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De effectiviteit van morele
gedragsinterventies bij jeugdige
delinquenten

Een overzichtsstudie

Evelyn Heynen, Eveline van Vugt, Mark Assink en Geert-Jan Stams *

Morele ontwikkeling heeft volgens Bauman (1993) betrekking op het

menselijk denken, voelen en handelen in termen van goed en kwaad.

Aspecten van de morele ontwikkeling zijn het morele oordeel (d.w.z.

inzicht in morele regels en het welzijn van anderen), empathie (d.w.z.

inlevingsvermogen of aangedaan zijn door het leed van anderen) en

de zelfbewuste emoties schuld en schaamte (Schalkwijk e.a. 2016). De

veronderstelling is, kort gezegd, dat een persoon die geen inzicht heeft

in morele regels en het welzijn van anderen (d.w.z. morele cognitie) en

niet is aangedaan door het overschrijden van die regels en het leed van

de ander (d.w.z. morele emotie) gevoeliger is voor delinquentie (Van

Vugt e.a. 2021). Dit betekent dat (jeugdige) delinquenten waarschijn-

lijk een achterstand laten zien in hun morele ontwikkeling, die betrek-

king kan hebben op morele cognitie, morele emotie of beide. Met het

beschikbaar komen van valide en betrouwbare meetinstrumenten om

morele cognitie en morele emotie te meten in de loop van de twintig-

ste eeuw (Schalkwijk & Van Vugt 2021) is inmiddels een groot aantal

studies uitgevoerd waarin het feitelijke (empirische) verband tussen

morele ontwikkeling en delinquentie is onderzocht, zowel bij jeug-

digen als bij volwassenen. Daarnaast zijn, uitgaande van het veronder-

stelde verband tussen morele ontwikkeling en delinquentie, diverse
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interventies ontwikkeld om via beïnvloeding van het morele functio-

neren herhaling van delicten te voorkomen bij delinquenten. We spre-

ken in dit geval van morele gedragsinterventies.

In dit artikel willen we drie vragen beantwoorden:

1. Vertonen jeugdige delinquenten een achterstand in hun morele

ontwikkeling?

2. Zijn morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten effectief

in het verhogen van het niveau van moreel oordelen, het stimuleren

van empathie en het positief beïnvloeden van schuld en schaamte?

3. Zijn morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten effectief

in het voorkomen van recidive?

Vraag 1 zullen we in dit artikel beantwoorden door een aantal beschik-

bare kwantitatieve overzichtsstudies (d.w.z. meta-analyses) te bespre-

ken. Vragen 2 en 3 worden beantwoord door eerst een aantal meta-

analyses te bespreken die reeds beschikbaar zijn, en daarna resultaten

te rapporteren van een door ons zelf uitgevoerde meta-analyse voor

dit artikel. In overeenstemming met conventies op het gebied van

meta-analyse ten aanzien van de grootte van verbanden of effecten

zullen we verschillen van 10% als klein beschouwen, 25% als middel-

groot en 40% als groot (Assink & Wibbelink 2016; Kraemer & Kupfer

2006).

Reviews over de morele ontwikkeling van jeugdige delinquenten

De eerste vraag of jeugdige delinquenten een achterstand vertonen in

hun morele ontwikkeling, is onderzocht in een serie kwantitatieve

overzichtsstudies of meta-analyses, waarbij is gekeken naar verschil-

len in het niveau van moreel redeneren, empathie en zelfbewuste

emoties (schuld en schaamte) tussen delinquente jongeren en hun

niet-delinquente leeftijdsgenoten.

In 2006 voerden Stams en collega’s een meta-analyse uit over 50 stu-

dies om te onderzoeken of jeugdige delinquenten een lager niveau van

moreel redeneren hebben dan hun niet-delinquente leeftijdsgenoten

en welke factoren daar mogelijk van invloed op zijn. Uitgangspunt was

Kohlbergs theorie over morele oordelen in termen van rechtvaardig-

heid (Kohlberg 1969), waarbij zes stadia van morele ontwikkeling

worden onderscheiden, lopend van een straf- en gehoorzaamheids-
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oriëntatie (stadium 1), instrumentele oriëntatie (stadium 2), interper-

soonlijke prosociale oriëntatie van ideale wederkerigheid (stadium 3),

sociale-ordeoriëntatie (stadium 4) en consensusgestuurde sociaal-

contractoriëntatie (stadium 5) tot een oriëntatie op universele morele

principes (stadium 6). Verondersteld wordt dat de hogere stadia van

morele ontwikkeling niet verenigbaar zijn met delinquentie, aange-

zien in deze stadia het welzijn en belang van de ander worden meege-

wogen. De resultaten lieten een groot verschil zien in moreel redene-

ren, waarbij jeugdige delinquenten gemiddeld op stadium 2 (instru-

menteel) redeneerden en hun niet-delinquente leeftijdsgenoten op

stadium 3 (prosociale oriëntatie). De grootste achterstand in moreel

redeneren werd gevonden bij jeugdigen met psychopathische trekken,

jongens in de late adolescentiefase, jeugdige delinquenten met een

lage intelligentie en gedetineerde jeugdige delinquenten, met name

wanneer zij al langere tijd gedetineerd waren.

Speciale aandacht behoeven de egocentrische denkfouten, zoals baga-

telliseren van antisociaal gedrag, verantwoordelijkheid afschuiven en

anderen de schuld geven. Deze worden opgevat als neutralisatie-

mechanismen, in die zin dat de cognitieve spanning wordt geneutrali-

seerd die optreedt wanneer het (volwassen) niveau van moreel rede-

neren niet in overeenstemming is met het vertoonde (antisociale of

delinquente) gedrag. Dergelijke egocentrische denkfouten kunnen ook

als morele categorie worden opgevat in termen van een focus op

eigenbelang (Kohlberg 1969). Helmond en collega’s (2015) vonden in

hun meta-analyse (71 studies) dat jeugdige delinquenten meer ego-

centrische denkfouten lieten zien dan hun niet-delinquente leeftijds-

genoten (middelgroot verschil). Deze bevinding is in overeenstem-

ming met resultaten van de meta-analyse van Stams en collega’s

(2006). Van Langen en collega’s (2014) voerden vervolgens een meta-

analyse uit naar de relatie tussen cognitieve empathie (d.w.z. het

begrijpen en herkennen van emoties bij anderen), affectieve empathie

(d.w.z. het kunnen delen van emoties van anderen/medeleven tonen)

en delinquent gedrag. De onderzoekers vonden dat jeugdige delin-

quenten lager scoorden dan hun niet-delinquente leeftijdsgenoten op

zowel cognitieve empathie (12 studies, middelgroot verschil) als affec-

tieve empathie (13 studies, klein verschil).

Spruit en collega’s (2016) voerden een meta-analyse uit naar het ver-

band tussen zelfbewuste emoties (d.w.z. schuld en schaamte) en

delinquentie over 25 studies. Ze vonden een negatief middelgroot ver-
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band tussen schuld en delinquentie en een klein negatief verband tus-

sen schaamte en delinquentie, wat betekent dat delinquenten minder

schuld en schaamte ervaren. Er werd geen verschil gevonden tussen

volwassenen en jeugdigen. Samenvattend kan worden gesteld dat de

verschillende facetten van morele ontwikkeling, indien minder aanwe-

zig en/of ontwikkeld, middelmatig tot sterk samenhangen met delin-

quent gedrag.

Tot slot liet een meta-analyse van 19 studies door Van Vugt en col-

lega’s (2011) zien dat een achterstand in de morele ontwikkeling signi-

ficant gerelateerd is aan recidive, met een sterker verband voor morele

cognitie (moreel oordelen en cognitieve empathie) dan morele emotie

(affectieve empathie en zelfbewuste emoties). Hierbij waren de effec-

ten groter voor vrouwelijke dan mannelijke gedetineerden en bleek

dat zelf gerapporteerde recidive een groter effect liet zien dan officieel

geregistreerde recidive op basis van politiecontacten en veroordelin-

gen.

Reviews over de effectiviteit van morele gedragsinterventies voor
jeugdige delinquenten

Morele gedragsinterventies worden in dit artikel opgevat als vormen

van behandeling die specifiek gericht zijn op het positief beïnvloeden

van de morele ontwikkeling van jeugdige delinquenten om op die

wijze recidive te verminderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat interven-

ties zoals ‘herstelrecht’, waarbij het erom gaat dat de schade die door

een misdrijf is aangericht door de dader wordt hersteld ter genoegdoe-

ning van het slachtoffer, uitgesloten zijn van het overzicht dat we hier

bieden. Herstelrecht heeft namelijk niet als specifiek doel om door het

stimuleren van de morele ontwikkeling recidive terug te dringen, hoe-

wel het een van de doelen kan zijn om de morele breuk tussen de

dader en de samenleving te herstellen. Overigens werd in een meta-

analyse naar de effecten van herstelrecht geen overtuigend bewijs

gevonden voor de veronderstelde positieve effecten hiervan op reci-

dive (Wilson e.a. 2017). Ook een meta-analyse naar de effecten van

reintegrative shaming, een methode waarbij dader, slachtoffer en

andere betrokken partijen buiten de rechtszaal bij elkaar komen in een

‘gemeenschapsconferentie’, liet geen positief resultaat zien (Bain

2012).

doi: 10.5553/JV/016758502022048001004



42 Justitiële verkenningen, jrg. 48, nr. 1, 2022

Hierna geven we een kort overzicht van de effecten van een aantal

morele gedragsinterventies voor jeugdigen op basis van beschikbare

kwantitatieve en kwalitatieve reviews. Verder lichten we de verschil-

lende interventies kort toe. In de volgende paragraaf geven we de

resultaten weer van twee eigen recent uitgevoerde meta-analyses op

dit gebied.

In de veelal cognitieve gedragsgeoriënteerde behandelingen die zich

richten op jeugdige zedendelinquenten kan een focus op empathie

een onderdeel van de behandeling zijn. In de meta-analyse van Ter

Beek en collega’s (2018) werd een middelgroot positief effect gevon-

den op empathie, maar dit resultaat was slechts gebaseerd op 5 stu-

dies, waarbij niet altijd een controlegroep aanwezig was. Daarentegen

laat een meta-analyse van Landenberger en Lipsey (2005) naar het

effect van cognitieve gedragsgeoriënteerde behandelingen zien dat

een focus op slachtofferempathie bij delinquenten een tegengesteld

effect kan hebben. Meer specifiek bleken behandelingen met een

component van slachtofferempathie juist de effectiviteit van de inter-

ventie teniet te doen en daarmee dus niet bij te dragen aan een verla-

ging van het risico op recidive. De meta-analyse van Landenberger en

Lipsey maakte overigens geen verschil tussen volwassen en jeugdige

delinquenten en soorten daders. Op z’n minst kunnen we vanuit deze

studies concluderen dat de effecten van interventies die zich op empa-

thie richten bij delinquenten niet eenduidig zijn en mogelijk afhanke-

lijk van daderkenmerken, waaronder leeftijd en type delict.

EQUIP is een groepsinterventie voor delinquente jongeren. Het pro-

gramma beoogt recidive terug te dringen door sociale vaardigheden te

verbeteren, moreel redeneren te verhogen en denkfouten te vermin-

deren. Van Stam en collega’s (2014) voerden een meta-analyse uit over

6 studies en vonden kleine positieve effecten van EQUIP op moreel

redeneren en denkfouten. Een positief klein effect werd ook gevonden

op het terugdringen van recidive in Noord-Amerika, maar een onver-

wacht klein negatief effect in Europa. Een verklaring voor dit verschil

werd gevonden in het gebrek aan een programma-integere uitvoering

van EQUIP, onder andere in Europa (Helmond e.a. 2015).

Aggression Replacement Training (ART; Goldstein e.a. 1987) is een

groepsinterventie die bestaat uit drie componenten:

1. sociale vaardigheidstraining;

2. agressieregulatietraining; en
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3. groepsdiscussies over morele dilemma’s om het niveau van moreel

redeneren te verhogen.

De training kan zijn ingebed in meer omvangrijke gedragsinterventies,

zoals EQUIP. Het bewijs voor de effectiviteit van ART in het stimuleren

van morele ontwikkeling in termen van moreel redeneren en het

terugdringen van agressie en recidive is tot nu toe niet overtuigend,

doordat studiedesigns doorgaans zwak zijn en/of ART onderzocht

wordt door onderzoekers die belang hebben bij een positieve uit-

komst, zoals blijkt uit twee recente reviews, met respectievelijk 16 en

10 studies (Brännström e.a. 2016; Ensafdaran e.a. 2019).

Reasoning and Rehabilitation (R&R; Ross e.a. 1988) is een vorm van

cognitieve gedragstherapie die zich richt op het aanleren van sociale

vaardigheden, veranderen van criminogene denkpatronen, verplaat-

sen in de ander en socialewaarde-educatie. Tong en Farrington (2006)

vonden een klein positief effect van deze interventie op recidive in hun

meta-analyse, maar onderzochten geen intermediaire uitkomsten,

zoals moreel redeneren en empathie. Veel van de 16 studies die in de

meta-analyse waren opgenomen, hadden een zwak onderzoeksdesign,

waarmee geen alternatieve verklaringen voor effecten uitgesloten kon-

den worden, of werden uitgevoerd door onderzoekers die zelf belan-

gen hadden bij positieve uitkomsten.

Moral Reconation Therapy (MRT; Little & Robinson 1988) is een

groepsinterventie die zich richt op het maken van bewuste morele

keuzes. Ferguson en Wormith (2012) voerden een meta-analyse uit

over 33 studies, waarvan slechts 2 studies betrekking hadden op jeug-

dige delinquenten. Ze vonden een klein positief effect op het terug-

dringen van recidive, dat onder andere werd gemodereerd door leef-

tijd van de delinquenten, residentiële of ambulante context, onder-

zoeksdesign, follow-uptijd van de meting en (on)afhankelijkheid van

de onderzoekers, maar verschillen waren marginaal. De meta-analyse

bevatte geen informatie over effecten op moreel redeneren.

Meta-analyse naar de effecten van morele gedragsinterventies voor
jeugdige delinquenten

Voor dit artikel voerden we een systematische literatuurstudie uit naar

morele gedragsinterventies die werden geëvalueerd met een controle-

groep: quasi-experimentele designs en proefopzetten waarbij subjec-
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ten willekeurig werden toegewezen aan de experimentele groep en

controlegroep (d.w.z. Randomized Controlled Trials, RCT’s). De inclu-

sie was beperkt tot in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde

studies. We vonden geen studies van interventies die zich hadden

gericht op zelfbewuste emoties (schaamte en schuld) bij jeugdige

delinquenten om recidive te reduceren. Slechts 2 studies hadden

betrekking op empathie, waarvan een van de twee studies een middel-

groot (positief) effect vond op empathie en de andere studie zwakke

(positieve en negatieve) effecten op recidive. 11 studies (17 uitkom-

sten) onderzochten de effecten van morele gedragsinterventies op

moreel oordelen en eveneens 11 studies (40 uitkomsten) evalueerden

de effecten van dergelijke interventies op recidive.

De eerste meta-analyse naar de effecten van morele gedragsinterven-

ties op de morele oordelen van jeugdige delinquenten liet een signifi-

cant overall effect zien, wat betekent dat met dergelijke interventies

het moreel oordelen van jeugdige delinquenten met 22% verhoogd

kan worden (betrouwbaarheidsinterval van 6% tot 36%) in vergelijking

met controlegroepen die behandeling zoals gebruikelijk kregen, een

minimale interventie of geen interventie. Verschillen in uitkomsten

van de 11 studies die de invloed van morele gedragsinterventies op

moreel oordelen onderzochten, konden niet worden toegeschreven

aan kenmerken binnen studies, maar wel voor 55% aan kenmerken

tussen studies. Geen van de onderzochte studiekenmerken in de

meta-analyse bleek echter deze verschillen tussen studies te kunnen

verklaren. Gekeken was naar de invloed van sekse, leeftijd, soort delict

en culturele achtergrond als daderkenmerken, het onderzoeksdesign

(wel of geen willekeurige toewijzing en aard van de controlegroep in

termen van geen behandeling, minimale behandeling of behandeling

zoals gebruikelijk), de aard van de metingen (bijvoorbeeld vragenlijs-

ten of morele interviews) en publicatiekenmerken (land waar de stu-

die werd uitgevoerd, het publicatiejaar en de wetenschappelijke

impact van het wetenschappelijke tijdschrift waarin de studie gepubli-

ceerd werd). Vervolgens werd gekeken naar de aard van de interventie,

met een onderscheid tussen EQUIP, morele discussiegroepen en

andere typen morele gedragsinterventies.

Ten slotte werd de mogelijke invloed van publicatiebias onderzocht, in

die zin dat onderzoek met positieve resultaten doorgaans meer kans

heeft om gepubliceerd te worden dan onderzoek waarbij geen of nega-

tieve resultaten gevonden worden, dus studies die niet in overeen-

doi: 10.5553/JV/016758502022048001004



De effectiviteit van morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten 45

stemming zijn met de verwachtingen van de onderzoekers. Deze

onderzoeken blijven dan, zoals gezegd, in de bureaula liggen. Een

kwantitatieve analyse van de mate van vertekening van de resultaten

van de meta-analyse door het mogelijk ontbreken van dergelijk (niet-

gepubliceerd) onderzoek liet geen aanwijzingen zien voor publicatie-

bias. In deze kwantitatieve analyse werd gebruikgemaakt van een

kokerdiagram (d.w.z. funnelplot), waarbij de veronderstelling is dat

studies met kleine steekproeven relatief grote verschillen in uitkom-

sten (d.w.z. effecten) laten zien en studies met grote steekproeven

relatief kleine verschillen, doordat in het laatste geval de meetfout

kleiner is. Wanneer het diagram van alle effectgroottes binnen en tus-

sen studies een symmetrische koker laat zien, is publicatiebias

onwaarschijnlijk (Assink & Wibbelink 2016).

De tweede meta-analyse had betrekking op de effecten van morele

gedragsinterventies op recidive, met andere woorden, het herhalen

van een delict na een morele gedragsinterventie te hebben ondergaan.

In dit geval was het verschil tussen de experimentele groep en de con-

trolegroep 2% reductie in recidive (betrouwbaarheidsinterval van

-14% tot 11%, dat 0% effect omvat), wat geen significant effect bleek te

zijn. Wederom konden verschillen in uitkomsten van studies niet wor-

den toegeschreven aan kenmerken binnen studies, maar wel voor 79%

aan kenmerken tussen studies. Ook in dit geval bleek geen van de stu-

diekenmerken verklarend te zijn voor verschillen in uitkomsten tussen

de studies. Hierbij was gekeken naar de invloed van daderkenmerken,

het onderzoeksdesign, de aard van de metingen (bijvoorbeeld het per-

centage recidive versus de tijd tot het eerstvolgende delict na behan-

deling) en publicatiekenmerken. Ook werd onderscheid gemaakt tus-

sen de verschillende typen interventies, namelijk EQUIP, ART, R&R en

overige morele gedragsinterventies. Ten slotte werden met behulp van

een kokerdiagram geen aanwijzingen gevonden voor publicatiebias.

Conclusie

Uit het literatuuroverzicht en de door ons uitgevoerde meta-analyses

blijkt dat jeugdige delinquenten een substantiële achterstand hebben

in morele ontwikkeling in vergelijking met hun niet-delinquente leef-

tijdsgenoten, met name waar het morele cognitie betreft, en dat deze

achterstand recidive voorspelt. Dit is in overeenstemming met lon-
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gitudinaal onderzoek van Raaijmakers en collega’s (2005), waaruit

blijkt dat het niveau van moreel oordelen een antecedent is van jeugd-

delinquentie en dus een mogelijke criminogene factor is.

De belangrijkste vraag van dit artikel is of morele gedragsinterventies

effectief zijn in het stimuleren van morele ontwikkeling van jeugdige

delinquenten en daarmee kunnen bijdragen aan het reduceren van

recidive. Het antwoord is dat we hiervoor geen bewijs hebben gevon-

den. Hoewel morele gedragsinterventies een positief effect lieten zien

op het niveau van moreel oordelen, blijkt dit zich niet te vertalen in

een vermindering van recidive onder jeugdige delinquenten. Helaas is

nog betrekkelijk weinig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van

morele gedragsinterventies op recidive bij jeugdige delinquenten. De

studies die wel beschikbaar zijn, hebben onvoldoende of helemaal

geen aandacht voor de programma-integere uitvoering van deze inter-

venties. Tegelijkertijd zijn er nauwelijks studies waarin de effecten

worden onderzocht van morele gedragsinterventies die zich richten

op empathie en zelfbewuste emoties, zoals schuld en schaamte. Daar-

naast geldt dat de studiekwaliteit vaak te wensen overlaat en dat de

interventiestudies niet altijd worden uitgevoerd door onafhankelijke

onderzoekers, zonder enig belang in positieve resultaten van het

onderzoek.

Toekomst

Hoewel een duidelijk verband is aangetoond tussen morele ontwikke-

ling en jeugddelinquentie op basis van een grote hoeveelheid onder-

zoek, is er nog relatief weinig empirisch bewijs voor de werkzaamheid

van morele gedragsinterventies. Opvallend is dat bijna alle onder-

zochte interventies groepsinterventies zijn die zich richten op moreel

oordelen en geen aandacht besteden aan empathie en zelfbewuste

emoties. Naast moreel redeneren werd meestal getracht ook sociale

vaardigheden van de jeugdige delinquenten te stimuleren en verbete-

ring van agressieregulatie te bevorderen. Welke componenten (of

combinaties van deze componenten) van de interventies uitsluitend of

het meest bijdragen aan effecten op moreel redeneren en recidive

werd niet onderzocht. Ook werd niet onderzocht voor welke jongeren

de interventies minder of meer geschikt zijn.

doi: 10.5553/JV/016758502022048001004



De effectiviteit van morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten 47

Toekomstig onderzoek naar morele gedragsinterventies zou gebruik

moeten maken van robuustere onderzoeksdesigns, zoals RCT’s, met

aandacht voor programma-integriteit, waarbij jongeren zo lang moge-

lijk worden gevolgd na afloop van de interventie, met herhaalde

metingen van hun morele ontwikkeling en delinquente gedrag. Met

name de focus op programma-integriteit is belangrijk, omdat (a) het

vaststellen hiervan een noodzakelijke voorwaarde is om effecten te

kunnen toeschrijven aan de interventie, en (b) alleen bij een hoge

mate van programma-integriteit positieve effecten gevonden kunnen

worden bij gedragsinterventies voor jeugdigen die zich antisociaal

gedragen (Goense e.a. 2016).

Verder is het de vraag of een morele gedragsinterventie die zich slechts

richt op één component van de morele ontwikkeling voldoende effect

kan sorteren. Verondersteld wordt immers dat moreel gedrag niet

alleen afhankelijk is van het morele oordeel, maar ook van de moge-

lijkheid om passende morele emoties te ervaren, zoals affectieve

empathie, schuld en schaamte (Pizarro 2000; Schalkwijk e.a. 2016).

Mogelijk dienen morele interventies niet uitsluitend groepsgericht te

zijn, met name omdat een deel van de jongeren ongeschikt lijkt voor

groepsbehandeling (Hoogsteder e.a. 2015), terwijl groepsinterventies

altijd het gevaar hebben dat jongeren met antisociaal gedrag elkaar

aansteken, dus elkaars deviante gedrag versterken (Dishion e.a. 1999).

Ten slotte kan niet worden uitgesloten dat morele gedragsinterventies

pas effectief zijn op het moment dat jeugdige delinquenten in eerdere

behandeling voldoende zelfcontrole hebben verkregen door bijvoor-

beeld agressieregulatietraining (Hoogsteder e.a. 2018) of door een

effectieve behandeling van onderliggende trauma’s (Hoogsteder e.a.

2021). Veel jeugdige delinquenten hebben immers een geschiedenis

van kindermishandeling en -verwaarlozing, en meisjes nog aanzienlijk

vaker dan jongens (Asscher e.a. 2015). In die zin dient de behandeling

altijd op maat te worden aangeboden, rekening houdend met de ken-

merken van de dader, waaronder zijn of haar behandelmotivatie

(Andrews & Bonta 2010).

doi: 10.5553/JV/016758502022048001004
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