroeien (misbruik, afwijzing, hech-
tingsproblemen). Andere oorzaken zijn psychologische factoren zoals 
gebrek aan empathie met anderen, houdingen of overtuigingen over het 
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delictgedrag die dit gedrag rechtvaardigen, bijvoorbeeld ‘het kind wil 
het zelf’ of ‘vrouwen vragen erom’, gebrek aan de sociale vaardigheden 
die nodig zijn voor intieme relaties en interpersoonlijke problemen. Ook 
sociale en culturele processen spelen een rol (bijvoorbeeld het wonen in 
een buurt waar veel criminaliteit is, oorlog) evenals contextfactoren (zoals 
intoxicatie door drank of drugs en ernstige stress). De belangrijkste kri-
tiek van Polaschek en Beech is dat de meerderheid van de theorieën geen 
rekening houdt met de fysieke, biologische kant van de mens. De neuro-
psychologische en biologische analyseniveaus ontbreken in de meeste 
theorieën. Daardoor blijft volgens Ward et al. (2005) de verklaring van 
seksueel delictgedrag zoals verkrachting of het misbruik van kinderen 
incompleet.

Ward en Beech (2006) ontwikkelden een theoretisch model, een denk-
raam voor onderzoek en praktijk, waarin zij ook de neurobiologische 
en neuropsychologische niveaus opnemen (figuur 8). Hierna wordt dit 
model kort geïntroduceerd. In navolging van Pennington (2002) die dit 
voor psychopathologie deed, stellen Ward en Beech (2006) een neuro-
wetenschappelijke benadering voor waarbij er vier niveaus van analyse 
zijn: het etiologische niveau (de ontstaansgeschiedenis), het niveau van 
processen en mechanismen in de hersenen, het niveau van neuropsycho-
logisch functioneren en het niveau van de klinische symptomen. Bij de 
ontstaansgeschiedenis gaat het om genetische en omgevingsfactoren die 
tot psychopathologie kunnen leiden. Bijvoorbeeld een genetische kwets-
baarheid voor schizofrenie, kan in combinatie met softdrugsgebruik de 
kans verhogen dat de stoornis tot uiting komt. Het niveau van hersen-
mechanismen houdt zich bezig met de effecten die etiologische factoren 
hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen. Lang-
durige stress zoals die wordt veroorzaakt door verwaarlozing of (seksueel) 
misbruik, kan structurele en functionele veranderingen in de hersenen tot 
gevolg hebben, die het adequaat omgaan met allerlei sociale problemen 
moeilijker maken (zie hoofdstuk 2). Het neuropsychologisch functioneren 
heeft betrekking op de psychologische factoren die te relateren zijn aan 
de werking van bepaalde hersengebieden of -circuits, bijvoorbeeld de 
prefrontale hersenen. Het symptoomniveau omvat bij zedendelinquenten 
emotionele problemen, cognitieve vertekeningen, sociale problemen en 
afwijkende seksuele opwinding. Pennington (2002) gaat er in navolging 
van Luria (1966) van uit dat het centrale zenuwstelsel in drie functionele 
met elkaar interacterende systemen kan worden verdeeld, die elk zijn 
verbonden met verschillende psychologische functies en hersenstructu-
ren of -circuits. Het eerste is het motivationele en emotionele systeem. 
Het tweede systeem zorgt voor de selectie en tevens voor de beheersing 
van acties/gedrag. Het derde systeem is het systeem van waarneming en 
geheugen. De veronderstelling is dat deze systemen samen alle psycholo-
gische processen genereren.
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Figuur 8 Integrative Theory of Sexual Offending (ITSO) (Ward & 
Beech, 2006)
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In het model van Ward en Beech (2006), de Integrated Theory of Sexual Offending (ITSO) zijn er drie 
hoofdgroepen van factoren: biologische factoren, omgevingsfactoren en neuropsychologische facto-
ren. Genen en omgevingsfactoren, zoals het leren door ervaringen in de sociale omgeving, beïnvloe-
den de ontwikkeling van de hersenen en resulteren in de drie neuropsychologische systemen (moti-
vatie, perceptie en actieselectie). De klinische problemen die bij zedendelinquenten worden gezien 
(afwijkende opwinding, emotionele problemen, cognitieve vertekeningen en interpersoonlijke proble-
men) ontstaan volgens het model uit het samenspel tussen genetische aanleg, sociaal leren en neu-
robiologische en -psychologische systemen. Deze klinische problemen leiden op hun beurt tot zeden-
delicten. De hypothese is verder dat de consequenties van het seksuele delictgedrag ervoor zorgen 
dat dit gedrag in stand blijft. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de belonende aspecten van het gedrag die 
maken dat betrokkene dit wil herhalen, doordat de delinquent (verder) geïsoleerd raakt waardoor de 
kans op normale sociale contacten minder wordt, of doordat de sociale omgeving seksistisch gedrag 
en pro-verkrachtingsattitudes (bijvoorbeeld: ‘als ze nee zeggen bedoelen ze ja’) blijft bevestigen.

De winst van het ITSO-model zit hem er volgens de auteurs met name in 
dat het een raamwerk biedt voor diagnostiek op alle vier de verklarings-
niveaus. Dit helpt volgens hen om diagnostiek en behandelprogramma’s 
te bieden die zijn toegesneden op de specifieke individuele problemen 
en oorzakelijke factoren bij het delictgedrag. De huidige overwegend 
psychologische theorieën zouden meer kunnen worden gegrondvest in 
neurobiologische constructen. De veronderstellingen op de verschillende 
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niveaus moeten consistent met elkaar zijn. Dit betekent in de praktijk dat 
wetenschappers vragen moeten stellen en hypotheses moeten bedenken 
op meer niveaus. Dit zou volgens Ward en Beech (2006) het beste kunnen 
door interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld tussen sociaal weten-
schappers, klinisch psychologen, psychiaters, gedragsgenetici, neuro-
psychologen en hersenwetenschappers.

4.2.5 Concluderende opmerkingen

Voor het beleid en de praktijk van het ministerie van Justitie zijn de in 
de hoofdstukken 3 en 4 beschreven kennisontwikkelingen waardevol 
omdat zij perspectief bieden op verfijning van diagnostiek. Deze kan 
mogelijk bijdragen aan een betere subtypering van jeugdige en volwas-
sen justitiabelen en aan meer maatwerk wat betreft het bepalen van de 
meest geschikte bejegeningsklimaten en gedragsinterventies. Daarnaast 
geeft kennis over specifieke onderliggende mechanismen van antisociaal 
gedrag en van problematisch seksueel gedrag, perspectief op het ontwik-
kelen van een groter palet aan passende interventies, namelijk interven-
ties die op deze specifieke mechanismen gericht worden.
In hoofdstuk 5 zullen enkele voorbeelden worden geschetst van ontwikke-
lingen op het gebied van vernieuwing van interventies.
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Justitiële interventies  
en het terugdringen van recidive

5

5.1 De beleidscontext

Een belangrijke doelstelling van het ministerie van Justitie is het terug-
dringen van recidive van justitiabelen. De recidive na het verblijf in een 
jeugdinrichting of binnen het gevangeniswezen is hoog te noemen. Het 
percentage ex-gedetineerden dat binnen twee jaar opnieuw voor een 
misdrijf werd vervolgd lag in de periode 1996-2003 tussen de 54 en 59% 
(Wartna, Kalidien, Tollenaar & Essers, 2006a). De ernstige recidive (een 
delict met een strafdreiging van vier jaar of meer) fluctueerde tussen de 
41 en 46%. De percentages recidiverende ex-pupillen van justitiële jeugd-
inrichtingen liggen in dezelfde orde van grootte: in de periode 1997-2003 
werd tussen de 54 en 60% van de jeugdigen binnen twee jaar na het ver-
laten van de inrichting (opnieuw) voor een misdrijf vervolgd (Wartna, 
Kalidien, Tollenaar & Essers, 2006b).
Veelplegers veroorzaken aanzienlijke overlast: 20% van alle geregistreerde 
criminaliteit komt voor rekening van personen die vaak met justitie in 
aanraking komen (Tollenaar, El Harbachi, Meijer, Huijbregts & Blom, 
2006). Van de volwassen veelplegers is bij ruim twee derde sprake van 
verslavingsproblematiek en is driekwart werkloos. De aanpak van jeug-
dige en volwassen veelplegers is één van de speerpunten van het Veilig-
heidsprogramma (Beleidskader Plaatsing in Inrichting Stelselmatige 
Daders, MvJ, 2004). Sinds oktober 2004 kan de rechter aan hardnekkige 
recidivisten een maatregel tot plaatsing voor maximaal twee jaar in een 
inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) opleggen. Het beleid 
is om te voorkomen dat risicojongeren uitgroeien tot veelplegers en het 
via effectieve sancties stoppen van het veelplegen (Factsheet Aanpak veel-
plegers, F&A 4806, MvJ 2004).

De recidive van tbs-gestelden is vergeleken met die van andere groepen 
volwassen delinquenten lager. Van de ex-tbs-gestelden die tussen 1999 en 
2003 uitstroomden kwam 19% binnen twee jaar opnieuw in aanraking 
met justitie na het plegen van een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf 
van vier jaar of meer kan worden opgelegd. De uitstroom uit tbs-klinieken 
is echter tevens laag. Daarbij is sprake van een toename van het aantal 
tbs-gestelden met een long stay-indicatie en de long stay-capaciteit is 
per januari 2007 verhoogd tot 200 plaatsen. Long stay-patiënten kennen 
uiteenlopende problematiek (Van Emmerik, 2001; De Kogel & Verwers, 
2003; De Kogel, Verwers & Den Hartogh, 2005; Van Kordelaar, 2006). 
Ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie komen bij een 
groot deel voor, evenals middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornis-
sen. Een aanzienlijk percentage pleegde een zedendelict. Er komt proble-
matiek voor waar nog niet of nauwelijks behandeling voor bestaat zoals de 
combinatie van psychopathie en zedendelicten (De Vogel, De Ruiter, Van 
Beek & Mead, 2003).
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De huidige justitiële interventies ten aanzien van antisociaal gedrag zijn 
vooral gebaseerd op sociaal-wetenschappelijke en rechtswetenschap-
pelijke uitgangspunten (zie ook De Kogel, Nagtegaal, Neven & Vervaeke, 
2006). Daarnaast wordt een medisch-psychiatrische aanpak gehanteerd 
die veelal beperkt blijft tot delinquenten en forensisch psychiatrische 
patiënten die lijden aan schizofrenie of andere ernstige psychische 
stoornissen waardoor ze veel zorg nodig hebben.1 Bij cognitief-gedrags-
therapeutische interventies wordt gebruikgemaakt van methoden als 
vaardigheidstraining, modeling, rollenspel en bekrachtiging van gewenst 
gedrag. Het programma ‘Reasoning and Rehabilitation’ bijvoorbeeld, is 
gericht op het aanleren van sociale vaardigheden, het reflecteren op en 
kritisch nadenken over het eigen gedrag, morele waarden, assertiviteit, 
onderhandelingsvaardigheden. Ook omvat het programma empathie-
training, het zich leren verplaatsen in het perspectief van anderen (Ross, 
Fabiano & Ewles, 1988).
De dominantie van de sociaal-wetenschappelijke invalshoek geldt inter-
nationaal. De van oorsprong Canadese What Works-benadering bijvoor-
beeld, is gebaseerd op sociale en psychologische factoren (Andrews, 
1995; Andrews, Bonta & Wormith, 2006). Vooralsnog vallen genetische en 
neurobiologische factoren buiten het What Works-verklaringsmodel van 
crimineel gedrag. Hetzelfde geldt voor de vanuit dit model ontwikkelde 
behandelprogramma’s die in Canada en Engeland in het gevangenis-
systeem worden gebruikt. In het Nederlandse gevangeniswezen, door 
de reclassering en het tbs-systeem wordt het laatste decennium steeds 
meer gekozen voor een koers gericht op evidence-based interventies, sterk 
geïnspireerd door het What Works-gedachtengoed en door risicotaxa-
tiemethoden en behandelprogramma’s uit Engeland en Canada. In het 
kader van het project Terugdringen Recidive (TR) is het in Canada ontwik-
kelde programma Reasoning & Rehabilitation voor het gevangeniswezen 
aangeschaft evenals enkele cognitief-gedragstherapeutische programma’s 
uit Engeland (Programma Terugdringen Recidive, 2005). Daarnaast is 
een Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie ingesteld, die 
nieuw in te voeren gedragsinterventies wetenschappelijk dient te toetsen 
 (Staatscourant, 21 oktober, 2005, nr. 205, p. 16-17). Ook in het tbs-veld 
spelen cognitief-gedragstherapeutische interventies een belangrijke rol 
(o.a. De Ruiter & Hildebrand, 2005), al zijn er ook andere benaderingen in 
opkomst zoals forensische sociale netwerk-analyse. In de jeugdsector gaat 
het onder meer om het ontwikkelen, beschrijven en theoretisch toetsen 
van interventies in het kader van de PIJ-maatregel en intensievere bege-
leiding van PIJ-jongeren in JJI’s (Kamerstukken II 2006-2007, 29 815 en 
24 587, nr. 95). Het programma ‘Jeugd Terecht’ (2003-2007) benadrukt het 
belang van meer kennis over risicofactoren en beschermende factoren ten 
aanzien van crimineel gedrag bij kinderen en jeugdigen.

1 Bijvoorbeeld waanstoornissen, psychotische stoornissen, schizofrenie, stemmingsstoornissen.
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De behandelingen voor zedendelinquenten kunnen globaal worden 
verdeeld in psychologische en farmacologische behandelingen. Psycho-
logische behandeling heeft bescheiden positieve effecten op recidive 
maar er is weinig onderzoek dat aan rigoureuze methodologische eisen 
voldoet (o.a. Brooks Gordon & Bilby, 2006). Farmacologische behande-
ling in combinatie met psychologische behandeling lijkt bij sommige 
groepen delinquenten de recidive sterker terug te kunnen dringen dan 
psychologische behandeling alleen (Briken & Kafka, 2007). In Nederland 
is een globaal basisprogramma forensische zorg voor zedendelinquenten 
ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Justitie en VWS (Verburg & 
Boerema, 2004). Verschillende forensisch psychiatrische centra en gevan-
genissen bieden ook behandelprogramma’s voor zedendelinquenten (zie 
o.a. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2008). Voor volwassen 
zedendelinquenten en voor jeugdigen met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag worden verschillende psychologische programma’s aangeboden. 
Er wordt nader gewerkt aan de ontwikkeling en accreditering van inter-
venties voor jeugdigen die zich richten op het seksuele gedrag maar ook op 
antisociale aspecten waaronder groepsdruk en verwaarlozing en geweld 
in het gezin (Kamerstukken II, 2007-2008, 30 420, nr. 94). Libidoremmende 
medicatie wordt in Nederland ook toegepast bij zedendelinquenten. 
Dit is mogelijk op vrijwillige basis (Kamerstukken II, 2006-2007, 29 452, 
nr. 55). Er is discussie over de specifieke situaties waarin toepassing van 
dergelijke medicatie zinvol is (Studiedag libidoremmende medicatie in 
de behandeling van zedendelinquenten in Nederland, Expertisecentrum 
Forensische Psychiatrie, 14 december 2007). Momenteel zijn er tussen de 
tbs-instellingen vrij grote verschillen in de mate waarin zij libidorem-
mende medicatie toepassen bij tbs-gestelden.

Recent zijn in Nederland ook, naar het voorbeeld van de Engelse ASBO’s, 
toezichtmaatregelen op basis van civiele wetgeving mogelijk die kunnnen 
worden opgelegd bij antisociaal, overlastgevend gedrag. Anti Social Beha-
viour Orders (ASBO’s) werden eind jaren negentig in Engeland geïntro-
duceerd om overlastgevend gedrag (vandalisme, rondhangen, schelden, 
bedreigen, lastigvallen, geweldpleging, openbare-ordeverstoring, huisvre-
debreuk, dronkenschap, overlast door drugsgebruik en dealen) te bestrij-
den (Croes, in voorbereiding). In Nederland ‘Doe Normaal Bevel’ of ‘Effe 
Kappe’ (Kamerstukken II, 2005-2006, 28 684, nr. 79). In een evaluatie van 
de (verwachte) gedragseffecten van ASBO’s onderscheidt Croes (in voorbe-
reiding) onder meer de volgende assumpties achter de verwachte werking 
van de ASBO’s. Afschrikking: betrokkene zal worden weerhouden van 
het opnieuw vertonen van overlastgevend gedrag door de straf die dreigt 
wanneer hij zich niet aan de opgelegde voorwaarden houdt. Naming and 
shaming: het met naam en toenaam bekendmaken van degene tegen wie 
de ASBO is gericht en voor welk gedrag, zou helpen om het individu te 
beschamen waardoor hij minder geneigd zou zijn opnieuw overlastgevend 
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gedrag te vertonen. Commitment en consistentie: op grond van de cogni-
tieve dissonantie theorie (Festinger, 1957) zoeken mensen consistentie 
tussen hun waarden, opvattingen, percepties en handelingen. Eén van 
de verwachtingen is dat personen die een ASBO opgelegd hebben gekre-
gen waardoor hun handelingsvrijheid wordt beperkt, hun opvattingen en 
waarden daarmee in overeenstemming brengen. Dit zou een afkeer van 
het vertonen van overlastgevend gedrag tot gevolg hebben (Croes, in voor-
bereiding). Deze gedragsmechanismen veronderstellen dat betrokkene in 
staat en bereid is tot rationele afwegingen en keuzes met betrekking tot 
verschillende gedragsopties. De genoemde gedragsmechanismen veron-
derstellen gevoeligheid voor schaamte en voor straf. Het neurobiologisch 
onderzoek laat nu juist zien dat er variatie is tussen individuen in onder 
meer de gevoeligheid voor straf en in gevoeligheid voor beloning. Ook zijn 
er verschillen tussen mensen in de neiging tot impulsief agressief gedrag 
en in de mogelijkheden om het eigen gedrag te corrigeren en te inhiberen. 
Bij antisociale individuen komen er nog wel eens tekorten in deze vermo-
gens voor.

Belangrijke vragen zijn in dit verband:
– Welke (preventieve) interventies zijn veelbelovend of effectief bij kinde-

ren, jeugdigen en volwassenen met antisociaal gedrag en bij zeden-
delinquenten?

– Kan diagnostiek waarbij naast de meer gebruikelijke psychologische en 
sociale factoren ook (neuro)biologische en neuropsychologische fac-
toren in kaart worden gebracht, bijdragen aan een betere subtypering 
van antisociale kinderen, jeugdigen en volwassenen met het oog op de 
keuze van bejegening en interventies?

– Kunnen alternatieve interventies worden ontwikkeld voor de indivi-
duen bij wie de huidige interventies onvoldoende werken?

– Welke bijzondere voorwaarden en wijzen van handhaving daarvan zijn 
het meest effectief en voor wie?

5.2 Neurobiologische onderzoekslijnen

5.2.1 Subtypering bij selectie voor gedragsinterventies

Er zijn interventies ontwikkeld zoals oudertrainingen en preventiepro-
gramma’s op scholen, die redelijk effectief zijn in het verminderen en 
voorkomen van antisociaal en delinquent gedrag bij kinderen (zie voor 
een overzicht Farrington & Welsh, 2007). Bij volwassenen en jeugdigen 
gelden bijvoorbeeld cognitief-gedragstherapeutische interventies als 
relatief succesvol in het voorkomen van recidive (Redondo, Sanchez-
Meca & Garrido, 2002). Niettemin concluderen wetenschappers dat we 
over het geheel genomen maar matig succesvol zijn in de preventie en de 
behandeling van antisociaal en gewelddadig gedrag. Ook bij de justitiële 
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interventies die het meest beantwoorden aan de wetenschappelijke state 
of the art, is er altijd een aanzienlijke groep bij wie de interventie niet of 
onvoldoende werkt. Dit komt ten dele doordat er nog te weinig kennis is 
over de neurobiologische en genetische basis van de cognitieve en emo-
tionele problematiek die ten grondslag ligt aan persistent antisociaal en 
gewelddadig gedrag (o.a. Van Goozen et al., 2007; Popma & Raine, 2006; 
Fishbein & Sheppard, 2006). Dit laatste kan analoog worden gesteld waar 
het  seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft.

Een interventie werkt het beste als deze aansluit bij de mogelijkheden, 
behoeften en beperkingen van de betrokkene. Mogelijk heeft bijvoor-
beeld een strengere controle op de naleving van bijzondere voorwaarden 
een minder goed resultaat bij delinquenten die door beperkingen in het 
functioneren van gebieden in de prefrontale hersenen niet goed in staat 
zijn een strafdreiging op waarde te schatten of die niet goed in staat zijn 
om hun gedrag bij te sturen als de situatie dat van hen vraagt. Een ouder-
training heeft wellicht weinig effect als het kind door afwijkingen in het 
functioneren van de amygdala ongevoelig is voor straf of als het door 
slecht functionerende spiegelneuronen niet goed in staat is tot gevoels-
matige empathie. De inzet van neurobiologische en neuropsychologische 
parameters in aanvulling op de gebruikelijke instrumentaria, kan moge-
lijk helpen bij een meer verfijnde subtypering. Deze kan vervolgens mede 
richtinggevend zijn voor het ontwikkelen van effectievere interventies of 
van een breder palet van interventies zodat meer maatwerk kan worden 
geboden gericht op de specifieke problematiek. Ook voor degenen bij wie 
de huidige interventies niet voldoende werken.
Dit geldt niet alleen voor behandelprogramma’s en gedragsinterventies in 
engere zin zoals trainingen die in het gevangeniswezen of in forensische 
psychiatrische instellingen worden aangeboden. Maar bijvoorbeeld ook 
voor juridische modaliteiten waarbij betrokkene in vrijheid wordt gesteld 
op basis van een verplichting om zich aan opgelegde bijzondere voorwaar-
den te houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om bijzondere voorwaarden, 
diagnostiek en behandeling in het kader van voorwaardelijke invrijheid-
stelling na een forensisch psychiatrische behandeling of gevangenisstraf, 
of in het kader van voorwaardelijke sancties.

Recent onderzoek bevestigt dat het van belang is bij het ontwikkelen en 
plannen van interventies rekening te houden met neurobiologische en 
-psychologische kenmerken die geassocieerd zijn met de verwerking van 
sociale informatie, het functioneren van het stressysteem en de regulatie 
van eigen gedrag en emoties. Zo voorspelde bij kinderen met DBD een 
verminderde activiteit van de HPA-as een ongunstig behandelresultaat 
(Van de Wiel, Van Goozen, Matthys, Snoek, Van Engeland, 2004). Volwas-
sen gedetineerden met neuropsychologische tekorten op het gebied van 
zelfregulatie en tekorten in de verwerking van emotionele informatie 
reageerden slechter op een cognitief gedragstherapeutisch programma 
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en veroorzaakten meer agressieve incidenten (box 3). Enkele andere 
studies laten zien dat bij jeugdigen de zelfregulatie en de verwerking van 
 emotionele informatie een mediërende rol spelen bij het aanslaan van 
socialevaardigheidstrainingen ter preventie van onder meer drugsmis-
bruik (Fishbein, Hyde, Coe, & Paschall, 2004; Fishbein, Hyde, Eldreth, 
Paschall, Hubal, Das, Tarter, Ialongo, Hubbard, & Yung, 2006). In Neder-
land wordt door de Universiteit Nijmegen en de Pompekliniek momen-
teel gezamenlijk onderzoek verricht naar de werking van de executieve 
functies bij gewelddadige delinquenten in relatie tot de behandelrespons 
(Verkes, Brazil, Buitelaar & Bulten, 2006).
Genoemde parameters kunnen helpen om groepen die minder goed 
reageren op huidige interventies te identificeren, maar ook om de groep 
te selecteren voor wie een bepaalde interventie juist het beste werkt 
(figuur 9). Zo bleken vooral delinquenten die relatief slecht scoorden op 
neuropsychologische tests voor de executieve functies het meeste baat te 
hebben bij de training enhanced thinking skills (ETS) (Mullin & Simpson, 
2007). Dit programma wordt ook binnen het Nederlandse gevangenissys-
teem op steeds grotere schaal gebruikt onder de naam Cognitieve Vaar-
digheden (COVA-)training, maar tot nu toe zonder neuropsychologische 
diagnostiek of uitkomstmaten.

Figuur 9 Neurobiologische subtypering

Individuen met antisociaal 
gedrag

interventie  

Responders: degenen bij 
wie de interventie voldoende  
resultaat heeft 

 

Niet-responders: degenen bij 
wie de interventie niet 
voldoende resultaat heeft 

subtype 2 subtype 3 subtype 1 

Interventie 1  Interventie 3  Interventie 2  

De figuur illustreert schematisch hoe een nadere subtypering op basis van neuropsychologische en 
neurobiologische kenmerken van een populatie kinderen, jeugdigen of volwassenen met antisociaal 
gedrag eruit zou kunnen zien (naar Fishbein & Sheppard, 2006). Hiervoor is besproken dat ook de 
meest geavanceerde justitiële behandelprogramma’s bij een substantieel deel van de individuen 
onvoldoende effect hebben. Neurobiologische parameters kunnen mogelijk de huidige diagnostiek 
aanvullen en leiden tot een nauwkeuriger subtypering van individuen waardoor meer op de problema-
tiek aansluitende interventies kunnen worden gekozen voor degenen bij wie de huidige interventie 
onvoldoende helpt. Daarnaast kan neurobiologisch en neuropsychologisch wetenschappelijk onder-
zoek helpen bij vernieuwing op het gebied van interventies voor problematiek waarvoor die nog niet 
voldoende voorhanden zijn.
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In de psychiatrie worden de globale diagnosen volgens de DSM-IV, zoals 
ASP en DBD, als onbevredigend ervaren omdat de problematiek van 
verschillende personen met dezelfde diagnose vaak erg heterogeen kan 
zijn. Dat komt omdat het diagnostische systeem van de DSM-IV werkt met 
lijsten van kenmerken per stoornis en iemand slechts aan een deel van 
de kenmerken hoeft te voldoen om de diagnose te krijgen. De  diagnose 
kan dus worden toegekend op basis van verschillende combinaties van 
kenmerken. Iemand met ASP kan bijvoorbeeld moeite hebben met het 
beheersen van impulsen, maar niet iedereen met die diagnose heeft 
dat. Recent is er belangstelling voor het onderscheiden van specifieke 
kenmerken, waarvan wordt aangenomen dat ze representatief zijn voor 
de biologische systemen die mede ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld 
ASP (Moffitt, 2005). Deze kenmerken worden ook wel endofenotypen 
genoemd. Er wordt verondersteld dat ze in sterkere mate onder genetische 
invloed staan dan bijvoorbeeld een psychiatrische diagnose of antisociaal 
gedrag meer in het algemeen. Voorbeelden van mogelijke endofenotypes 
voor antisociaal gedrag zijn: gebrek aan vrees, behoefte aan spanning, 
reactiviteit van het stresssysteem, ongevoeligheid voor straf, overgevoe-
ligheid voor beloning, verhoogde testosteronniveaus en tekorten van 
de executieve functies (Lahey et al., 2003; Van Goozen et al., 2007). Het 
onderscheiden van endofenotypen zou ook voordelen kunnen hebben 
voor de diagnostiek en subtypering bij justitiële interventies, onder meer 
omdat het mogelijk kan helpen tot homogenere en relevante subtypen te 
komen met het oog op selectie voor interventies.

5.2.2 Neuropsychologische taken voor de training van hersenfuncties

Volgens Fishbein en Sheppard (2006; box 3 en 4) liggen behandelperspec-
tieven voor sommige neuropsychologische tekorten die zij bij gedetineer-
den vonden binnen bereik. Dit zou volgens hen in het bijzonder gelden 
voor de tekorten van de executieve functies. Gezien het onderzoek dat 
gebrekkige executieve functies in verband brengt met antisociaal gedrag 
(zie ook hoofdstuk 3), zou het versterken van de executieve functies wel-
licht meer aandacht verdienen in de diagnostiek en interventies bij de 
rehabilitatie van delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten 
met antisociaal gedrag. Fishbein en Sheppard zien daartoe heil in een 
gecombineerde leertheoretische, cognitief psychologische en neuro-
psychologische benadering. De neuropsychologische taken waarmee de 
werking van de executieve functies wordt onderzocht, zouden ook kunnen 
worden gebruikt om diezelfde functies door training te versterken. Een 
mogelijkheid is de ontwikkeling van computerspellen waarmee functies 
geoefend kunnen worden als het uitstellen van beloning en het afremmen 
van impulsieve reacties. De taken kunnen op verschillende moeilijkheids-
graden worden afgesteld, zodat betrokkene als de desbetreffende execu-
tieve functie vooruitgaat, moeilijker versies kan gaan spelen. Fishbein en 
Sheppard redeneren dat eerst de noodzakelijke cognitieve en emotionele
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Box 3 Neuropsychologische en emotionele tekorten voorspellen 
behandelrespons bij gedetineerden

Fishbein en collega’s (Fisbein & Sheppard, 2006; Fishbein, Scott, Hyde, 
Newlin, Hubal, Serin, Chrousos & Alesci, 2006) onderzochten in een driejarige 
pro spectieve studie de rol van neuropsychologische en emotionele tekorten bij 
verschillen tussen gedetineerden in:
– behandelsucces in een cognitief gedragstherapeutisch programma dat 

aangeboden wordt binnen het gevangenissysteem;
– gedragsproblemen en het veroorzaken van incidenten binnen de inrichting.

Aan de studie deden 224 volwassen gedetineerden uit drie medium/maximum 
security gevangenissen mee.
De gedetineerden kregen voorafgaand aan het behandelprogramma de 
volgende testen:
a Drie testen gericht op de executieve cognitieve functies van de prefrontale 

cortex. Dit betrof de Cambridge Decision Making Task (CDMT), de Logan 
Stop-Change Task en de Stroop Interference Task. De executieve functies 
zijn belangrijk voor het reguleren van gedrag. Er zijn verschillende 
subfuncties te onderscheiden, zoals impulsbeheersing (bijvoorbeeld het 
beheersen van woede of van sterke behoeftes om iets te verwerven) en 
respons-monitoring (het vermogen het te herkennen en bij te sturen als 
het gedrag nadelige consequenties krijgt).

b Twee testen van emotionele functies, te weten een emotionele perceptie-
taak, waarbij gezichtsuitdrukkingen die verschillende emoties weergaven 
moesten worden benoemd en een emotionele regulatietaak, waarbij de 
cortisolafgifte (in speeksel) in reactie op een stressor (publieke spreektaak) 
werd gemeten.

De belangrijkste uitkomsten waren:
– Neuropsychologische tekorten voorspellen slechtere behandelresponsiviteit 

en verminderd behandelsucces. Dit geldt vooral vooral impulsiviteit: het 
moeite hebben met het afremmen van het eigen gedrag, het moeite hebben 
om de eigen reacties bij te stellen op basis van nieuwe informatie, impulsief 
gedrag bij risicovolle keuzes en cognitieve inflexibiliteit.

– De cortisolreactie op een stresstaak voorspelde treatment readiness en 
gedragsproblemen en incidenten binnen de instelling.

– Ook het minder goed waarnemen van gezichtsuitdrukkingen voorspelt 
slechtere behandelresponsiviteit en verminderd behandelsucces.

– Behandelsucces werd gemeten met behulp van een door de 
maatschappelijk werkers in te vullen schaal.

– Een voorgeschiedenis van fysiek misbruik voorspelt een slechter 
behandelresultaat

– De resultaten konden niet worden verklaard op basis van algemeen IQ, 
eerder drugsmisbruik, of op basis van zelfgerapporteerde behandel- 
motivatie of andere kenmerken.
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vaardigheden in orde moeten zijn voordat het cognitief gedragstherapeu-
tische programma bij deze delinquenten zinvol is. Deze beslissings- en 
planningsvaardigheden, zoals het afwegen van verschillende consequen-
ties van gedrag en het denken op langere termijn, zijn als het ware het 
fundament dat eerst aanwezig moet zijn voordat het behandelprogramma 
kans van slagen heeft.

Fishbein en Sheppard (2006) vonden bijvoorbeeld dat bij volwassen 
delinquenten die hoog scoorden op een neuropsychologische taak die 
de neiging tot het nemen van risicovolle beslissingen meet, het cognitief 
gedragstherapeutische behandelprogramma van het gevangeniswezen 
minder resultaat had. Om deze vaardigheden te trainen zou volgens hen 
onder meer dezelfde taak kunnen worden gebruikt in combinatie met 
psycho-educatie over de aan te leren vaardigheden. De desbetreffende 
taak is de Cambridge Decision Making Task (CDMT, Rogers, Owen, Middle-
ton, Williams, Pickard, Sahakian & Robbins, 1999). Deze taak is ontwik-
keld om de cognitieve componenten die betrokken zijn bij het nemen van 
beslissingen, de bereidheid tot het nemen van risico en de gevoeligheid 
voor de consequenties daarvan te ontrafelen. De taak activeert het deel 
van de PFC dat betrokken is bij sociale vaardigheden, impulsbeheersing 
en beloningsgevoeligheid. De Logan Stop Signal Task is een voorbeeld 
van een taak die zou kunnen worden gebruikt om impulsbeheersing te 
trainen. Bij delinquenten die volgens hun score op de Logan Stop Signal 
Task (Solanto, Abikoff, Sonuga-Barke, Schachar, Logan, Wigal, Hecht-
man, Hinshaw & Turkel, 2001) minder goed in staat waren hun impulsen 
te beheersen, had een penitentiair behandelprogramma minder effect 
( Fishbein & Sheppard, 2006). Dit zijn slechts twee voorbeelden, er zijn 
meer neuropsychologische taken die zich richten op diverse aspecten van 
de executieve functies (zie o.a. Mullin & Simpson, 2007).

Box 4 Twee voorbeelden van neuropsychologische taken gericht op 
aspecten van de executieve functies

Logan Stop Signal Task (Solanto, Abikoff, Sonuga-Barke, Schachar, Logan, 
Wigal, Hechtman, Hinshaw & Turkel, 2001)
Deze taak is ontwikkeld om impulsiviteit en afleidbaarheid te meten. In het 
eerste deel van de taak wordt op een computerscherm telkens een kruis of een 
cirkel gepresenteerd. De proefpersoon krijgt te horen dat hij als er een kruis 
te zien is, zo snel mogelijk met de linkermuisknop moet klikken. Wordt er een 
cirkel aangeboden dan dient hij zo snel mogelijk met de rechtermuisknop te 
reageren. Bij een foutieve reactie klinkt er een piepje en moet de proefpersoon 
zijn reactie corrigeren door alsnog met de juiste knop te klikken. Als de 
proefpersoon langzaam reageert, verschijnt de boodschap ‘te langzaam’ op 
het scherm. Klikt hij met de muisknop voordat de stimulusfiguur te zien is, dan 
verschijnt op het scherm de boodschap ‘te snel’. Bij het tweede deel van de 
taak moet de proefpersoon eveneens met respectievelijk de linker, en de
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rechtermuisknop op kruis en cirkel reageren. Daarnaast moet hij nu ook 
als er een toon klinkt nadat de stimulusfiguur gepresenteerd wordt, anders 
reageren: zijn reactie bijstellen namelijk door zo snel mogelijk de middelste 
muisknop in te drukken. Ook bij dit gedeelte van de taak verschijnen bij te 
langzame of foutieve reactie dezelfde boodschappen op het scherm als bij het 
eerste deel van de taak. De snelheid waarmee de toon op het aanbieden van 
de figuur volgt, wisselt gedurende de taak en wordt mede gebaseerd op de 
reactiesnelheid van de proefpersoon in het eerste deel van de taak. De Logan 
Stop Signal Task vergt diepe concentratie, impulsbeheersing en timing. De 
taak duurt ongeveer een kwartier.

Cambridge Decision Making Task (CDMT, Rogers, Owen, Middleton, Williams, 
Pickard, Sahakian & Robbins, 1999)
De taak is ontwikkeld om de bereidheid tot het nemen van risico en de 
gevoeligheid voor de consequenties van risicovolle beslissingen te meten. 
De proefpersoon krijgt te horen dat de computer een ring heeft verborgen in 
één van zes gele of blauwe vakken die bovenaan het scherm in beeld zijn. De 
proefpersoon moet de kleur van het vak gokken waarin de ring zich bevindt. 
Aan de keuze blauw/geel is een verhouding gekoppeld van te winnen punten 
10:90, 20:80, 30:70, 40:60 of 50:50. Als de proefpersoon de juiste kleur kiest 
wordt het aantal punten opgeteld bij het totaal. Als hij de verkeerde kleur 
kiest, wordt het aantal punten van het totaal afgetrokken. De verdeling van 
de gekleurde vakken is 5:1, 4:2 of 3:3. De verdeling van de gekleurde vakken 
en de verhouding van de aan de kleur gekoppelde beloningen worden 
onafhankelijk van elkaar gevarieerd tussen de sessies. Iedere combinatie komt 
even vaak voor, met de beperking dat bij sessies met een ongelijke verdeling 
van het aantal blauwe en gele vakken, de grotere beloning gekoppeld wordt 
aan de minst waarschijnlijke uitkomst (bijvoorbeeld: 5 blauwe vakken, 1 geel 
vak en een verhouding van 10 punten bij een juiste keuze voor blauw en 
90 punten bij een juiste keuze voor geel). De taak duurt ongeveer 20 minuten. 
Mensen met tekorten van de executieve functies nemen meer risico bij het 
streven naar een grote beloning en nemen een grotere kans op verlies voor 
lief.

Fishbein en Sheppard (2006) zien ook beloningsschema’s als kansrijk. 
Dit houdt training van gewenst gedrag in door daaraan volgens vaste 
schema’s consequenties (beloningen) te verbinden. Deze benadering zou 
bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn bij delinquenten die weinig gevoelig zijn 
voor negatieve consequenties (zoals strafdreiging) maar die wel gericht 
zijn op beloning. Ook zouden mensen zo kunnen worden geholpen om de 
aandacht te richten op gedragsaspecten waar ze eerder zelf niet op letten. 
In een ‘response cost paradigm’ bijvoorbeeld, wordt getracht de beheer-
sing van bepaalde gedragingen te trainen. Betrokkene krijgt een aantal 
‘tokens’ die zijn in te wisselen voor gewenste artikelen (sigaretten worden 
genoemd). Wanneer betrokkene het ongewenste gedrag vertoont, moet hij 
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een token inleveren en daarbij hardop de reden voor het inleveren uitspre-
ken. Een ander voorbeeld is een studie waarbij het belonen van zelfregu-
lerende gedragingen en het volgens een vast schema onthouden van 
beloningen op het moment dat ontremd, agressief gedrag werd vertoond, 
leidde tot een afname van gewelddadige incidenten. Dit gebeurde bij 
impulsief-agressieve psychiatrische patiënten wier gedrag met andere 
methoden niet te beheersen was gebleken (Manchester, Hodgkinson & 
Casey, 1997; geciteerd in Fishbein & Sheppard, 2006).

Figuur 10 Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS)

(a) (b)
TMS vindt plaats met behulp van een elektromagneet die bij de schedel wordt gehouden (a). Het 
magnetische veld dringt door de schedel en kan de elektrische activiteit van specifieke delen van de 
hersenen stimuleren of afremmen (b) (bron figuur a: Princeton University, Princeton New Jersey, VS; 
bron figuur b: Shutterstock.com).

5.2.3 Behandelingen uit de neurologie

Relatief nieuw zijn technieken uit de neurologie om hersenfuncties te 
 stimuleren of om een teveel aan activiteit van bepaalde hersencellen 
te verminderen. Voorbeelden daarvan zijn Transcraniale Magnetische 
Stimulatie (TMS) en Deep Brain Stimulation (DBS). De toepassingsmoge-
lijkheden van dit type methoden bij psychische stoornissen zoals stem-
mings- en angststoornissen die worden gekenmerkt door emotionele 
problemen, wordt in toenemende mate onderzocht (Ressler & Mayberg, 
2007). Op termijn zullen dergelijke methoden wellicht ook kunnen wor-
den gebruikt om neurocircuits te beïnvloeden die betrokken zijn bij anti-
sociaal gedrag.
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Bij TMS (figuur 10) wordt door middel van een elektromagneet, van 
buitenaf de elektrische activiteit in specifieke delen van de hersenen 
gericht gestimuleerd of geremd. TMS wordt al meer dan tien jaar expe-
rimenteel toegepast in de psychiatrie, bij depressie, schizofrenie en 
angststoornissen (Lisanby, Kinnunen, & Crupain, 2002). In Nederland is 
er discussie geweest over onderzoek met TMS bij tbs-gestelden (Expertise-
centrum Forensische Psychiatrie, 2003; Schutter, Van Honk, Huygen, Van 
Ojen & Koerselman, 2003) maar is door het ministerie van Justitie aanvan-
kelijk de keuze gemaakt om dit niet te doen. Inmiddels zijn er op dit 
gebied echter nieuwe initiatieven van onder meer de Universiteit Utrecht 
en de Pompestichting in Nijmegen (Hardeman, 2008).

DBS wordt onder meer toegepast bij de ziekte van Parkinson en bij 
ernstige dwangstoornissen die niet op een andere manier te behandelen 
zijn (Ressler & Mayberg, 2007). Bij DBS wordt een elektrode in de hersenen 
geïmplanteerd waardoor het betreffende gebied van buitenaf elektrisch 
kan worden gestimuleerd.

5.2.4 Verrijking van de omgeving

Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebrek aan voedingstoffen 
tijdens de vroege ontwikkeling in de baarmoeder kan leiden tot een ver-
groot risico op antisociaal gedrag bij het kind. Een voorbeeld is een studie 
naar de gezondheid en het gedrag van mensen die werden geboren uit een 
zwangerschap gedurende de hongerwinter (Neugebauer, Hoek & Susser, 
1999). Bij hen kwam de antisociale gedragsstoornis relatief vaak voor. 
Gedacht wordt dat tekorten aan omega-3 vetzuren hierbij onder meer een 
rol spelen (Hibbeln, Ferguson & Blasbalg, 2006; zie ook box 5 over epige-
netica).

Box 5 Epigenetica: het aan- en uitschakelen van genen

De term epigenetica wordt soms breed opgevat: als de studie van 
gen-omgevingsinteracties meer in het algemeen, van de voortdurende inter-
acties tussen genen en de omgeving waardoor een individu zich ontwikkelt.
Epigenetica is ook een vakgebied in opkomst. In dat verband wordt de term 
epigenetica meestal gebruikt voor erfelijke veranderingen in de activiteit 
van genen die niet worden verklaard door veranderingen in de volgorde van 
het DNA (Reif & Lesch, 2003; Qiu, 2006; zie ook bijlage 3 over DNA). Bij 
gelijke genotypes kunnen dus toch individuen met verschillende kenmerken 
ontstaan. Epigenetische verschijnselen vormen bijvoorbeeld een mogelijke 
verklaring van het feit dat eeneiïge tweelingen ondanks hun gelijke genen 
nogal eens verschillen in bijvoorbeeld vatbaarheid voor ziekten.
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Een ander voorbeeld is het volgende. Vrouwen die tijdens de hongerwinter 
zwanger waren, kregen relatief kleine baby’s. Deze baby’s groeiden op in 
redelijke welvaart, maar toen ze zelf kinderen kregen, werden deze ook onver-
wacht klein geboren. De effecten van slechte voeding van de grootmoeders 
leken door te werken op de kleinkinderen. Hoe slechte voeding erfelijk kan 
zijn kon eerder niet worden verklaard. Door de ontdekking van epigenetische 
mechanismen hebben wetenschappers hierin meer inzicht gekregen. Het 
effect van voedseltekort op de Nederlandse families werd veroorzaakt door 
veranderingen in epigenetische mechanismen die in werking traden door 
tekorten aan specifieke moleculen in de voeding van de grootmoeders.
Een van de belangrijkste epigenetische mechanismen is DNA-methylering. 
Hierbij wordt een kleine groep moleculen (een zogeheten methylgroep) op 
een bepaalde plaats toegevoegd aan het DNA. Het effect van methylering is 
veelal het uitschakelen van genen. Om er tijdens de DNA-replicatie (bij voort-
planting, groei en vernieuwing van lichaamscellen) voor te zorgen dat de juiste 
methyleringspatronen bewaard blijven, wordt elk stukje nieuw gekopieerd 
DNA op de juiste plaatsen voorzien van methylgroepen. Hiervoor is echter 
constante toevoer uit voeding nodig. Deze toevoer kan stokken als bepaalde 
stoffen (bijvoorbeeld foliumzuur) onvoldoende in de voeding aanwezig zijn. 
Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bepaalde instructies over het aan- en 
uitschakelen van genen niet worden doorgegeven aan nakomelingen, die het 
dan op hun beurt ook niet meer kunnen doorgeven aan hun eigen kinderen.
Er zijn meer epigenetische mechanismen bekend naast DNA-methylering, 
te weten zogeheten micro-RNA’s en histonmodificaties. Epigenetische 
mechanismen kunnen ertoe leiden dat genen minder actief worden of geheel 
worden stilgelegd, of kunnen juist leiden tot een sterker of voluit aanschake-
len van  een gen. (Bron: http://epigenome.eu/nl, 12/03/2008)

Een beroemd epigenetisch voorbeeld op gedragsgebied is een onderzoek aan 
ratten, waarbij opvoedingsaspecten de werking van genen die de ontwikkeling 
van het stressysteem reguleren beïnvloedden (Weaver, Cervoni, Champagne, 
Alessio, Sharma, Seck, Dymov, Szyf & Meaney, 2004). In dit geval ging het om 
de mate van likken en andere lichamelijke verzorging van de jongen door de 
moeder. Bij jonge ratjes die veel werden gepoetst werden bepaalde genen die 
van belang zijn voor de ontwikkeling van het stressysteem ‘voluit’ aangescha-
keld. Hierdoor maakten de ratten minder stresshormonen aan, en waren ze als 
volwassenen minder angstig en minder gevoelig voor stress. Bij de kleintjes, 
die in mindere mate lichaamsverzorging van hun moeder kregen, bleven deze 
genen in de uitstand. Die jongen waren als volwassene schrikachtiger en 
vatbaarder voor stress.
Het epigenetisch onderzoek bij mensen richt zich tot nu toe vooral op het 
ontstaan van ziekten als kanker en op individuele verschillen in vatbaarheid 
daarvoor. Maar ook in het onderzoek naar de ontwikkeling van psychopatho-
logie en antisociaal gedrag bij mensen begint er aandacht te komen voor
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epigenetische mechanismen (Tremblay, 2005). Onderzoek richt zich bijvoor-
beeld op epigenetisch effecten van roken, ondervoeding en stress van de 
moeder op een zich in de baarmoeder ontwikkelend kind. Ondervoeding in de 
baarmoeder kan optreden in armoedige omstandigheden (zoals de honger-
winter in de tweede wereldoorlog) maar in welvarender omstandigheden 
bijvoorbeeld ook als gevolg van placenta-insufficiëntie. Er zijn aanwijzingen 
dat dergelijke factoren in de hele vroege ontwikkeling de kans op later anti-
sociaal gedrag vergroten. Men weet nog niet hoe dat gebeurt, maar vermoedt 
dat epigenetische mechanismen een rol spelen. Meer kennis van die mecha-
nismen kan wellicht helpen om op den duur meer gerichte preventiemethoden 
te ontwikkelen.

Een mogelijk mechanisme waardoor de tekorten tot een verhoogd risico 
op antisociaal gedrag leiden zou ontregeling zijn van de ontwikkeling van 
het serotonerge neurotransmittersysteem, waardoor de ontwikkeling van 
de emotie- en stressregulatie verstoord raakt (Hibbeln et al., 2006). Een 
vraag is of bij kinderen die als ze worden geboren te klein zijn voor hun 
leeftijd (dysmatuur) door bijvoorbeeld een niet goed werkende placenta, 
sprake is van vergelijkbare tekorten aan voedingsstoffen. De hiervoor 
beschreven effecten zijn organiserende effecten, vroeg in de onwikkeling, 
waardoor de aanleg van hersengebieden wordt beïnvloed. Er is onderzoek 
dat wijst op het belang van vroege preventie door goede prenatale zorg, ter 
voorkoming van ziekten en ontwikkelingsstoornissen (o.a. Swaab & Boer, 
2001; Huizink & Mulder, 2005) en ook van antisociaal gedrag (Brennan, 
Grekin & Mednick, 1999; Neuman, Lobos, Reich, Henderson, Sun & Todd, 
2007; Reinisch, 1981; Mittendorfer-Rutz, Wasserman & Rasmussen, 2008; 
zie ook Buikhuisen, 2007). Daarbij gaat het vooralsnog om globale advie-
zen over bijvoorbeeld de preventie van roken en alcoholgebruik en stress 
van de zwangere moeder.

Er zijn ook aanwijzingen dat verrijking van de omgeving van kleine kinde-
ren, zoals meer gevarieerde activiteiten en betere  voeding, langetermijn-
effecten kan hebben op fysiologische arousal en crimineel gedrag. Raine, 
Venables, Dalais, Mellingen, Reynolds, & Mednick (2001) boden kinderen 
die in armoedige omstandigheden opgroeiden van 3- tot 5-jarige leef-
tijd een verrijkingsprogramma bestaand uit betere voeding, onderwijs 
en lichamelijke oefening. In vergelijking tot een controlegroep die dit 
programma niet kreeg, vertoonden de kinderen op 11-jarige leeftijd een 
minder lage fysiologische arousal, hadden ze op 8-, 11- en 17-jarige leef-
tijd minder vaak de diagnose conduct disorder (CD) en vertoonden ze op 
23-jarige leeftijd minder criminaliteit (Liu, Raine, Venables & Mednick, 
2004; Raine, Mellingen, Liu, Venables & Mednick, 2003). In Engeland 
(Gesch, Hammond, Hampson, Eves & Crowder, 2002) en Nederland 
(Nijman, Zaalberg, Bulten, Van der Staak & Stroosma, 2007) zijn bij 
jongvolwassen gedetineerden experimenten gedaan om het effect van 
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voedingssupplementen op agressie en regelschendend gedrag te onder-
zoeken (box 6). Inmiddels zijn er drie methodologisch goed opgezette 
studies waaruit blijkt dat de toevoeging van vitaminen en mineralen aan 
de voeding gewelddadig en regelschendend gedrag kan verminderen bij 
gedetineerden en bij schoolkinderen (zie Benton, 2007 voor een over-
zicht).

Box 6 Voeding en agressieregulatie

Zaalberg en collega’s onderzochten het effect van voedingssupplementen op 
agressie en regelschendend gedrag bij jongvolwassen gedetineerden binnen 
het Nederlandse gevangeniswezen.
Aan het experiment namen 221 gedetineerden deel: 116 van hen kregen 
gedurende twee en een halve maand voedingssuplementen, de 105 anderen 
gebruikten placebo’s. De voedingssupplementen bestonden uit twee capsules 
met 25 vitaminen en mineralen, zoveel mogelijk gedoseerd op 100% van de 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid, en een zestal capsules met essentiële 
vetzuren (o.a. omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren).
Als maat voor agressie en regelschending werd het aantal rapporten en 
strafcelplaatsingen gehanteerd. Daarnaast werd agressie geregistreerd met 
behulp van een aantal vragenlijsten en observatie-instrumenten. Verder 
werden psychische klachten zoals angst en somberheid bepaald.
De belangrijkste resultaten waren:
– Een toename in het totale aantal incidenten met 13% bij de placebogroep 

versus een afname bij de supplementengroep met 34%. Dit verschil tussen 
de groepen is statistisch significant.

– Een toename van het aantal agressieve incidenten en regelschendingen 
(exclusief alcohol- en drugsovertredingen) met 23% bij de placebogroep 
versus een afname bij de supplementengroep met 38%.

– De agressiemetingen aan de hand van vragenlijsten leverden echter geen 
significante verschillen op tussen de groepen, evenmin als de bepalingen 
van psychische klachten met behulp van vragenlijsten.

De resultaten stemmen overeen met die van een vergelijkbaar onderzoek in 
Engeland (Gesch et al., 2002). De onderzoekers concluderen dat de resultaten 
met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, onder meer omdat niet 
op alle maten voor agressie significante effecten werden gevonden. Tevens 
is dit een van de eerste onderzoeken naar het effect van voeding op gedrag 
bij gedetineerden. In een breder verband bestaat wel meer onderzoek naar 
voeding en gedrag, onder andere bij patiënten met psychische stoornissen 
(Gesch, 2005).

Bron: Nijman, Zaalberg, Bulten, Van der Staak & Stroosma (2007)
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5.2.5 Farmacotherapeutische behandeling bij agressie

Uit dieronderzoek en onderzoek aan mensen blijkt dat de neurotransmit-
ters serotonine, dopamine en GABA (gamma-aminobutyric acid) een sleu-
telrol spelen bij de regulatie van agressie (o.a. Miczek, Fish, De Bold & De 
Almeida, 2002; Miczek, Faccidomo, De Almeida, Bannai, Fish & Debold, 
2004). De farmaceutische behandeling van agressief gedrag bij mensen 
richt zich dan ook op deze neurotransmittersystemen. Het serotonerge 
systeem is van de drie het beste onderzocht. Er zijn ten minste 14 verschil-
lende serotoninereceptoren, waarvan op dit moment vooral de 5-HT1A- en 
de 5-HT1B-receptoren als potentieel belangrijke regulatoren van agres-
sie worden beschouwd (Olivier, 2004). De farmaca die zich op het sero-
tonerge systeem richten zijn onder meer de serotonerge antidepressiva 
(SSRI’s), de zogeheten atypische antipsychotica (bijvoorbeeld clozapine en 
 risperidon) en de 5-HT1A-receptor agonist buspiron. Farmaca gericht op 
GABAA-receptoren, kunnen vermoedelijk afhankelijk van het specifieke 
type receptor waarop ze effect hebben, en afhankelijk van de dosis waarin 
ze worden toegediend, zorgen voor een stimulatie of juist een vermin-
dering van agressie (Miczek et al., 2002). Benzodiazepinen (bijvoorbeeld 
 lorazepam, flunitrazepam en clonazepam) vormen een klasse van mid-
delen met angstverminderende en kalmerende effecten. Deze kunnen in 
een lage dosis agressie stimuleren en hebben in hoge doses een verdovend 
effect. Sommige middelen tegen epilepsie (bijvoorbeeld carbamazepine) 
grijpen aan op het GABA-systeem. De regulatie van agressie via het dopa-
minerge systeem gebeurt vermoedelijk door beïnvloeding van de dopa-
mine D2-receptoren. De zogeheten typische antipsychotica (bijvoorbeeld 
haloperidol) en in mindere mate de atypische antipsychotica grijpen aan 
op deze receptoren.

Recent is een overzichtstudie verschenen van gecontroleerd effectonder-
zoek van farmacologische behandeling van agressief gedrag en gere-
lateerde symptomen (vijandigheid, agitatie, geweld en woede) binnen 
de psychiatrie (Goedhard, Stolker, Heerdink, Nijman, Olivier & Egberts, 
2006ab). Er werden 35 gerandomiseerde effectstudies gevonden. Op basis 
van de gegevens werd lichte ondersteuning gevonden voor de agressie-
verminderende effecten van antipsychotica, antidepressiva, middelen 
tegen epilepsie en voor de zogeheten beta-blokkers (bijvoorbeeld nadolol, 
propanolol). Atypische antipsychotica werkten beter tegen agressief 
gedrag dan typische psychotica. De auteurs merken op dat de interpreta-
tie en de vergelijkbaarheid van de resultaten van de verschillende studies 
te wensen overlaat. Dit komt door het gebruik van verschillende uitkomst-
maten, gebrekkige rapportage van gegevens, door kleine aantallen 
 patiënten, korte duur van de studies en door een te weinig generaliseren 
naar de dagelijkse klinische praktijk. De auteurs concluderen dat hoewel 
farmacotherapie in de klinische praktijk vaak wordt toegepast bij agressief 
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gedrag, er slechts zwakke ondersteuning uit wetenschappelijk onderzoek 
bestaat voor de effectiviteit van verschillende klassen van farmaca. Zij 
benadrukken het belang van grootschaliger gecontroleerde effectstudies, 
waarbij de effecten van de medicatie in de dagelijkse klinische praktijk 
worden gemeten zonder dat grote groepen patiënten worden uitgesloten 
vanwege bijvoorbeeld comorbiditeit. Verder is het gebruik van overeen-
komstige meetmethoden voor agressief gedrag in toekomstige studies van 
belang zodat ook de uitkomsten van studies onderling kunnen worden 
 vergeleken. In acute situaties achten de auteurs benzodiazepinen of een 
combinatie van een typisch antipsychoticum en een benzodiazepine of 
van een atypisch antipsychoticum het meest geschikt. De precieze keuze 
hangt af van de bekendheid van en de aard van de psychische stoor-
nis. Op dit moment achten de auteurs voor langduriger farmacologische 
behandeling van agressief gedrag, middelen die aangrijpen op het sero-
tonerge systeem het meest kansrijk, omdat bij deze middelen de kans het 
grootst lijkt dat ze specifieke effecten op agressie kunnen hebben, zonder 
het overige gedrag aan te tasten. Op dit gebied is echter eerst meer weten-
schappelijk onderzoek nodig.
In een andere studie werden in een meta-analyse 14 gecontroleerde 
effectstudies onderzocht van farmacologische behandeling van kinde-
ren met DBD (Ipser & Stein, 2007). In de gevonden studies werden onder 
meer middelen tegen epilepsie, antipsychotica en lithium toegepast. De 
behandelingen duurden twee weken tot zes maanden. Als uitkomstma-
ten werden gebruikt de algehele verbetering van symptomen (volgens de 
Clinical Global Impression Improvement Scales), het aantal patiënten dat 
tussentijds de behandeling afbrak, en agressief gedrag. De interpretatie 
van de resultaten werd bemoeilijkt doordat in bijna iedere studie een 
ander middel werd gebruikt. De auteurs concluderen overigens uit de 
meta-analyse dat de symptomen als geheel wel verbeteren.

Het onderzoek naar neurobiologische mechanismen van antisociaal 
gedrag duidt erop dat bij interventies ter vermindering van antisociaal 
en agressief gedrag farmacologische behandeling gericht op het stress-
systeem mogelijk zinvol zou kunnen zijn. Zoals eerder besproken zijn er 
aanwijzingen dat er een relatie is tussen de reactiviteit van het hormonale 
stresssysteem (zoals gemeten met behulp van de cortisolreactie) en het 
succes van cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen 
met DBD (Van de Wiel et al., 2004). Ook uit het onderzoek van Fishbein 
en Sheppard (2006) bij volwassen delinquenten blijkt het belang van het 
hormonale stresssysteem: de cortisolreactie voorspelde treatment readi-
ness en het veroorzaken van incidenten binnen de instelling. Zoals hier-
boven besproken kan volgens Van Goozen en collega’s (2007) een minder 
goede werking van de HPA-as mogelijk de cognitieve en emotionele 
informatieverwerking belemmeren die nodig is voor gedragstherapeu-
tische interventies. In dat geval zouden, zo betogen zij, individuen met 

WODC_270_10.indd   99 3-11-2008   15:45:44



100 De hersenen in beeld

verlaagde basisniveaus van cortisol of een verlaagde fysiologische reactie 
op stressoren, wellicht effectiever kunnen worden behandeld door eerst 
medicamenteus de werking van de HPA-as te herstellen, alvorens gedrags-
interventies aan te bieden. Op dit gebied zou meer wetenschappelijk 
onderzoek zinvol zijn.

Haller en Kruk (2006) stellen op basis van wat er bekend is over agressiege-
relateerde psychopathologie bij mensen, dat er drie typen van abnormale, 
ontsporende menselijke agressie kunnen worden onderscheiden. Het 
eerste type betreft ontsporende agressie door hersenbeschadiging waarbij 
de neurale circuits die agressie reguleren zijn aangetast (bijvoorbeeld bij 
bepaalde mechanische hersenbeschadigingen, de ziekte van Alzheimer, 
epilepsie en dergelijke). Het tweede type is ontsporende agressie op basis 
van hypo-arousal die gerelateerd is aan chronisch lage concentraties van 
glucocorticoïden (zoals cortisol) in het bloed. Deze toestand zou leiden tot 
vermindering van de emotionele barrières voor het vertonen van agressief 
gedrag en wordt in verband gebracht met instrumenteel agressief gedrag.
Bij het derde type ontspoort de agressie als gevolg van hyper-arousal die 
leidt tot een snel geïrriteerd zijn en waarbij maar een geringe aanleiding 
nodig is om tot een uitbarsting van agressie te komen. Deze toestand 
wordt in verband gebracht met impulsieve, reactieve agressie.
De onderverdeling in verschillende subtypen ontsporende agressie zou 
ook het farmacologische onderzoek kunnen ondersteunen. Onderzoek 
naar mogelijkheden om ontsporende agressie farmacologisch te behande-
len is niet eenvoudig, omdat agressie een complex geheel van gedragingen 
omvat die verschillende functies hebben en waaraan vermoedelijk ook 
verschillende neurobiologische processen ten grondslag liggen (Nelson 
& Trainor, 2007). Waarschijnlijk valt uiteindelijk het meest te verwachten 
van een combinatie van gedrags- en farmacologische interventies (Nelson 
&  Trainor, 2007).

5.2.6 Farmacologische interventies bij zedendelinquenten

Globaal zijn er twee categorieën van medicatie die bij zedendelinquenten 
worden toegepast met het doel de kans op recidive te verkleinen (Briken, 
Hill & Berner, 2003; De Ruiter & Veen, 2006). Dit zijn enerzijds hormonale 
behandelingen en anderzijds psychofarmacologische behandelingen.

Hormonale behandeling gebeurt vooral met twee groepen farmaca. De 
eerste groep vormen de anti-androgenen. Dit zijn medroxyprogesteron 
acetaat (MPA, merknaam Provera) en cyproteron acetaat (CPA, merknaam 
Androcur). De tweede groep vormen de Luteinizing Hormone Releasing 
Hormone-agonisten (LHRH-agonisten). Deze farmaca verlagen alle de 
hoeveelheid testosteron in het bloed waardoor het libido vermindert. Het 
effect op recidive is veelbelovend maar de conclusies moeten met voor-
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zichtigheid worden gehanteerd omdat gecontroleerd effectonderzoek van 
hoge kwaliteit schaars is (Briken, Hill & Berner, 2003; Lösel & Schmucker, 
2005; Briken & Kafka, 2007). Bovendien zijn de bijwerkingen van hormonale 
behandeling aanzienlijk (Briken & Kafka, 2007). Voorbeelden van bijwer-
kingen zijn ernstige botontkalking, gewichtstoename en borstvorming.

De behandeling van zedendelinquenten met psychofarmaca zou via 
verschillende wegen kunnen resulteren in vermindering van recidive. 
De eerste en meest onderzochte behandeling is de toepassing van farmaca 
die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen. De behandeling is 
gebaseerd op de hypothese dat defecten van neurotransmittersystemen een 
rol spelen bij seksuele delinquentie. Een te lage serotonerge activiteit en een 
te hoge dopaminerge activiteit zouden leiden tot een toename van seksuele 
behoefte en gedrag en een intensivering van deviante seksuele belangstel-
ling (Gijs & Gooren, 1996). SSRI’s worden veel gebruikt als antidepressivum. 
Hierbij is aanvankelijk libidoverlies als bijwerking ontdekt. Er zijn nog erg 
weinig effectstudies verricht naar SSRI’s bij zedendelinquenten (Briken & 
Kafka, 2007). In een overzichtstudie wordt gerapporteerd dat in twee derde 
van de gevonden negen studies de behandeling met SSRI’s bij zedendelin-
quenten de intensiteit van (afwijkende) seksuele fantasieën vermindert 
(Adi, Ashcroft, Browne, Beech, Fry-Smith & Hyde, 2002). In een retrospec-
tieve studie werden 16 mannen met parafilieën (pedofilie of seksu eel  
sadisme) ambulant behandeld met psychotherapie en SSRI’s (Kraus, 
Strohm, Hill, Habermann, Berner & Briken, 2007). Gedurende de behande-
ling van 15 tot 22 maanden verminderden de parafile fantasieën, impulsen 
en gedrag significant, evenals depressieve symptomen. Eén patient werd 
opnieuw vervolgd vanwege een mogelijk seksueel delict. 63% van de patiën-
ten was tevreden over de behandeling met medicatie.

De tweede behandeling betreft die van As I-stoornissen. Bij mannen met 
parafilieën en/of hyperseksualiteit zouden stemmingsstoornissen, angst-
stoornissen, middelenmisbruik of -afhankelijkheid, ADHD, schizofrenie, 
het syndroom van Asperger en verwondingen aan het hoofd, vaker voor-
komen dan statistisch verwacht. Er is een associatie van deze stoornissen 
met disfuncties van de prefrontale cortex (Briken & Kafka, 2007). Zoals 
eerder besproken is de prefrontale cortex onder meer van belang voor de 
executieve functies waaronder impulsbeheersing, sociaal beoordelings-
vermogen en ook voor empathie. De farmacologische behandelingen van 
stemmingsstoornissen en van ADHD en impulsiviteit zijn volgens Briken 
en Kafka (2007) goed onderzocht en beïnvloeden de prefrontale en orbito-
frontale executieve functies en impulsiviteit. Behandelingen die deze func-
ties verbeteren zouden mogelijk ook het morele beoordelingsvermogen en 
seksueel impulsief gedrag kunnen verbeteren (Briken & Kafka, 2007).
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Er zijn casusbeschrijvingen van de toepassing van andere farmaca bij 
zedendelinquenten, bijvoorbeeld naltrexon ter vermindering van impul-
sief en obsessief seksueel gedrag (Briken & Kafka, 2007). Dit middel wordt 
ook bij verslaving en een brede range van impulsbeheersingsstoornissen 
toegepast. Een werkingsmechanisme van naltrexon is vermoedelijk het 
remmen van het vrijkomen van dopamine in de nucleus accumbens, een 
‘beloningscentrum’ in de hersenen.

SSRI’s zijn volgens Briken en Kafka de meest voorgeschreven farmaco-
logische behandeling voor zedendelinquenten op het moment. Bij 53,6% 
van de ambulante behandelprogramma’s voor volwassen mannelijke 
zedendelinquenten in de USA zijn SSRI’s onderdeel van de behandeling 
(McGrath, Cumming & Burchard, 2003, in Briken & Kafka, 2007). Er is 
echter nog nauwelijks gecontroleerd onderzoek verricht naar de effecten 
van SSRI’s op recidive. De populariteit van SSRI’s heeft volgens Briken en 
Kafka vermoedelijk te maken met de bijwerkingen van hormonale behan-
delingen. Hierdoor weigeren veel mannen een hormonale behandeling. 
Daarnaast vergen hormonale behandelingen vanwege de bijwerkingen 
intensieve medische begeleiding. De bijwerkingen van SSRI’s zijn minder 
ernstig en de behandeling heeft niet zoals de hormonale behandelingen 
de negatieve connotatie van ‘chemische castratie’ en wordt gemakkelijker 
door patiënten geaccepteerd. Farmacologische interventies worden, mits 
in combinatie met psychologische behandeling en begeleiding, als een 
veelbelovend onderdeel in de behandeling gezien (Briken & Kafka, 2007; 
Maletzky, Tolan & McFarland, 2006). De literatuur is daarbij eenduidig 
over de noodzaak van meer gecontroleerd effectonderzoek naar farma-
cologische behandeling voor zedendelinquenten.

5.2.7 Beïnvloeding van biologische processen door psychologische en 
sociale interventies

Er komen steeds meer bevindingen die erop duiden dat ook psycholo-
gische behandeling effecten kan hebben op biologische processen in de 
hersenen (bijvoorbeeld Linden, 2006; Kandel, 2005; Seminowicz, Mayberg, 
McIntosh, Goldapple, Kennedy, Segal & Rafi-Tari, 2004). Hoewel bekend 
is dat psychotherapie, waaronder cognitieve gedragstherapeutische 
programma’s zoals die ook in penitentiaire en forensisch psychiatrische 
settings worden toegepast, tot belangrijke veranderingen in gedrag, hou-
dingen en denkpatronen kan leiden, krijgen de onderliggende neurale 
mechanismen pas sinds een jaar of tien wetenschappelijke aandacht 
(Linden, 2006). Linden voert twee argumenten aan waarom dit belangrijk 
is. In de eerste plaats zou psychotherapie gebaseerd moeten zijn op een 
gedegen begrip van de onderliggende biologische processen. Dit geldt 
volgens Linden in het algemeen in de geneeskunde en hij ziet geen reden 
waarom het voor psychotherapie anders zou zijn. In de tweede plaats kan 
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een beter begrip van de biologische mechanismen in principe helpen bij 
het verbeteren van psychotherapeutische interventies. Ook kunnen de 
mechanismen zelf worden benut zoals in het geval van neurofeedback. 
De fMRI leent zich volgens Linden goed voor het detecteren van psycho-
therapiegerelateerde veranderingen in neurale circuits en hersengebieden 
waardoor op zijn minst meer inzicht in globale mechanismen kan worden 
verkregen (zie figuur 11 voor een illustratie van mogelijke onderzoeks-
designs).

Bij verschillende psychische stoornissen worden consistente effecten 
van psychotherapie op neurobiologische processen gevonden (zie voor 
overzichten: Linden, 2006; Roffman, Marci, Glick, Dougherty & Rauch, 
2004). Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan op het gebied van dwang-
stoornissen, angststoornissen en depressie. Bij fobieën bijvoorbeeld, 
ging afname van angsten gepaard met een vermindering in de activiteit 
van structuren die horen bij het circuit voor emotieregulatie en die in 
verband worden gebracht met pathologische angstreacties. De effecten 
traden zowel op bij behandeling met psychotherapie als bij behande-
ling met medicatie. Bij patiënten met schizofrenie trad bij het volgen 
van psychotherapie gericht op het trainen van cognitieve functies zoals 
het geheugen, cognitieve flexibiliteit en planning, verandering op in de 
activiteit van prefrontale hersengebieden die onder meer gerelateerd zijn 
aan het werkgeheugen (Wykes et al., 2002). Deze veranderingen waren 
er in minder sterke mate bij een vergelijkbare groep patiënten die een 
arbeidstherapie volgde. In paragraaf 3.2.5 werd een voorbeeld beschreven 
op het gebied van  antisociaal gedrag. In de desbetreffende studie werden 
bij borderlinepatiënten met agressief gedrag gedurende een aantal weken 
de effecten gevolgd van behandeling met agressieremmende medica-
tie (SSRI’s). Dit gebeurde zowel op neurobiologisch niveau (serotonerge 
 neurotransmitteractiviteit in de frontale cortex) als op gedragsniveau 
(agressief gedrag op de afdeling). Onder invloed van de SSRI’s veranderde 
zowel de neurotransmitteractiviteit (deze nam toe) als het agressieve 
gedrag (dit werd minder). Een ander voorbeeld betreft agressieve jongeren 
die werden opgenomen in een pleegzorgprogramma. Deze psychosociale 
interventie beïnvloedde de activiteit van de HPA-as, een biologische factor 
die in verband wordt gebracht met kwetsbaarheid voor antisociaal gedrag. 
Bij een aantal van de jongens bleek de activiteit van de HPA-as op te schui-
ven in de richting van een normaal dagritme, terwijl ook het agressieve 
gedrag verminderde (Fisher & Stoolmiller, 2002, geciteerd door Popma & 
Raine, 2006).

WODC_270_10.indd   103 3-11-2008   15:45:45



104 De hersenen in beeld

Figuur 11 Drie mogelijkheden voor integratie van psychotherapie 
en neurobiologisch onderzoek met potentiële klinische 
implicaties
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a Er wordt een nulmeting verricht van neurobiologische gegevens (met fMRI of een andere tech-
niek) 1) voordat de psychotherapie (2) begint. Daarna worden de deelnemers op basis van ver-
betering van symptomen en andere klinische uitkomstmaten (bijvoorbeeld agressieve incidenten 
binnen de instelling) geclassificeerd als responders en niet-responders (3) en worden ze opnieuw 
neurobiologisch onderzocht (4). Op deze manier kunnen psychotherapiegerelateerde neurobiologi-
sche veranderingen in kaart worden gebracht en kan worden nagegaan in welke mate ze specifiek 
zijn voor gewenste uitkomsten op gedragsniveau (bijvoorbeeld minder agressieve incidenten). Het 
is ook denkbaar dat neurobiologische veranderingen tijdens de psychotherapie worden gevolgd 
met behulp van periodieke metingen.

b Er wordt een nulmeting verricht van neurobiologische gegevens (met fMRI of een andere tech-
niek) 1) voor de psychotherapie of farmacotherapie (2) begint. Daarna worden de deelnemers op 
basis van verbetering van symptomen en andere klinische uitkomstmaten (bijvoorbeeld agressieve 
incidenten binnen de instelling) geclassificeerd als responders en niet-responders (3). De uit-
komstmaten worden in verband gebracht met de neurobiologische gegevens uit de nulmeting (4) 
met als doel om patronen van activatie van hersengebieden en -circuits te achterhalen die voor-
spellend zijn voor de behandelrespons.

c Op basis van neurobiologisch onderzoek worden tekorten in het functioneren van een hersen-
gebied of circuit gediagnosticeerd (1). De psychotherapie of neurofeedback wordt gericht op 
verbetering van de desbetreffende tekorten (2). Vervolgens worden de deelnemers geclassificeerd 
als responder of niet-responder (3). De behandelresultaten worden gemeten op gedrags- en 
neuro biologisch niveau (4).

(Bron: Linden, 2006)
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Het leren reguleren van emoties door ze te verwoorden is vermoedelijk 
een belangrijk onderliggend mechanisme van psychotherapie (Corrigan, 
2004). Gedacht wordt dat de ACC en MPFC hierbij een belangrijke rol 
hebben, onder meer door een modulerend effect op de amygdala (Corri-
gan, 2004). Neurobiologische onderzoeksmethoden kunnen behulpzaam 
zijn bij het blootleggen van de mechanismen van psychotherapiëen (waar-
onder penitentiaire en forensisch psychiatrische behandelprogramma’s 
voor volwassenen en jeugdigen) en kunnen daardoor bijdragen aan het 
bevorderen van de effectiviteit van deze behandelvormen. Naarmate de 
werkzame mechanismen van psychotherapie preciezer bekend worden, 
kan op het gebruik daarvan specifieker worden ingezet.

Een relevante vraag is ook in hoeverre de neurochemische en neuroana-
tomische paden die betrokken zijn bij het reguleren van emoties en van 
agressief gedrag, worden beïnvloed door het zien van agressie (bijvoor-
beeld op televisie) en door andere ‘alledaagse activiteiten’ (Nelson & Trai-
nor, 2007). Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de hersenen bij 
het zien van handelingen of emoties van een ander, ook zelf de activiteit 
vertonen (als het ware weerspiegelen) die voor die handeling of emotie 
nodig is (zie ook paragraaf 6.2 over spiegelneuronen). Volgens Nelson 
en Trainor worden dergelijke gegevens veelal over het hoofd gezien door 
wetenschappers in de gezondheidszorg. Dit geldt wellicht ook voor crimi-
nologen. Bij sportwedstrijden blijken fans als ze zien hoe hun team wint 
of verliest, te reageren met respectievelijk verhoging en verlaging van de 
testosteronniveaus in het bloed (Bernhardt, Dabbs & Fielden, 1998).

Verder is het al langer bekend dat gewelddadige film en televisie en video-
spellen de kans op agressie bij de kijkers of spelers op de kortere termijn 
kunnen vergroten in bijvoorbeeld laboratoriumexperimenten (Anderson, 
Gentile & Buckley, 2007; Anderson, Berkowitz, Donnerstein, Huessmann, 
Johnson, Linz, Malamuth, Wartella, 2003). Onderzoek naar effecten op 
langere termijn is schaarser. Zulk onderzoek is moeilijker te verrichten, 
bijvoorbeeld omdat de effecten van videospellen niet goed te isoleren zijn. 
Ook is het moeilijk om vast te stellen wat oorzaak of gevolg is. Worden 
mensen agressiever als gevolg van het spelen van gewelddadige video-
games, of spelen agressieve mensen meer gewelddadige videogames? De 
effecten van gewelddadige videospellen zijn mogelijk groter dan die van 
film en televisie, omdat de eerste actief en interactief worden gespeeld 
waardoor neurale circuits vermoedelijk intensiever aangesproken worden 
(Carnagey, Anderson & Bartholow, 2007). Uit onderzoek blijkt dat kinde-
ren die gewelddadige videospellen spelen, verminderde activiteit laten 
zien van hersengebieden die betrokken zijn bij emoties zoals de amygdala 
en de ACC (Mathiak & Weber, 2006). In een andere studie werd vermin-
derde activiteit in de frontale hersengebieden gevonden bij kinderen die 
vaak gewelddadige videospellen spelen (Mathews, Kronenberger, Wang, 
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Lurito, Lowe & Dunn, 2005). Deze ervaringen hebben duidelijke en consis-
tente kortetermijneffecten op de hersenen, maar het is nog onbekend of 
er gedragseffecten zijn op langere termijn. Niettemin noemen Nelson en 
Trainor (2007) het enigszins verontrustend dat de patronen in de hersen-
activiteit bij het spelen van gewelddadige videospellen lijken op die bij 
individuen met een gestoorde agressieregulatie (zoals die zijn beschreven 
in hoofdstuk 3). Of er langetermijneffecten zijn van het (veelvuldig) spelen 
van gewelddadige videospellen op de ontwikkeling van neurale circuits 
voor agressieregulatie zou in een longitudinale studie moeten worden 
onderzocht.

5.2.8 Concluderende opmerkingen

Onderzoek naar de waarde van neurobiologische parameters voor sub-
typering bij de selectie voor gedragsinterventies is in principe op korte 
termijn te realiseren. Er is beginnend onderzoek dat laat zien dat neuro-
biologische factoren behandelsucces in cognitief gedragstherapeutische 
interventies kunnen voorspellen. Neuropsychologische taken die worden 
gebruikt voor diagnostiek zijn in beginsel ook te benutten voor de training 
van bepaalde hersenfuncties. Verder zijn taken die zijn ontwikkeld in bij-
voorbeeld de context van leren en onderwijs of van de gezondheidszorg 
(neurorevalidatie) wellicht ook te gebruiken in of aan te passen aan de 
justitiecontext.

De zeer vroege preventie van problemen bij de aanleg van de hersenen 
lijkt een belangrijk aandachtspunt bij het voorkomen van antisociaal 
gedrag. De aanleg van hersengebieden en neurotransmittersystemen kan 
worden verstoord door onder meer tekorten aan voedingsstoffen en door 
giftige stoffen (roken, medicijnen, alcohol, drugsgebruik van de zwangere 
moeder). Epigenetische effecten spelen daarbij vermoedelijk een belang-
rijke rol. Dit gebied ligt nog grotendeels open wat betreft wetenschappelijk 
onderzoek (zie ook hoofdstuk 2).
Het is opvallend dat er zowel bij het onderzoek naar de effecten van farma-
cotherapeutische behandeling bij agressie als bij farmacologische inter-
venties voor zedendelinquenten een groot gebrek is aan gerandomiseerd 
effectonderzoek, terwijl er wel veel behoefte is aan de toepassing van derge-
lijke farmaca. Een nieuw onderzoeksgebied dat onder meer perspectieven 
biedt voor de evaluatie van gedragsinterventies is de beïnvloeding van 
biologische processen door psychologische en sociale interventies.

In de hoofdstukken tot nu toe stond antisociaal gedrag centraal. In het 
volgende hoofdstuk komen neurobiologische aspecten van prosociaal 
gedrag zoals samenwerking en empathie aan de orde. Versterking van het 
inzicht daarin kan mogelijk bijdragen aan de preventie van antisociaal 
gedrag.
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en conflicten

6

6.1 Social neuroscience

Naast de groeiende kennis over de neurobiologie van antisociaal gedrag, 
waarvan hierboven een indruk is gegeven, is er ook juist veel onderzoek 
dat zich richt op de neurobiologische basis van positief sociaal gedrag 
zoals empathie en samenwerking. Het vakgebied dat zich hierop richt, is 
bekend als social neuroscience. De social neuroscience houdt zich bezig met 
onderzoek op het raakvlak tussen de sociale wetenschappen en de neuro-
wetenschappen. Het is een interdisciplinair vakgebied. Onderwerpen van 
onderzoek zijn bijvoorbeeld samenwerking en conflicten tussen individuen 
en groepen. De social neuroscience richt zich ook op neurobiologische en 
sociale processen die de basis vormen voor het zich kunnen verplaatsen 
in anderen, de totstandkoming en beïnvloeding van houdingen en voor-
oordelen, neurobiologische, psychologische en sociale mechanismen van 
sociale bindingen en uitsluiting en sociale besluitvorming en vertrouwen 
in interacties. Volgens social neuroscientists heeft dit jonge vakgebied, 
dat sinds de jaren negentig bestaat, al het een en ander bijgedragen wat 
betreft het genereren van nieuwe originele ideeën en het uitdagen van 
langbestaande sociaal-wetenschappelijke perspectieven (Lieberman, 
2007). Hierna worden enkele voorbeelden van dergelijk onderzoek 
beschreven. Ook dit is een voor het ministerie van Justitie belangrijk ken-
nisgebied, omdat kennis over factoren die prosociaal gedrag zoals samen-
werking of het naleven van sociale normen bevorderen, maar ook kennis 
over factoren die kunnen leiden tot sociale uitsluiting en de psychologi-
sche en neurobiologische effecten daarvan, mogelijk mede richtinggevend 
kan zijn voor de preventie en reductie van antisociaal gedrag. Daarnaast 
is dit kennisgebied relevant in verband met het bevorderen van sociale 
cohesie en het bestrijden van overlast en verloedering zoals dit bijvoor-
beeld wordt nagestreefd in de pijler Veiligheid, Stabiliteit en Respect van 
het beleidsprogramma Naar een Veiliger Samenleving (Kamerstukken II, 
2007-2008, 28 684, nr. 130).

6.2 Empathie en sociale bindingen

Gebrek aan empathie komt veel voor in criminologische theorieën over 
antisociaal gedrag en is een centraal onderdeel in het concept psycho-
pathie (Harpur, Hakistan & Hare, 1988). Behandelprogramma’s voor 
gewelds- en zedendelinquenten in de forensische psychiatrie en in het 
gevangeniswezen omvatten vaak (cognitief-gedragstherapeutische) empa-
thietraining (o.a. Programma Terugdringen Recidive, 2005). De veron-
derstelling dat het empathisch vermogen verbeterd kan worden en dat dit 
vervolgens bijdraagt aan vermindering van het recidiverisico is algemeen 
verbreid (Joliffe & Farrington, 2004).
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee aspecten van empathie: cogni-
tieve empathie en affectieve empathie (Singer, 2006; Lieberman, 2007). In 
de sociaal-wetenschappelijke literatuur worden deze twee vormen soms 
synoniem gebruikt. Recent neurowetenschappelijk onderzoek onder-
steunt echter meer de visie dat het om twee weliswaar verweven, maar 
verschillende typen vaardigheden gaat, met verschillende onderliggende 
neurobiologische mechanismen en verschillende ontwikkelingstrajecten 
(Singer, 2006). Cognitieve empathie, ook wel bekend als Theory of Mind, 
is het begrijpen van de mentale toestand van een ander. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om de gevoelens van de ander, de informatie waarover de 
ander beschikt, de visie van de ander, of het inschatten van persoonlijk-
heidstrekken van de ander. Neurobiologisch onderzoek laat zien dat bij 
cognitieve empathie onder andere de dorsomediale prefrontale cortex 
is betrokken (DMPFC; zie ook bijlage 3, onder prefrontale cortex). Met 
affectieve empathie wordt bedoeld het ervaren en meevoelen van de 
mentale toestand van de ander. Criteria voor affectieve empathie zijn in 
de eerste plaats een emotionele en ervaringsreactie die de reactie van 
de ander benadert en in de tweede plaats een zich bewust zijn van de 
betreffende emotie als die van de ander. Het blijkt dat de pijncentra in 
de hersenen worden geactiveerd bij het zien dat een ander pijn heeft (o.a. 
Singer, Seymour, O’Doherty, Kaube, Dolan & Frith, 2004). Recent onder-
zoek maakt aannemelijk dat bij empathie op hersenniveau zogeheten 
spiegelneuronen zijn betrokken in de insula en het nabijgelegen frontale 
operculum (samen aangeduid als IFO) (figuur 12; Jabbi, Swart & Keysers, 
2007). Over spiegelneuronen verderop meer. Maar dit is niet het enige, 
ook de ventromediale prefrontale cortex (VMPFC) is vermoedelijk betrok-
ken bij empatische processen (Lieberman, 2007; Amodio & Frith, 2006). 
De VMPFC speelt onder meer een rol bij het reguleren van motivatie en 
emoties. Beschadigingen van de VMPFC gaan gepaard met empathie-
tekorten.

Emotionele empathie is al vroeg in de ontwikkeling aanwezig. Een voor-
beeld dat vaak wordt aangehaald is dat van jonge babies die ‘meehuilen’ 
als een andere baby huilt. De mogelijkheden om gedachten en visies van 
anderen te begrijpen zijn in tegenstelling tot het letterlijke meeleven, 
niet al vanaf de babytijd aanwezig maar ontwikkelen zich pas later in de 
kindertijd. Overigens zijn de emotionele en cognitieve systemen vermoe-
delijk sterk met elkaar in interactie en blijven ze zich doorontwikkelen tot 
in de volwassenheid. Dit geldt ook voor de betrokken prefrontale hersen-
structuren. Verschillende structuren in de prefrontale cortex die van 
belang zijn voor sociale cognitie zoals de dorsolaterale prefrontale cortex 
(DLPFC) en mediofrontale cortex (MFC) ontwikkelen zich tot de leeftijd 
van een jaar of 25 (Singer, 2006).
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Figuur 12 De insula

De insula (eiland) een waaiervormig deel van de hersenschors, ligt verborgen achter de slaapkwab. 
De insula is evenals de amygdala betrokken bij basale emoties als afkeer, angst en woede en ook bij 
pijnervaringen. Vermoedelijk heeft het gebied te maken met het verwerken van zintuigelijke prikkels 
zoals reuk en smaak binnen en emotionele context. Recent wordt het gebied ook in verband gebracht 
met emotionele empathie (Rizzolatti & Craighero, 2003) (bron figuur: Van Beek Images.com).

Empathie zou twee hoofdfuncties kennen (Vignemont & Singer, 2006). 
Enerzijds zou empathie helpen bij het verschaffen van informatie over 
toekomstige handelingen van anderen en over belangrijke aspecten 
van de omgeving, zoals het leren over zaken die gevaar kunnen opleve-
ren (zien dat iemand zich ergens aan brandt) en het leren door imitatie. 
Anderzijds zou empathie een sociaal doel dienen als bron van motivatie 
voor coöperatief en prosociaal gedrag en als hulpmiddel ter bevordering 
van een effectieve sociale communicatie. Empathie wordt in verband 
gebracht met helpend en steunend gedrag jegens de ander en wordt ook 
als een beschermende factor gezien tegen het ontwikkelen van antisociaal 
en crimineel gedrag. Het begrijpen of meevoelen van het gevolg van het 
eigen antisociale of criminele gedrag voor de ander zou een remmend 
effect hebben op de neiging om zich antisociaal te gedragen (o.a. Black-
burn, 1993).

Spiegelneuronen zijn neuronen die zowel geactiveerd worden bij het zien 
van een doelgerichte actie als bij het zelf uitvoeren ervan. Als iemand 
bijvoorbeeld een ander een appel ziet oppakken en naar de mond bren-
gen, wordt het hersengebied dat zijn eigen arm zou voorbereiden op 
het pakken van de appel actief. Spiegelneuronen zijn voor het eerst 
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 beschreven bij rhesusapen (Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese & 
Rizzolatti, 1992). Ze zijn toevallig ontdekt, wil het verhaal, doordat een 
student het laboratorium in Parma, waar hersenonderzoek werd verricht 
aan rhesusapen, binnenkwam met een ijsje (Intermediair, 7 februari 
2007). Een daar aanwezige aap had een elektrode in de motorische cortex 
ingebracht gekregen. Telkens als het aapje naar eten greep, registreerde 
de elektrode een groot aantal elektrische impulsen. De wetenschappers 
hadden het signaal hoorbaar gemaakt, een bromgeluid. De binnenkomst 
van de student met het ijsje leverde een verrassende ontdekking op. Toen 
de aap zag hoe de jongen het ijsje naar zijn mond bracht, klonk er een 
luid gebrom. De neuronen in de motorische cortex van de aap werden 
niet alleen actief door zijn eigen grijpbewegingen, maar ook wanneer hij 
dezelfde beweging bij een ander zag.

Bij mensen worden dezelfde groepen neuronen actief bij het observeren 
als bij het imiteren van een doelgerichte activiteit (Iacoboni, Woods, Brass, 
Bekkering, Mazziota & Rizzolatti, 1999). Niet alleen bij zien van gedrag, 
maar ook bij het horen van uiteenlopende geluiden die duiden op een 
bepaald gedrag, zoals het inschenken van een glas prik (handbewegingen), 
het eten van een appel of spugen (mondbewegingen) worden neuronen 
actief in de gebieden die ook actief worden als de persoon die handelingen 
zelf voorbereidt (Gazzola, Aziz-Zadeh & Keysers, 2006). De spiegelactiviteit 
blijkt telkens heel specifiek voor het desbetreffende gedrag.
Onderzoekers van het laboratorium in Parma, waar de spiegelneuronen 
werden ontdekt, denken dat spiegelneuronen bij mensen een cruciale rol 
spelen bij het begrijpen van doelgerichte motorische handelingen van 
anderen en bij het leren daarvan door middel van imitatie (Rizzolatti & 
Craighero, 2004). fMRI-studies hebben laten zien dat niet alleen bij het 
zien van motorische handelingen spiegelneuronen actief zijn, ook als we 
gewaarwordingen en emoties van anderen waarnemen vertoont het brein 
spiegelactiviteit. Bij het zien van van voedselgerelateerde blije of juist 
walgende gezichtsuitdrukkingen van anderen bijvoorbeeld, vertoonden 
gebieden in de hersenen dezelfde activiteit als wanneer betrokkene de 
smaakgewaarwording zelf had (o.a. Wicker, Keysers, Plailly, Royet, Gallese 
& Rizzolatti, 2003; Jabbi, Swart & Keysers, 2007). Bij het zien van film-
beelden van de gezichtsuitdrukkingen van iemand die pijn heeft, wordt 
activiteit in het pijncentrum (de DACC) van proefpersonen gevonden (o.a. 
Singer, Seymour, O’Doherty, Kaube, Dolan & Frith, 2004). Deze bevindin-
gen hebben geleid tot de hypothese dat spiegelneuronen onderdeel uitma-
ken van het neurale mechanisme van empathie. Bij het meevoelen van 
sociale emoties zoals schuldgevoel, schaamte, trots, lustgevoel en walging 
zijn spiegelneuronen betrokken die zich bevinden in de insula (Wicker et 
al., 2003). Een recente studie vond een relatie tussen de zelf ervaren empa-
thische vermogens en de mate van activiteit van de spiegelneuronen. 
Mensen die hoger scoren op een vragenlijst die hun zelfgerapporteerde 
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empathische vermogens meet, lieten ook meer activiteit van spiegelneuro-
nen in de insula zien (o.a. Gazzola et al., 2006; figuur 12).
Naar de basis van empathie in de hersenen wordt recentelijk veel onder-
zoek verricht. De empathische reacties van de hersenen zoals die op 
het zien van pijn bij een ander, lijken in experimenten zoals hierboven 
beschreven automatisch op te treden. Maar ze blijken echter wel te beïn-
vloeden te zijn door contextuele factoren en door de sociale betrokkenheid 
bij de ander (Vignemont & Singer, 2006). Zo reageerden de hersenen van 
proefpersonen empathisch op het zien van pijn (prikken in de hand) bij een 
ander die hen eerder in een Prisoners Dilemma spel eerlijk had behandeld 
maar niet bij iemand die hen oneerlijk had behandeld (Singer et al., 2006).

Wetenschappers verwachten dat spiegelneuronen van belang zijn voor 
het leren door imitatiegedrag en voor het begrijpen van en het meevoelen 
met de intenties en gevoelens van anderen. Op basis van de bevindingen 
tot nu toe vinden ze het plausibel te verwachten dat disfuncties van de 
spiegelneuronen leiden tot disfuncties in het sociale gedrag (Iacoboni & 
Dapretto, 2006). Dit wordt onder meer onderzocht bij kinderen en volwas-
senen met autisme of het Syndroom van Asperger. Dit zijn stoornissen in 
de ontwikkeling vanaf de vroege kindertijd, waarbij het sociale contact 
zich niet goed ontwikkelt (zie voor een overzicht van het spiegelneuronen-
onderzoek bij autisme: Williams, Whiten, Suddendorf & Perrett, 2001). In 
een recente studie moesten de kinderen gezichten met basale emotionele 
uitdrukkingen observeren en deze nabootsen. Autistische kinderen lieten 
tijdens de taak minder activiteit van spiegelneuronen zien dan kinderen 
die zich gemiddeld ontwikkelden. De mate waarin de activiteit van de 
spiegelneuronen afweek, correleerde bovendien met de ernst van de autis-
tische stoornis volgens algemeen gebruikte klinische meetinstrumenten 
(Dapretto, Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, Bookheimer & Iacoboni, 2006).

Mogelijk kan het onderzoeken van het spiegelneuronensysteem ook inzicht 
opleveren in de onderliggende mechanismen van psychopathie en de anti-
sociale gedragsstoornis. Deze stoornissen worden veelal gekenmerkt door 
een gebrek aan empathie. Op den duur kan zulk onderzoek mogelijk ook 
bijdragen aan het vinden van nieuwe behandelingen voor deze stoornis-
sen, die tot nu toe niet behandelbaar lijken. In een recente studie werd bij 
adolescenten met een conduct disorder (CD, zie bijlage 3) een statistisch 
significant verband gevonden tussen lage empathiescores op een vragen-
lijst en een geringer volume van de grijze stof in de rechter dorsale anterior 
insula en de linker amygdala (Sterzer, Stadler, Poustka & Kleinsmidt, 2007). 
Zoals hierboven besproken worden deze structuren in verband gebracht 
met gevoelsmatige empathie (o.a. Singer et al., 2006). Het volume van de 
grijze stof is overigens een grove maat, verfijnder onderzoek is naar de 
neurale mechanismen van empathie is nodig, en dat is met bijvoorbeeld 
fMRI ook mogelijk.
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De Universiteit Groningen huisvest het onderzoeksprogramma ‘Empa-
thy and its dysfunctions’. Binnen dit programma wordt onder meer een 
onderzoek uitgevoerd naar de activiteit van spiegelneuronen in relatie tot 
empathie bij gezonde volwassen proefpersonen in vergelijking tot proef-
personen met autisme en, in samenwerking met de Van Mesdagkliniek, 
bij proefpersonen met psychopathie (Abbott, 2007). Aan de Universiteit 
Utrecht onderzoekt De Wied de ontwikkeling van empathie bij jeugdigen 
met antisociaal gedrag (o.a. De Wied, Van Boxtel, Zaalberg, Goudena & 
Matthys, 2006). Dit type onderzoek kan meer inzicht opleveren over de 
ontwikkeling van empathie en over de aard van disfuncties in het empa-
thisch vermogen bij antisociale jeugdigen en volwassenen.

Joliffe en Farrington (2004) verrichten een overzichtstudie en meta-
analyse over de relatie tussen empathie en criminaliteit. Zij vonden 21 
studies over cognitieve empathie en 14 studies over affectieve empathie 
waarbij zij een effectgrootte konden berekenen. De relatie tussen een 
lage score op cognitieve empathie en crimineel gedrag was sterker dan 
die tussen een lage score op emotionele empathie en criminaliteit. Het 
verband tussen lage empathie en de ernst en frequentie van crimineel 
gedrag was sterker bij geweldsdelinquenten dan bij zedendelinquenten. 
De verbanden tussen empathie en criminaliteit verdwenen echter als 
statistisch gecontroleerd werd voor sociaal-economische status (SES) en 
intelligentie. De auteurs concluderen dat meer onderzoek nodig is naar 
de verbanden tussen empathie, intelligentie, SES en criminaliteit. Alle 
studies maakten gebruik van voornamelijk vragenlijsten om empathie 
te meten. Neurobiologische maten zouden hier zeker een waardevolle 
aanvulling kunnen zijn, al is de toepassing van fMRI vanwege onder meer 
de kosten nog niet erg praktisch.

6.3 Houdingen en vooroordelen

De gangbare opvatting binnen de cognitiewetenschappen is dat het op 
basis van ‘vuistregels’ snel categoriseren van de informatie die binnen 
komt via de zintuigen een belangrijke rol speelt in de menselijke waar-
neming. Mensen categoriseren anderen snel en veelal automatisch op 
basis van sociale kenmerken zoals geslacht, leeftijd en ras (Fiske, 1998). 
Het idee is dat dit snelle en tot op zekere hoogte slordige categoriseren 
noodzakelijk is om de grote hoeveelheid zintuigelijke prikkels en (sociale) 
informatie efficiënt te kunnen selecteren en verwerken. Het bespaart tijd 
en energie. Bekend is echter ook dat de wijze waarop het menselijke waar-
nemingssysteem in elkaar zit, tot gevolg heeft dat we systematische denk- 
en waarderingsfouten maken (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982). Het snel 
en automatisch categoriseren op basis van geslacht, leeftijd, ras of bevol-
kingsgroep of andere kenmerken kan ongunstige gevolgen hebben als dit 
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leidt tot ongewenste stereotypering en vooroordelen. Hierna wordt onder-
zoek besproken dat het optreden van daarvan illustreert en dat ingaat op 
de onderliggende hersenprocessen.

De amygdala speelt een rol bij het snel en automatisch reageren op de 
emotionele lading van een stimulus. Op welke aspecten de amygdala 
precies reageert en hoe sterk, is vermoedelijk deels bepaald door de 
leerervaringen die iemand gedurende zijn leven opdoet. De amygdala 
wordt actief bij afbeeldingen die dreigende, nieuwe of anderszins sterk 
 emotioneel opwindende kenmerken hebben. In enkele studies is gevon-
den dat de amygdala ook betrokken is bij het verwerken van informatie 
over het ras waartoe iemand behoort (Phelps, O’Connor, Cunningham, 
 Funiyama, Gatenby, Gore & Banaji, 2000; Lieberman, Hairiri, Jarcho, 
Eisen berger & Bookheimer, 2005). Er is onderzoek gedaan naar de 
 houdingen van Amerikanen van Caucasische en van Afrikaanse afkomst 
ten opzichte van elkaar. Uit dat onderzoek bleek dat hoe sterker de (onbe-
wuste) negatieve attitude is ten aanzien van personen van een bepaalde 
bevolkingsgroep, des te sterker ook de activering van de amygdala was bij 
het zien van afbeeldingen van gezichten van mensen uit die bevolkings-
groep. De zogeheten expliciete attitudes: de attitudes waarvan iemand 
zich bewust is, werden veelal onderzocht door middel van een zelfrappor-
tagevragenlijst (bijvoorbeeld de Modern Racism Scale, McConahay, 1986). 
Daarnaast werden onbewuste of impliciete attitudes gemeten met behulp 
van de Implicit Association Test (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). 
Bij deze test moeten tegelijkertijd gezichten als ‘donker’ of ‘blank’ worden 
gecategoriseerd en woorden als ‘goed’ (vreugde, liefde) of ‘slecht’ (kanker, 
bom). In verschillende studies is geconcludeerd dat Caucasische Amerika-
nen een negatievere impliciete attitude hebben ten aanzien van donkere 
gezichten dan van blanke gezichten, op basis van verschillen in reactie-
tijd: het categoriseren verliep sneller bij combinaties van donkere gezich-
ten en ‘slechte’ woorden of blanke gezichten en ‘goede’ woorden dan vice 
versa. In een recente studie werd overigens ook bij Afrikaanse Ameri-
kanen een meer negatieve impliciete houding ten aanzien van donkere 
dan van blanke gezichten gevonden (Lieberman et al., 2005). Naast de 
woordentest werd ook de eye blink startle reflex gebruikt als maat voor een 
impliciete negatieve attitude. Dit is een schrikreflex die wordt geactiveerd 
als iemand geconfronteerd wordt met negatieve of vreesopwekkende 
prikkels (Lang, Bradley & Cuthbert, 1990). Deze bleek sterker op te treden 
wanneer Caucasische Amerikanen gezichten van Afrikaanse Amerikanen 
zagen dan wanneer zij met Caucasisch Amerikaanse gezichten werden 
geconfronteerd (Phelps et al., 2000). Uit fMRI-scans die werden gemaakt 
terwijl de donkere en blanke gezichten werden vertoond, bleek dat bij de 
donkere gezichten de amygdala van de Caucasisch Amerikaanse proef-
personen actiever werd dan bij het zien van blanke gezichten. De mate 
van activatie van de amygdala hield verband met de impliciete negatieve 
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attitudes, maar niet met de expliciete, bewuste houdingen ten aanzien 
van Afrikaanse Amerikanen (Phelps et al., 2000). Als de afbeeldingen 
van de gezichten subliminaal werden aangeboden, dat wil zeggen te snel 
om bewust te worden gezien, reageerde de amygdala des te sterker op de 
donkere gezichten. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat negatieve atti-
tudes, of vooroordelen op basis van ras, wanneer men zich daarvan bewust 
wordt, ook actief kunnen worden onderdrukt (Lieberman et al., 2005). De 
dorsale anterior cingulate cortex (DACC) zou betrokken kunnen zijn bij 
het ontdekken dat een negatieve attitude op het punt staat om onthuld te 
worden. De wens om de uiting van een attitude af te remmen zou gepaard 
gaan met activiteit van laterale prefrontale cortex (LPFC). Deze structuur 
zou de activiteit van de amygdala kunnen afremmen of verminderen. De 
impliciete attitudes gaan gepaard met activiteit van de amygdala en de 
ventromediale prefrontale cortex (VMPFC). De expressie van expliciete 
attitudes gaat samen met activiteit van MPFC, MPAC, VLPFC, LPAC (zie 
voor uitleg bijlage 3). De onderzoekers zien als mogelijke verklaring voor de 
verhoogde activiteit van de amygdala bij de donkere gezichten een cultu-
reel aangeleerde negatieve attitude ten aanzien van Afrikaanse Amerika-
nen (Lieberman et al., 2005).

In een fMRI-studie werd gedemonstreerd dat de hierboven beschreven 
reacties niet per se hoeven op te treden. Ze kunnen afhankelijk zijn van de 
context waarin informatie over de desbetreffende groepen wordt aange-
boden. Als mensen zich moesten afvragen of de persoon van wie ze het 
gezicht zagen afgebeeld een bepaald soort voedsel (selderij) zou lusten, 
verdwenen de reacties van de amygdala bij de Afrikaans-Amerikaanse 
gezichten, terwijl deze er wel waren wanneer de proefpersonen de gezich-
ten moesten indelen in de categorie ouder of jonger dan 21 jaar (Wheeler 
& Fiske, 2005). De verklaring van de onderzoekers is dat de automatische 
alarmsignalen alleen optreden bij een categorische verwerking van  sociale 
informatie. Het inschatten van iemands voedselvoorkeur, volgens de 
onderzoekers een persoonlijk kenmerk, zou leiden tot een andere, niet-
categorische manier van informatieverwerking, waarbij vooroordelen 
minder kans krijgen. De onderzoekers geven aan dat dit laat zien dat de 
automatische alarmreacties en activatie van stereotypering niet onont-
koombaar zijn, maar dat de mate waarin deze optreden afhangt van het 
sociaal-cognitieve doel waarmee de informatie wordt verwerkt.

Het onderzoek naar vooroordelen beperkt zich niet tot ethniciteit. Harris 
en Fiske (2006) deden onderzoek naar de neurobiologische basis van voor-
oordelen tegen groepen als gehandicapten, ouderen, rijke mensen, zaken-
lieden, middenklassers, thuislozen en drugsverslaafden. Proefpersonen 
kregen plaatjes te zien van mensen uit de genoemde categorieën, daarbij 
werd gevraagd in hoeverre ze bij het zien van het plaatje trots, jaloezie, 
medelijden of walging voelden. Ook werden ze tijdens het zien van de plaat-
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jes aangesloten op een fMRI-scanner. Op basis van de verbale rapporten 
en de fMRI-gegevens leken de leden van sommige van de meest negatief 
beoordeelde sociale groepen: thuislozen en drugsverslaafden, ‘gedehuma-
niseerd’ te worden. De onderzoekers trekken deze conclusie uit het feit dat 
bij het zien van vertegenwoordigers van deze groepen de mediale prefron-
tale cortex (MPFC) van de proefpersonen geen activiteit vertoonde, en de 
proefpersonen aangaven walging te voelen. Deze structuur speelt een rol bij 
sociale cognitie en lichtte bij het zien van leden van alle andere groepen wél 
op. De onderzoekers concluderen dat de hersenen van de proefpersonen op 
een zwerver of drugsverslaafde eerder reageerden als op een voorwerp dan 
als op een mens. De onderzoekers geven aan dat voortzetting van onder-
zoek op deze lijn, mogelijk kan helpen verklaren waarom ‘normale mensen’ 
in staat zijn tot gruwelijkheden als hate crimes, misbruik van gevangenen 
en genocide. Hoe interessant ook, de conclusie dat het ontbreken van acti-
viteit van de MPFC zou betekenen dat de hersenen van de proefpersonen 
de informatie over leden van de minstgewaardeerde groepen verwerkten 
als informatie over ‘voorwerpen’ in plaats van als informatie over perso-
nen, lijkt op dit moment nog prematuur. De precieze rol van de MPFC bij 
het verwerken van sociale informatie is nog onderwerp van onderzoek en 
wetenschappelijk debat (zie bijvoorbeeld Phelps, 2007).

Het aantal onderzoeken naar neurobiologische processen bij stereotype-
ring van groepen mensen is niet erg groot. Op basis daarvan zijn geen 
verreikende conclusies mogelijk. Wel kan dergelijk onderzoek zichtbaarder 
maken op welke manier impliciete waarnemings-, emotionele en beoorde-
lingsprocessen een rol spelen, onder welke omstandigheden deze optreden 
en hoe ze te beïnvloeden zijn.

6.4 Sociale afwijzing of uitsluiting

In de voorgaande hoofdstukken zijn veel studies aan de orde gekomen over 
de relatie tussen individuele psychologische en neurobiologische kenmer-
ken. Recent onderzoek besteedt ook aandacht aan sociale en maatschap-
pelijke processen die kunnen leiden tot antisociaal gedrag.
Een voorbeeld van een sociaal proces op groeps- of maatschappelijk 
niveau is sociale uitsluiting, door sociologen en antropologen aangeduid 
als ostracisme.
Er is volgens Williams en anderen (2007; Williams, Forgas & Von Hippel, 
2005) een toegenomen belangstelling voor de gevolgen van ostracisme 
wegens terrorisme, vijandigheden tussen groepen, en ernstige agressieve 
incidenten, zoals schietpartijen op scholen. Het buitensluiten van een 
individu door een groep geldt als het klassieke ostracisme. Ostracisme kan 
ook plaatsvinden tussen individuen onderling (silent treatment, oftewel 
negeren), en tussen groepen (marginalisatie) (Williams, 2006). Sociale 
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uitsluiting of ostracisme is een voorbeeld van een onderwerp dat wordt 
bestudeerd op sociologisch, sociaal, psychologisch, neurobiologisch en 
genetisch niveau.

Er zijn diverse taken of ‘spellen’ ontwikkeld die in het laboratorium zijn 
toe te passen om buitensluiting te simuleren. Bijvoorbeeld een balspel-
letje waarbij de proefpersoon op een gegeven moment de bal niet meer 
krijgt toegespeeld. Bij een andere taak maakt de proefpersoon kennis 
met anderen, waarna verteld wordt dat ieder van de personen de anderen 
moet beoordelen. In de ‘acceptatieconditie’ van deze taak krijgt de proef-
persoon te horen dat alle anderen hem als groepslid willen accepteren. In 
de ‘ostracismeconditie’ krijgt hij te horen dat geen van de anderen hem 
als groepslid wil (Williams, 2007). Ostracisme leidt tot subjectief ervaren 
negatieve gevoelens zoals zich belemmerd voelen in de behoefte erbij 
te horen, zich machteloos voelen, een verdrietige of boze stemming en 
minder zelfvertrouwen (Williams & Zadro, 2005). Verschillende studies 
laten fysiologische effecten zien van sociale uitsluiting zoals active-
ring van het autonome zenuwstelsel (stijging van de hartslag) en van 
het hormonale stresssysteem (stijging van het cortisolniveau) (Stroud, 
Tanofsky-Kraff, Wilfley & Salovey, 2000). Op basis van meerdere onder-
zoeken concluderen Williams en anderen dat de reacties op ostracisme zo 
sterk zijn dat een uiterst minimale ‘manipulatie’ van ostracisme, zoals in 
het virtuele balspelletje, deze reacties al oproept. De interpretatie van de 
onderzoekers is dat sociale uitsluiting het fysieke pijnsysteem in de herse-
nen activeert (Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003; MacDonald & 
Leary, 2005; Eisenberger, Jarcho, Lieberman & Naliboff, 2006), de dorsale 
anterior cingulate cortex (DACC). De structuur is echter ook actief bij 
onder meer de detectie van conflicterende informatie (Eisenberger et al., 
2003). De mate waarin de ACC actief werd, was gecorreleerd met de mate 
waarin de proefpersoon subjectief ervaren negatieve gevoelens rappor-
teerde. Een vergelijkbaar effect werd in studies over fysieke pijn gevonden.

De eerste reacties op ostracisme, de pijn en negatieve gevoelens, lijken 
volgens Williams universeel op te treden en niet te worden beïnvloed 
door bijvoorbeeld persoonskenmerken. Hoe vervolgens met de sociale 
uitsluiting wordt omgegaan, hangt daarentegen volgens Williams veel 
sterker af van individuele kenmerken en situationele factoren. Williams 
onderscheidt op basis van een groot aantal (laboratorium)onderzoeken, 
twee algemene copingstrategieën waar mensen toe kunnen neigen als ze 
worden buitengesloten. De eerste is gericht op het versterken van sociale 
aansluiting en zelfvertrouwen (o.a. Maner, DeWall, Baumeister & Schaller, 
2006). Dit is een relatief prosociale strategie. Individuen blijken dan echter 
extra gevoelig voor sociale acceptatie en zijn bereid daarvoor een hogere 
prijs te betalen. Zo gaven zij bijvoorbeeld eerder toe wanneer een ‘voet 
tussen de deur’-techniek werd toegepast (Carter-Sowell & Williams, 2005). 

WODC_270_10.indd   116 3-11-2008   15:45:47



117Neurowetenschap en sociale bindingen en conflicten

De tweede strategie is gericht op het verwerven van erkenning en op het 
herstel van een zekere beheersing van de sociale situatie. Deze zal volgens 
Williams en anderen eerder leiden tot antisociaal en agressief gedrag 
dan tot prosociaal gedrag (o.a. Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco 
& Bartels, 2007; Williams, 2007). Wetenschappers geven aan dat meer 
onderzoek nodig is om te begrijpen onder welke condities ostracisme 
leidt tot het zoeken naar hernieuwde aansluiting dan wel tot antisociaal 
gedrag (Williams, 2007; Eisenberger, Jarcho, Lieberman & Naliboff, 2006). 
Daarnaast is er meer kennis nodig over de wijze waarop kleine en grotere 
groepen reageren op ostracisme. Geostraceerde individuen zouden 
ontvankelijker kunnen zijn voor werving door extremistische groepen die 
voor hen belangstelling tonen. Ook zouden zij volgens Williams (2007), 
wanneer deze groepen door de dominante maatschappelijke groeperin-
gen worden buitengesloten, eerder geneigd kunnen zijn om te streven naar 
erkenning, mogelijk door geweld.

Interessant is het in dit verband om ook meer inzicht te krijgen in de 
neurale basis van cognitieve, emotionele en motivationele processen die 
ten grondslag liggen aan agressie bij gezonde proefpersonen. Bijvoorbeeld 
welke neurale circuits activatie vertonen of juist geremd worden in hun 
activiteit. Een voorbeeld is onderzoek naar de wijze waarop mensen als 
ze worden geprovoceerd, omgaan met negatieve gevoelens. Soms doen 
mensen moeite om de negatieve gevoelens te beheersen, bijvoorbeeld 
door ze te herinterpreteren (bijvoorbeeld: ‘Jammer, volgende keer beter’). 
In andere gevallen uiten ze juist agressie wanneer zij na provocatie nega-
tieve gevoelens ervaren en heeft dit belonende effecten voor hen die ook 
zijn te zien in de vorm van activiteit van beloningscentra in de hersenen 
(Krämer, Jansma, Tempelman & Münte, 2007). Meer kennis over onderlig-
gende mechanismen van individuele en situationele verschillen in reac-
tief agressief gedrag bij gezonde mensen, kan inzichten opleveren voor 
verdere theorievorming over menselijke agressie. Die kennis kan worden 
benut bij gedragsinterventies als psycho-educatie en agressiehanterings-
therapie. Toepassingsgebieden waaraan kan worden gedacht zijn gedrags-
interventies, bijvoorbeeld gedragsinterventies vanwege (lichtere vormen 
van) agressief gedrag in het geval van bijvoorbeeld (voetbal)vandalisme, 
rellen en agressief gedrag in het verkeer.

6.5 Sociale normen en samenwerking

6.5.1 Samenwerking

In het bovenstaande is veel onderzoek besproken dat gericht is op ken-
nisverwerving over de onderliggende mechanismen van antisociaal 
gedrag. Voor het voorkomen en verminderen van antisociaal gedrag is 
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echter inzicht in onderliggende mechanismen van prosociaal gedrag en 
in factoren die prosociaal gedrag kunnen bevorderen misschien wel van 
een minstens zo groot belang. Hierboven werd onderzoek naar empathie 
besproken. In het navolgende komen enkele voorbeelden van onder-
zoek naar samenwerking, naleving van sociale normen en vertrouwen 
in anderen aan bod. Het betreft enkele studies uit het jonge vakgebied 
van de ‘neuro-economie’, dat onderzoek omvat op het raakvlak van 
de economische wetenschap, sociale wetenschappen en de neurowe-
tenschappen. De voorbeelden komen uit twee Zwitserse onderzoeks-
programma’s: Foundations of human social behavior – altruism versus 
egoism (Univeristeit Zürich) en Emotional foundations of moral behavior 
(Collegium Helveticum). Dit onderzoek naar de omstandigheden waaron-
der mensen geneigd zijn tot samenwerking, reciprociteit en het handha-
ven van dergelijk gedrag bij anderen, vormt een bijzonder voorbeeld van 
interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. De betrokken wetenschap-
pers zijn van diverse disciplines: economen, psychologen, antropologen, 
evolutionair- en gedragsbiologen, en neurobiologen (Sigmund, 2007).

In de neuro-economie worden verschillende spelparadigma’s gebruikt om 
te onderzoeken onder welke condities coöperatie, competitie, eerlijkheid 
en vertrouwen tot stand komen en met welke neurale en psychologische 
processen dit gepaard gaat. Kenmerkend zijn spelparadigma’s voor econo-
mische uitwisseling die een sociale dynamiek heeft. Voorbeelden zijn 
het Prisoners Dilemma-spel, het Publieke Goederen-spel (ook bekend als 
Tragedy of the Commons) en het Vertrouwensspel (zie voor een voorbeeld 
box 7). Uit vele onderzoeken met spelparadigma’s blijkt dat mensen in de 
nagebootste economische transacties in het algemeen wederkerigheid en 
evenredigheid als norm hanteren naast en in afweging met het doel van 
eigen materieel gewin (Bowles & Gintis, 2002).

Onderzoeksresultaten duiden erop dat ook een nog verder gaande weder-
kerigheidsnorm, strong reciprocity genoemd, een algemeen principe zou 
kunnen zijn van menselijke samenwerking. Onder strong reciprocity wordt 
een gedragsstijl verstaan die het samenwerken met anderen inhoudt en 
tegelijkertijd ook het handhaven van coöperatief gedrag bij anderen door 
middel van sancties of het dreigen daarmee. Dat gebeurt ook wanneer 
dit voor betrokkene zelf geen voordeel oplevert en wanneer dit kosten 
voor betrokkene met zich meebrengt (Gintis, 2000; Bowles & Gintis, 2002; 
Gintis, Bowles, Boyd & Fehr, 2003; Egas & Riedl, 2008). Dit wordt ook wel 
aangeduid met ‘altruïstisch straffen’ (Fehr, Fischbacher & Gächter, 2002).

In Public Good Games en andere economische experimenten worden altijd 
polymorfe populaties gevonden: er is altijd een substantieel deel van de 
mensen dat weinig reciprociteit laat zien (Sigmund, 2007). Mensen passen 
hun gedragsstijlen in zulke experimenten overigens ook aan afhankelijk 
van hun ervaringen en van de sociale omgeving.
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Box 7 Eigenbelang en reciprociteit in het Ultimatum-spel

Een experiment met het Ultimatum-spel illustreert het spanningsveld tussen aan 
de ene kant het economisch eigenbelang en aan de andere kant reciprociteits- 
en evenredigheids (equity) motieven. Bij dit spel moeten speler 1 en speler 2 
samen een bedrag (bijvoorbeeld 20 euro) verdelen. Speler 1 mag één maal een 
voorstel x doen aan speler 2. Speler 2 kan dit voorstel verwerpen of accepteren. 
Als hij het verwerpt, krijgen beiden niets. Als speler 2 het voorstel accepteert, 
krijgt speler 2 het bedrag x en speler 1 het oorspronkelijke totaalbedrag minus 
x. Als speler 2 alleen door economisch belang wordt gedreven, zal hij ook erg 
lage aanbiedingen accepteren, immers alles is beter dan niets. Als de evenre-
digheidsnorm het motief is, zal hij erg lage aanbiedingen weigeren omdat hij 
ze als onevenredig/oneerlijk beoordeelt. In de praktijk weigeren veel mensen 
(tot 80%) aanbiedingen die lager zijn dan 25% van het totale bedrag. Bij lage 
aanbiedingen wordt bij speler 2 activiteit gezien in de anterior insula, die 
betrokken is bij de verwerking van emoties waaronder afkeer, en in de dorsola-
terale prefrontale cortex (DLPFC), die betrokken is bij doelgericht gedrag en bij 
inhibitie van een voorliggende reactie of impuls.
In een studie werd de activiteit van de rechter DLPFC met Transcraniële 
Magnetische Stimulatie (TMS) onderdrukt. Dit resulteerde bij mensen in de rol 
van speler 2 in een afname van de geneigdheid om onevenredige voorstellen af 
te wijzen. Volgens de auteurs illustreert dit het belang van de DLPFC bij moreel 
gedrag (Knoch, Pascual-Leone, Meyer, Treyer & Fehr, 2006). De proefpersonen 
waren volgens hen door de verstoring van de activiteit van de DLPFC, die nodig 
is om voorliggende impulsen te onderdrukken, minder goed in staat om de 
verleiding van direct gewin te weerstaan. Overigens veranderde door de TMS 
niet het inhoudelijke oordeel van de proefpersonen over de evenredigheid van 
de aanbieding.

Fehr, Fischbacher en Gächter (2002) hebben laten zien dat in een Public 
Good Game waarin de spelers niet de mogelijkheid hebben elkaar sanc-
ties op te leggen voor free rider-gedrag, de investeringen in het algemeen 
belang binnen een paar spelrondes snel afnemen. Free rider-gedrag is het 
meedoen voor eigen gewin zonder bij te dragen aan het algemeen belang. 
Wanneer de spelers elkaar wel sancties kunnen opleggen voor free rider-
gedrag (bijvoorbeeld boetes) blijkt dat zij dit doen, ook al kost het henzelf 
ook geld. Hierdoor neemt de investering in het algemeen belang toe en blijft 
stabiel over meerdere spelrondes en stijgt de totale beloning voor de groep 
als geheel. De onderzoeksgroep beargumenteert dat strong reciprocity 
evolutionair gezien een belangrijk sociaal mechanisme zou kunnen zijn dat 
de mens in staat stelt vergaand samen te werken, ook met niet-verwanten 
en met onbekenden. Het straffen van degenen die zich niet aan de sociale 
norm houden zou volgens de onderzoekers daarbij een cruciaal onderdeel 
zijn. Een uit het onderzoek voortvloeiende verwachting van de auteurs is 
dat de hersenen, cognities en emoties op strong reciprocity zijn ingericht. 
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Met hun onderzoek vanuit deze veronderstellingen hopen zij meer inzicht 
te kunnen geven in de drijvende krachten van samenwerking tussen indivi-
duen en groepen en van naleving van sociale en maatschappelijke normen.

Seymour, Singer en Dolan (2007) geven een overzicht van de wetenschap-
pelijke onderbouwing van de neurobiologische basis van het ‘strafgedrag’ 
jegens anderen. Zij onderscheiden twee motivationele ‘routes’ via welke het 
strafgedrag kan plaatsvinden. De eerste is impulsief bestraffen. Deze route 
loopt via een agressiegerelateerd neuraal circuit waarvan onder andere de 
amygdala deel uitmaakt en mogelijk ook meer complexe aversieve repre-
sentaties in de anterior insula en laterale orbitofrontale cortex (LOFC). 
Dit pad zou uiteindelijk kunnen leiden tot vermijding en ostracisme van 
degene met wie de negatieve ervaring in verband wordt gebracht.
Bij het tweede pad, instrumenteel en doelgericht straffen, zou de mediale 
orbitofrontale cortex (MOFC) betrokken zijn. Hierbij kan sprake zijn van 
het vooruit plannen van toekomstige interacties, waarbij bredere gebieden 
van de OFC betrokken zijn, bijvoorbeeld bij het zich verplaatsen in motie-
ven van de ander (theory of mind).
In verschillende experimenten worden de motivaties, cognities en emoties 
die bij het strafgedrag komen kijken en de invloed van sociale relaties op 
het strafgedrag, nader onderzocht. Een voorbeeld is een experiment waar-
bij proefpersonen getuige waren van het straffen van opponenten die hen 
‘eerlijk’ of juist ‘oneerlijk’ hadden behandeld in een Prisoners Dilemma 
Game. De hersenactiviteit van de proefpersonen werd in een fMRI-scanner 
geregistreerd, terwijl de proefpersonen een signaal kregen dat een oppo-
nent zou worden gestraft met een elektrische schok (Seymour, Singer & 
Dolan, 2007). Als het om een opponent ging die in het voorafgaande spel 
oneerlijk was geweest, werden de MOFC en het beloningsgebied de nucleus 
accumbens geactiveerd, op eenzelfde wijze zoals wordt gezien in relatie tot 
primaire belonende stimuli (zoals voedsel en seks). Dit ging gepaard met 
vermindering van empathische reacties op neuraal niveau. De belonings-
reactie in de hersenen was gecorreleerd met de subjectieve boosheids- en 
wraakzuchtige gevoelens van betrokkene. Het idee de ander terecht te 
straffen riep prettige gevoelens op.

6.5.2 Omgaan met strafdreiging

Hoe ziet nu de andere kant van de medaille eruit, die van degene die risico 
loopt gestraft te worden? Hoe gaan de hersenen om met strafdreiging in 
relatie tot het overschrijden van normen? Op deze vragen richtten Spitzer, 
Fischbacher, Herrnberger, Grön en Fehr (2007) zich in, naar hun eigen 
zeggen, het eerste onderzoek naar de hersenprocessen die betrokken zijn 
bij gedragsmatige reacties op strafdreiging voor het schenden van sociale 
normen.
Zoals hierboven besproken, blijkt uit het spelparadigma-onderzoek dat 
mensen veelal een evenredigheidsnorm (fairness-norm) voorstaan. Als 
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er geen bijzondere redenen zijn waarom persoon A meer zou moeten 
krijgen dan persoon B, vindt men dat een beloning fifty-fifty verdeeld 
moet worden (Fehr & Fischbacher, 2004). In situaties waarbij hun gedrag 
voor anderen zichtbaar is, blijken mensen daar ook naar te handelen. In 
interacies binnen spelparadigma’s waarbij de spelers anoniem blijven en 
waarbij er geen mogelijkheid is om gestraft te worden door bijvoorbeeld 
een boete, houdt zich echter maar een minderheid aan de evenredig-
heidsnorm. Een groot deel van de mensen die de kans krijgen om in zo’n 
situatie geld te verdelen tussen henzelf en een ander, houdt alles of het 
grootste deel zelf.

Spitzer et al. (2007) ontwikkelden een spel waarin zij het al dan niet 
naleven van een sociale norm en het effect van strafdreiging daarop 
konden onderzoeken (zie box 8 voor een gedetailleerde beschrijving van 
het experiment). Het spel had een anonieme controleconditie en een 
niet-anonieme strafconditie. In de niet-anonieme strafconditie kon de 
proefpersoon mogelijke sancties in de vorm van kortingen op financieel 
gewin verwachten als hij zich niet aan de evenredigheidsnorm hield. In 
de strafconditie pasten de proefpersonen zich sterker aan aan de even-
redigheidsnorm door toebedeeld geld eerlijk met een ander te delen, 
dan in de controleconditie. In de controleconditie leefden zij de even-
redigheidsnorm niet na: zij hielden meer geld zelf dan in de strafcondi-
tie en gaven minder of niets aan de ander. In de strafconditie werden, 
meer dan in de controleconditie, bij de besluitvorming over het aan de 
ander toe te kennen bedrag hersengebieden actief die betrokken zijn bij 
het inhiberen van een voorliggende impuls. Dit waren de dorsolaterale 
prefrontale cortex (DLPFC) en ventrolaterale prefrontale cortex (VLPFC). 
Volgens de onderzoekers had de impuls in dit geval te maken met de 
neiging om voor het directe eigen gewin te gaan en de ander minder geld 
toe te kennen. Ook waren gebieden die betrokken zijn bij het inschatten 
van kansen op beloning en op straf, de orbitolaterale prefrontale cortex 
(OLPFC) en orbitofrontale cortex (OFC), actiever tijdens de strafconditie 
dan tijdens de controleconditie. Naarmate proefpersonen hoger scoorden 
op  Machiavellisme (een combinatie van egocentrisme en opportunisme) 
waren de genoemde hersengebieden actiever. Proefpersonen met meer 
machiavellistische kenmerken pasten hun gedrag ook sterker aan in de 
strafconditie en maakten over het gehele spel genomen meer winst. Zij 
waren erg goed in het ontdekken en afweren van bedreigingen van hun 
eigenbelang.

Dit type onderzoek levert meer inzicht op in de onderliggende neurale 
mechanismen bij de motivaties, gevoelens en beslissingen van mensen 
bij het omgaan met strafdreiging ten aanzien van het overtreden van 
sociale normen. De onderzoekers geven aan dat de structuren die nodig 
lijken voor een adequate aanpassing aan sociale normen (DLPFC, VLPFC 
en OLPFC) bij kinderen, adolescenten en zelfs jongvolwassenen (tot een 
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jaar of 25) nog niet volledig zijn ontwikkeld en dat zij daardoor nog niet 
in staat zijn om de consequenties van normoverschrijding af te wegen 
en voorliggende impulsen te beheersen. Zij zijn van mening dat hun 
resultaten een aparte behandeling van deze groepen in het strafrecht 
ondersteunen. Ook zijn verbanden te leggen met het hierboven beschre-
ven onderzoek naar normoverschrijdend antisociaal gedrag. In recent 
onderzoek blijken criminele psychopaten in tegenstelling tot gezonde 
proefpersonen geen activatie van de OFC te vertonen tijdens een taak (fear 
conditioning-paradigma) waarin verband moet worden gelegd tussen een 
bepaald signaal en een pijnlijke prikkel (Veit, Flor, Erb, Hermann, Lotze, 
Grodd & Birbaumer, 2002; Birbaumer, Veit, Lotze, Erb, Hermann, Grodd 
& Flor, 2005). De onderzoekers vermoeden dat criminele psychopaten het 
in hun experiment wat betreft de aanpassing aan de evenredigheidsnorm 
slecht zouden doen omdat zij niet in staat zijn hun gedrag aan te passen 
in reactie op strafdreiging. Het zou wellicht ook interessant zijn om te 
onderzoeken of ‘succesvolle psychopaten’, bijvoorbeeld niet strafrechte-
lijk veroordeelde psychopaten (Yang et al., 2005) wellicht wél succesvol 
zijn in het spelparadigma van Spitzer et al. (2007). Mogelijk zijn ze net zo 
succesvol als de machiavellistische spelers, omdat ook psychopatie wordt 
gekenmerkt door onder meer opportunisme en egocentrisme. Wellicht 
zou onderzoek naar individuele verschillen in neurobiologische achter-
gronden van gevoeligheid voor beloning, het omgaan met strafdreiging 
en aanpassing aan sociale normen ook een toevoegende waarde kunnen 
hebben voor het onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit.

Box 8 Neurobiologische processen bij strafdreiging en naleving van 
een sociale norm

Spitzer, Fischbacher, Herrnberger, Grön en Fehr (2007) onderzochten in het 
volgende experiment welke neurobiologische processen een rol spelen bij het 
naleven van een sociale norm onder strafdreiging.

Twee spelers, A (in de fMRI-scanner) en B namen anoniem deel aan het experi-
ment. Speler A ontving 100 ‘geldeenheden’, die hij vrijelijk kon verdelen tussen 
hemzelf en speler B. In de ‘controleconditie’ was B een passieve ontvanger. 
In de ‘strafconditie’ daarentegen kon B speler A straffen nadat hij de beslis-
sing van speler A had gehoord. Naast de 100 eenheden die A kon verdelen, 
ontvingen A en B in beide condities ieder 25 eenheden. In de strafconditie 
kon B dit gehele bedrag of een deel daarvan gebruiken om A te korten op het 
geld dat hij zichzelf had toebedeeld. Iedere eenheid die B in het straffen van A 
investeerde, leidde tot een korting op het bedrag van A met 5 eenheden. Als 
A het maximumbedrag voor zichzelf hield, en B de maximale straf uitdeelde, 
betekende dit dat A alle 125 eenheden kwijtraakte. Iedere deelnemer A speelde 
24 van deze spelletjes, telkens met een andere speler B. Twaalf maal de contro-
leconditie en twaalf maal de strafconditie in een willekeurige volgorde. Vooraf-
gaand aan elk spelletje kreeg A te horen of het een controleconditie of een 
strafconditie zou zijn. In de controleconditie werd nagegaan hoeveel van
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100 ‘geldeenheden’ speler A bereid was om vrijwillig af te staan aan speler B. 
Dit bedrag x werd beschouwd als een indicatie voor de mate waarin bij betrok-
kene het eigenbelang/gewin op de voorgrond staat. In de ‘strafconditie’ werd de 
invloed van de strafdreiging op de bereidheid van A om geld af te staan aan B 
onderzocht. De onderzoekers namen bij alle 24 spelers A ook een vragenlijst af 
die machiavellistische persoonlijkheidskenmerken (een combinatie van egocen-
trisme en opportunisme) meet (Machiavelli-questionaire, Christie & Geis, 1970).

Het bleek dat in de controleconditie de spelers A over het algemeen lage 
bedragen afstonden aan B. De helft gaf gemiddeld minder dan 5 eenheden 
weg, de andere helft tussen de 10 en 20 eenheden, en slechts één persoon gaf 
gemiddeld meer dan 30 eenheden weg. In de strafconditie was dat heel anders. 
Twee derde gaf gemiddeld rond de 50 eenheden aan speler B en een derde gaf 
gemiddeld minder dan 40 eenheden. Verder bleken de spelers A meer winst te 
maken naarmate ze hoger scoorden op de Machiavellisme-lijst. Bij hen was de 
gedragsverandering tussen de controle- en de strafcondities het grootst. In de 
controleconditie gaven zij het minst en in de strafconditie waren zij het beste in 
het ontlopen van straf.

De spelers A conformeerden zich dus aan de evenredigheidsnorm ten koste 
van eigen gewin op de korte termijn, op het moment dat er grote kans was 
dat de evenredigheidsnorm werd gehandhaafd. Welke neurobiologische 
mechanismen zijn daarbij betrokken? De onderzoekers vonden dat tijdens de 
besluitvormingsfase over het aan B toe te kennen bedrag, in de strafconditie de 
dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) en ventrolaterale prefrontale cortex 
(VLPFC) sterker actief werden dan in de controleconditie. Van deze structuren 
is bekend dat ze zijn betrokken bij het beheersen of inhiberen van een voorlig-
gende reactie. In dit geval ging het volgens de onderzoekers om de impuls om 
voor het directe eigen financiële gewin te gaan en B zo weinig mogelijk geld toe 
te kennen. In de strafconditie moet speler A ook de kans op straf en de ernst 
daarvan schatten. Uit onderzoek blijkt dat bij dergelijke processen de rechter 
orbitolaterale prefrontale cortex (OLPFC) en de orbitofrontale cortex (OFC) 
betrokken zijn, deze waren tijdens de besluitvorming in de strafconditie actie-
ver. De activatie van de genoemde structuren trad sterker op bij spelers die 
hun gedrag in de strafconditie meer aanpasten ten opzichte van hun gedrag in 
de controleconditie. Volgens de onderzoekers kan de sterke correlatie tussen 
activatie van de laterale OFC en toename in aanpassing aan de norm erop 
wijzen dat deze aanpassing verband houdt met een sterkere subjectieve repre-
sentatie (bewustwording van of gevoeligheid voor) van de strafdreiging.

Bij de spelers A die hoog scoorden op machiavellistische eigenschappen bleek 
de linker anterior OFC sterker te worden geactiveerd dan bij minder machiavel-
listische personen. Dit is volgens de onderzoekers een extra bevestiging van 
de rol van deze structuur bij het afwegen van strafdreiging. Machiavellistische 
personen bleken zoals eerder vermeld in het spel erg goed te zijn in het ontdek-
ken en afwegen van bedreigingen van hun eigenbelang. 
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Bij de machiavellisten was ook de insula geactiveerd tijdens de besluitvorming 
in de strafconditie. De insula is onder meer betrokken bij negatieve emoties 
zoals afkeer, woede, vrees, pijn en verdriet. Dit betekent mogelijk dat zij 
negatievere gevoelens hadden ten opzichte van de strafdreiging dan minder 
machiavellistische spelers, wat hun grotere gedragsaanpassing mede zou 
kunnen verklaren.

6.5.3 Vertrouwen

Er is ook een lijn van onderzoek die zich richt op de vraag welke onderlig-
gende mechanismen van belang zijn voor het vertrouwen van mensen in 
sociale en sociaal-economische interacties. Zoals ook in paragraaf 2.2.3 
is vermeld, blijkt uit dieronderzoek dat oxytocine een centrale rol heeft in 
de regulatie van positief sociaal gedrag, zoals het aangaan van een band 
met partner, ouder of nakomelingen. Dit bracht een groep Zwitserse en 
Amerikaanse onderzoekers tot de hypothese dat oxytocine ook bij mensen 
positieve sociale toenadering, zoals het vertrouwen van de ander bevor-
dert (Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher & Fehr, 2005).

Om hun hypothese te toetsen werd een laboratoriumexperiment ontwor-
pen. Dit was een simulatiespel waarbij geld kon worden verdiend. Deel-
nemers aan het experiment waren 194 mannelijke studenten. Daarvan 
namen er 128 deel aan het ‘vertrouwensspel’ en 66 aan het ‘risicospel’. 
Voor het spel begon kregen zij door middel van een spray oxytocine of 
placebo op hun neusslijmvlies aangebracht. In het vertrouwensspel kreeg 
de helft van de studenten de rol van investeerder en de andere helft de rol 
van beheerder. Het spel werd via de computer gespeeld en de betrokkenen 
wisten niet met wie zij interacteerden. De investeerders kregen 12 geld-
eenheden en konden zelf bepalen hoeveel ze daarvan aan de beheerder 
gaven: 0, 4, 8 of 12 eenheden. Dit bedrag werd door de onderzoekers 
verdrievoudigd. Vervolgens mocht de beheerder besluiten hoeveel van het 
geld hij aan de investeerder teruggaf. Iedere investeerder speelde het spel 
vier maal, waarbij hij telkens een andere beheerder toegewezen kreeg. 
Tussentijds kreeg een investeerder geen feedback over de beslissingen van 
de beheerder, wel werd naar zijn verwachtingen daarover gevraagd. Het 
risicospel verliep op dezelfde manier, behalve dat alle studenten hier de 
rol van investeerder kregen en 0, 4, 8 of 12 eenheden in een project konden 
investeren in plaats van toevertrouwen aan een beheerder.

In het vertrouwensspel investeerde van de studenten die oxytocine 
hadden gekregen, 45% (13 studenten) het maximale aantal eenheden, 
tegen 21% (6 studenten) van de placebogroep. De vraag kan opkomen of 
oxytocine niet eerder een algemene neiging om aardig te zijn bevordert 
in plaats van specifiek de neiging tot vertrouwen. Dit wordt volgens de 
onderzoekers weerlegd door de bevinding dat oxytocine bij de beheerders 
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niet de hoeveelheid geldeenheden die zij aan de investeerder teruggeven 
beïnvloedt. Een andere mogelijke alternatieve verklaring is dat oxyto-
cine de bereidheid om risico te nemen vergroot. Dat dit niet gold, blijkt 
eruit dat er bij het risicospel geen verschil was tussen de oxytocine- en de 
placebogroep in de mate van investering.

De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend: het verhogen van de 
hoeveelheid van een – lichaamseigen – neuropeptide bevordert het 
vertrouwen in de ander bij zakelijke transacties. Tegelijkertijd roept de 
studie veel nieuwe vragen op. Zo is vertrouwen geen gemakkelijk eendui-
dig te definiëren of te operationaliseren concept. Is bijvoorbeeld vertrou-
wen in de vorm van het geld ‘toevertrouwen’ aan anderen in de hoop dat 
je wat terugkrijgt, het zelfde als het vertrouwen in een liefdespartner, 
en het vertrouwen in de arts die jou moet opereren? Of is er sprake van 
verschillende processen, met mogelijkerwijs verschillende psychologi-
sche, sociale en neurobiologische mechanismen? We weten gewoon nog 
erg weinig van de neurobiologische schakels in het menselijke sociale 
gedrag (waaronder begrepen niet alleen het positief sociale maar ook het 
antisociale gedrag). Studies als hier boven beschreven, vormen een begin.

6.6 Concluderende opmerkingen

In dit hoofdstuk is onderzoek aan de orde gekomen dat zich meer in het 
algemeen richt op de neurobiologische basis van prosociaal gedrag zoals 
empathie en samenwerking. Vanuit het oogmerk van preventie en reduc-
tie van criminaliteit is het belangrijk ook de ontwikkeling van prosociaal 
gedrag (zoals sociale hechting) en de condities waaronder mensen pro-
sociaal gedrag laten zien (zoals samenwerking, of naleving van sociale 
normen) te bestuderen. Prosociaal gedrag (bijvoorbeeld empathisch ver-
mogen) kan mogelijk een beschermende factor vormen tegen  antisociaal 
gedrag. Daarnaast is onderzoek besproken over maatschappelijke en 
sociale processen die kunnen leiden tot antisociaal gedrag zoals sociale 
uitsluiting. Onderzoek van de onderliggende neurobiologische mechanis-
men kan helpen meer inzicht te krijgen in manieren waarop prosociaal 
gedrag zoals naleving van normen, samenwerking, vertrouwen, cohesie in 
de samenleving kan worden bevorderd.

De onderzoekslijnen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zouden ook 
inspiratie kunnen bieden voor nadere toespitsing van onderzoeksvragen 
meer specifiek binnen justitiecontexten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
onderzoek op het gebied van empathie, van handhaving en naleving van 
sociale normen en van het omgaan met strafdreiging.
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7.1 Samenvatting van de bevindingen

De bedoeling van deze literatuurstudie is een indruk te geven van voor 
vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van 
criminaliteit relevante neurobiologische en gedragsgenetische onder-
zoekslijnen en -methoden. Daartoe zijn voorbeelden van onderzoek naar 
antisociaal gedrag beschreven, maar ook van studies die zich juist richten 
op prosociaal gedrag: zoals sociale bindingen, samenwerking, reciproci-
teit en het naleven van sociale normen. In deze slotparagraaf passeren de 
bevindingen nog eens kort de revue en wordt een begin gemaakt met het 
aanduiden van richtingen voor toekomstig neurobiologisch en gedrags-
genetisch onderzoek. In deze studie zijn per thema onder meer de volgen-
de bevindingen uit neurobiologisch en gedragsgenetisch onderzoek aan 
de orde gekomen:

Kindermishandeling en -verwaarlozing
Mishandeling en verwaarlozing in de jeugd blijken in onderzoek keer op 
keer een voorspeller van later antisociaal gedrag. Er wordt steeds meer 
bekend over de neurobiologische effecten van mishandeling en verwaar-
lozing. Sommige kinderen laten een verhoogde activiteit van de HPA-as 
zien (meer cortisolproductie in reactie op stressvolle prikkels) en sterkere 
reacties van het autonome zenuwstelsel (verhoogde hartslag en zweet-
klierreactie). Dit geeft een verhoogde kans op depressie. Anderen hebben 
een tegenovergesteld patroon van verlaagde reactiviteit van de HPA-as en 
het autonome zenuwstelsel. Dit laatste patroon wordt in verband gebracht 
met antisociaal gedrag. Beginnend onderzoek laat zien dat kinderen die 
als baby werden verwaarloosd, minder goed in staat zijn om oxytocine 
aan te maken, een neuropeptide dat een belangrijke rol speelt bij sociale 
bindingen.

Onderzoek richt zich ook op de vraag hoe het komt dat sommige van 
de mishandelde kinderen later wel en andere later geen antisociaal en 
gewelddadig gedrag vertonen. Het lijkt erop dat genetische kwetsbaar-
heid daarbij een rol speelt. Het bleek dat alleen kinderen die én de korte 
vorm van het MAOA-gen hadden, én mishandeld waren een vergrote kans 
hadden om als volwassene antisociaal en gewelddadig gedrag te vertonen. 
Het MAOA-gen, waarvan beide varianten veel voorkomen in de reguliere 
populatie, heeft belangrijke effecten op de concentratie van chemische 
boodschapperstoffen in de hersenen. Ander onderzoek biedt aanwijzin-
gen dat mensen met de korte vorm gevoeliger zijn voor vervelende sociale 
ervaringen.
Behalve het MAOA-gen zijn er veel meer genen die in verband worden 
gebracht met een verhoogd risico van antisociaal gedrag. Dit zijn onder 
meer het COMT-gen, DRD4-gen en het 5HTT-gen. Al deze genen hebben 
invloed op de ontwikkeling en de werking van de neurotransmitter-
systemen.
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Neurobiologische en endocriene factoren van antisociaal gedrag
Neurobiologische factoren die met antisociaal gedrag in verband wor-
den gebracht zijn het hormonale stresssysteem (HPA-as), het autonome 
zenuwstelsel (AZS), boodschapperstoffen in de hersenen (neurotransmit-
ters) en circuits van hersengebieden die betrokken zijn bij de regulatie van 
emoties. Deze systemen zijn nauw met elkaar verweven (zie ook figuur 2).

In een groot aantal studies is een verband gevonden van enerzijds een lage 
hartslag, lage huidweerstand, laag cortisolniveau in reactie op stressoren 
zoals frustratie en provocatie en anderzijds antisociaal gedrag. Meerdere 
studies hebben bij mensen met antisociaal gedrag verlaagde niveaus van 
de neurotransmitter serotonine gevonden. Serotonine heeft vermoedelijk 
een remmend effect op reactieve agressie, mede doordat het impulsiviteit 
vermindert. In overeenstemming daarmee worden in gebieden in de voor-
hersenen die betrokken zijn bij emotieregulatie, veel serotonine en veel 
serotoninereceptoren gevonden.
Uit studies die het verband hebben onderzocht tussen het functioneren 
van neurale circuits voor emotieverwerking en antisociaal gedrag komen 
de volgende patronen naar voren. In de eerste plaats is een minder goed 
werkende prefrontale cortex (vooral de OFC en MFC) geassocieerd met 
een voorgeschiedenis van (impulsief) agressief gedrag. Verder blijken 
disfuncties van diepergelegen (subcorticale) structuren, waaronder de 
amygdala en de daarmee nauw verbonden hippocampus, te zijn gere-
lateerd aan agressief en/of gewelddadig gedrag. Ten slotte blijkt er een 
verband te zijn tussen enerzijds een relatief lage activiteit van de prefron-
tale cortex ten opzichte van de activiteit van de subcorticale structuren 
(amygdala, hippocampus) en anderzijds impulsief agressief en/of geweld-
dadig gedrag.

De etiologie van antisociaal gedrag is divers. Gedacht wordt dat bij 
sommige individuen met persistent antisociaal gedrag, een disfunctie van 
de amygdala ten grondslag ligt aan dat gedrag. Dit wordt vooral vermoed 
met betrekking tot doelgerichte, instrumentele agressie. Kenmerken als 
weinig vrees en het onvermogen om te leren van de negatieve consequen-
ties van gedrag wijzen volgens wetenschappers op een stoornis (vermin-
derde activiteit) van de amygdala. Wetenschappers veronderstellen dat bij 
sommige individuen met hardnekkig impulsief agressief gedrag, de amyg-
dala juist hyperreactief zou kunnen zijn en/of te weinig wordt getemperd 
vanuit de orbitofrontale cortex.

Zedendelinquenten
Volgens verschillende wetenschappers zou pedofilie het gevolg kunnen 
zijn van een ontwikkelingsstoornis die dateert van voor de geboorte of 
begint in de kinderjaren. Zij onderbouwen dit met een variatie aan gege-
vens, onder meer uit fMRI-studies. Zo komen volgens sommige onder-
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zoeken verwondingen aan het hoofd in de kindertijd bij pedofielen vaker 
voor, en worden recent structurele afwijkingen in gebieden in de hersenen 
die met de seksuele ontwikkeling te maken hebben gerapporteerd. Er is 
nog relatief weinig onderzoek naar de endocrinologische aspecten van 
zedendelinquentie. Meer inzicht daarin zou mogelijk van nut kunnen zijn 
bij het risicomanagement. In een recente studie werd gevonden dat het 
testosteronniveau bij intake in een behandelkliniek de ernst en de kans op 
latere recidive voorspelde.

Justitiële interventies en terugdringen recidive
Beginnend onderzoek laat zien dat het van belang is om bij het ontwikke-
len en plannen van interventies rekening te houden met neurobiologische 
en -psychologische kenmerken die geassocieerd zijn met de verwerking 
van sociale en emotionele informatie en de executieve functies (bij-
voorbeeld het beheersen van impulsen). Volwassen gedetineerden en 
kinderen met persistent antisociaal gedrag, die tekorten in de genoemde 
functies hadden, reageerden slechter op een cognitief gedragstherapeu-
tisch programma. Vernieuwing van interventies kan mede komen vanuit 
technieken uit de neurologie. Sommige, zoals Transcraniële Magnetische 
Stimulatie (TMS), worden op bescheiden schaal onderzocht op bruikbaar-
heid om bij forensisch psychiatrische patiënten met psychopathie bepaal-
de hersenfuncties te stimuleren.

Uit onderzoek blijkt dat tekorten aan voedingsstoffen in de baarmoeder 
en in de kindertijd verband houden met later antisociaal gedrag. Omge-
keerd kan verrijking van de omgeving wat betreft voeding en activiteiten 
bij kinderen die in armoede opgroeien, de kans op later antisociaal gedrag 
verminderen. Ook zijn er aanwijzingen dat voedingssupplementen agres-
sief gedrag bij jongvolwassen delinquenten kunnen verminderen.

Het farmacologisch onderzoek naar menselijke agressie staat nog in de 
kinderschoenen, hoewel medicatie tegen agressie in de klinische prak-
tijk regelmatig wordt toegepast. Voor langduriger behandeling worden 
middelen die werken op het serotonerge neurotransmittersysteem als 
mogelijk kansrijk gezien omdat ze specifieke effecten op agressie kunnen 
hebben zonder het overige gedrag aan te tasten. Farmacologische behan-
deling wordt door wetenschappers als een belangrijk onderdeel van de 
behandeling van sommige zedendelinquenten gezien. Psychofarmaca 
(SSRI’s) worden veel voorgeschreven en hebben minder bijwerkingen 
dan hormonale libidoremmers. Er is echter nog nauwelijks gecontroleerd 
effectonderzoek van SSRI’s ter vermindering van libido en van recidive bij 
zedendelinquenten.

Recent wordt meer bekend over de effecten van psychologische inter-
venties op neurobiologische processen. Bij dwangstoornissen, fobieën 
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en depressie zijn verschillende voorbeelden beschreven die meer inzicht 
geven in de werking van de therapie op hersenniveau. Bijvoorbeeld hoe 
afname van angsten gedurende de therapie gepaard gaat met veranderin-
gen in hersengebieden die betrokken zijn bij emotieregulatie.

Social neuroscience
Empathie is een belangrijk concept in criminologische theorieën. Er is 
veel psychologisch onderzoek over. Recent onderzoek werpt meer licht op 
de onderliggende neurobiologische processen. Het laat zien dat bij empa-
thie ook zogeheten spiegelneuronen betrokken zijn. Spiegelneuronen zijn 
neuronen die zowel geactiveerd worden bij het zien van een doelgerichte 
actie als bij het zelf uitvoeren ervan. Bij het meevoelen van sociale emoties 
zoals schuldgevoel, schaamte, trots, lustgevoel en walging zijn spiegel-
neuronen betrokken die zich bevinden in de insula. De kennis over deze 
mechanismen kan mogelijk meer inzicht opleveren in de onderliggende 
problematiek van stoornissen als psychopathie en autisme waarbij gebrek 
aan empathie één van de kenmerken is.

Ook wordt onderzocht wat zich op neurobiologisch niveau afspeelt bij 
sociale processen als stereotypering en vooroordelen. Onderzoek biedt 
aanwijzingen dat de amygdala een rol speelt bij (onbewuste) vooroordelen 
en geeft ook inzicht in methoden om informatie zo aan te bieden dat de 
kans kleiner is dat vooroordelen worden geactiveerd.

Er zijn aanwijzingen uit onderzoek dat sociale uitsluiting dezelfde reacties 
in de hersenen oproept als fysieke pijn. Er lijken twee algemene coping-
strategieën te zijn waar mensen toe kunnen neigen als ze worden buiten-
gesloten. De eerste is gericht op het versterken van sociale aansluiting en 
zelfvertrouwen. Dit betreft een relatief prosociale strategie. Individuen 
blijken dan echter extra gevoelig voor sociale acceptatie en zijn bereid 
daarvoor een hogere prijs te betalen. De tweede strategie is gericht op het 
verwerven van erkenning en op het herstel van een zekere beheersing van 
de sociale situatie. Deze zal volgens de desbetreffende wetenschappers 
eerder leiden tot antisociaal en agressief gedrag dan tot prosociaal gedrag. 
Geostraceerde individuen zouden mogelijk ontvankelijker zijn voor 
werving door extremistische groepen die voor hen belangstelling tonen. 
Daarnaast zouden zij, wanneer deze groepen door de dominante maat-
schappelijke groeperingen worden buitengesloten, eerder geneigd kunnen 
zijn om te streven naar erkenning, mogelijk door geweld.

Met behulp van spelparadigma’s wordt onderzocht onder welke omstan-
digheden mensen geneigd zijn tot samenwerking, het steunen van het 
algemeen belang, het naleven van sociale normen, nastreven van eigen 
belang en het straffen van anderen die zich niet aan de sociale norm 
houden. Bij de verschillende experimenten wordt ook zichtbaar gemaakt 

WODC_270_10.indd   130 3-11-2008   15:45:48



131Slothoofdstuk

welke processen in de hersenen optreden, bijvoorbeeld wat belonend is, 
wat pijn doet en wanneer er calculaties worden gemaakt. Zulk onderzoek 
kan in aanvulling op sociaal-psychologisch en sociologisch onderzoek 
meer inzicht opleveren in mogelijkheden om antisociaal gedrag te voor-
komen doordat meer bekend wordt over de onderliggende mechanis-
men van prosociaal gedrag en over de situaties waarin mensen daartoe 
geneigd zijn.

De onderhavige studie is noodzakelijkerwijs beperkt. De neuroweten-
schappen vormen een vakgebied dat zich enorm snel ontwikkelt en wat 
hier gepresenteerd wordt moet in dat licht bezien worden. In deze studie 
worden de verschillende onderzoeksgebieden slechts globaal besproken. 
Er is in sterke mate gebruikgemaakt van een aantal belangrijke over-
zichtsartikelen en andere sleutelpublicaties. Bijvoorbeeld over de stand 
van zaken van het wetenschappelijk onderzoek over neurobiologische 
factoren en antisociaal gedrag bij kinderen (Van Goozen, Fairchild, Snoek 
& Harold, 2007; Lee & Hoaken, 2007), over gen-omgevingsinteracties bij de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag (Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, 
Craig, Taylor & Poulton, 2002), over neurocircuits voor de verwerking van 
emoties en antisociaal gedrag (Davidson, Putnam & Larson, 2000; Nelson 
& Trainor, 2007), over neurobiologisch onderzoek op het gebied van 
zedendelinquentie (Briken, Hill & Berner, 2006; Ward & Beech, 2006), over 
neurobiologisch onderzoek en interventies in het gevangeniswezen (Fish-
bein & Sheppard, 2006) en over de wetenschappelijke stand van zaken op 
het gebied van de social neuroscience (Lieberman, 2007). De lezer die meer 
over de desbetreffende onderwerpen wil weten, wordt verwezen naar deze 
en andere artikelen (zie literatuurlijst). Onderwerpen die ook van belang 
zijn voor het onderzoek naar de preventie en reductie van antisociaal 
gedrag, maar die in deze studie niet aan de orde komen zijn onder meer 
de neurobiologie van verslaving en de neurobiologie van verschillende 
psychische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie, angststoornissen, 
dwangstoornissen, depressie). Ook de betekenis van de neurowetenschap-
pen voor de rechtspleging en rechtshandhaving en de ethische kanten van 
het neurobiologisch onderzoek in relatie tot antisociaal gedrag blijven in 
deze studie buiten beschouwing.

In het navolgende wordt op basis van de hiervoor besproken onderzoeks-
lijnen een aantal suggesties gedaan voor globale onderzoeksrichtingen en 
eventuele toepassingsmogelijkheden. Sommige zaken kunnen op rede-
lijk korte termijn op bruikbaarheid worden onderzocht. Bijvoorbeeld het 
gebruik van neurobiologische parameters bij diagnostiek en voor het trai-
nen van tekorten in de executieve functies.
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7.2 Mogelijke onderzoeksrichtingen

7.2.1 Ontwikkeling en preventie van antisociaal gedrag

Wetenschappers concluderen dat we over het geheel genomen maar matig 
succesvol zijn in preventie en behandeling van antisociaal en geweld dadig 
gedrag, omdat ook de meest effectieve interventies bij veel kinderen, 
jeugdigen en volwassenen onvoldoende of niet werken. Dit komt onder 
meer doordat er nog te weinig kennis is over onderliggende cognitieve en 
 emotionele problemen en de neurobiologische oorzaken daarvan.

In theoriëen over de ontwikkeling van crimineel gedrag wordt onder 
meer onderscheid gemaakt tussen ‘vroege starters’ die al vanaf de vroege 
kindertijd antisociaal gedrag vertonen en ‘late starters’ bij wie antisociaal 
en crimineel gedrag in de adolescentie begint (Moffitt, 1993). Een andere 
indeling is die in impulsief en instrumenteel agressief gedrag (Dodge, 
1991). Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderbouwt dat speci-
fieke neurobiologische factoren een mediërende factor vormen bij de 
ontwikkeling van antisociaal en crimineel gedrag. Een belangrijk thema 
is de relatie tussen genetische kenmerken, stressvolle opgroeicondities, 
de ontwikkeling van het stresssysteem en de ontwikkeling van agressie 
en van antisociaal gedrag. Van Goozen en collega’s stellen een integra-
tief model voor (zie hoofdstuk 2) waarin zij familiale factoren (waaron-
der genetische invloeden en ongunstige opgroeiomstandigheden door 
bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing) in verband brengen met 
negatieve gedragseffecten (antisociale gedragsproblemen, criminaliteit). 
Neurobiologische tekorten die gekenmerkt worden door ontremming 
(bijvoorbeeld afwijkingen in het serotoninesysteem, het hormonale stress-
systeem, de amygdala) en cognitieve en emotionele problemen (bijvoor-
beeld leer- en geheugenproblemen, tekorten van de executieve functies 
of vijandige attributieprocessen) vormen daarbij mediërende factoren. 
Een dergelijk model biedt goede aanknopingspunten voor praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek.

Het meeste onderzoek naar neurobiologische factoren en antisociaal 
gedrag is correlationeel: veelal wordt onderzocht of bij een populatie 
kinderen of jeugdigen met gedragsstoornissen, dan wel delinquenten 
of forensisch psychiatrische patiënten met antisociaal of gewelddadig 
gedrag, sprake is van neurobiologische tekorten. Uit dergelijke onderzoe-
ken kunnen geen conclusies worden getrokken over de vraag of de neuro-
biologische tekorten de oorzaken zijn van het antisociale gedrag. Een punt 
van kritiek op het correlationele onderzoek is bijvoorbeeld dat verbanden 
tussen de genoemde neurobiologische factoren en antisociaal gedrag tot 
nu toe vooral zijn onderzocht in klinische of hoogrisicopopulaties bij wie 
er veel comorbiditeit is met psychische stoornissen, en verslaving. De 
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gevonden verbanden zouden dan mogelijk niet speciaal kenmerkend zijn 
voor antisociaal gedrag. Verschillende typen onderzoek zouden hierop 
meer licht kunnen werpen. Het eerste is experimenteel onderzoek waarbij 
de neurobiologische tekorten worden beïnvloed met bijvoorbeeld medica-
tie, en waarbij wordt nagegaan of daardoor tevens veranderingen optre-
den in het antisociale gedrag (New et al., 2004). Op deze manier kunnen 
hypothesen over oorzakelijke verbanden worden getoetst. Een tweede 
methode is longitudinaal correlationeel onderzoek naar de ontwikkeling 
van de neurobiologische, cognitieve en emotionele factoren in relatie tot 
opgroeiomstandigheden en later antisociaal gedrag. Het model van Van 
Goozen et al. (2007) voorspelt dat ongunstige opgroeicondities en gene-
tische factoren de aanzet vormen tot neurobiologische, emotionele en 
cognitieve problemen, die vervolgens op hun beurt in onderling samen-
spel resulteren in antisociaal gedrag. Door middel van longitudinale 
studies kan worden onderzocht of verandering in een bepaalde variabele, 
veranderingen in een andere variabele voorspellen (Van Goozen et al., 
2007).

Een belangrijk thema zijn de onderliggende mechanismen van prosociaal 
gedrag. Empathie is een centraal concept in criminologische theorieën 
en empathietraining is veelal een onderdeel van penitentiaire behandel-
programma’s in de veronderstelling dat dit bijdraagt aan vermindering 
van het recidiverisico. Met het recente spiegelneuronenonderzoek krijgen 
we mogelijk meer inzicht in de neurobiologische basis van empathie (zie 
paragraaf 6.2). Ook levert dit onderzoek andere meetmethoden voor dit 
concept, ter aanvulling van de traditionele vragenlijsten.

Onderzoek bij wezen die in de Ceaucescu-tijd in Roemenië in kindertehui-
zen werden verwaarloosd, wijst erop dat verwaarloosde kinderen minder 
oxytocine aanmaken, een stof die een belangrijke rol speelt bij sociale 
hechting. De sociale rol van dit neuropeptide bij mensen krijgt steeds 
meer aandacht in onderzoek (paragraaf 2.2.3 en 6.5). Sommige weten-
schappers wijzen op de mogelijke rol van oxytocine in de toekomst bij de 
behandeling van stoornissen met problematiek op het gebied van sociale 
hechting. Er is echter nog veel onbekend over de werkingsmechanismen 
van (extern toegediende) oxytocine bij mensen.

Een onderwerp waar we nog erg weinig van weten, is wat Farah et al. 
(2006) de neurobiology of poverty noemen. Eerder is vermeld dat Farah 
en collega’s in een longitudinale studie specifieke neuropsychologische 
tekorten vonden bij kinderen die opgroeiden in armoedige omstandighe-
den in een slechte buurt. De vraag is in welke mate armoedige opgroei-
omstandigheden de ontwikkeling van de neurale circuits voor agressie 
beïnvloeden (Nelson & Trainor, 2007). Verrijking van de omgeving van 
kleine kinderen kan, zoals onderzoek van Raine en collega’s laat zien 

WODC_270_10.indd   133 3-11-2008   15:45:48



134 De hersenen in beeld

(Raine et al., 2001), de kans op later antisociaal gedrag verminderen. 
Verder lijkt de belangstelling voor de relatie tussen voeding en agressief 
gedrag zich te verbreden. Zo heeft in Engeland het Associate Parliamen-
tary Food & Health Forum (2008) de overheid geadviseerd om veel meer te 
investeren in onderzoek op het gebied van voeding en gedrag.

Tot de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van 
antisociaal gedrag behoren, zoals epidemiologisch onderzoek laat zien, 
vermoedelijk ook de omstandigheden gedurende de vroege ontwikkeling 
in de baarmoeder (zie paragraaf 5.2.4). Gedacht wordt dat voedingstoffen 
of tekorten daaraan en gifstoffen door roken van de moeder daarbij een rol 
spelen. Verschillende wetenschappers (Swaab & Boer, 2001; Buikhuisen, 
2007) zien veel meer in hele vroege preventie van antisociaal gedrag door 
goede prenatale zorg dan in interventies op latere leeftijd. Latere leeftijd is 
in die visie dan soms al vanaf de geboorte omdat de aanleg van de neurale 
structuren en circuits die bij emotieregulatie zijn betrokken bijvoorbeeld 
al ruim voor de geboorte plaatsvindt.

Een ander onderwerp voor prospectief longitudinaal onderzoek is de 
vraag of er een langdurig effect is van het veelvuldig spelen van geweld-
dadige computer- en videospellen op de neurochemische en neuroana-
tomische paden voor agressieregulatie en op antisociaal gedrag (Nelson 
& Trainor, 2007; Carnagey, Anderson & Bartholow, 2007). Zoals eerder 
vermeld blijkt uit onderzoek dat er op korte termijn wel neurobiologische 
effecten zijn, vergelijkbaar met de neurobiologische kenmerken die bij 
individuen met persistent antisociaal gedrag (kinderen met DBD) worden 
gezien.

In de somatische geneeskunde is het gebruikelijk om er rekening mee 
te houden dat sommige lichamelijke kenmerken of ziekten bij bepaalde 
ethnische groepen meer voorkomen (bijvoorbeeld genetische kenmer-
ken die leiden tot sikkelcelanemie). Ook in de psychiatrie is het aanvan-
kelijke uitgangspunt dat mensen overal ter wereld biologisch gelijk zijn 
niet houdbaar gebleken. Men krijgt meer en meer oog voor biologische 
verschillen tussen mensen van verschillende etnische groepen die onder 
meer blijken te leiden tot verschillende respons op psychofarmaca (zie 
bijvoorbeeld Kortmann & Oude Voshaar, 1998 voor een overzicht).
Neurobiologische en genetische factoren die in verband worden gebracht 
met antisociaal gedrag, kunnen vermoedelijk eveneens verschillen 
op basis van ethniciteit, dit zou een aandachtspunt kunnen zijn voor 
toekomstig onderzoek. Er is op dit gebied nog erg weinig kennis. Veel 
onderzoeken zijn beperkt tot een enkele ethnische groep, of besteden geen 
expliciete aandacht aan deze factor. Zo zijn bijvoorbeeld veel gedrags-
genetische studies aan Caucasische populaties verricht (Morley & Hall, 
2003).
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Er is nog weinig theorievorming en onderzoek over de ontwikkeling en 
ontstaansgeschiedenis van pedofilie. Er zijn hypothesen over organi-
serende effecten op de hersenen van hormonen in de baarmoeder, een 
ontwikkelingsstoornis die ook nog tijdens de kindertijd kan optreden, 
stoornissen in de sociale hechting en inmiddels verschijnen de eerste 
fMRI-studies. Op dit gebied zou een researchsynthese die wat er is aan 
hypothesen en ‘evidence’ over neurobiologische factoren van pedofilie in 
kaart brengt en thema’s uitzet voor onderzoek, welkom zijn. Een heuris-
tisch model als dat van Ward en Beech (2006), waarin zij naast psycholo-
gische en sociale ook neurobiologische factoren opnemen, kan helpen om 
deze meer te integreren met de bestaande psychologische theorieën over 
seksueel delictgedrag.

Longitudinaal en experimenteel onderzoek vergen moed en middelen. 
Zoals ook hierboven vermeld zijn echter veel (justitiële) interventies maar 
matig succesvol en werken ze voor een substantiële groep onvoldoende. 
Wetenschappers benadrukken in dit verband het belang van het begrijpen 
van onderliggende mechanismen van antisociaal gedrag. Volgens Moffitt 
(2005, geciteerd door Van Goozen et al., 2007) zijn waardevolle middelen 
verspild doordat interventieprogramma’s doorgang hebben gevonden op 
basis van alleen kennis over risicofactoren voor antisociaal gedrag, maar 
zonder voldoende wetenschappelijk onderzoek om de causale mechanis-
men die aan dat antisociale gedrag ten grondslag liggen te begrijpen.
De combinatie van biologisch onderzoek en meer conventionele metho-
den zoals vragenlijsten over de beleving van betrokkene heeft volgens 
verschillende wetenschappers veel potentie voor het verwerven van meer 
inzicht in de onderliggende mechanismen van menselijk agressief gedrag. 
Met behulp van beeldvormende technieken zou bijvoorbeeld zichtbaar 
kunnen worden gemaakt welke hersenstructuren aan het werk gaan en 
welke zich juist rustig houden wanneer iemand een ander opzettelijk 
schade probeert te berokkenen.

7.2.2 Diagnostiek en subtypering

Diagnostiek en subtypering zijn belangrijk voor een zo effectief mogelijke 
keuze van interventies. Er zou al op korte termijn meer gebruik kunnen 
worden gemaakt van neurobiologische factoren om de waarde daarvan te 
onderzoeken voor subtypering en verfijning van diagnostiek in aanvul-
ling op de gebruikelijke psychologische en psychiatrische diagnostiek. 
Diagnostiek en subtypering voorafgaand aan een interventie kunnen 
als doel hebben om tot de keuze van de meest passende interventie voor 
betrokkene te komen en kunnen ook worden benut om de individuen 
te identificeren voor wie een bepaalde interventie (nog) niet geschikt is 
omdat betrokkene bijvoorbeeld bepaalde basisvaardigheden mist die 
nodig zijn om de interventie te kunnen doorlopen. Na afloop van een 
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interventie kan subtypering plaatsvinden van individuen bij wie de inter-
ventie voldoende effect heeft gehad en degenen bij wie dat niet het geval 
is. Te denken valt aan neurobiologische parameters gerelateerd aan reac-
tiviteit van het stresssysteem (hartslag, zweetklierreactie, cortisolreactie), 
het functioneren van de amygdala (taken op het gebied van herkenning 
van gezichtsuitdrukkingen, gevoeligheid voor angstvolle prikkels, leren 
door negatieve consequenties), de executieve functies (o.a. taken waarin 
het eigen gedrag moet worden bijgestuurd of gecorrigeerd, impulsbeheer-
singstaken).
Een aanvullend neurobiologisch instrumentarium kan ook methodolo-
gisch voordelen bieden. De diagnostiek bij jeugdigen en bij volwassenen 
vindt vooral plaats op basis van vragenlijsten, interviews en observatie. 
Dit zijn alle methoden die gevoelig zijn voor vertekening door bijvoorbeeld 
sociaal wenselijk antwoorden. Een aanvullend neurobiologisch instru-
mentarium maakt het palet aan onderzoeksmethoden breder en diverser 
en vergroot zo de mogelijkheden om een fenomeen (bijvoorbeeld impulsi-
viteit of empathie) valide en betrouwbaar in kaart te brengen.

De neurobiologische parameters zouden naast subtypering mogelijk ook 
kunnen worden benut om te onderzoeken in hoeverre behandeldoelen 
worden bereikt (paragraaf 5.2.7). Op de kortere termijn zouden ook resul-
taten kunnen worden bereikt van normerings- en valideringsonderzoek 
van neurobiologische parameters. Sommige neurobiologische factoren, 
zoals het testosteronniveau (Studer et al., 2005) kunnen mogelijk ook een 
toegevoegde waarde hebben bij risicotaxatie. Briken et al. (2006) merken 
op dat, ook al worden farmacologische interventies toegepast die de 
endocrinologische aspecten van seksueel gedrag beïnvloeden, de relatie 
tussen seksuele delicten en endocrinologische factoren een nog relatief 
onontgonnen onderzoeksgebied is. Nader onderzoek zou kunnen worden 
gericht op het (dis)functioneren van de hormonale hypothalamus-hypo-
fyse-geslachtsklieren-as in relatie tot seksueel probleemgedrag.

Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen genetische profielen en 
het risico van specifieke psychische en gedragsproblematiek, waaronder 
ook antisociaal gedrag. Ook blijkt uit onderzoek dat genetische kenmerken 
ook in de psychiatrie belangrijke informatie kunnen bieden over de kans 
op succes en op bijwerkingen bij de toepassing van medicatie. Verschil-
lende wetenschappers verwachten dat genetische profielen in de toekomst 
belangrijker zullen worden bij de indicatiestelling voor (gedrags)inter-
venties. Ook met het oog op de indicatiestelling en evaluatie van justitiële 
interventies is het van belang om te bezien op welke wijze en onder welke 
condities zulke informatie kan worden verzameld en benut. Subtypering 
op basis van genetische profielen om hierover door middel van onderzoek 
meer kennis te verwerven kan daarbij een eerste stap zijn.
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7.2.3 Vernieuwing van interventies

Neurobiologische factoren kunnen bijdragen aan de verdere ontwikke-
ling van interventies. In de eerste plaats kan worden gedacht aan in de 
justitiële context reeds gebruikte interventies zoals cognitief gedragsthe-
rapeutische programma’s of farmacologische behandeling. Ten tweede is 
het ontwikkelen van nieuwe interventies denkbaar. Daarbij kan het ook 
gaan om interventies die in een andere setting reeds ontwikkeld zijn en op 
effectiviteit zijn onderzocht, maar die nog niet in de justitiecontext wor-
den toegepast. Bijvoorbeeld neuropsychologische taken die in een leer- en 
onderwijscontext worden gebruikt en die de ontwikkeling van bepaalde 
hersenfuncties stimuleren die ook van belang zijn in relatie tot antisociaal 
gedrag (zie bijvoorbeeld Jolles, De Groot, Van Benthem, Dekkers, Glopper, 
Uijlings & Wolff-Albers, 2006).
In het verslavingsonderzoek wordt de mogelijkheid onderzocht om onbe-
wuste aandachtsprocessen te trainen (Van den Brink, 2008). Dit zou 
misschien ook zinvol kunnen zijn bij kinderen of volwassenen met anti-
sociaal gedrag die een zogeheten ‘hostility bias’ hebben. Dit is een meer 
dan gemiddelde neiging om ambigue situaties als vijandig te interpreteren 
(paragraaf 3.2.2). Ook wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid om 
straf- en beloningsgevoeligheid te beïnvloeden door middel van neuro-
psychologische taken of neurologische technieken zoals TMS (zie para-
graaf 5.2.3). Verder is het gebruik van beloningsparadigma’s misschien 
een alternatief bij gedragsinterventies en oudertrainingen voor (jeugdige) 
delinquenten die verminderd strafgevoelig zijn, maar die wel sterk gericht 
zijn op beloning.

Volgens Van Goozen et al. (2007) en Fishbein en Sheppard (2006) is er 
genoeg wetenschappelijke onderbouwing voor het belang van disfuncties 
van het stresssysteem bij persistent antisociaal gedrag, om bij interven-
ties aandacht te besteden aan diagnostiek van het stresssysteem. Van 
Goozen et al. vermoeden dat het bij sommige kinderen, voordat andere 
interventies zoals cognitieve gedragstherapie of andere psychologische 
behandelingen effect kunnen hebben, eerst nodig zou kunnen zijn om het 
stresssysteem te normaliseren. Zij bevelen aan om meer wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar de disfuncties en naar farmacologische behan-
delingsmogelijkheden van de HPA-as bij kinderen en volwassenen met 
antisociaal gedrag.

Naast en in combinatie met psychologische interventies zou ook farma-
cologische behandeling bij ernstige agressie behulpzaam kunnen zijn 
(Goedhard et al., 2006ab; paragraaf 5.2.5). De farmacotherapie van 
menselijke agressie is een gebied waarop nog relatief weinig onderzoek 
is verricht. Het onderzoek naar de neurobiologische factoren die in 
verband worden gebracht met antisociaal gedrag en de modellen voor 
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 verschillende typen ontsporende menselijke agressie, kunnen daarbij 
ongetwijfeld een belangrijke inspiratiebron zijn. Er zijn voorbeelden van 
onderzoek waarbij beeldvormende technieken worden gebruikt om meer 
inzicht te krijgen in de werkzame mechanismen van medicatietherapie bij 
agressief gedrag (New et al., 2004).
Farmacotherapie wordt op basis van de huidige gegevens als een veel-
belovend onderdeel van interventies bij grensoverschrijdend seksueel 
gedrag gezien, naast psychologische behandeling en toezicht (Briken et 
al., 2006; paragraaf 5.2.6). Hoewel medicatie gericht op deze aspecten 
wordt toegepast, is er nog weinig kennis van de neurobiologie en endo-
crinologie van verschillende typen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Het zou bijvoorbeeld belangrijk zijn te onderzoeken of en op welke punten 
van de hypothalamus-hypofyse-geslachtsklieren-as (HPG-as) en van de 
HPA-as er mogelijk afwijkingen zijn bij sommige zedendelinquenten. Meer 
inzicht in deze mechanismen zou kunnen bijdragen aan verhoging van de 
effectiviteit van interventies. Voor zowel de farmacotherapie bij mensen 
met ernstige agressie als voor libidoremmende medicatie bij zedendelin-
quenten, geldt dat er een groot gebrek is aan methodologisch goed effect-
onderzoek (randomized controled trials, RCT’s). De medicatie wordt in de 
praktijk niettemin al regelmatig ingezet.

Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar kandidaatgenen als risicofac-
toren voor specifieke problematiek. Het gaat dan om psychiatrische stoor-
nissen, verslaving en persistent antisociaal gedrag. In het voorgaande 
is besproken dat interacties tussen genetische aanleg (bijvoorbeeld 
 varianten van het MAOA-gen, DRD4-gen, COMT-gen, 5HTT-gen), hersen-
ontwikkeling en omgevingsfactoren (ongunstige opgroeiomstandigheden) 
vermoedelijk belangrijk zijn bij het ontstaan van antisociaal gedrag. Om 
meer te weten te komen over de rol van genetische factoren, neurobiologi-
sche kwetsbaarheid en omgevingsinteracties bij de ontwikkeling van anti-
sociaal gedrag, is het noodzakelijk in onderzoek ook genetisch materiaal 
te verzamelen. Genetische profielen worden in de geneeskunde gebruikt 
bij de keuze van de meest optimale behandeling. Bij verschillende soma-
tische ziekten wordt gebruikgemaakt van op het genetische profiel van 
de patiënt afgestemde medicatie (bijvoorbeeld bij borstkanker) en ook 
bij psychiatrische ziektebeelden wordt de zogeheten farmacogenetica 
in toenemende mate in onderzoek en behandeling betrokken (Gezond-
heidsraad, 2000). Deze ontwikkelingen zijn mogelijk ook van belang voor 
het onderzoek naar interventies bij antisociaal gedrag. Het MAOA-gen 
bijvoorbeeld, beïnvloedt de neurotransmittersystemen en de hersenont-
wikkeling. Misschien zal bijvoorbeeld blijken dat sommige interventies 
beter werken bij mensen met veel van het enzym MAOA in de hersenen en 
andere beter bij mensen met relatief weinig MAOA.
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Er komen steeds meer studies die, veelal met beeldvormende technieken 
zoals de fMRI, laten zien dat psychologische behandeling effecten kan 
hebben op biologische processen in de hersenen. Dit is belangrijk onder-
zoek omdat het meer inzicht kan verschaffen in de werkzame mechanis-
men van psychotherapie (Linden, 2006; zie paragraaf 5.2.7). Het is zinvol 
om die kennis ook te krijgen over psychologische behandelingen gericht 
op het verminderen van antisociaal gedrag. Die kennis kan vervolgens 
worden benut om zo effectief mogelijke psychologische behandelingen te 
ontwikkelen. De mogelijkheden van beeldvormende technieken zullen in 
de toekomst nog in toenemende mate verfijnd worden. De verwachting is 
dat beeldvormend onderzoek naar de verbindingen tussen hersengebie-
den een grotere plaats zal gaan innemen (Buckholz & Meyer-Lindenberg, 
2008). De patronen van verbindingen tussen hersengebieden en de effec-
tiviteit van die verbindingen zijn belangrijke bronnen van informatie 
over het functioneren van bijvoorbeeld het circuit voor emotieregulatie 
dat vermoedelijk cruciaal is bij impulsief agressief en antisociaal gedrag. 
Daarbij is het relevant te onderzoeken op welke manier de effectiviteit van 
de verbindingen kan worden beïnvloed met interventies zoals medicatie 
of psychotherapie.

7.2.4 Verbreding en interdisciplinariteit

Veel van de neurobiologische onderzoeken die hier zijn besproken, richten 
zich op gewelddadige delinquenten, forensisch psychiatrische patiënten 
of kinderen en jeugdigen met gedragsstoornissen. Het zou waardevol zijn 
om ook onderzoek te doen aan andere populaties om te weten te komen of 
de bevindingen over neurobiologische processen die in verband gebracht 
worden met antisociaal gedrag wellicht in een breder perspectief te benut-
ten zijn. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan plegers van verkeers-
delicten waarbij agressie of roekeloos gedrag een rol speelt. Maatregelen 
die worden opgelegd voor verkeersdelicten die zijn veroorzaakt door dit 
soort gedrag, kunnen hierdoor mogelijk meer op maat worden gemaakt. 
Ook kan worden gedacht aan interventies bij lichtere vormen van anti-
sociaal gedrag zoals vernieling en aan voetbalvandalisme. De inzichten 
zijn ook relevant voor bijvoorbeeld de (geestelijke) gezondheidszorg. Te 
denken valt aan agressieproblematiek binnen de reguliere psychiatrie, de 
relatie tussen stress en enerzijds agressie en anderzijds depressie, en het 
belang van vroege preventie en prenatale zorg. Daarnaast zijn de onder-
zoekslijnen uit de neurobiologie van belang voor het onderwijs. In het 
academische en post-academische onderwijs in de rechtswetenschappen 
zou meer aandacht kunnen worden besteed aan deze onderwerpen. Het 
neurobiologisch onderzoek naar antisociaal gedrag is ook van belang voor 
het basis- en voortgezet onderwijs, omdat dit tot meer inzicht kan leiden 
in hoe met antisociaal gedrag van leerlingen om te gaan. De benaderingen 
uit de social neuroscience zijn ook relevant voor het verbeteren van sociale 
samenhang.
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Veel wetenschappers zijn het erover eens dat onderzoekers uit verschil-
lende vakgebieden met elkaar moeten samenwerken om complexe onder-
werpen als antisociaal gedrag op meer niveaus te kunnen bestuderen 
(Moffitt, 2005; Susman, 2006; Reif & Lesch, 2003; Nelson & Trainor, 2007; 
Dressing, Sartorius & Meyer-Lindenberg, 2007; Ward & Beech, 2006). Ze 
pleiten voor onderzoek dat zich tegelijkertijd richt op omgevingsfactoren 
en op individuele verschillen in genetische profielen, neurobiologische 
en psychologische aspecten (DiLalla, 2002; Rothstein, 2005; Moffitt, 2005; 
Caspi & Moffitt, 2006). Alleen onderzoek met meer analyseniveaus kan 
volgens hen tot meer inzicht leiden in de totstandkoming van complexe 
fenomenen als antisociaal gedrag. Gedragsgenetische studies zoals die 
van Caspi et al. (2002, zie paragraaf 2.2.4) bijvoorbeeld, leveren kennis op 
over de interactie van de effecten van het MAOA-gen en mishandeling in 
de jeugd met als uitkomst antisociaal gedrag. Ze geven echter nog geen 
antwoord op de vraag hoe, via welke neurobiologische, (neuro)psychologi-
sche en sociale processen het MAOA-gen leidt tot een groter gevoeligheid 
voor het opgroeien in ongunstige omstandigheden. Onderzoeken als die 
van Meyer-Lindenberg et al. (2006) en Eisenberger et al. (2006) waarbij de 
psychologische reacties en neurobiologie van personen met verschillende 
vormen van het MAOA-gen worden onderzocht, helpen om daar inzicht 
in te krijgen. Sociologisch onderzoek ten slotte, kan de sociale en maat-
schappelijke omstandigheden waarin mensen leven ontrafelen en helpen 
verklaren welke prikkels voor antisociaal gedrag daarin aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld het leven in een buurt waar veel vernieling en ander over-
lastgevend gedrag voorkomt).

Een voorbeeld van een interdisciplinaire aanpak van een complex onder-
werp vormt een studie over ‘attachment’, de ontwikkeling van sociale 
bindingen. In deze studie wordt vanuit de antropologie, psychologie, 
psychiatrie en gedragsbiologie gezocht naar een gemeenschappelijk 
begrippenkader en naar synthese van kennis vanuit de verschillende 
invalshoeken (Carter, Ahnert, Grossman, Hrdy, Lamb, Porges & Sachser, 
2006). Een ander voorbeeld is het programma ‘The evolution of cooperation 
and trading: from microbes to man’ van de European Science Foundation 
(2006). In dit programma worden interdisciplinaire onderzoeken over het 
fenomeen samenwerking gesubsidieerd vanuit onder meer de antropo-
logie, biologie, economie, politicologie, psychologie en sociologie. Bena-
deringen waarbij meerdere wetenschappen of disciplines zijn betrokken 
zijn overigens niet nieuw. Zo is bijvoorbeeld de criminologie van oudsher 
een product van onder meer de rechtswetenschap, de sociologie en de 
 psychologie.

Voor het onderzoek van vraagstukken op het gebied van preventie en 
reductie van criminaliteit zouden aanpalende onderzoeksterreinen 
meer kunnen worden benut, bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten. 
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 Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd, maar er zijn er zeker 
meer te bedenken.
– Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg. Naar 

de onderliggende neurobiologische en genetische mechanismen bij 
bijvoorbeeld verslaving, depressie en schizofrenie wordt recent veel 
onderzoek gedaan. De werkwijzen die worden gevolgd zijn ten dele ook 
te gebruiken voor het bestuderen van neurobiologische en genetische 
mechanismen van antisociaal gedrag.

– Dieronderzoek. In dieronderzoek kunnen oorzaak- en gevolgrelaties 
worden onderzocht door middel van experimenteel onderzoek dat bij 
mensen om praktische en/of ethische redenen niet kan worden gedaan. 
Verder is dieronderzoek een noodzakelijk onderdeel bij de ontwikke-
ling van farmaca. Het betrekken van de inzichten uit dieronderzoek in 
de neurobiologische basis van agressie kan daardoor scherpere hypo-
thesen opleveren over neurobiologische mechanismen bij mensen dan 
zonder de kennis over het dieronderzoek mogelijk zou zijn. Dieronder-
zoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek naar de relatie 
tussen stress, de ontwikkeling van de HPA-as en ontsporende agressie 
en de biologische basis van sociale hechting. De eerdergenoemde ver-
onderstelling dat het bij een deel van de kinderen met persistent anti-
sociaal gedrag mogelijk nodig is om eerst de HPA-as farmacologisch te 
behandelen alvorens gedragstherapeutische behandeling effect kan 
hebben (Van Goozen et al., 2007), wordt bijvoorbeeld in belangrijke 
mate mede onderbouwd door kennis uit dieronderzoek.

– Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren en onderwijs. In de 
context van leren en onderwijs worden bijvoorbeeld taken ontwikkeld 
om de ontwikkeling van hersenfuncties te stimuleren. Dergelijke ken-
nis zou ook kunnen worden benut voor justitiële gedragsinterventies.

Samenwerkingsprojecten zouden kunnen beginnen met het in kaart 
brengen van de kennis door middel van syntheses over nader te bepalen 
onderwerpen. Daardoor zou concreter zichtbaar kunnen worden gemaakt 
waar de andere vakgebieden voortgang in de kennisontwikkeling en/of 
praktijk mee boekten die ook voor het ministerie van Justitie belangrijk is. 
Ook zou duidelijker worden welke hiaten er in de kennis zijn waar toekom-
stig onderzoek zich op zou moeten richten. Aanpalende vakgebieden 
kunnen helpen specifiekere onderzoeksvragen en hypothesen te ontwik-
kelen. Een voorbeeld is de benadering van Beech en Mitchell (2005), die 
kennis uit dieronderzoek over de biologische basis van hechting proberen 
beschikbaar te maken voor nadere hypothesevorming over de werking 
van SSRI’s bij pedofielen met hechtingsstoornissen.

In Nederland zijn verschillende onderzoeksgroepen actief op het gebied 
van neurobiologische factoren en antisociaal of agressief gedrag (meer-
dere publicaties, zie literatuur; Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 
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2008). Verder bereidt de Organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) een Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NI 
H&C) voor (Task Force Brain & Cognition, 2006). Bij het NI H&C is het 
nadrukkelijk de bedoeling interdisciplinair te werk te gaan. Zo zullen de 
beoogde onderzoeksprojecten meerdere meetniveaus moeten omvatten 
(dus bijvoorbeeld anatomie én cognitie). De noodzaak van een betere 
aansluiting van de neurowetenschappen bij maatschappelijke vragen en 
toepassingen wordt in het programma benadrukt: daar zou ‘een wereld 
zijn te winnen’. Bij dit initiatief zijn naast de universiteiten, onderzoeks-
scholen en andere wetenschappelijke instituten, ook de ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport betrokken door middel van een interdepartementale werkgroep. 
Ook wordt contact gelegd met het bedrijfsleven, waaronder technologie-
bedrijven zoals Philips, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie 
en de ICT- en gaming industrie.

7.3 Conclusies

Neurobiologisch en gedragsgenetisch wetenschappelijk onderzoek heb-
ben het laatste tiental jaren in de algemene psychiatrie veel invloed. Ze 
hebben aanzienlijk bijgedragen aan het begrip van psychiatrische stoor-
nissen zoals schizofrenie en depressie (Illes, Kirschen & Gabrieli, 2003; 
Kahn, 2006). In justitiekringen is het neurobiologisch en gedragsgenetisch 
onderzoek nog relatief onbekend. Het is in het beleid, de praktijk en het 
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot justitiële interventies nog 
onderbenut. Dat geldt voor de forensische psychiatrie, voor gedragsinter-
venties en forensische zorg in het gevangeniswezen en de jeugdinrichtin-
gen, voor de ambulante behandelingen en voor het (reclasserings)toezicht. 
Dit is niet alleen in Nederland het geval. In de Europese forensische psy-
chiatrie hebben de neurowetenschappen en de gedragsgenetica nog een 
marginale rol (Dressing et al., 2007). Het National Institute of Health in de 
Verenigde Staten (NIH, 2006) spreekt de zorg uit dat onderzoek en kennis 
over de ontwikkeling van de menselijke hersenen slechts minimaal wordt 
betrokken in onderzoek en beleid op het gebied van de preventie van 
geweld.

Samenvattend kunnen de besproken neurobiologische onderzoekslijnen 
behulpzaam zijn bij:
– het verkrijgen van meer inzicht in de onderliggende mechanismen en 

drijvende krachten van antisociaal gedrag;
– het up to date houden van bestaande gedragsinterventies;
– het up to date houden en verder ontwikkelen van het diagnostische 

instrumentarium en van risicotaxatie-instrumenten;
– selectie van de meest passende interventies (subtypering);
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– het ontwikkelen van nieuwe interventies voor niet-responders bij tradi-
tionele interventies;

– verder inzicht verwerven in onderliggende mechanismen van de ont-
wikkeling, het in stand blijven en het stoppen van antisociaal gedrag;

– het verder ontwikkelen van de kennis over beschermende factoren 
tegen de ontwikkeling van antisociaal gedrag;

– het verwerven van meer inzicht in de mogelijkheden om te voorkomen 
dat kinderen en jeugdigen ‘ontsporen’ in antisociaal gedrag;

– het mede beïnvloeden van de (nationale) onderzoeksagenda zodat ook 
neurobiologisch onderzoek wordt verricht dat relevant is voor (toekom-
stige) justitiële toepassingen.

In paragraaf 7.2 zijn inhoudelijke aanbevelingen gedaan voor onderzoek. 
Tot slot drie algemene aanbevelingen:
1 Neem als uitgangspunt dat biologische parameters evenzeer in onder-

zoek, diagnostiek en behandeling betrokken moeten worden als psy-
chologische en sociale. Zonder de biologische factoren missen we een 
deel van de onderliggende mechanismen, de drijvende krachten van 
(antisociaal) gedrag.

2 Betrek de praktijk (bijvoorbeeld behandelaars in justitiële inrichtingen) 
vanaf het begin ook bij de ontwikkeling van onderzoeksplannen en 
-vragen. Niet pas wanneer wetenschappelijke bevindingen gereed zijn 
voor toepassing in de praktijk.

3 Draag zorg voor interdisciplinair onderzoek waarin sociale, psychische 
en biologische factoren worden betrokken en analoog daaraan weten-
schappers van de verschillende disciplines.

4 Zorg voor overdracht van de kennis naar de samenleving, en naar 
opleidingen voor juristen en anderen die in het justitiebeleid en in de 
praktijk werkzaam zijn.

De hoofdconclusie van deze literatuurstudie is dat het besproken onder-
zoek onderbouwt dat neurobiologische factoren een structurele plaats 
verdienen in het onderzoek naar de veroorzaking, preventie en reductie 
van antisociaal gedrag.
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Summary
Brain mechanisms and antisocial behavior
Neurobiological research and issues concerning the explanation, reduction 
and prevention of criminality

Introduction

Reducing crime continues to be high on the social agenda, and how 
to reduce or stop criminal behaviour is an important question in this 
respect. In recent years, there has been a great deal of investment 
in the development of effective behavioural interventions aimed at 
reducing the chance of recidivism. Scientists have concluded that while 
some interventions are reasonably effective, even the most effective 
interventions have unsatisfactory results for many children, adolescents 
and adults. A number of these people may benefit from more refined 
diagnostic techniques and new intervention methods. Prevention is 
another important issue, as many criminal careers develop from serious 
problematic behaviour during childhood. The question is how such a 
development can be recognised in time and how children can be prevented 
from going off the rails and exhibiting criminal behaviour. The growing 
scientific consensus is that the approach to such issues should involve 
biological factors as well as social, societal, legal and psychological factors.

In recent decades, there has been tremendous growth in research 
providing insights into biological processes, which are part of the basis for 
antisocial behaviour, including criminal behaviour. Recent technological 
developments are an obvious reason for this. Knowledge of how the 
human brain works has developed rapidly thanks in part to new brain 
scanning techniques, such as Magnetic Resonance Imaging (MRI), which 
enable us to image the brain with increasing accuracy and study the brain 
‘in action’ for the first time. In addition, molecular genetics provide many 
new insights on certain gene variants, which constitute risk or protective 
factors for antisocial behaviour. Another reason is that the formulation 
of theories has developed further as a result of the growing number of 
studies. Hypotheses on, for example, the relationships between genetic 
factors, child-rearing conditions, emotional and cognitive problems and 
the development of antisocial behaviour are more precise today than they 
were roughly 20 years ago.
As far as the ministry of Justice is concerned, it is important for research, 
policy and practice to include the development of neurobiological 
knowledge in addition to the existing predominantly social science 
and legal knowledge. In the first place, this is needed to keep up 
with knowledge development, fitting with the idea that policy should 
be increasingly knowledge-oriented and scientifically supported. 
Neurobiological, neuropsychological and behavioural genetic research 
is still relatively unknown in judicial circles. Secondly, scientific 
developments in neurobiology and genetics will have consequences for 
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keeping up-to-date and further developing diagnostics and judicial 
interventions. Knowledge of social and psychological diagnostics 
and interventions, as well as diagnostics and interventions relating to 
biological factors, is needed in order to (continue to) utilise the available 
resources for the implementation of criminal sanctions as effectively 
as possible. Thirdly, the development of neurobiological knowledge has 
implications for the prevention of criminality. In particular, this concerns 
the prevention of the development of antisocial behaviour which can 
cause serious nuisance and/or lead to criminal conviction.
Fourthly, research on the interface between social psychology and 
neuroscience can contribute to knowledge about factors that can promote 
or interfere with social cohesion. A relevant question is how we can 
ensure that the neurobiological research conducted in the coming years 
provides knowledge and insights that fit with policy and practical issues 
concerning crime prevention and reduction. Another important question 
is how knowledge on relevant developments in the field of neurobiology 
and genetics can be transferred to professionals, such as judges, and to 
study programmes in law.

This literature study has two objectives. The first is to provide a number of 
examples of lines of neurobiological research according to themes in the 
areas of sanctions and crime prevention. The reason for this is to provide 
an impression of where this type of knowledge fits or can fit in with 
issues concerning the implementation of sanctions and the prevention of 
antisocial behaviour, including violent crime. The second objective is to 
begin defining the directions in which future research could lead.

The following themes are addressed in the different sections: ‘child 
abuse and neglect’, ‘problem children, dangerous adolescents and 
violent adults’, ‘sex offenders’, ‘judicial intervention and the reduction 
of recidivism’ and ‘neuroscience and social cohesion and conflict’. The 
structure of each section is the same: first, the policy context of the theme 
in question is outlined and research questions, which are important in 
the scientific support of the policy in the relevant field, are named. Then, 
an impression is given of neurobiological research that is relevant to the 
theme in question. The lines of neurobiological research discussed have 
been selected in consultation with experts in this area and on the basis of 
literature research.

The terms criminality, behaviour that transgresses moral standards, 
antisocial behaviour and violent behaviour overlap each other, in some 
areas. For example, not all convicted offenders are diagnosed with 
antisocial personality disorder (ASP), and not everyone diagnosed with 
ASP will commit criminal offences. In this study, antisocial behaviour is 
used as a collective term for the phenomena referred to above.
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Findings

Child abuse and neglect
The problem of domestic violence, including child abuse and neglect, 
is high on the political agenda worldwide, including the Netherlands. 
Abuse (physical, emotional, sexual) or neglect at an early age can lead to a 
variety of psychological and social problems, and numerous studies have 
found these factors to be predictors of antisocial behaviour later in life. In 
order to develop effective prevention strategies and interventions, a better 
understanding is needed of the underlying mechanisms that create the 
link between childhood abuse and antisocial behaviour later in life.
Knowledge is growing on the neurobiological effects of abuse and 
neglect. Studies show that abuse and neglect have consequences for the 
development and regulation of the hormonal stress system (an overactive 
stress system can lead to depression, while an underactive stress system 
can lead to antisocial behaviour), for social information processing 
(for example, being too quick to interpret situations or other people’s 
behaviour as threatening or hostile). They also influence the capacity to 
produce chemical messengers in the brain, which play an important role 
in positive social behaviour and social attachment. Finally, they have 
negative effects on cognitive development, such as executive functioning, 
like impulse controlling urges and being able to adjust behaviour flexibly 
when the situation changes.
Not all abused or neglected children display antisocial behaviour, and the 
research focuses on the question of why some children do go on to display 
antisocial behaviour and violence while others do not. This appears to 
be linked to a genetic vulnerability. Studies have looked at whether the 
MAOA gene, which has a significant influence on the concentration of 
chemical messengers in the brain, plays a role. This gene occurs in both a 
short form and a long form. It turned out that only children who had the 
short variant of the MAOA gene and were abused had an increased chance 
of exhibiting antisocial and violent behaviour as adults. Abused children 
with the long form of the MAOA gene had the same chance of displaying 
such behaviour as non-abused children. Scientists wanted to know 
which mechanisms caused the MAOA gene to lead to an increased risk of 
antisocial behaviour. Research suggests that people with the short form 
of the gene are more sensitive to unpleasant social experiences, with the 
concentrations of neurotransmitters in the brain probably affecting the 
susceptibility to react. Neurotransmitters are chemical messengers that 
have significant effects on the brain and on communication between the 
different areas of the brain. They have a major influence on personality 
and social behaviour.
Other genes have also been found to be linked to an increased risk of 
antisocial behaviour. Besides MAOA, these include the COMT gene, 
the DRD4 gene and the 5HTT gene. All of these genes influence brain 
development, in particular the neurotransmitters and their receptors.
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‘Problem children, dangerous adolescents and violent adults’
The prevention and reduction of crime is high on the agenda of the 
ministry of Justice. Many criminal careers begin with serious antisocial 
behaviour and other problem behaviour during childhood. Designing 
and expanding effective prevention strategies requires knowledge on 
the development processes involved. Which mechanisms are involved 
in the development of antisocial behaviour, and how can children and 
adolescents be prevented from going off the rails and turning to crime? In 
addition, a greater understanding is needed of the best aspects on which to 
focus interventions and risk management for criminal juveniles and adults.

Figure s1 De hypothalamus-pituitary-adrenal axis (HPA-axis)

The brain (excl. 
hypothalamus)

hypothalamus

ANS

CRH Pituitary

Negative feedback

Adrenal cortex
ACTH

Cortisol

The HPA-axis (hypothalamus-pituitary-adrenal axis). In reaction to a stressor the hypothalamus 
produces corticotropine releasing hormone (CRH). CRH stimulates the pituitary gland to release 
adrenocorticotropic hormone (ACTH). ACTH induces the adrenal cortex to produce the ‘stress 
hormone’ cortisol. Cortisol prepares the body to cope with stress for an extended period of time (for 
instance through an increased energy supply from glucocorticoids) but can cause harm in the long 
run (Kahn, 2006). The elevation of cortisol levels in the blood induces the hypothalamus and pituitary 
via a negative feedback system to reduce the release of CRH and ACTH respectively. In this way the 
stress reaction declines. The activation of the HPA-axis is under the influence of brain structures such 
as the amygdala, and the products of the HPA-axis have effects on the brain (cortisol for instance 
affects mood in this way). The hypothalamus affects the autonomic nervous system (ANS) for example 
via CRH, which leads to an increase of heart rate and of sweat gland activity (galvanic skin response).

More and more research data are becoming available on the connection 
between a number of interrelated neurobiological systems, emotional 
and cognitive problems and persistent antisocial behaviour (see Figure 
s1). These systems are the hormonal stress system: the hypothalamus-
pituitary-adrenal (HPA) axis, the autonomous nervous system (ANS), 
messengers in the brain (neurotransmitters, including serotonin) and a 
circuit of brain structures involved in emotion regulation.
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The HPA axis runs from the hypothalamus to the adrenal gland via the 
pituitary gland. In reaction to a stressor, the hypothalamus produces CRH 
(corticotropin-releasing hormone), which instructs the pituitary gland to 
release ACTH (adrenocorticotropic hormone), which in turn stimulates the 
adrenal cortex to produce the stress hormone cortisol. Cortisol enables 
the body to cope with stress for longer periods of time (for example, by 
increasing the availability of energy).
The autonomous nervous system is the part of the nervous system which 
responds automatically to stimuli such as hunger, thirst, cold and also to 
stress. The ANS regulates functions such as heart rate, dilation and constriction 
of blood vessels, and sweat gland activity. Reactions of the ANS are prompted 
by activity in the higher brain areas, particularly the hypothalamus.
Emotion regulation is the extent to which emotions are experienced, 
expressed or suppressed. Among other structures, the emotion-regulating 
circuit comprises the prefrontal cortex (PFC), including the orbitofrontal 
cortex (OFC), the amygdala, hippocampus, hypothalamus, anterior 
cingulate cortex (ACC), the insula and the ventral striatum (see Figures 
s2 and s3). The forebrain (PFC, OFC) plays an important role in ‘executive 
functioning’, such as planning, cognitive flexibility and abstraction, and 
the ability to control and manage one’s own behaviour (for example, 
emotional impulses). The amygdala is involved in emotions like fear and 
may also be involved in impulsive aggressive behaviour.

Figure s2 Brain structures involved in emotion regulation

Key structures in the circuitry underlying emotion regulation. (A) Orbitoprefrontal cortex in green and 
the ventromedial prefrontal cortex in red. (B) Dorsolateral prefrontal cortex. (C) Amygdala. (D) Anterior 
cingulate cortex. Each of these interconnected structures plays a role in different aspects of emotion 
regulation, and abnormalities in one or more of these regions and/or in the interconnections among 
them are associated with failures of emotion regulation and also increased propensity for impulsive 
aggression and violence (source: Davidson, Putnam & Larson, 2000).
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Figure s3 The regulation of emotional impulses

How are emotional impulses regulated in the brain? Buckholtz and Meyer-Lindenberg (2008) 
conclude on the basis of results from fMRI studies, that it is plausibel that the ventromedial prefrontal 
cortex (VMPFC) activates the  cingulate cortex (CC) which subsequently has an attenuating influence 
on amygdala activity, leading to the suppression of emotional impulses. In people carrying the short 
variant of the MAOA-gene this affect regulation circuitry may be more labile than in people with the 
long variant (source: Buckholz & Meyer-Lindenberg, 2008).

The aforementioned systems are closely related. The ANS and the HPA 
axis are activated by the hypothalamus. The hypothalamus is connected 
to many other brain areas involved in emotion regulation. Areas from 
this circuit (such as the amygdala) can also activate the HPA axis via the 
hypothalamus. One of the ways the brain areas influence one another 
is by means of neurotransmitters. Neurotransmitters are chemical 
substances that transmit signals from one brain cell to another, leading 
to increased or decreased activation of a particular function or circuit. 
Various areas of the emotion-regulating circuit contain numerous 
receptors for the neurotransmitter serotonin. Seeing a frightening 
situation, for example, will normally activate the amygdala, which 
influences the hypothalamus, which activates the HPA axis, resulting 
in the production of cortisol. The hypothalamus also activates the ANS, 
resulting in an increased heart rate and sweat gland activity.

Many studies have found a link between low autonomous nervous 
system activity (measured as a low heart rate and low skin response) 
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and reduced hormonal stress system activity (measured as a low cortisol 
level in reaction to stressors like frustration and provocation) on the one 
hand, and antisocial behaviour on the other. In addition, research on the 
interaction between the prefrontal brain regions and the amygdala plays 
a significant role in neurobiological theories on antisocial behaviour. 
Several studies have shown that a poorly functioning prefrontal cortex 
(particularly the OFC and MFC) is associated with a previous history 
of (impulsive) aggressive behaviour. Furthermore, dysfunctions of the 
amygdala and the closely related hippocampus appear to be associated 
with aggressive and/or violent behaviour. Among other things, the 
hippocampus is involved in the (emotional) long-term memory and 
regulation of hormonal stress system activity. Finally, there appears to be 
a connection between relatively low prefrontal cortex activity compared 
to amygdala and hippocampus activity on the one hand, and impulsive 
aggressive and/or violent behaviour on the other.
Several studies have found decreased levels of the neurotransmitter 
serotonin among people with antisocial behaviour. Neurotransmitters, 
including serotonin, play a role in the connections between these areas 
of the brain. Serotonin has 14 different receptor types, and the emotion-
regulating circuit comprises many serotonin receptors. Serotonin is 
presumed to have an inhibiting effect on reactive aggression, partly by 
reducing impulsivity.

The developmental processes that lead to antisocial behaviour are 
diverse, and there are many different theories on the dysfunctions 
associated with antisocial behaviour. According to some scientists, 
different types of aggression may involve different neurobiological 
factors. Models that distinguish between reactive or impulsive aggressive 
behaviour and premediated or instrumental aggressive behaviour assume 
that persistent impulsive behaviour is related to deficits of executive 
functioning (prefrontal cortex), as a result of which the individual is less 
capable of regulating his/her own behaviour and, for example, controlling 
urges. Instrumental aggression is more likely to involve a dysfunction 
of the amygdala, as a result of which the individual is less capable of 
recognising emotional signals like someone else’s fear and sadness, and 
is less sensitive to learning from the negative consequences of his/her 
behaviour.

Sex offenders
Sexual offences against adults and against children in particular cause a 
great deal of suffering and lead to social unrest. An understanding of the 
underlying neurobiological, psychological and social mechanisms that 
lead to problem sexual behaviour may contribute to (further) development 
of prevention and intervention strategies for sexual offences.
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Several scientists suggest that paedophilia could be caused by a 
developmental disorder that dates back to the early childhood years 
or even before birth. They support this theory with a variety of data, 
including the results of fMRI studies. Some studies conclude that 
childhood head injuries occur more frequently among paedophiles, and 
recent studies have reported structural abnormalities in the regions of 
the brain involved in sexual development. Some sex offenders have been 
found to have more general neuropsychological deficiencies that are not 
specifically related to sexual offences, such as poor impulse control.
There have been relatively few studies on the endocrinological aspects 
of sexual crime. More insight in this area could be useful with regard to 
risk management. For example, a recent study found that the testosterone 
level measured at admission to a treatment clinic could predict the 
chance and severity of future recidivism.

Judicial intervention and the reduction of recidivism
The reduction of recidivism is one of the spearheads of the policy of the 
ministry of Justice. In recent years, the prison system, the TBS (placement 
under hospital order) sector, the probation and aftercare service and the 
judicial youth policy department have increasingly opted for evidence-
based diagnosis, risk assessment and behavioural interventions with 
the aim of reducing the recidivism risk. Time and again, meta-analyses 
of large numbers of efficacy studies have shown that while some of the 
current interventions are reasonably effective, many children, adolescents 
and adults receive little or no benefit from these interventions.

Research demonstrates the importance of taking into account 
neurobiological and neuropsychological characteristics associated with 
the processing of social and emotional information, the functioning 
of the stress system, and the regulation of one’s own behaviour when 
developing and planning interventions. Adult detainees and children with 
persistent antisocial behaviour who had deficits in the functions mentioned 
responded poorly to a cognitive behavioural therapeutic programme. More 
sophisticated diagnostics, involving social and psychological aspects as well 
as neuropsychological and neurobiological factors, are needed in order to 
provide a better choice of interventions and to develop new interventions 
for those who do not benefit from existing intervention techniques.
New intervention techniques can be based on techniques used in 
neurology to stimulate brain function or to suppress excess activity 
of certain brain cells. Examples of such techniques are Transcranial 
Magnetic Stimulation (TMS) and Deep Brain Stimulation (DBS). 
Increasingly, research is being conducted on the applications of such 
methods for psychological problems such as mood and anxiety disorders 
which are characterised by emotional problems. The suitability of TMS 
to stimulate certain brain functions in forensic psychiatric patients with 
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psychopathic personalities is being studied on a small scale.
Pharmacological research on human aggression is still in its infancy, 
although medication against aggression is regularly applied in practice. 
For more long-term treatment, drugs that act on (certain receptors of) the 
serotonin neurotransmitter system are thought to be promising as they 
can have specific effects on aggression without affecting other behaviour.
Scientists regard pharmacotherapy as an important part of the treatment 
for (subgroups of) sex offenders. Psychopharmaceuticals targeting the 
serotonin system (SSRIs) are frequently prescribed and have fewer side 
effects than hormonal libido suppressants. However, there have been 
hardly any controlled efficacy studies on the use of SSRIs to reduce libido 
and recidivism among sex offenders, and little is known about the drugs’ 
mechanisms of action.

More has become known recently about the effects of psychological 
interventions on neurobiological processes. A number of examples 
relating to obsessive-compulsive disorders, phobias and depression have 
been described, which give more insight into the effects of the therapy at 
brain level. An example is how the reduction of anxiety during therapy 
is accompanied by changes in regions of the brain involved in emotion 
regulation.
The extent to which the neurochemical and neuroanatomical pathways 
involved in the regulation of emotions and aggressive behaviour are 
influenced by seeing aggression (on television for example) and by other 
‘everyday activities’ is a relevant question. It has been known for some 
time that violent films, television and video games can increase the 
chance of aggression and violence among viewers or players in the short 
term. However, less is known about the long-term effects, partly because 
they are more difficult to research. The effects of violent video games 
may be greater than those of films because games are played actively 
and interactively, which is likely to involve the neural circuits more 
intensively. Studies show that the brain activity patterns in children who 
play violent video games resemble those of individuals with a disturbed 
aggression regulation. Whether (frequently) playing violent videogames 
has long-term effects on the development of neural circuits for aggression 
regulation would have to be investigated in a longitudinal study.

Research also shows that deficiencies of certain nutrients prenatally and 
in childhood can be connected to antisocial behaviour later in life. A 
possible mechanism by which the deficiencies could lead to an increased 
risk of antisocial behaviour is the disturbed development of the serotonin 
neurotransmitter system, which disrupts the development of emotion 
and stress regulation. Several studies underline the importance of early 
prevention through good prenatal care, which could help prevent diseases 
and developmental disorders as well as antisocial behaviour. Among 
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other things, this concerns the prevention of smoking and alcohol use and 
stress by the expectant mother.
Enriching the environment of children who grow up in poverty, by 
providing proper nutrition and activities, can also help reduce the chance 
of future antisocial behaviour. There is some evidence to suggest that 
nutritional supplements can help reduce aggressive behaviour among 
young adult offenders.

Neuroscience and social cohesion and conflicts
In addition to growing knowledge on the neurobiological aspects of 
antisocial behaviour, there is a great deal of research focusing on the 
neurobiological basis of positive social behaviour, such as empathy and 
cooperation. The discipline that specialises in this area is called social 
neuroscience. This is another important area of expertise for the ministry 
of Justice, because knowledge about factors that promote pro-social 
behaviour, like cooperation or complying with social standards, may help 
define strategies to prevent and reduce antisocial behaviour and improve 
social cohesion.

Empathy is an important concept in criminological theories, and there 
has been much psychological research on the subject. Recent studies 
have shed more light on the underlying neurobiological processes, 
showing that empathy also involves ‘mirror neurons’. Mirror neurons are 
activated by seeing a targeted action, as well as by carrying out such an 
action oneself. Empathising with social emotions such as feelings of guilt, 
shame, pride, pleasure and disgust involves mirror neurons located in the 
insula. The insula is involved in processing emotional information (such 
as aversion, fear, anger or love) and receives input from the amygdala 
and other structures. The insula is thought to identify physical stimuli 
associated with emotions, thus contributing to the awareness of the 
emotional experience. More knowledge on the neurobiological factors 
that are important in empathy may provide a better understanding of 
the underlying problem of disorders such as psychopathy and autism for 
which one of the characteristics is a lack of empathy.
Role-play paradigms are used to study the conditions under which 
people are inclined to cooperate, support the common good, comply with 
social standards, act out of self interest and punish others who do not 
comply with social standards. Such experiments can at the same time 
reveal which processes occur in the brain, for example: which aspects of 
the social situation in question are rewarding or painful. In addition to 
social psychological and sociological research, such studies may provide 
more insight into the possibilities of preventing antisocial behaviour by 
learning more about the underlying mechanisms of pro-social behaviour 
and the situations in which people are inclined to behave pro-socially.
Studying social processes that can lead to antisocial behaviour is 
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also part of social neuroscience. For example, research is conducted 
on the neurological aspects of social processes like stereotyping 
and preconception. Studies suggest that the amygdala is involved in 
(subconscious) preconception and also provide insight into methods to 
present information in such a way that the chance of preconceptions 
being activated is reduced. Social exclusion or ostracism is the subject 
of social, psychological and neurobiological research. According to 
scientists, there is evidence to suggest that social exclusion causes the 
same reactions in the brain as physical pain. People tend to use two 
general coping strategies when they feel excluded. The first is to seek and 
strengthen social connection and self-confidence, which is a relatively 
pro-social strategy. However, individuals who employ this strategy 
appear to be more sensitive to social acceptance and are willing to pay 
a higher price for it. The second strategy focuses on gaining recognition 
and restoring or controlling the social situation in some way. According 
to the scientists involved in this research, this strategy is more likely to 
lead to antisocial and aggressive behaviour than to pro-social behaviour. 
Ostracised individuals may be more susceptible to recruitment by 
extremist groups who show an interest in them.

Limitations
This study is necessarily limited. The neurosciences are rapidly 
developing, and the information presented here must be considered from 
that perspective. Only a broad outline of the different areas of research is 
given. This study has made extensive use of a number of important review 
articles and other key publications. Readers who wish to learn more about 
the subjects addressed should refer to these articles.
Important subjects in research on the prevention and reduction of 
antisocial behaviour, which have not been addressed in this study, include 
the neurobiology of addiction and the neurobiology of various psychiatric 
disorders (such as schizophrenia, anxiety disorders, obsessive-
compulsive disorders and depression). This study also does not address 
the significance of the neurosciences in the administration of justice and 
law enforcement and the ethical aspects of neurobiological research in 
relation to antisocial behaviour.

Possible directions of research

Based on the lines of research discussed above, a number of suggestions 
for overall directions of research and possible applications are made.

Development and prevention of antisocial behaviour
Scientists conclude that, on the whole, we are only moderately successful 
in the prevention and treatment of antisocial and violent behaviour. Even 
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the most effective interventions do not work sufficiently for a substantial 
number of children, adolescents and adults. One reason for this is the lack 
of knowledge about underlying cognitive and emotional problems and 
their neurobiological causes.
An important theme for research is the relationship between genetic 
characteristics, stressful child-rearing conditions, functioning of the 
emotion-regulating circuit in the brain, the development of the stress 
system and the development of antisocial behaviour. Scientists propose 
an integrative model in which they link family factors (including 
genetic influences and unfavourable child-rearing conditions due to 
e.g. abuse or neglect) with negative behavioural effects (antisocial 
behavioural problems and criminality). Neurobiological deficiencies 
that are characterised by disinhibition (for example, abnormalities in 
the serotonin system, the hormonal stress system or the amygdala) 
and cognitive and emotional problems (such as learning and memory 
problems, deficiencies of the executive functions or hostile attribution 
processes) are mediating factors in this respect. Such a model provides 
good points of departure for practical scientific research.
Most of the existing research on neurobiological factors and antisocial 
behaviour is correlational: usually a study examines whether 
neurobiological deficiencies occur in a population of children or 
adolescents with behavioural disorders, or offenders or forensic 
psychiatric patients displaying antisocial or violent behaviour. No 
conclusions can be drawn from such studies about whether the antisocial 
behaviour is in fact caused by neurobiological deficiencies. However, this 
could be done by means of experimental studies in which, for example, 
medication is used to influence specific neurobiological deficiencies in 
order to determine whether this also causes changes in the antisocial 
behaviour. Another example is to influence behaviour by means of 
psychological treatment and verify whether this is associated with 
changes in neurobiological factors.
Longitudinal studies can be used to investigate whether changes in 
certain variables can predict changes in other variables, for example: 
whether unfavourable child-rearing conditions and genetic factors can 
bring about neurobiological, emotional and cognitive problems, which in 
turn combine to result in antisocial behaviour.

Diagnosis and subtyping
More use should be made of neurobiological factors in the short 
term, to study their value in subtyping and refinement of diagnostics 
supplementary to the usual psychological and psychiatric diagnostics. 
Diagnosis and subtyping prior to an intervention could assist in finding 
the most suitable intervention for an individual. They can also be 
used to indentify individuals for whom a particular intervention is not 
(yet) suitable because, for example, the individual lacks certain basic 
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skills needed to complete the intervention. Following an intervention, 
subtyping could take place to identify the individuals for whom the 
intervention was effective as well as those for whom it was not. This could 
include neurobiological parameters related to reactivity of the stress 
system (heart rate, sweat gland activity, cortisol reaction), functioning of 
the amygdala (tasks involving recognition of facial expressions, sensitivity 
to frightening stimuli, learning through negative consequences) and the 
executive functioning (such as tasks in which one’s own behaviour must 
be adjusted or corrected).

In addition to subtyping, the neurobiological parameters could also be 
used to investigate the extent to which treatment objectives are achieved. 
Results of standardisation and validation studies of neurobiological 
parameters could be obtained in the short term. Some neurobiological 
factors, such as testosterone level, may also have added value in risk 
assessment.
Supplementary neurobiological instruments can also provide 
methodological benefits. In the context of judicial interventions, 
adolescents and adults are diagnosed mainly on the basis of 
questionnaires and interviews. These methods are sensitive to distortion, 
such as when individuals provide certain answers because they think 
they are socially acceptable. Supplementary neurobiological instruments 
are not as prone to such difficulties, although they do have their own 
limitations.
More and more is being learned about the relationship between 
genetic profiles and the risk of specific psychological and behavioural 
problems, including antisocial behaviour. Research shows that genetic 
characteristics can provide important information in psychiatry 
concerning the chance of success and side affects of the application of 
medication. Several scientists expect that genetic profiles will play a more 
significant role in the needs assessment for (behavioural) interventions 
in the future. It is important to consider how and under which conditions 
such information can be used with regard to needs assessment and 
evaluation of judicial interventions. Subtyping on the basis of genetic 
profiles in order to acquire more knowledge through research could be an 
initial step in this.

Renewal of interventions
Firstly, neurobiological factors can contribute to the further development 
of interventions already used in the judicial context, such as cognitive 
behavioural therapeutic programmes and pharmacological treatment. 
Secondly, they can contribute to the development of new interventions, 
including interventions already developed and studied for efficacy 
in other settings, but not yet applied in the judicial context, such as 
neuropsychological tasks used in a teaching and education context, which 
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stimulate certain brain functions that are also important in relation to 
antisocial behaviour. The possibility of training subconscious thought 
processes is being studied in addiction research. This may be also useful 
for children or adults with antisocial behaviour who express a ‘hostility 
bias’, the tendency to interpret ambiguous situations as hostile. Research 
is also being conducted on the possibility of influencing the sensitivity 
to punishment and reward by means of neuropsychological tasks or 
neurological techniques like TMS. Furthermore, the use of reward 
paradigms may be an alternative in behavioural interventions and parent 
training for (young) offenders who are less sensitive to punishment but 
who are strongly reward-oriented.

Increasing knowledge on the mechanisms behind the effects of neglect 
and abuse on (later) behaviour may eventually provide a basis for the 
renewal of interventions. This could include interventions that support 
the development of social information processing and cognitive 
functions, such as training executive functions. Some scientists also 
recommend researching whether the administration of oxytocin could 
help people who do not produce enough oxytocin themselves. A link is 
also being made between low reactivity of the hormonal stress system, as 
found in children who exhibit a lot of antisocial behaviour, and cognitive 
and emotional problems (such as an increased tendency to interpret social 
situations as hostile). Scientists argue that the cortisol peak that occurs 
in normal test subjects in response to a stressful event may be necessary 
in order to assess the nature of a conflict and respond in a proportional 
manner. Such a cortisol peak is not found in children with antisocial 
behaviour. A hormonal stress system that does not function as well as it 
should, as seen among antisocial children, may hinder the cognitive and 
emotional information processing needed for behavioural therapeutic 
interventions. In that case, treatment of children with reduced base 
cortisol levels or a reduced physiological reaction to stressors may 
be more effective if the operation of the hormonal stress system is 
normalised medicinally first, before offering behavioural interventions. 
More scientific research could be conducted on the dysfunctions and 
pharmacological treatment possibilities of the HPA axis in children and 
adults with antisocial behaviour.

Pharmacological treatment in addition to and in combination with 
psychological interventions may also be beneficial, particularly for 
severe aggression. Pharmacotherapy of human aggression is an area 
in which relatively little research has been conducted. Research into 
the neurobiological factors associated with antisocial behaviour 
and the models for different types of abnormal human aggression 
can undoubtedly form an important source of inspiration. There are 
examples of research in which imaging techniques are used to gain more 
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insight into the active mechanisms of medication therapy for aggressive 
behaviour.
On the basis of current data, pharmacotherapy is regarded as a promising 
part of interventions for boundary-transgressing sexual behaviour, 
in addition to psychological treatment and supervision. Although 
medication is applied specifically to these aspects, little is known about 
the neurobiology and endocrinology of different types of boundary-
transgressing sexual behaviour. For example, it could be important to 
investigate if and in which parts of the hypothalamus-pituitary-gonadal 
(HPG) axis and the HPA axis abnormalities may occur among sex 
offenders. A better understanding of these mechanisms could contribute 
to an increase in the efficacy of (pharmacological) interventions.
There is a great shortage of methodologically sound efficacy studies on 
pharmacotherapy in humans with severe aggression as well as libido-
suppressing medication in sex offenders, even though such medication is 
regularly used in practice.

More and more research is being conducted on candidate genes 
that may be considered risk factors for specific problems, including 
psychiatric disorders, addiction and persistent antisocial behaviour. The 
suspected likelihood of the importance of interactions between genetic 
predisposition (such as variants of the MAOA gene, DRD4 gene, COMT 
gene or 5HTT gene; see Appendix 3 for explanation), brain development 
and environmental factors (unfavourable child-rearing conditions) in 
the development of antisocial behaviour has been discussed above. 
Medication tailored to the patient’s genetic profile is used for different 
somatic diseases (for example, in breast cancer treatment), and 
‘pharmacogenetics’ are also being used increasingly in research and 
treatment of psychiatric illnesses. These developments may also be 
important in research on interventions for antisocial behaviour, for 
instance with respect to variants of MAOA and other genes that affect 
brain development.

An increasing number of studies use imaging techniques such as fMRI 
to show that psychological treatment can affect biological processes 
in the brain. Such research is important because it can increase our 
understanding of the active mechanisms of psychotherapy. It is advisable 
to acquire such knowledge on psychological treatments aimed at reducing 
antisocial behaviour as well, which knowledge could then be used to 
develop the most effective psychological treatments possible.

Broadening and interdisciplinarity
Many of the neurobiological studies discussed in this study involve violent 
offenders, forensic psychiatric patients or children or adolescents with 
behavioural disorders. It would be useful to extend this research to other 
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populations to determine whether the findings concerning neurological 
processes associated with antisocial behaviour can be utilised in a 
broader perspective. An example is the possibility of customising 
measures imposed on people who commit traffic offences involving 
aggression or reckless behaviour. Another example is (lighter) forms of 
antisocial behaviour, such as vandalism and hooliganism.

The discussed research is also relevant to cooperation of the judicial 
authorities at local level, for example with municipal authorities, partly 
because the discussed insights are relevant for promoting social cohesion 
as well as identifying and reducing antisocial behaviour. Furthermore, 
the discussed research is relevant to areas such as youth care and mental 
and general health care. Examples include the problem of aggression in 
regular psychiatry, the relationship between stress and aggression, the 
relationship between stress and depression, and the importance of early 
prevention and prenatal care. In addition, the neurobiological insights 
and lines of research addressed are important in education. These 
subjects should be given more attention in university and post-university 
education in law. Neurobiological research on antisocial behaviour is also 
important in primary and continuing education because, for example, 
this can lead to a greater understanding of how to deal with antisocial 
behaviour among students.

Many scientists agree that researchers from different disciplines should 
work together to study complex issues like antisocial behaviour at 
multiple levels. Better use could be made of adjoining fields of research, 
for example in collaborative projects, when studying issues with regard 
to crime prevention and reduction. This applies for instance to fields, 
such as health care, education and studies on animals. Cause and effect 
relationships can often be researched in animals using experimental 
studies that cannot be performed on humans for practical and/or ethical 
reasons.

Conclusions

Neurobiological and behavioural genetic scientific research has had 
a significant influence on general psychiatry in the last decade. It has 
contributed substantially to the understanding of psychiatric disorders 
such as schizophrenia and depression. Neurobiological and behavioural 
genetic research is still relatively unknown in legal circles, and it is still 
underused in policy, practice and scientific research with regard to 
judicial interventions. This applies to forensic psychiatry, behavioural 
interventions and forensic care in the prison system and juvenile 
institutions, outpatient treatment and (probation) supervision.
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In summary, the lines of neurobiological research discussed in this study 
can aid in:
– Gaining a better understanding of the underlying mechanisms and 

driving forces of antisocial behaviour
– Keeping existing behavioural interventions up to date
– Keeping up to date and further developing diagnostic tools and risk 

management tools
– Selecting the most suitable interventions (subtyping)
– Developing new interventions for individuals who do not respond to 

traditional interventions
– Gaining further insight into the underlying mechanisms of the 

development, maintenance and discontinuation of antisocial 
behaviour

– The further development of knowledge on protective factors against the 
development of antisocial behaviour

– Gaining more insight into the possibilities of preventing children and 
adolescents from turning to antisocial behaviour

– Influencing the (Dutch) research agenda to ensure that neurobiological 
research relevant to (future) judicial applications is conducted.

Finally, the following four recommendations are made:
1 The underlying principle should be that biological parameters 

should be just as involved in research, diagnosis and treatment as 
psychological and social parameters. Without the biological factors, 
we will miss important underlying mechanisms and driving forces of 
(antisocial) behaviour.

2 Ensure interdisciplinary research involving social, psychological and 
biological factors as well as scientists from different disciplines.

3 Involve practitioners (for example, care providers in custodial 
institutions) in the development of research plans and questions from 
the start, and do not wait to involve them until scientific findings are 
ready for application in practice.

4 Ensure the transfer of knowledge to society, and to study programmes 
for lawyers and others who are active in judicial policy and in practice.

The main conclusion of this literature study is that the studies discussed 
support the argument that neurobiological factors deserve a structural 
place in research into the causes, prevention and reduction of antisocial 
behaviour.
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Bijlage 3
Verklaring begrippen
Allel: Een allel is een bepaalde variant van een gen. Een mens heeft 
gewoonlijk twee varianten van ieder gen: op elk van twee overeenkomstige 
chromosomen één. Deze worden allelen genoemd. Een ander woord voor 
een allel dat bij meer dan 1% van de bevolking voorkomt, is polymorfisme.

Amygdala: Ook wel amandelkern genoemd vanwege de vorm. Het betreft 
groepen hersencellen die diep in de hersenen liggen en betrokken zijn bij 
verwerking van emotionele informatie. De amygdala heeft een sturende 
rol bij de emotionele waarneming van de omgeving, bijvoorbeeld het inter-
preteren van gezichtsuitdrukkingen als vriendelijk of vijandig. Ze voegt 
als het ware de emotionele kleuring aan de waarneming toe (Buikhuisen, 
2006; Kahn, 2006). De amygdala kan heel snel en vroeg in het proces van 
de reactie op en verwerking van emotionele informatie reageren.

Anatomische positie: De volgende termen worden veel gebruikt bij de 
aanduiding van gebieden in de hersenen. Anterior: aan de voorkant van 
het lichaam; Posterior: aan de achterkant van het lichaam; Lateraal: aan de 
zijkant van het lichaam; Ventraal: in de richting van de neus; Dorsaal; in 
de richting van de rug; Mediaal: in de richting van de midden-as van het 
lichaam; Caudaal: in de richting van de voeten; Craniaal: in de richting 
van het hoofd.

Anterior Cingulate Cortex (ACC): Dit gebied ligt in de mediale prefrontale 
cortex (MPFC). Het maakt deel uit van het neurale circuit voor emotie-
verwerking en er bestaan veel verbindingen met de orbitofrontale cortex 
(OFC) en de amygdala. Een van de functies van de ACC zou zijn het coör-
dineren van aandachtsprocessen, specifiek bij de detectie van fouten en 
het signaleren en evalueren van conflicterende informatie (Gazzaniga 
et al., 2002). De ACC is actief bij prikkels met een straffend of belonend 
karakter en wordt ook in verband gebracht met het verwerken van pijn-
prikkels. De activiteit van de dorsale anterior cingulate cortex (DACC) 
weerspiegelt vermoedelijk niet zozeer de pijnprikkels op zichzelf, maar 
vooral om het aversieve karakter van deze prikkels.

Arousal: De mate van arousal verwijst naar de mate waarin het zenuwstel-
sel geactiveerd is.

Autonome zenuwstelsel (AZS): Het gedeelte van het zenuwstelsel dat 
onwillekeurig en buiten onze bewuste beheersing functioneert. Het AZS 
regelt functies zoals de hartslag, verwijding en vernauwing van bloed-
vaten en reacties van de zweetklieren. Lichamelijke reacties op stress en 
 emotionele opwinding zijn bijvoorbeeld verhoging van de hartslag en ook 
reacties van de zweetklieren die meetbaar zijn als verlaging van de elek-
trische weerstand van de huid. Reacties van het AZS worden in gang gezet 
door activiteit van hogere hersengebieden, met name de hypothalamus 
(Vingerhoets & Lannoo, 1998).
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Basale ganglia: De basale ganglia fungeren als een motorisch controle-
systeem, dat de bewegingen via de skeletspieren regelt. Het zijn een aantal 
kernen die uit grijze stof (cellichamen) bestaan, gelegen diep midden in de 
hersenen.

Beeldvormende technieken: Technieken waarmee gedetailleerde beelden 
van de hersenen kunnen worden gemaakt zijn Computertomografie (CT), 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emissie Tomografie (PET).

Bed nucleus van de stria terminalis (BST): Een klein gebied (kern) in de 
hersenen dat betrokken is bij langduriger angst- en stressreacties. Het 
heeft nauwe verbindingen met de amygdala en de hypothalamus (Walker, 
Toufexis & Davis, 2003).

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF): BDNF is een van de zogeheten 
neurotrope factoren. Dit zijn eiwitten die belangrijk zijn voor het goed 
functioneren van hersencellen. BDNF bevordert de groei en de overleving 
van hersencellen in onder meer de cortex en de hippocampus. BDNF 
speelt ook een rol bij de vorming van nieuwe hersencellen uit stamcel-
len en bij de groei van nieuwe synapsen, de verbindingspunten tussen 
hersencellen. Deze synaptische plasticiteit is belangrijk voor bijvoorbeeld 
leer- en geheugenprocessen (Binder & Scharfman, 2004).

Catechol-O-methyltransferase-gen (COMT-gen): COMT is een enzym dat 
een rol speelt bij de afbraak van de neurotransmitter dopamine in de 
hersenen. Het kent twee varianten: het Val-allel en het Met-allel. Omdat 
een mens van elk van de ouders een allel krijgt, komen ze bij mensen voor 
in de combinaties Val/Val, Val/Met of Met/Met. Het COMT-gen wordt 
onder meer in verband gebracht met schizofrenie. Cannabisgebruik 
verhoogt de kans op schizofrenie, maar die kans is niet voor iedereen 
gelijk. Mensen met het genotype Val/Val (ongeveer een kwart van de 
bevolking) hebben bij cannabisgebruik een meer dan vier keer zo grote 
kans op het ontwikkelen van schizofrenie als gemiddeld (Kahn, 2007).

Chromosomen: Structuren die het DNA bevatten en in de kern van elke 
lichaamscel voorkomen. Mensen hebben normaal gesproken 46 chromo-
somen die paarsgewijs voorkomen, dus totaal 23 paren. De chromosomen 
zijn op een vaste manier paarsgewijs genummerd van 1 tot 23. Een kind 
krijgt van ieder van de ouders één chromosoom van elk paar.

Cognitief: Verwijst naar de mogelijkheden om te denken, kennen, beoor-
delen, herinneren, verbeelden en beslissen (Zelazo, Craik & Booth, 2004).

Computer Tomografie (CT): Hierbij wordt een dunne röntgenstraal door 
het hoofd geleid vanuit verschillende hoeken, zodat als het ware een 
doorsnede ontstaat, waarbij de hoeveelheid geabsorbeerde straling wordt 
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g emeten. De combinatie van de metingen geeft de dichtheid van het weef-
sel op elk punt van de doorsnede weer.

Disruptive Behavior Disorder (DBD): Wanneer kinderen of jeugdigen 
ernstig en persistent antisociaal gedrag vertonen, wordt gesproken van 
DBD. DBD omvat de zogeheten Conduct Disorder (CD) en de Oppositio-
nal Defiant Disorder. De Nederlandse benaming is gedragsstoornis. Bij 
volwassenen spreekt men van een antisociale persoonlijkheidsstoornis 
(ASP).

DNA (desoxyribonucleïnezuur): Het DNA dat in de chromosomen in de 
kern van elke lichaamscel aanwezig is, bevat de blauwdruk of codes van 
de erfelijke aanleg van het individu. DNA-moleculen zijn opgebouwd uit 
de vier zogeheten stikstofbasen: adenine, thymine, guanine en cytosine, 
meestal aangeduid met A, T, G en C. Het DNA bestaat uit lange dubbele 
ketens van deze basen in verschillende volgordes. De basen liggen daarin 
twee aan twee tegenover elkaar.

DRD4-gen: Het DRD4-gen bevat de code voor de dopamine D4-receptor. 
Er bestaan zeven vormen of polymorfismen van, die respectievelijk 
bestaan uit 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 herhalingen van een bepaalde sequentie 
van 48 baseparen op chromosoom 11. De korte vormen (van 2, 3, 4 of 5 
herhalingen) coderen voor D4-receptoren die relatief efficiënt zijn in het 
binden van dopamine en de lange vormen (van 6,7 of 8 herhalingen) voor 
D4-receptoren die daarin minder efficiënt zijn. De korte vormen komen 
veel voor (85% van de allelen in de bevolking) en de lange minder (15% 
van de allelen). De lange variant wordt onder meer in verband gebracht 
met een verhoogde neiging tot het zoeken van stimulatie/sensatie en een 
verhoogde kans op hyperactiviteit.

Electroencephalografie (EEG): Techniek waarmee patronen en locaties van 
elektrische activiteit in de hersenen worden onderzocht met behulp van 
elektroden die op de schedel worden aangebracht.

Emotieregulatie: Deze term verwijst naar de mate waarin emoties tot 
uiting komen of juist worden onderdrukt, de mate waarin emoties worden 
herkend en de intensiteit waarmee ze worden beleefd.

Endocrinologie: De wetenschap die zich bezighoudt met de endocriene 
klieren. Dit zijn klieren die stoffen afscheiden in het lichaam (bijvoorbeeld 
de hypofyse, de bijnieren, de testikels of de schildklier).

Epigenetica. Erfelijke veranderingen in de genactiviteit zonder dat de volg-
orde van het DNA verandert (Qiu, 2006).
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Executieve functies (EF): Een term uit de psychologie die verwijst naar 
het bewust beheersen van denken en doen, het reguleren van emoties 
en gedrag. Executieve functies worden ook wel aangeduid als ‘hogere 
cognitieve functies’, dat wil zeggen functies die ingewikkelde infor-
matieverwerking vereisen (Gazzaniga et al., 2002). Executieve functies 
omvatten het identificeren van problemen, het nemen van beslissingen, 
planning, het gericht blijven op een taak, het zich flexibel aanpassen aan 
veranderende situaties, het beheersen van impulsen, het combineren van 
informatie, het monitoren en zo nodig aanpassen van het eigen gedrag 
(response monitoring), en het detecteren van fouten.

Farmacogenetica: De omgeving, het dieet en de algehele gezondheids-
toestand van iemand kunnen beïnvloeden hoe hij of zij op medicatie 
reageert. De genetische kenmerken vormen daarbij vermoedelijk een 
sleutelfactor. De studie van de relatie tussen de reacties van een individu 
op medicatie en zijn of haar genetische profiel wordt farmacogenetica 
genoemd. Het doel van deze tak van wetenschap is om te begrijpen via 
welke mechanismen de genetische kenmerken bepalen hoe goed een 
bepaald medicament in het lichaam werkt en welke bij-effecten naar 
verwachting optreden. Deze kennis kan ertoe bijdragen dat artsen farma-
cologische behandeling met grotere precisie kunnen afstemmen op wat 
het individu nodig heeft (King Badouin Foundation/Rathenau Instituut, 
2004).

Fenotype. De verschijningsvorm van een individu met alle uiterlijke en 
gedragskenmerken die het heeft.

Fusiform Face Area (FFA): Gebied in de occipitaalkwab dat in verband 
gebracht wordt met het herkennen van gezichten. De amygdala lijkt alleen 
geactiveerd te worden als gezichten moeten worden geëvalueerd op hun 
positieve of negatieve waarde (Cozolino, 2006).

Gen: Een gen is een stukje DNA dat de code bevat voor de ontwikkeling 
van een bepaald ‘product’, bijvoorbeeld een bijdrage aan een uiterlijk 
kenmerk zoals oogkleur, of een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
neurotransmittersysteem.

Genotype. De genetische kenmerken van een individu.

Hippocampus: De hippocampus ligt in het achter de slaap gelegen 
gedeelte van de voorhersenen. De hippocampus maakt deel uit van een 
neurocircuit voor emotieregulatie (evenals onder meer de amygdala) en 
wordt in verband gebracht met emotionele processen en met het geheugen 
(Gazzaniga et al., 2002).
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HPA-as (hypofyse-pituitary-adrenal axis): Deze hormonale stress-as loopt 
van de hypothalamus via de hypofyse naar de bijnier. De hypothalamus 
produceert CRH (corticotropine releasing hormone), dit stimuleert de 
hypofyse tot afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) dat op 
zijn beurt de bijnierschors aanzet tot productie van het stresshormoon 
cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat het lichaam langere tijd met stress om 
kan gaan (bijvoorbeeld door een betere beschikbaarheid van energie) 
maar kan op de lange duur schade veroorzaken. Er zijn bijvoorbeeld effec-
ten op het immunsysteem (Kahn, 2006).

5HTT-gen: Dit zogeheten serotonine transporter-gen codeert voor een 
eiwit dat de boodschapperstof serotonine na gedane arbeid weer terug in 
de hersencellen transporteert. Het 5HTT-gen komt in twee vormen voor: 
een lange en een korte. Ieder mens krijgt twee varianten van het gen, één 
van ieder van zijn ouders. Ongeveer tweederde van de bevolking heeft 
één of twee exemplaren van de korte variant. De korte variant lijkt een 
rol te spelen bij het ontstaan van depressie na een stressvolle gebeurte-
nis, terwijl de lange variant daartegen juist een beschermend effect lijkt 
te hebben (Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, Harrington, McClay, Mill, 
Martin, Braithwaite & Poulton, 2003).

Hypothalamus: De hypothalamus bestaat uit meer dan 20 kleine kernen 
die onderling verbonden zijn en speelt een belangrijke rol bij het reguleren 
en in evenwicht houden van allerlei lichaamsfuncties, zoals tempera-
tuur, dorst, honger en seksuele behoeften. De hypothalamus beheerst de 
hormoonafgifte via de hypofyse door middel van een eigen serie hormo-
nen. De hypothalamus vormt samen met de hypofyse een brug tussen het 
centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg) en de hormoonsystemen, 
bijvoorbeeld de hormonale assen die bij seks en bij stress betrokken zijn 
(Vingerhoets & Lannoo, 1998).

Hypofyse: De hypofyse regelt de uitscheiding van hormonen door de 
hormoonproducerende klieren in het lichaam.

Inhibitie: Het proces van het tegenhouden of stoppen van bijvoorbeeld een 
handeling.

Insula of insulaire cortex: De insula bevindt zich in het middelste deel van 
zijkant van de hersenhelften, op de overgang van de hersenschors (cortex) 
en de middenhersenen. De insula is betrokken bij de verwerking van 
emotionele informatie (bijvoorbeeld afkeer, angst, woede, liefde) en krijgt 
onder meer input van de amygdala. Gedacht wordt dat de insula fysieke 
prikkels in kaart brengt die met emoties verband houden en zo bijdraagt 
aan bewustwording van de emotionele ervaring. Recent wordt de insula 
ook in verband gebracht met emotionele empathie vanwege de activiteit 
van spiegelneuronen die in het gebied is gevonden.
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Laterale temporale cortex: Deze is onder meer gevoelig voor visuele prik-
kels. De ook in dit gebied gelegen posterior superior temporal sulcus (PSTS) 
zou gevoelig zijn voor bewegingen van levende wezens. Beide gebieden 
worden in verband gebracht met cognitieve empathie.

Magnetic Resonance Imaging (MRI): In het Nederlands nucleomagnetische 
resonantie (NMR) maar meestal wordt de Engelse term gebruikt. De MRI 
maakt gebruik van een sterk magnetisch veld waarbij radiogolven in dat 
veld worden gebruikt om reacties van een bepaald atoom (meestal water-
stof) dat in hersenweefsel aanwezig is te veroorzaken. De minieme span-
ningswisselingen die ontstaan door de veranderingen in de positie van 
de waterstofatomen worden gemeten (Vingerhoets & Lannoo, 1998). MRI 
maakt zeer gedetailleerde beelden mogelijk en het brein kan vanuit alle 
hoeken worden gevisualiseerd, ook driedimensionaal. MRI-scans kunnen 
niet alleen de structuur of anatomie van de hersenen weergeven (sMRI), 
maar ook de functie of werking van de hersenen in beeld brengen op basis 
van de mate van bloedvoorziening of zuurstofverbruik van de desbetref-
fende hersencellen (fMRI).

MAOA-gen: Dit is een gen dat verantwoordelijk is voor het aanmaken van 
het enzym monoamine oxidase A (MAOA) dat betrokken is bij de regulatie 
van de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Daarnaast heeft het ook 
effect op de hoeveelheid dopamine en noradrenaline in de hersenen. Dit 
gen komt bij mensen in twee vormen of polymorfismen voor. De ‘korte’ 
variant zorgt voor een minder efficiënte verhoging van de hoeveelheid 
serotonine dan de ‘langere’ variant. Het MAOA-gen ligt op het X-chromo-
soom. Dat betekent dat mannen slechts één variant van het gen hebben, 
de korte of de lange vorm. Vrouwen hebben twee varianten: kort-kort, 
lang-lang of kort-lang.

Moleculaire genetica: De wetenschap die zich bezighoudt met de effecten 
van specifieke genen op het individu. De genen worden daarbij bestudeerd 
op het niveau van het DNA. Een voorbeeld is het MAOA-gen dat twee veel-
voorkomende varianten kent. Deze varianten zijn op het niveau van de 
aantallen en volgordes van de basen in de DNA-strengen beschreven.

Neurobiologie: De tak van de biologie die zich bezighoudt met de werking 
van het zenuwstelsel. In deze literatuurstudie gaat het vooral om de 
 hersenen.

Neurocircuit: Tegenwoordig denken hersenwetenschappers eerder in 
circuits met bepaalde functies, dan in aparte hersengebieden. Een circuit 
bestaat uit meerdere groepen hersencellen of hersengebieden die via 
verbindingen elkaar kunnen beïnvloeden en gezamenlijk een rol spelen bij 
een bepaalde functie. Zo wordt bijvoorbeeld een circuit voor de regulatie 
van emoties onderscheiden, bestaand uit onder meer de PFC en amygdala.
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Neuropeptiden: Naast de neurotransmitters bestaan er peptiden (eiwit-
ten) die ook een rol spelen bij het doorgeven van boodschappen tussen 
hersencellen. In 1998 waren er zo’n 30 bekend (Vingerhoets & Lannoo, 
1998). In tegenstelling tot neurotransmitters die in hoge concentraties 
werken en een korstondig effect hebben, zijn neuropeptiden werkzaam in 
lage concentraties en hebben ze een langdurig effect. Een voorbeeld van 
een neuropeptide is oxytocine, dat een centrale functie heeft bij sociale 
bindingen.

Neuropsychologie: De tak van de psychologie die zich bezighoudt met 
de relatie tussen gedrag en het (dys)functioneren van de mensenlijke 
 hersenen.

Neurotransmitters: Chemische stoffen die signalen doorgeven van de 
ene hersencel naar de andere. Deze kunnen leiden tot verhoogde of juist 
verminderde activatie van een bepaalde functie of circuit. Voorbeelden 
zijn serotonine, dopamine en noradrenaline, samen aangeduid als de 
monoaminen.

Oxytocine: Het hormoon en herseneiwit (neuropeptide) oxytocine heeft 
een cruciale rol bij positieve sociale bindingen.

Paretiale cortex, laterale paretiale cortex (LPAC), mediale paretiale cortex 
(MPAC): De paretiale kwab is belangrijk voor het integreren van zintuige-
lijke informatie vanuit verschillende delen van het lichaam.

Polymorfisme: Van hetzelfde gen kunnen meer vormen voorkomen, ook 
wel polymorfismen genoemd.

Positron-Emissie Tomografie (PET): Hierbij wordt een merkstof ingespoten 
die door hersencellen wordt opgenomen wanneer zij glucose opnemen. 
Het opnemen van glucose wordt gebruikt als indicatie dat hersencellen 
actief zijn. De concentratie van de merkstof laat dan een patroon zien van 
welke hersengebieden bij een bepaalde taak of in een bepaalde situatie 
actief zijn en welke niet of minder.

Prefrontale cortex (PFC): Dit is het meest aan de voorkant gelegen deel van 
de frontaalkwab. De PFC is betrokken bij de hogere aspecten van motori-
sche beheersing en de executieve functies zoals het aansturen en zo nodig 
bijstellen van het eigen gedrag, bijvoorbeeld het beheersen van emotionele 
impulsen. Dit zijn taken die de integratie van informatie over langere 
tijd vergen (Gazzaniga et al., 2002). De PFC wordt verdeeld in meerdere 
gebieden. De laterale prefrontale cortex (LPFC) die onder meer bij het 
werkgeheugen is betrokken. De dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) 
is betrokken bij het vasthouden van niet langer aanwezige zintuigelijke 
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informatie, beheersing van selectieve aandacht, plannen en intenties. De 
laterale prefrontale cortex (LPFC) is ook betrokken bij zelfregulatie. Vooral 
de ventrolaterale prefrontale cortex (VLPFC) wordt in verband gebracht 
met het onderdrukken van voorliggende reacties, houdingen en overtui-
gingen, en ook met zelfreflectie en met het cognitieve herwaarderen van 
negatieve emotionele ervaringen (Lieberman, 2007). Orbitofrontale cortex 
(OFC). Dit gebied wordt in verband gebracht met sociale en emotionele 
besluitvorming (Gazzaniga et al., 2002). Tussen de OFC en de amygdala 
en omgekeerd zijn er uitgebreide verbindingen zodat ze elkaar wederzijds 
kunnen beïnvloeden (Kahn, 2006). Gedacht wordt dat de OFC een belang-
rijke rol speelt bij het aanleren van associaties tussen een prikkel en belo-
ning of straf. Het meer centrale deel van de OFC wordt de ventromediale 
prefrontale cortex (VMPFC) genoemd. Dit is betrokken bij de beheersing 
van het activeren van motivatie en emoties. Functieverlies kan resulteren 
in sociale en emotionele ontremming, apathie en initiatiefloosheid. Inter-
acties tussen de OFC en de amygdala spelen vermoedelijk een belangrijke 
rol bij sociale cognitie door middel van het koppelen van sociale oordelen 
aan zintuigelijke waarnemingen op basis van hun motivationele waarde 
(Adolphs, 2003). Mediale prefrontale cortex (MPFC of mediale frontale 
cortex, MFC). Dit gebied is onder meer betrokken bij zelfbewustzijn zoals 
reflectie op eigen ervaringen (Lieberman, 2007). Dorsomediale prefrontale 
cortex (DMPFC). Deze zou onder meer betrokken zijn bij cognitieve empa-
thie (Theory of Mind), het zich indenken van de mentale toestand van 
anderen (Lieberman, 2007).

Septum, septale gebied, Het septale gebied is onderdeel van het circuit voor 
emotieverwerking en wordt in verband gebracht met aangename, belo-
nende (seksuele) stemming (Vingerhoets & Lannoo, 1998).

Serotonine: De neurotransmitter serotonine (5-hydroxy tryptamine, 5-HT) 
is van belang bij agressie, depressie en angst. Tekorten aan serotonine in 
de hersenen worden onder meer in verband gebracht met impulsief agres-
sief gedrag, impulsiviteit en negatieve emotionaliteit. Serotonine kent een 
14-tal verschillende receptoren of aanhechtingsplaatsen op zenuwcellen 
die elk op hun eigen wijze het serotoninesysteem beïnvloeden.

Stria terminalis: Een bundel vezels die de amygdala met het septale gebied 
en met de hypothalamus verbindt.

Substantia innominata: hersengebiedje behorend bij het circuit voor 
emotieverwerking.
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