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Over empathie en disruptieve
gedragsstoornissen

Minet de Wied *

Empathie, oftewel het vermogen je te kunnen verplaatsen in de

gedachten en gevoelens van anderen, speelt een belangrijke rol in de

gewetensontwikkeling (Hoffman 2000), het versterken van prosociaal

gedrag (Van der Graaff e.a. 2018) en het verminderen van delinquentie

(Van Langen e.a. 2014). Empathie is mede daarom een factor in de

forensische praktijk van diagnostiek en zorg. Gebrek aan empathie is

een van de risico-items in de gestructureerde risicotaxatie van geweld-

dadig gedrag bij jongeren (SAVRY; Lodewijks e.a. 2008), en een item in

het wegingskader adolescentenstrafrecht 18- tot 23-jarigen ter beoor-

deling van verharding en psychopathische trekken (Vogelvang & Kem-

pes 2014). Het oordeel ‘psychopathische trekken’ kan grote gevolgen

hebben voor jeugdigen, omdat dit vaak als contra-indicatie voor

behandeling wordt beschouwd (Serie & De Ruiter 2017). Het kan ertoe

leiden dat zij als onbehandelbaar worden beschouwd en berecht wor-

den volgens het volwassenenstrafrecht.

Empathiegebrek is kenmerkend voor kinderen en adolescenten met

ernstig probleemgedrag, met name voor individuen met kil en emotie-

loze (psychopathische) trekken. Maar, wat weten we over de aard en

oorzaken van empathiegebrek bij individuen met disruptieve gedrags-

stoornissen? Is de aard van de problematiek anders bij individuen met

of zonder kil-emotieloze trekken? Kan diagnostiek van empathie bij-

dragen aan de identificatie van het psychopathische subtype? In deze

bijdrage wordt ingegaan op de heterogeniteit van disruptieve gedrags-

stoornissen, de complexiteit van het empathieproces en onderzoek

naar empathieproblemen bij kinderen en adolescenten met disrup-

tieve gedragsstoornissen. Eerst wordt ingegaan op de vraag: wat is

empathie? Daarna volgt een korte beschrijving van de oppositioneel-
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opstandige stoornis en de normoverschrijdend-gedragsstoornis, die

beide worden aangeduid met de parapluterm ‘disruptieve gedrags-

stoornissen’. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van onder-

zoek naar empathieproblemen bij kinderen en jeugdigen met disrup-

tieve gedragsstoornissen, waarna wat langer wordt stilgestaan bij een

multimethodische studie met gedragsgestoorde adolescenten, uitge-

voerd aan de Universiteit Utrecht. Ten slotte wordt kort ingegaan op

de implicaties van dit onderzoek voor de klinische praktijk.

Wat is empathie?

Empathie wordt wel beschouwd als een meerdimensionaal concept,

bestaande uit cognitieve empathie, affectieve empathie en meer pri-

mitieve vormen van empathie, zoals motorische empathie (Cuff e.a.

2016; Van der Graaff e.a. 2016).

Affectieve versus cognitieve empathie

Cognitieve empathie is het intellectuele vermogen zich te verplaatsen

in de gedachten en gevoelens van de ander en zich een beeld te vor-

men van andermans perspectief. Affectieve empathie is de emotionele

reactie op de emoties van een ander waarbij de emotie wordt nage-

bootst en meegevoeld. Het meevoelen met de ander kan leiden tot

compassie (medelijden), maar ook tot het ervaren van persoonlijk leed

of stress wanneer de emoties van de ander intens zijn en/of de obser-

vator problemen heeft met het reguleren van eigen emoties. Meevoe-

len, compassie en stress kunnen deel uitmaken van dezelfde empa-

thische reactie en leiden tot prosociaal gedrag. Bij compassie (een

ander-georiënteerde emotie) zal men echter eerder geneigd zijn de

ander te helpen dan bij persoonlijke stress (een zelf-georiënteerde

emotie), omdat dit laatste aandacht vraagt voor de eigen conditie.

Motorische empathie

Motorische empathie verwijst naar het automatisch imiteren en syn-

chroniseren van gezichtsexpressies, bewegingen en handelingen,

maar ook naar meer gecontroleerde imitatie en expressies van

gedeelde emoties (Van der Graaff e.a. 2016). Onderzoek met volwasse-
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nen laat zien dat in situaties waarin we anderen observeren emotio-

nele gezichtsexpressies onbewust worden nagebootst (Dimberg e.a.

2000, 2002), hoewel de sterkte van de respons mede afhankelijk is van

de sociale context (Hess & Fischer 2014). Verondersteld wordt dat het

imiteren van emotionele gezichtsexpressies (facial mimicry) leidt tot

de automatische overdracht van emoties (emotional contagion),

waarin spiegelneuronen en gezichtsfeedback een rol kunnen spelen,

hoewel de feitelijke relaties nog altijd ter discussie staan (Adriaense

e.a. 2020).

Trait- versus state-empathie

Naast een onderscheid tussen cognitieve, affectieve en motorische

empathie wordt ook verschil gemaakt tussen empathie als relatief sta-

biel persoonskenmerk (trait empathie) en een meer situatiespecifieke

variant (state empathie). Beide varianten zijn gerelateerd: individuen

die in aanleg meer empathisch zijn, tonen meer empathie in speci-

fieke situaties dan zij die in aanleg minder empathisch zijn (Cuff e.a.

2016; Van der Graaff e.a. 2016). Trait-empathie wordt doorgaans

gemeten door zelfrapportagevragenlijsten. Aspecten van state-empa-

thie worden gemeten op locatie of in een laboratoriumomgeving

waarin empathie wordt opgewekt met behulp van emotionele video-

fragmenten, foto’s of vignetten en vervolgens gemeten met zelfrappor-

tagematen, observaties en/of biofysiologische metingen.

Onderzoek laat zien dat zowel persoonsfactoren als omgevingsfacto-

ren een rol spelen in de ontwikkeling van empathie (Silke e.a. 2018;

Stern & Cassidy 2018). Empathie is echter niet alleen afhankelijk van

het empathisch vermogen van degene die meeleeft, maar ook van de

aard van de relatie en de kenmerken van degene met wie wordt mee-

geleefd. Wij voelen vooral mee met personen die op ons lijken, die

kwetsbaar zijn en die zich in onze ogen moreel goed gedragen (Batson

e.a. 2005; Hoffman 2000). Empathie is in feite een dynamisch interper-

soonlijk proces dat zich ontwikkelt tussen twee interacterende part-

ners (Main e.a. 2017). Die dynamiek heeft consequenties voor het

meten van empathie, omdat testscores mede afhankelijk kunnen zijn

van de testomgeving, zoals kenmerken van de testleider (Eisenberg &

Lennon 1983).
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De heterogene aard van gedragsstoornissen

In de DSM-51 (APA 2013) worden twee typen gedragsstoornissen

onderscheiden: de oppositioneel-opstandige stoornis (oppositional

defiant disorders, ODD) en de normoverschrijdend-gedragsstoornis

(conduct disorder, CD). Kinderen met ODD worden gekenmerkt door

een boze, prikkelbare stemming, openlijk ongehoorzaam, ruziezoe-

kend gedrag en wraakzucht. Kinderen met CD vertonen ernstiger vor-

men van agressief en antisociaal gedrag, zoals openlijk agressief

gedrag jegens mensen en dieren, vernieling van andermans eigen-

dommen, diefstal, bedrog en ernstige overtredingen van regels.

Opstandig en grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor, zeker in de

adolescentie. Pas wanneer gedragsproblemen in ernstige mate, regel-

matig en langdurig optreden, kan ODD of CD worden vastgesteld.

Verschillende ontwikkelingspaden kunnen leiden tot disruptieve

gedragsstoornissen. In de DSM-5 wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen het type dat al voor het 10de levensjaar normoverschrijdend

gedrag vertoont (child onset) en het type dat pas in de adolescentie

begint met normoverschrijdend gedrag (adolescent onset). Bovendien

is in de DSM-5 de specificatie ‘beperkte prosociale emoties’ toege-

voegd, gebaseerd op onderzoek naar de kenmerken ‘kil en emotieloos’

(callous-unemotional (CU) traits) bij gedragsgestoorde kinderen en

adolescenten. Deze kenmerken zijn afgeleid van de affectieve dimen-

sie van volwassen psychopathie en omvatten:

1. gebrek aan empathie;

2. gebrek aan schuldgevoelens;

3. oppervlakkige emoties; en

4. onverschilligheid over prestaties.

Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis die naast emotionele

oppervlakkigheid ook gekenmerkt wordt door een arrogante, bedrieg-

lijke en manipulatieve interpersoonlijke stijl in combinatie met een

chronisch antisociale leefstijl (Hare & Neumann 2008). De affectief-

interpersoonlijke factor is wat de psychopaat onderscheidt van perso-

nen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis (De Brito e.a. 2021).

Bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis ligt de nadruk meer op de

antisociale leefstijl. De meeste volwassenen met psychopathie verto-

nen al van jongs af aan kil-emotieloos gedrag.

1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vijfde editie.
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Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen en jeugdigen met zowel

ODD of CD en kil-emotieloze trekken een slechtere prognose hebben:

zij vertonen vaak al vroeg probleemgedrag (child onset), zijn meer

gewelddadig, reageren minder goed op behandeling (met name in de

adolescentie) en lopen het risico psychopathie te ontwikkelen in de

volwassenheid (Frick e.a. 2014; De Brito e.a. 2021; Reidy e.a. 2017).

Daarom worden de kil-emotieloze trekken die geassocieerd zijn met

psychopathie meegenomen in de diagnostiek van disruptieve gedrags-

stoornissen.

Empathieproblemen bij individuen met disruptieve
gedragsstoornissen

Empathiegebrek is weliswaar een diagnostisch kenmerk van psycho-

pathische trekken in de kindertijd en volwassen psychopathie, maar

geen uniek kenmerk. Empathiegebrek komt voor bij de veel grotere

groep kinderen en adolescenten met ODD of CD (Lovett & Sheffield

2007), bij criminele jongeren (Van Langen e.a. 2014) en bij antisociale

jongeren in gezonde populaties (Miller & Eisenberg 1988). Dit roept de

vraag op in hoeverre diagnostiek van empathie kan bijdragen aan de

identificatie van ODD- of CD-jongeren met psychopathische trekken.

Wat weten we over de aard en oorzaak van empathiegebrek bij kinde-

ren en adolescenten met disruptieve gedragsstoornissen?

Onderzoek suggereert dat empathiegebrek bij jongeren met psychopa-

thische kenmerken en volwassen psychopaten vooral affectief (niet

cognitief) van aard is (Blair e.a. 2018; Frick & Kemp 2021). Veronder-

steld wordt dat bij deze groep jongeren en volwassenen sprake is van

een fundamentele ongevoeligheid voor andermans emoties als gevolg

van neurocognitieve deficiënties in hersencircuits waar de amygdalae

deel van uitmaken (Blair 2013; Blair e.a. 2014; De Brito e.a. 2021). De

amygdalae zijn gevoelig voor emoties en emotionele gezichtsexpres-

sies en spelen een rol in automatische mimicryprocessen (Van Boxtel

e.a. 2021). Subnormale amygdalaresponsen zijn herhaaldelijk vastge-

steld bij individuen met psychopathische trekken tijdens de verwer-

king van emotionele cues, zoals gezichtsexpressies van angst en ver-

driet (De Brito e.a. 2021). Empathiegebrek bij jongeren met psychopa-

thische trekken kan ook het resultaat zijn van verminderde aandacht

voor emotionele cues (Dadds e.a. 2011). Kinderen en adolescenten
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met psychopathische trekken hebben vaak moeite met het herkennen

en labelen van emotionele gezichtsexpressies, maar dat verbetert wan-

neer ze de instructie krijgen hun aandacht actief te richten op de sti-

mulus (Dadds e.a. 2006, 2008). Meer recentelijk is gesuggereerd dat

haperingen in neurochemische systemen (neurotransmitters/hormo-

nen) een rol spelen in empathiegebrek bij kinderen en adolescenten

met psychopathische trekken (Moul e.a. 2018). Oxytocine verbetert

bijvoorbeeld emotieherkenning en empathie, mogelijk via effecten op

aandacht, en directe verbanden zijn aangetoond tussen oxytocine-

niveaus en psychopathische trekken bij kinderen en adolescenten met

probleemgedrag (Dadds e.a. 2014).

Empathiegebrek bij het niet-psychopathische subtype daarentegen

kan te maken hebben met verschillende factoren in de sociale en/of

persoonlijke context, zoals vijandigheid, stress en angst, al of niet in

combinatie met emotieregulatieproblematiek (De Wied e.a. 2010;

Pijper e.a. 2018). Het is bekend dat kinderen en adolescenten met

ODD of CD geneigd zijn intenties van anderen als vijandig te interpre-

teren en vaak problemen hebben met emotieregulatie (APA 2013).

Vooral kinderen met ODD of CD en comorbide angststoornissen kun-

nen hypergevoelig zijn voor stress als gevolg van een overgevoelig

stressresponssysteem2 (Blair 2013).

Een recente meta-analyse naar de relatie tussen kil-emotieloze trek-

ken en trait-empathie, gemeten met vragenlijsten bij antisociale kin-

deren en jongeren uit normale, klinische en forensische populaties,

toont aan dat kil-emotieloze trekken negatief gerelateerd zijn aan

aspecten van zowel affectieve als cognitieve empathie (Waller e.a.

2020). Laboratoriumstudies naar aspecten van state-empathie hebben

echter meer consistente tekortkomingen in affectieve dan in cogni-

tieve empathie aangetoond bij kinderen en adolescenten met ODD of

CD, met name bij individuen met kil-emotieloze trekken (Blair 2013;

Frick & Kemp 2021; Pijper e.a. 2017). In relatief weinig studies met

gedragsgestoorde kinderen en adolescenten is het empathisch functi-

oneren van individuen met en zonder psychopathische trekken direct

met elkaar vergeleken. In een overzichtsstudie naar emotionele res-

ponsiviteit bij kinderen en adolescenten met ODD of CD van Northam

en Dadds (2020) zijn acht studies opgenomen waarin empathie (other-

oriented emotions) is onderzocht bij ODD- en CD-subtypen. De cen-

2 Biologische systemen die actief zijn tijdens stress, zoals het hypothalamus-hypofyse-bij-
nierschorssysteem.
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trale vraag in dit onderzoek was in hoeverre affectieve deficiënties

kenmerkend en uniek zijn voor kinderen en adolescenten met psycho-

pathische trekken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het psycho-

pathische subtype (als verwacht) minder emotioneel responsief is dan

het niet-psychopathische subtype, maar de resultaten waren niet erg

consistent. Een meer consistent patroon kwam naar voren in studies

met fysiologische maten van empathie (zoals de hartslag tijdens het

kijken naar filmclips waarin leeftijdsgenoten iets verdrietigs meema-

ken of bang zijn) en bij oudere (adolescente) participanten. Signifi-

cante verschillen tussen subtypen werden vaker gevonden met

bijvoorbeeld autonome maten van empathie dan met zelfrapportage-

maten. Deze resultaten ondersteunen de notie dat het psychopathi-

sche subtype een aparte subgroep vormt, maar tevens dat binnen de

groep kinderen en adolescenten met ODD of CD het psychopathische

subtype zich niet of nauwelijks laat onderscheiden op grond van ver-

bale en non-verbale gedragsmaten van empathie.

Een multimethodische studie

Dat verschillen in empathie niet altijd zichtbaar zijn op gedragsniveau,

komt ook naar voren in een multimethodische studie naar empathie

bij adolescenten met ODD of CD, uitgevoerd aan de Universiteit

Utrecht. Aan deze studie deden in totaal 63 jongens mee in de leeftijd

12-15 jaar: 31 jongens met de klinische diagnose ODD of CD en 32

gezonde controles. De ODD-/CD-groep bestond uit 14 jongens met

kil-emotieloze trekken (in de klinische/subklinische range) en 17 jon-

gens zonder kil-emotieloze trekken. Alle deelnemers werden onder-

worpen aan dezelfde taken, die waren ontwikkeld om vroege mimicry-

processen te onderzoeken (Van Boxtel e.a. 2021), alsmede meer

geavanceerde empathieprocessen (De Wied e.a. 2012, 2021). Omdat

dierenmishandeling in verband wordt gebracht met psychopathische

trekken in de kindertijd en adolescentie, is naast empathie voor leef-

tijdsgenoten (De Wied e.a. 2012) ook empathie voor dieren (De Wied

e.a. 2021) onderzocht.
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Mimicry

De mimicrytaak bestond uit een reeks korte filmclips (5,5 sec) met

dynamische emotionele gezichtsexpressies van blijdschap, boosheid,

angst en verdriet. Tijdens het kijken naar deze filmclips werd faciale

responsiviteit gemeten met behulp van elektromyografie (EMG).

Faciale EMG is een gevoelige maat voor het meten van spierspanning

in de gezichtsspieren, waarmee ook vroege processen (<100 ms) kun-

nen worden bestudeerd. Faciale EMG-responsen waren kleiner in de

ODD-/CD-groep met kil-emotieloze trekken dan in de andere twee

groepen. Significante verschillen tussen ODD-/CD-subtypen werden

vooral gevonden in de vroege fase van de expressie (in de eerste

100-500 ms), niet meer in latere fasen (tijdens de volwaardige expres-

sie). De resultaten zijn consistent met de hypothese dat ODD-/CD-

jongeren met kil-emotieloze trekken een aparte subgroep vormen

(Van Boxtel e.a. 2021).

Empathie voor leeftijdsgenoten

De empathietaak bestond uit emotionele filmclips (2,5-3 min) waarin

jongens en meisjes iets leuks of juist iets naars meemaken, waardoor

ze blij, verdrietig of boos reageren. Na afloop van elke film werden vra-

gen gesteld over de emoties van de hoofdpersoon en zelf ervaren emo-

ties. Bij een match tussen geobserveerde en ervaren emotie werd erva-

ren empathie genoteerd, gemeten op een 5-puntsschaal. Tijdens het

kijken naar de filmclips werden hartslag en faciale EMG gemeten. Sig-

nificante verschillen tussen ODD-/CD-subtypen kwamen alleen naar

voren in autonome reactiviteit (hartslagverandering ten opzichte van

de baseline) tijdens het kijken naar de verdrietclips, niet in zelfgerap-

porteerde empathie of faciale EMG. Autonome reactiviteit (hartslag

verandering ten opzichte van de baseline) was geringer in de ODD-/

CD-groep met kil-emotieloze trekken dan in de twee andere groepen.

Ook dit resultaat ondersteunt de notie dat ODD-/CD-jongeren met kil-

emotieloze trekken een aparte subgroep vormen (De Wied e.a. 2012).

Empathie voor dieren

Naast de hiervoor beschreven humane filmclips kregen participanten

ook een filmclip te zien die ging over een klein beertje. Het beertje is
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samen met zijn moeder voedsel aan het zoeken als moederbeer wordt

getroffen door een rotsblok en sterft. Na afloop van de filmclip werden

vragen gesteld over waargenomen emoties bij de beer en zelf ervaren

emoties. Tijdens het kijken naar de filmclip werd de hartslag gemeten.

Anders dan bij de humane filmclips werden geen significante verschil-

len gevonden tussen ODD-/CD-subtypen en controles in autonome

reactiviteit, ook niet in zelfgerapporteerde empathie. Opvallend

genoeg was in alle groepen sprake van een toenemende vertraging in

de hartslag tijdens het kijken naar de beerclip, wat wel beschouwd

wordt als indicatie voor empathie. Dit resultaat kan te maken hebben

met specifieke kenmerken van de stimulus. De beerclip is een sterke

stimulus, sterker dan de humane filmclips vanwege het thema (kind

verliest moeder) en kenmerken van de target, zoals aaibaarheid,

kwetsbaarheid en onschuld. Het is bekend dat jonge kinderen en die-

ren meer empathie opwekken dan volwassen targets, omdat ze kwets-

baar zijn en bescherming nodig hebben (Batson e.a. 2005). De resulta-

ten zijn consistent met eerder onderzoek (o.a. De Wied e.a. 2005) en

laten zien dat bij gedragsgestoorde jongeren met of zonder psychopa-

thische trekken de sterkte van de empathische respons mede afhanke-

lijk is van de stimulus (De Wied e.a. 2021).

Implicaties voor de klinische praktijk

Een groeiend aantal studies naar empathieproblemen bij kinderen en

adolescenten met ODD of CD bevestigt het idee dat kinderen en met

name adolescenten met kil-emotieloze trekken minder gevoelig zijn

voor andermans stress en verdriet dan anderen met ODD of CD. Signi-

ficante verschillen tussen ODD-/CD-subtypen zijn in het laboratorium

aangetoond met fysiologische maten van empathie (o.a. hartslag en

faciale EMG-responsen), maar niet of nauwelijks met zelfrapportages

of andere non-verbale maten van empathie. Dit heeft belangrijke con-

sequenties voor de klinisch forensische praktijk, waar behandelaren

veelal moeten vertrouwen op de ‘klinische blik’. Beide ODD-/CD-sub-

typen rapporteren doorgaans minder empathie dan normale contro-

les, maar op grond van zelfgerapporteerde empathie kan geen goed

onderscheid tussen subtypen worden gemaakt. Nieuwe meetinstru-

menten zijn nodig om de diagnostiek van empathie te verbeteren en

meer persoonsgerichte behandelmogelijkheden te ontwikkelen. Daar-
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bij is het belangrijk meer aandacht te geven aan de dynamiek van

empathie. Empathie is geen statisch, maar een dynamisch interper-

soonlijk proces. Empathie is in belangrijke mate afhankelijk van de

(relationele) context. Dat geldt waarschijnlijk ook voor kinderen en

adolescenten met ODD of CD.

Zoals eerder aangegeven kunnen verschillende mechanismen ten

grondslag liggen aan empathieproblemen bij kinderen en adolescen-

ten met ODD of CD. Om meer inzicht te krijgen in de individuele pro-

blematiek is een multimethodische aanpak geboden. Nieuwe instru-

menten zijn nodig waarmee het empathieproces op verschillende

niveaus van functioneren in beeld kan worden gebracht. Te denken

valt aan fysiologische maten van empathie, zoals hartslag en faciale

EMG, maar ook aan instrumenten waarmee de dynamiek van empa-

thie in beeld kan worden gebracht. In hoeverre zijn empathieproble-

men structureel of juist situatiespecifiek, affectief of cognitief, en/of

emotiespecifiek? Identificatie van ODD-/CD-subtypen is van belang

om in de forensische diagnostiek foutpositieve testresultaten te ver-

mijden, maar ook voor forensische zorg, omdat onderzoek laat zien

dat kinderen met psychopathische trekken baat kunnen hebben bij

aangepaste interventies en trainingen om probleemgedrag te vermin-

deren (Kimonis e.a. 2019).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat (1) verschillende

mechanismen ten grondslag kunnen liggen aan empathieproblemen

bij kinderen en adolescenten met disruptieve gedragsproblemen,

(2) de empathierespons mede afhankelijk lijkt te zijn van stimulusken-

merken, ook bij kinderen en adolescenten met psychopathische trek-

ken, en (3) een multimethodische aanpak is geboden om het empa-

thieproces op verschillende niveaus van het menselijk functioneren in

beeld te kunnen brengen.
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