
Samenvatting

Waarom dit rapport?

In dit rapport is geïnventariseerd op welke manier neurowetenschappelijke
kennis toegepast kan worden in de jeugdstrafrechtketen. Neurowetenschap-
pelijk onderzoek naar antisociaal gedrag is in de laatste decennia enorm toe-
genomen. Daardoor weten we nu bijvoorbeeld dat bij personen met ernstig
antisociaal gedrag afwijkingen worden gevonden in bepaalde neurobiologi-
sche processen, waaronder fysiologische activiteit, hormoonafgifte en de
werking van sommige hersengebieden. Er is steeds meer vraag naar neuro-
wetenschappelijke kennis in het veld van Veiligheid en Justitie. Dat geldt ook
voor de jeugdstrafrechtketen. Neurowetenschappelijke informatie vormt net
als bijvoorbeeld kennis over psychologische en sociale factoren, een deel van
de ‘puzzelstukjes’ die nodig zijn om menselijk gedrag beter te verklaren.
Recent onderzoek laat zien dat het betrekken van neurowetenschappelijke
kennis, naast de gebruikelijke sociale en psychologische aspecten, kan leiden
tot een meer effectieve en efficiënte aanpak van jeugdcriminaliteit.

Voor wie is dit rapport bedoeld?

Het rapport is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn binnen de jeugdstraf-
rechtketen of anderszins te maken hebben met vraagstukken op het gebied
van antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten. Dit betreft onder meer
beleids- en uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie, de justitiële inrichtingen, de jeugdreclassering, de rechterlijke macht, de
Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming, het Open-
baar Ministerie en de politie. Dit rapport is ook bedoeld voor gemeenten en
scholen. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de
jeugdzorg gedecentraliseerd, waaronder ook preventie van gedragsproble-
men en basis- en specialistische hulp en interventie bij gedragsproblemen.
De studie is ook bedoeld voor wetenschappers. De samenwerking tussen
maatschappelijke en wetenschappelijke partners is cruciaal. Dat is omdat de
meeste van de in dit rapport als kansrijk benoemde meetinstrumenten, pre-
ventie- en interventiemethoden bij benutting als pilots in practice tegelijk
nader wetenschappelijk onderzoek vereisen.

Het onderzoek

De huidige meetinstrumenten, preventiestrategieën en interventiemethoden
voor jeugdige delinquenten zijn veelal volledig gebaseerd op sociale en psy-
chologische modellen van antisociaal gedrag waarin nog geen neuroweten-
schappelijke kennis en methoden zijn betrokken. Dit onderzoek betreft een
inventarisatie van praktijkgericht neurowetenschappelijk onderzoek voor de



jeugdstrafrechtketen op de volgende drie gebieden: instrumenten, preventie
en interventie.

Onderzoeksvragen

Om een beeld te krijgen van hoe neurowetenschappelijke kennis ingezet kan
worden op deze terreinen, zijn de volgende vragen centraal gesteld:
Op welke manier is neurowetenschappelijke kennis bruikbaar voor:
1 …het gebruik van meetinstrumenten in de jeugdstrafrechtketen?
2 …preventie van antisociaal gedrag bij jeugdigen?
3 …gedragsinterventies ten aanzien van antisociaal gedrag bij jeugdigen?

Onderzoeksmethoden

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is gebruikgemaakt van
systematisch onderzoek van literatuur uit binnen- en buitenland en vraag-
gesprekken met experts uit wetenschap en praktijk.

Functie van het rapport

Dit rapport betreft een inventarisatie van mogelijke neurowetenschappelijke
toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Er worden richtingen aangegeven
en concrete voorbeelden aangedragen voor toepassingen in de jeugdstraf-
rechtketen. Het daadwerkelijk implementeren van neurowetenschappelijke
kennis in de praktijk gaat een stap verder dan in dit rapport mogelijk is en
vraagt uitdrukkelijk om gespecialiseerde expertise. Omdat neurowetenschap-
pelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen nog in de kinderschoenen
staan, is het van belang om tegelijk met de invoering onderzoek te doen
gericht op het optimaliseren van de bruikbaarheid en methodologische kwa-
liteit. Ten slotte zijn er nog veel hiaten wat betreft onderzoek op het gebied
van neurobiologie en antisociaal gedrag. Om op de middellange termijn een
stevige vernieuwende basis te ontwikkelen voor toepassingen wordt een aan-
tal aanbevelingen voor onderzoek gedaan.

Stand van de kennis

Om te beginnen is systematisch geïnventariseerd wat er op dit moment
bekend is over neurobiologische factoren en antisociaal gedrag. De belang-
rijkste bevindingen worden hieronder per neurowetenschappelijk domein
weergegeven (tabel S1).
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Tabel S1 Belangrijkste bevindigen neurowetenschappelijke kennis en
antisociaal gedrag

Neurowetenschappelijk
domein

Belangrijkste bevindingen

Hersenen Er is een relatie tussen antisociaal gedrag en verminderde activiteit en volume
van bepaalde hersengebieden, waaronder frontale hersengebieden en de
amygdala.

Neuropsychologie Antisociaal gedrag wordt gekenmerkt door problemen in functies zoals zelf-
beheersing, planning, problemen oplossen, maar ook in sociale cognitie.

Neurotransmitters Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen verlaagde serotonineconcentra-
tie in het lichaam en antisociaal gedrag.

Hormonen Antisociaal gedrag wordt gekenmerkt door verlaagde of verstoorde cortisol-
concentraties en mogelijk verhoogde testosteronconcentraties.

Psychofysiologie Er bestaat een duidelijk verband tussen antisociaal gedrag en een verlaagde
hartslag in rust.

Genen Genen spelen in combinatie met de omgeving een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van antisociaal gedrag.

Bovenstaande neurowetenschappelijke bevindingen zijn niet los van elkaar
te zien. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat personen met ongevoelige/
emotieloze kenmerken minder vatbaar zijn voor stress en straf. Dit heeft er
waarschijnlijk mee te maken dat hun stresssysteem minder sterk reageert.
Dat uit zich in een lage hartslag, lage concentraties van het stresshormoon
cortisol en is gerelateerd aan een verminderde activiteit in de amygdala.
Daarnaast zeggen bijna alle resultaten iets over de samenhang tussen anti-
sociaal gedrag en neurobiologische kenmerken, maar er is nog weinig bekend
over waarom bepaalde neurobiologische kenmerken afwijken bij individuen
met antisociaal gedrag. Onderzoek over bijvoorbeeld de voorspellende
waarde van neurobiologische kenmerken in relatie tot antisociaal gedrag is
relatief schaars. Ondanks deze aandachtspunten is het op basis van boven-
staande informatie duidelijk dat neurowetenschappelijke kennis extra inzicht
kan geven in de problematiek van individuen, aanvullend op de informatie
vanuit andere expertises.

Neurowetenschap en instrumenten

De volgende drie neurowetenschappelijke meetmethoden zijn interessant
voor en op korte termijn toepasbaar in de jeugdstrafrechtketen (tabel S2):

Tabel S2 Neurowetenschappelijke instrumenten

Neurowetenschappelijk
domein

Voorbeelden meetmethoden

Neuropsychologie Neuropsychologische testen die een beroep doen op werkgeheugen, aan-
dacht, zelfregulatie, emotieregulatie, empathie en cognitieve flexibiliteit

Hormonen Speeksel afnemen om cortisol- en testosteronconcentratie te bepalen
Psychofysiologie Hartslagmeters inzetten om hartslag in rust te bepalen
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Neurowetenschappelijke instrumenten moeten gezien worden als een aan-
vullende bron van informatie op bestaande instrumenten in de jeugdstraf-
rechtketen (waaronder vragenlijsten, dossieronderzoek en informatie van
derden). De combinatie van neurowetenschappelijke gegevens en psycho-
sociale informatie kan bijdragen aan het creëren van ‘biopsychosociale’ pro-
fielen (zie figuur S1). Dergelijke multidimensionale profielen kunnen ingezet
worden ten behoeve van:
– Risicotaxatie: door het integreren van neurobiologische risicofactoren,

zoals lage hartslag in rust, en beschermende factoren, zoals goede presta-
tie op neuropsychologische testen, kunnen risicotaxatie-instrumenten,
ter inschatting van het risico op recidive, verrijkt en verbeterd worden.

– Interventieplanning: neurowetenschappelijke kennis kan bijdragen aan
het voorspellen, het monitoren en het evalueren van behandeluitkomsten
en daarmee meer maatwerk leveren voor jongeren met antisociaal
gedrag.

– Bejegening en toezicht; neurowetenschappelijke kennis kan extra inzicht
geven in het functioneren en de behoeften van jongeren. Met deze kennis
kunnen de bejegeningsvorm en het toezicht beter daarop afgestemd wor-
den.

Figuur S1 Biopsychosociaal profiel
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Tot slot zijn er op dit moment verschillende innovaties die interessant zijn
voor de jeugdstrafrechtketen. Voorbeelden zijn wearables die fysiologische
kenmerken, zoals hartslag en huidgeleiding, eenvoudig kunnen meten (zoals
de Empatica polsband, zie figuur S2).
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Figuur S2 Empatica polsband

Neurowetenschap en preventie

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment vier neurowetenschappelijk geïnspi-
reerde preventiemethoden effectief kunnen zijn met betrekking tot het ver-
beteren van zelfregulatie en het verminderen van antisociaal gedrag op latere
leeftijd. Deze preventiemethoden kunnen primair ingezet worden (bij jeug-
digen uit de algemene populatie) of secundair (bij risicogroepen of jeugdigen
met antisociale kenmerken) (tabel S3):

Tabel S3 Neurowetenschappelijk geïnspireerde preventiemethoden

Preventiemethode Voorbeeld

Verrijken omgeving Sociale factoren zo beïnvloeden dat ze een positief effect hebben op
neurobiologische kenmerken

Zelfregulatietraining Beloningstraining, meditatietechnieken of zelfbeheersingssessies
Voedingssupplementen Waaronder omega-3-vetzuren
Gezinsinterventies Begeleiding gericht op ontwikkelen/verbeteren ouder-kindrelatie; effec-

ten gevonden op gedrag en fysiologisch stresssysteem kind

Naast het implementeren van neurobiologische preventiemethoden kan
neurowetenschappelijke kennis helpen bij:
– biopsychosociale screening om te bepalen bij wie preventie nodig is;
– het inhoudelijk verbeteren van bestaande preventiemethoden; zo zouden

bestaande preventiemethoden meer toegespitst kunnen worden op de
behoeften van het kind met kennis over de onderliggende neurobiologi-
sche tekorten;

– het monitoren van de vroege (neurobiologische) ontwikkeling van het
kind.
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Uit gesprekken met experts blijkt ook dat algemene voorlichting over de ont-
wikkeling van hersenen en gedrag gedurende de kindertijd en adolescentie
van belang is voor ouders, leraren en jongeren om gedrag beter te begrijpen
en probleemgedrag te voorkomen.

Neurowetenschappelijke kennis biedt de mogelijkheid om vanuit een ander
perspectief bij kinderen al op jonge leeftijd risicofactoren voor de ontwikke-
ling van antisociaal gedrag in kaart te brengen. Dit vraagt echter wel om een
maatschappelijk debat rondom de vragen wanneer begonnen zou moeten
worden met preventie en hoe ver we daarin zouden willen gaan.

Neurowetenschap en interventie

Een aantal neurobiologische interventies is interessant om op korte termijn
toe te passen in de jeugdstrafrechtketen (tabel S4):

Tabel S4 Neurobiologische interventiemethoden

Interventievorm Toelichting

Neuropsychologische training Het trainen van specifieke hersenfuncties waarin tekorten zijn gevon-
den bij personen met antisociaal gedrag (bijvoorbeeld met serious
gaming of virtual reality)

Mindfulnesstraining Door middel van meditatie bewustwording creëren
Voedingssupplementen Waaronder omega-3-vetzuren (figuur S3)
Psychofysiologische feedback Zoals het monitoren en beïnvloeden van eigen hartslag
Medicijnen Om de balans in bepaalde stoffen in de hersenen te herstellen

Naast het implementeren van neurobiologische interventies kan neurowe-
tenschappelijke kennis helpen bij:
– het inzicht geven in en stimuleren van behandelbereidheid;
– het vooraf voorspellen van behandeluitkomst ter verbetering van selectie

van de meest passende interventie;
– het monitoren en evalueren van de voortgang en uitkomst van interven-

ties;
– het inhoudelijk verbeteren van bestaande interventies; zo zou op basis

van neurowetenschappelijke kennis bijvoorbeeld een werkgeheugen- of
emotieherkenningsmodule toegevoegd kunnen worden aan bestaande
gedragsinterventies.

Ook op de langere termijn zouden enkele neurobiologische interventies inge-
zet kunnen worden die nu nog in ontwikkeling zijn en vooral experimenteel
worden getoetst. Een voorbeeld hiervan is neurofeedback.

Voor de implementatie van neurobiologische interventies geldt dat enkele
praktische en ethische uitdagingen in ogenschouw genomen moeten
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worden. Allereerst zijn niet van alle neurobiologische interventies de werking
en effectiviteit bekend. Daarnaast is het van belang dat bovengenoemde
interventies onder deskundige begeleiding geïmplementeerd worden en dat
er aandacht is voor onwenselijke bijwerkingen (van bijvoorbeeld medicatie).

Neurowetenschap in de praktijk

Neurowetenschappelijke kennis kan enerzijds bijdragen aan meer ‘maat-
werk’ en kan anderzijds helpen om individuen meer inzicht in het eigen
gedrag te geven. Zo is er bijvoorbeeld onder jongeren veel individuele variatie
in de hersenontwikkeling. Het meten (met neurowetenschappelijke instru-
menten) en beïnvloeden (met preventie- en interventiemethoden) van deze
individuele neurobiologische kenmerken, naast psychologische en sociale
kenmerken, draagt bij aan een meer persoonsgerichte aanpak. Ook het ver-
krijgen van meer inzicht in de eigen (neurobiologische) gegevens kan belang-
rijk zijn. Als een jongere weet dat ook biologische factoren een rol kunnen
spelen bij zijn gedrag, kan hij wellicht betere keuzes maken dan als deze fac-
toren buiten beeld blijven.
Wat is ervoor nodig om neurowetenschappelijke instrumenten, preventie en
interventie naar de praktijk te brengen? Te denken valt onder meer aan de
volgende punten:
– aandacht voor de vraag welke deskundigheid vereist is om neuroweten-

schappelijke instrumenten, preventie-, of interventiemethoden in de
praktijk te kunnen toepassen;

Figuur S3 Omega-3-visolie als behandelvorm
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– goede voorlichting en kennisoverdracht, onder andere om misverstanden
over interpretatie van neurowetenschappelijke gegevens te voorkomen;

– wetenschappelijke begeleiding bij de implementatie van neuroweten-
schappelijke instrumenten, preventie- en interventiemethoden;

– aandacht voor ethische aspecten, zoals eventuele bijwerkingen van medi-
catie, stigmatisering door vroege preventie en privacyaspecten van bij-
voorbeeld het gebruik van ‘lichaamseigen’ stoffen, zoals hormonen;

– aandacht voor richtlijnen omtrent omgaan met neurowetenschappelijke
gegevens, zoals eigenaarschap, gegevensbeheer en opslag van materiaal
en gegevens.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Uit dit rapport komt een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek voort.
Dit uit te voeren onderzoek geeft verdieping aan het reeds verzamelde bewijs
dat neurowetenschappelijke kennis toegevoegde waarde heeft voor de jeugd-
strafrechtketen en daarbuiten. Hieronder volgen enkele van de aanbeve-
lingen (zie voor de uitgebreidere lijst het volledige rapport):
a Ontwikkel aantrekkelijke en levensechtere neuropsychologische testen

voor jongeren voor screening en training van neuropsychologische func-
ties.

b Ontwikkel een neuropsychologische testbatterij toegesneden op functie-
stoornissen die relevant zijn voor jongeren in de strafrechtketen.

c Onderzoek met behulp van nieuwe technologieën cognitieve, emotionele
en psychofysiologische kenmerken van adolescenten met antisociaal
gedrag.

d Start (evaluatie)onderzoek naar de effecten van innovatieve neurobiologi-
sche preventie- en interventiemethoden op antisociaal gedrag en onder-
liggende neurobiologische kenmerken.

e Onderzoek potentiële neurobiologische indicatoren (o.a. neuropsycholo-
gische functies, psychofysiologie, maar ook genvarianten) van behandel-
succes verder op de mogelijkheden om ze in te zetten bij de toewijzing
aan behandelprogramma’s.

f Ontwikkel en onderzoek vernieuwende (preventieve) interventies en
benut daarbij nieuwe technieken: biofeedback, wearables voor fysiologi-
sche metingen, neuropsychologische training in de vorm van serious
games, virtual reality, en hersenstimulatie.

g Onderzoek de ontwikkelingsstadia van verschillende hersengebieden en
de relatie met gedrag tijdens de adolescentie om meer inzicht te krijgen in
de ontwikkeling van antisociaal gedrag.

h Onderzoek wanneer neurowetenschappelijk gezien het grootste effect
bereikt kan worden met specifieke preventie- en interventiemethoden.
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