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Voorwoord
Ruim zes jaar na het themanummer Biologische factoren van agressief gedrag uit 2000 komt Justitiële verkenningen opnieuw met een
speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar
biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal gedrag
en verslaving die sindsdien hebben plaatsgevonden. Dankzij nieuwe
technieken ontwikkelt de algemene kennis over de structuur en
functies van de hersenen zich in snel tempo (zie Kahn, 2004; Sitskoorn, 2006). Ook de kennis over genetica en gen-omgevingsinteracties (epigenetica) neemt verder toe (zie Weaver, I.C.G. en N. Cervoni
e.a., 2004). De verwachting is dat we nog maar aan het begin staan
van deze ontwikkelingen.
Eén ding wordt in ieder geval duidelijk uit het voorliggende themanummer: de tijd van felle discussies over ‘nature versus nurture’
ligt ver achter ons. ‘Nature’-factoren staan weliswaar centraal,
maar de neurobiologen die aan het woord komen onderstrepen
dat biologische, sociale en ontwikkelingspsychologische factoren
elkaar wederzijds beïnvloeden. In het verleden waren het juist de
sociaal wetenschappers die zich verzetten tegen een dergelijke
synthese van biologische en sociale factoren ter verklaring van
maatschappelijke verschijnselen. In de sociologie bijvoorbeeld werd
ten tijde van het functionalisme als leidend paradigma nauwelijks
gerefereerd aan oorzaken van gedrag van mensen, hun drijfveren,
laat staan over de daaraan mede ten grondslag liggende biologische
processen. Sociale systemen, structuren, processen en ‘symbolische interactie’ stonden centraal. Het was in zijn ‘presidential
address’ voor de Amerikaanse Sociologenvereniging dat George
Homans moest oproepen tot ‘bringing men back in’ (Homans, 1964).
Gedragssociologen vormden een heel kleine groep in de naoorlogse
sociologie, werden regelmatig van reductionisme beschuldigd en
konden geen ‘vuist’ maken tegen de andere theoretische stromen
zoals het marxisme, het symbolisch interactionisme en het reeds
genoemde functionalisme. Ook toen Wilsons boek Sociobiology:
the new synthesis in 1975 uitkwam met daarin vrij veel nadruk op
erfelijkheid en biologie, bleven de gelederen grotendeels gesloten in
de (academische) sociologie.
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Langzamerhand echter ontwikkelde zich – in de marge van het vak
– de gedragssociologie, waarin geleidelijk ook meer onderzoek naar
onderliggende processen en fenomenen werd gedaan op het niveau
van individuen (Opp, 1972; Burgess en Bushell, 1969). Sinds enige
tijd zijn ook sociologen betrokken bij onderzoek naar bijvoorbeeld
de vraag hoe samenwerking tussen mensen beïnvloed wordt door
processen in de hersenen (zie Raub, 2004).
Dat er in de criminologie en andere sociale wetenschappen langzamerhand plek is voor nurture and nature heeft wellicht ook iets
te maken met het groeiend inzicht dat biologische kenmerken niet
statisch en onveranderlijk zijn. Onder invloed van omgevingsfactoren vinden bijvoorbeeld in de hersenen functionele en structurele
veranderingen plaats, zelfs nog op latere leeftijd.
Ook de uitnodiging die Wouter Buikhuisen eerder dit jaar kreeg om
een college te geven voor studenten van de Erasmus universiteit
over de verhouding tussen criminologie en biologie, laat zien dat
de tijden zijn veranderd. Veranderd in zoverre, dat het nog steeds
onmogelijk is om dit thema aan te snijden zonder te refereren aan
de affaire die een streep trok door zijn plannen voor biosociaal
onderzoek in Nederland en die uitmondde in een voortijdig einde
van zijn wetenschappelijke loopbaan. In dit themanummer van
Justitiële verkenningen (het tijdschrift waarvoor hij als WODCdirecteur destijds de formule en vorm bedacht) pakt Buikhuisen de
draad weer op met een bewerking van de lezing die hij in Rotterdam
gaf. Hij bespreekt de uitkomsten van recent biomedisch onderzoek
over de relatie tussen neurobiologische kenmerken en agressief
en anti sociaal gedrag. Twee vragen staan centraal: hoe kunnen de
gevonden correlaties worden verklaard en wat is de criminologische betekenis ervan? Hij beschrijft de vorming van het menselijk
geweten en de straf- en beloningsmechanismen die betrokken zijn
bij het aanleren van sociale regels en normen. Het functioneren van
de amygdala blijkt daarbij cruciaal, hetgeen de auteur illustreert en
verder uitlegt in een analyse van recente onderzoeksresultaten over
psychopathie en ADHD. Bij het bestuderen van ernstige vormen van
crimineel gedrag is een onderscheid tussen biologische en sociologische variabelen kunstmatig, meent Buikhuisen. Hij pleit dan ook
voor een multidisciplinaire benadering waarbij criminologen, psychobiologen, hersenonderzoekers en genetici nauw samenwerken.
Dat juist die interactie tussen biologische en sociale factoren een
cruciale factor is, wordt ook beklemtoond in het artikel van Popma,
Jansen, Vermeiren en Doreleijers: ‘Het enkel meten van een of meer-
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dere biologische factoren zal nooit kunnen voorspellen of iemand
wel of niet crimineel of agressief gedrag gaat vertonen’. De auteurs
geven de belangrijkste resultaten weer van hun onderzoek naar
– zoals ze het voorzichtig formuleren – ‘factoren die samenhangen
met antisociaal en agressief gedrag bij jongeren’. Zij onderzochten de
relatie tussen het ‘stresshormoon’ cortisol en antisociaal gedrag bij
een niet-klinisch opgenomen groep jongens die een Halt-straf opgelegd hadden gekregen. De jongens die een delict hadden gepleegd én
een psychiatrische gedragsstoornis hadden, bleken bij een stressopwekkend gedragsexperiment gemiddeld een verminderde toename
in zowel cortisol als hartslagfrequentie te vertonen in vergelijking
met twee controlegroepen. Dergelijke kennis van biologische
risicofactoren zal er in de toekomst niet toe leiden dat het simpelweg
toevoegen of verminderen van een lichaamsstofje afdoende zal zijn
om door vele factoren bepaalde gedragsproblemen te doen verdwijnen. Wel zou medicatie een aanvullende rol kunnen spelen.
Schutter en Van Honk beschrijven de recente ontwikkelingen in het
onderzoek naar psychopathie en naar behandelingsmogelijkheden
van deze stoornis. Typische karaktertrekken van de psychopaat
zijn schaamteloosheid, oppervlakkige charme, meedogenloosheid,
impulsiviteit en gebrek aan empathie. Het gedrag kenmerkt zich
door gebrek aan strafgevoeligheid en de neiging tot directe behoeftebevrediging. Onderzoek wijst uit dat afwijkingen in afzonderlijke
hersenstructuren zoals de prefrontale cortex en de amygdala hierbij
een rol spelen, maar dat waarschijnlijk afwijkingen in de communicatie tussen hersengebieden nog belangrijker zijn. Ook cortisol- en
testosteronniveaus lijken van invloed. De veelheid aan variabelen
en onderliggende dynamische processen maken het vooralsnog
moeilijk exact aan te geven welke biologische mechanismen bepalend zijn voor psychopathisch gedrag. De voorspellende waarde
van biologische factoren is daarom beperkt. In de behandeling
van psychopathie biedt de verdere ontwikkeling en toepassing van
transcraniale magnetische stimulatie (TMS) perspectieven. TMS
werkt in op de orbitale prefrontale hersenschors en daarmee op het
straf-beloningscircuit.
Ook als het gaat om verslaving komen er steeds meer aanwijzingen dat – deels genetische – biologische factoren een verklaring
vormen voor het gegeven dat sommige mensen – meer dan anderen
– geneigd zijn om verslavende stoffen als belonend te ervaren en
meer behoefte hebben aan psychotrope stoffen om stressgerelateerde klachten te bestrijden. Van den Brink beschrijft in zijn
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bijdrage de onderliggende processen in het brein. Door veelvuldig
gebruik van verslavende stoffen treden in de hersenen langdurige
en mogelijk zelfs defi nitieve veranderingen op. Het gevolg is dat
voor de persoon in kwestie de verslavende stof een nog belangrijker
bron van beloning wordt dan tevoren. Van den Brink beklemtoont
dat psychologische en sociale aspecten van verslaving hiermee niet
verdwenen zijn, maar dat deze nu, met het hersenziektemodel, een
biologische tegenhanger hebben gekregen.
Een andere interessante ontwikkeling om te signaleren is het
groeiende besef dat medisch-biologische diagnoses niet noodzakelijkerwijs hoeven te leiden tot medicatie of behandeling. Als
het bijvoorbeeld gaat om agressie en antisociaal gedrag kunnen
eenvoudige maatregelen als extra begeleiding op school en meer
lichaamsbeweging al leiden tot verbeteringen. Bovendien zijn er
steeds meer aanwijzingen dat ook voeding van invloed is op de
mate van agressie. Zaalberg laat dat in zijn artikel zien. Hij behandelt enkele recente theorieën, waarbij het belang van vetzuren,
mineralen en vitaminen veel aandacht krijgt. Tevens beschrijft hij
enkele recente onderzoeken, zowel op het terrein van psychiatrie,
ontwikkelingspsychologie en criminologie. Daaronder is ook het
onderzoek van de Brit Gesch, die in een trial onder gedetineerden
naging wat de invloed was van toediening van vitaminepreparaten
op het niveau van agressie en regelovertredend gedrag. De kennis
over de precieze relatie tussen voeding en gedrag is nog diffuus,
maar de eerste resultaten van experimenten zijn wel bemoedigend.
Mogelijke toekomstige toepassingen worden besproken, vooral op
het terrein van criminaliteitspreventie en agressievermindering in
gevangenissen en inrichtingen.
Het artikel van De Kogel is in zekere zin het spiegelbeeld van de
andere omdat hierin positief sociaal gedrag centraal staat, namelijk
het vermogen om sociale bindingen aan te gaan en te houden. De
vraag is in hoeverre de ontwikkeling van dit vermogen wordt beïnvloed door de werking van het ‘liefdeshormoon’ oxytocine en soortgelijke stoffen. Ook het negatieve effect van verwaarlozing op jonge
leeftijd op deze ontwikkeling komt aan de orde. Uit onderzoek blijkt
dat oxytocine het vertrouwen tussen partners bij een gesimuleerde
investeringstransactie vergroot. De auteur pleit tot slot voor integratie van kennis uit de biologie en de sociale wetenschappen om meer
inzicht te krijgen in de mechanismen van menselijk sociaal gedrag.
De groeiende kennis over biologische factoren van agressie, psychopathie, verslaving en antisociaal gedrag roept onvermijdelijk de
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vraag op hoe deze kennis in de toekomst zal worden gebruikt. Kennis over biologische factoren in combinatie met kennis over sociale
en psychologische factoren kan in de eerste plaats bijdragen aan
meer inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan onder
meer agressief en antisociaal gedrag. Verder zal (neuro)biologische
subtypering mogelijk kunnen leiden tot een nauwkeuriger selectie
van behandelvormen en interventies die bij de betreffende persoon
wel of juist niet zullen aanslaan. Ook zal de neurobiologie mogelijk
een andere generatie van gedragsinterventies kunnen opleveren:
technieken uit de neurorevalidatie waarvan TMS een voorbeeld is.
Voorzover medicatie of behandeling al een optie is, dan toch vaak
als aanvulling op bestaande therapieën. Denkbaar is voorts dat
hersenscans en dergelijke een grotere rol gaan spelen bij beslissingen over ontslag uit tbs-klinieken.
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat in de toekomst screening zal
plaats vinden op biologische risicofactoren voor crimineel gedrag
(wellicht bij groepen die sociaal gezien al een groter risico vormen?).
Wordt preventie mogelijk of zelfs behandeling? In de slotbijdrage aan
dit themanummer gaat Schermer in op deze vragen. Zij signaleert
dat biosociaal gedragsonderzoek leidt tot een vager onderscheid
tussen criminaliteit en ziekte. De mogelijke toekomstige toepassingen van biosociaal onderzoek worden besproken aan de hand
van een vergelijking met bestaande praktijken van screening en
preventie in de geneeskunde. Schermer geeft tevens de bioethische
discussie weer over voor- en nadelen van deze ontwikkeling. Na een
korte bespreking van Garlands ‘culture of control’ stelt de auteur
dat de biosociale criminologie in grote lijnen in deze theorie over
maatschappelijke ontwikkeling past. Een beoordeling vanuit ethisch
perspectief lijkt zinnig, mits deze geschiedt van geval tot geval en
dus gericht is op concrete uitvloeisels van biosociaal onderzoek.
Ten slotte willen wij drie mensen bedanken die bij de voorbereiding
van dit themanummer stimulerend hebben ‘meegedacht’: Ira van
Keulen van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de WODCmedewerkers Marianne van Ooyen-Houben en Stefan Bogaerts.
K. de Kogel*
F.L. Leeuw
M.P.C. Scheepmaker
* Dr. Katy de Kogel en prof. dr. Frans L. Leeuw zijn respectievelijk als onderzoeker/programmaleider en directeur verbonden aan het WODC. Laatstgenoemde is tevens hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit
Maastricht. Drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Criminologie, biologie en de
centrale betekenis van de
amygdala
W. Buikhuisen*

Of men dit nu prettig vindt of niet, de realiteit is dat inzichten uit
de biologie onontbeerlijk zijn voor een adequate verklaring van
criminaliteit.
In kringen van gedragswetenschappers zal er in de regel weinig
discussie bestaan over het feit dat gedrag bepaald wordt door de
wisselwerking tussen een persoon met al zijn individuele kenmerken en de situatie waarin hij zich bevindt.
Ook criminologen lijken zich op het eerste gezicht wel te kunnen
verenigen met deze stelling. Dit kan echter veranderen als men tot
een nadere invulling van deze individuele kenmerken zou overgaan.
Mogen daartoe dan bijvoorbeeld ook biologische factoren gerekend
worden?
Praten over de mogelijke betekenis van inzichten uit de biologie
voor het verklaren van crimineel gedrag blijkt vervolgens geen vanzelfsprekende aangelegenheid te zijn. Ambivalentie is in een aantal
gevallen het minste wat men wel kan waarnemen. Psychologisch
bezien is dat interessant. Je zou zeggen, wanneer je als wetenschapper wilt proberen criminaliteit te verklaren, zou het in principe
toch niet uit moeten maken welke factoren van belang zijn voor dit
gedrag?
In de praktijk ligt dat echter anders. Interessant is daarbij dat dit fenomeen ook buiten de criminologie kan worden waargenomen. Toen de
hoogleraar neurobiologie Swaab verklaarde dat aan homoseksualiteit
een biologische factor ten grondslag lag, werd hij door bepaalde groepen homoseksuelen zodanig beschimpt en bedreigd, dat hij alleen nog
maar onder politiebescherming college kon geven. Ook de Utrechtse
* Prof. dr. Wouter Buikhuisen is emeritus hoogleraar criminologie en penologie en ouddirecteur van het WODC. Dit artikel borduurt voort op de lezing Criminologie zonder
biologie is als een glas bier zonder schuim, op 27 april 2006 gehouden op uitnodiging
van prof. dr. Henk van de Bunt, hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en directeur van de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Achteraan dit artikel is een verklarende woordenlijst te vinden.
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hoogleraar biopsychiatrie Van Praag moest het destijds ontgelden,
toen hij verkondigde dat voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen hersenbiologische factoren van belang zijn.
Als deviant gedrag een biologische component heeft, is dat kennelijk
op een of andere manier ‘erg’. Erger bijvoorbeeld dan wanneer je
opgroeide in een kansarm gezin waar je vader aan de drank was,
je regelmatig mishandeld werd en je moeder je affectief verwaarloosde. Iedere wetenschapper, dus ook de criminoloog, moet
natuurlijk voor zichzelf bepalen wat hij belangrijk vindt, wat hij wel
of niet wil onderzoeken, en waarin hij, al dan niet heilig, gelooft.
Een ieder heeft recht op keuzevrijheid, maar het is natuurlijk wél zo
dat je beter kiest als je ook kennis hebt genomen van de mogelijke
alternatieven. Wie dit laatste verzuimt, doet niet alleen zichzelf,
maar ook de wetenschap, en daarmee de maatschappij, tekort.

Biologische variabelen en het ontstaan van criminaliteit
In de traditionele criminologie zijn voldoende inzichten aanwezig
die als uitgangspunt zouden kunnen dienen voor een aanvullend
biologisch onderzoek. Maar hebben dit soort biologisch georiënteerde studies überhaupt wel enige zin? Is er reden om aan te nemen
dat biologische factoren inderdaad op één of andere wijze het ontstaan van criminaliteit bevorderen? Alvorens meteen in het diepe
te duiken, is het niet onverstandig om eerst maar eens te kijken of er
wel water is.
Een experiment van Schachter en Latané (1964) kan een aanzet
geven tot het beantwoorden van bovengestelde vraag. Aan hun
studie heeft de volgende gedachte ten grondslag gelegen.
Als het juist is dat er een verband bestaat tussen een laag activatieniveau van het autonome zenuwstelsel en de neiging om strafbare
feiten te plegen, dan zouden mensen bij wie dit activatieniveau
(experimenteel) verlaagd wordt, eerder een strafbaar feit plegen
dan mensen met een normaal activatieniveau van het autonome
zenuwstelsel.
Om deze hypothese te toetsen, brachten zij studenten in de
gelegenheid om te frauderen bij een tentamen. De helft van deze
studenten had voorafgaand aan het tentamen eenmalig een
geringe dosis chloorpromazine ingenomen (als tranquillizer). De
overige studenten kregen een placebo, een niet werkzame stof dus.
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De chloor promazine diende hierbij om langs kunstmatige weg een
verlaging van het activatieniveau van het autonome zenuwstelsel
van de betrokken studenten te bewerkstelligen. De resultaten van
het onderzoek hielden een bevestiging van de theorie in. De studenten met het door chloorpromazine verlaagde activatieniveau van
het autonome zenuwstelsel bleken achteraf significant meer gebruik
te maken van de geboden mogelijkheid om te frauderen.

Selectie van de biologische variabelen
Gesteld dat biologische variabelen een rol spelen bij het ontstaan
van criminaliteit, op welke wijze doen ze dat dan? Raine, Venables
e.a. (1990) laten bijvoorbeeld zien dat een verminderde huidgeleiding en een verlaagde hartslag gemeten bij jongeren van vijftien
jaar criminaliteit op 24-jarige leeftijd kunnen helpen voorspellen.
Zonder meer een interessant gegeven, maar hoe moet je dit verband
verklaren? Zeven jaar later vindt Raine, nu samen met Venables en
Mednick, dat een verlaagde hartslag zelfs al op driejarige leeftijd
agressie op elfjarige leeftijd kan voorspellen (Raine, Venables e.a.,
1997). Ook nu vraag je je af: waar komt dat dan door?
Samen met weer anderen constateert Raine (2004) dat er bij psychopaten sprake is van een structurele asymmetrie in de hippocampus.
De rechter hippocampus zou groter zijn. Op soortgelijke wijze laat
Blair (2003) zien dat het volume van de amygdala van psychopaten kleiner is. Zonder meer interessante gegevens, maar wat is nu
precies de psycho-criminologische betekenis van dit soort bevindingen? Het zal duidelijk zijn dat het hier niet om rechtstreekse
verbanden gaat, maar om zogenoemde afgeleiden. In die zin helpen
ze ons, hoe belangrijk ze in principe ook zijn, op dit moment nog
niet veel verder en vragen ze nadrukkelijk om vervolgonderzoek.
Deze door de bio-criminologen gevolgde weg, het in eerste instantie
genoegen nemen met ‘afgeleiden’, is overigens wel te begrijpen.
Nieuwe Neural Imaging-technieken zoals de functionele MRI (Magnetic Resonance Imaging), de Positron Emission Tomography (PET)
en de Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
openen onderzoeksmogelijkheden waarvan de criminoloog uit de
twintigste eeuw slechts kon dromen. Zij zullen er ongetwijfeld toe
bijdragen dat onze inzichten in het ontstaan van criminaliteit radi-
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caal zullen veranderen. Hetzelfde zal gelden voor de te ontwikkelen
behandelingsmethoden.
De ingeslagen weg is dan ook in principe hoogst waardevol. Wel
kleven hier twee minder gewenste neveneffecten aan. De eerste
gaven wij reeds aan. We kunnen nu weliswaar met meer zekerheid
zeggen dat er met het brein van bepaalde categorieën delinquenten
wat aan de hand is, maar wat hiervan de criminologische betekenis
is, blijft nog te vaak een open vraag. Een tweede punt dat men hier
als een nadeel moet aanmerken, is dat, wie uitsluitend dit type biocriminologische benadering volgt, hiervoor ook een prijs zal moeten
betalen. Die prijs is dat men de vele criminologische inzichten die
reeds bestaan, buiten beschouwing laat. Men bouwt niet meer
voort op wat al bekend is, maar begint als het ware weer helemaal
opnieuw. Dat is een soort van (wetenschappelijke) kapitaalvernietiging, een weggooien van het kind met het badwater. Dat is niet
alleen niet nodig, maar ook ongewenst.
In dit artikel zullen wij daarom bepleiten dat biocriminologisch
onderzoek meer inhaakt op wat criminologisch reeds bekend is en
daarop voortborduurt om zodoende, met behoud van de bestaande
kennis, onze inzichten in het ontstaan van criminaliteit verder
te verdiepen. In het navolgende zullen wij ter verduidelijking een
drietal voorbeelden geven van deze door ons voorgestane benaderingswijze. We kozen hier voor:
– een biologische benadering van de gewetensvorming;
– een biopsychologische benadering van de criminele psychopaat;
– ADHD als risicofactor voor het ontstaan van criminaliteit.
Om misverstanden te voorkomen wil ik graag nog twee punten
benadrukken. In dit artikel gaat het voornamelijk over de betekenis
van de biologie voor de criminologie en de onderzoeksstrategie die
men mijns inziens bij biocriminologisch onderzoek moet aanhangen. Sociale factoren krijgen daarom wellicht niet de betekenis
die zij ongetwijfeld verdienen. Wie hierover met mij in discussie
zou willen gaan verzoek ik eerst kennis te nemen van mijn boekje
Kriminaliteit; uitgangspunten voor het verklaren van krimineel gedrag
(Buikhuisen, 1985). De daar in hoofdstuk 2 aangegeven principes
zijn nog altijd actueel en worden door mij nog steeds aangehangen.
Mijn tweede kanttekening betreft de drie hierboven te behandelen
onderwerpen. Wat daarover geschreven zal worden, dient uitsluitend als illustratie van de biocriminologische benadering die
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door mij wordt bepleit. Wat bijvoorbeeld over de gewetensvorming
geschreven wordt, beoogt op geen enkele wijze een compleet beeld
te geven van dit onderdeel van het socialisatieproces. Wie meer
wil weten met betrekking tot mijn gedachten hierover verwijs ik
naar hoofdstuk 6, 7 en 8 van het hierboven genoemde boek en mijn
overige geschriften op dit gebied (Buikhuisen en Mendrick, 1988).

Een biologische benadering van de vorming van het geweten
Wie de moeite neemt om eens wat te snuffelen in een boekje over
niet-westerse antropologie, komt al gauw tot de ontdekking dat er
over normen en waarden verschillend gedacht wordt in de verschillende culturen. Zo rekenen de Arapesh in Nieuw-Guinea agressief
en vechtlustig gedrag tot een deugd. Wie zich in dit opzicht beheerst,
wordt als deviant beschouwd. Onder sommige Inuit-groepen heerst
de opvatting dat je onder bepaalde omstandigheden je ouders moet
doden. Afwijken van deze norm wordt door de betrokken gemeenschap in hoge mate als ongewenst beschouwd.
Normen en waarden kunnen dus sterk verschillen in de verschillende culturen. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het geweten. De
wijze waarop de gewetensvorming plaatsvindt (het leren en internaliseren van bepaalde bij de betrokken cultuur behorende normen en
waarden) is echter in principe over de hele wereld nagenoeg gelijk.
In hoofdzaak komt het hierop neer dat normconform gedrag wordt
beloond en afwijkend gedrag wordt bestraft.
Een en ander betekent dat de mens dus in principe belonings- en
strafgevoelig moet zijn. Anders gezegd: in ons biologisch substraat
(ons brein) moet op een of andere manier ‘iets’ aanwezig zijn dat dit
soort gevoeligheden mogelijk maakt. Hersenbiologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat dit inderdaad het geval is.
Laten we beginnen met de factor beloningsgevoeligheid. Bestaat
er ergens in de hersenen een gebied dat bij stimulatie een positief
gevoel oproept? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Reeds in
1954 toonden Olds en Milner (1954) aan dat wanneer ratten in een
bepaald gedeelte van hun hersenen werden geprikkeld, zij dit als
zeer prettig ervaarden. Nadat zij de betrokken dieren geleerd hadden hoe zij zichzelf op dit plekje (de medial forebrain bundle) een
prikkel konden toedienen, trad er zelfs een soort verslavingseffect
op. De betrokken dieren gingen eindeloos door met zich zelf daar te
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prikkelen. Het gebied dat dit soort aangename gevoelens mogelijk
maakt, werd het beloningscentrum genoemd.
Hoe zit het nu met de strafgevoeligheid? Is ook hier sprake van een
soort centrum in onze hersenen dat vreesgevoelens kan oproepen
en ons als het ware bang maakt voor straf? Dierfysiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat vreesreacties kunnen worden opgewekt
door prikkeling van de amygdala en de posterior hypothalamus.
Schakelt men de werking van de amygdala uit door toepassing van
amygdalectomie, dan leidt dit ertoe dat de betrokken dieren geen
vrees meer kunnen ervaren.
Hoe sterk de invloed van een dergelijke ingreep op het gedrag van
dieren kan zijn, blijkt wel uit een door Ganong (1977) gegeven voorbeeld. Apen hebben een natuurlijke vrees voor slangen. Na uitschakeling van de amygdala en de posterior hypothalamus benaderen
zij slangen echter zonder enig spoor van angst, pakken ze op, om ze
vervolgens in bepaalde gevallen zelfs op te eten. Het gebied waar het
hier om gaat, de amygdala, wordt wel het strafcentrum genoemd.

De biologische basis van ons geweten
In het voorgaande stelden we reeds dat de gewetensvorming
plaatsvindt via twee belangrijke principes uit de opvoeding. Gedrag
dat goed is wordt beloond en gedrag dat afwijkt van de geldende
normen en waarden wordt bestraft. Het brein van het kind maakt
dit alles mogelijk via het beloningscentrum en het strafcentrum.
Hersenanatomisch corresponderen hiermee, grof gezegd, de
nucleus accumbens en de amygdala. Deze laatste maakt deel uit van
het limbisch systeem. Dit systeem bestaat uit een aantal onderling
verbonden gebieden zoals de thalamus, de hypothalamus, de hippocampus en de reeds genoemde amygdala. Het is een ringvormig
systeem dat rond de bovenkant van de hersenstam ligt. Voor ons
doel is het vooral van belang voor wat betreft de emoties, het leren
van het verband tussen bijvoorbeeld ongewenst gedrag en straf en
het onthouden van deze relatie.
Het limbisch systeem staat onder meer via de cingulate gyrus in
verbinding met de neocortex. Deze laatste heeft een controlerende
functie op het, wat de emoties betreft, soms nog steeds primitief
reagerende limbisch systeem.
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Het zal duidelijk zijn dat zowel straf- als beloningscentrum van
groot belang zijn voor de gewetensvorming van het kind. Aansturen van gewenst gedrag of corrigeren van ongewenst gedrag kan
natuurlijk ook langs een meer indirecte weg plaatsvinden, bijvoorbeeld via blij, boos of verdrietig kijken van bijvoorbeeld de ouders.
Interessant is nu dat ook hierbij de amygdala van essentieel belang
is. Via de amygdala worden deze emotionele expressies namelijk
door het kind waargenomen (zie bijvoorbeeld Yang, Menon e.a.,
2002). Maar hoe dit ook zij, er komt natuurlijk meer bij kijken. Sturen
van het gedrag via deze mechanismen heeft alleen maar zin als het
kind zich gaandeweg bewust wordt van het feit wat goed is (gedrag
dat beloond wordt) en wat slecht is (gedrag waarop een negatieve
reactie volgt).1 Het kind moet niet alleen het verband tussen gedrag
en straf leren, het moet dit verband onthouden, en het moet zo zijn
dat als er niet meer gestraft wordt, het zich toch conform de geleerde
normen blijft gedragen en er dus niet weer vanzelf mee ophoudt.
Ook hierbij helpt de natuur (onze hersenen) het opgroeiende kind
een handje. Onder invloed van de vrees voor straf en de daarmee
samengaande gevoelens van stress, komt het limbisch systeem
in werking. Even een paar voorbeelden. 2 De hypothalamus zet de
hypofyse aan tot het afgeven van bepaalde hormonen zoals lipotropine en vasopressine, die een belangrijke rol spelen bij het leren van
vermijdingsgedrag (avoidance learning). Zij bevorderen mede dat
het geleerde verband tussen het niet doen van wat gezegd wordt en
straf krijgen in het geheugen wordt opgeslagen. De onder invloed
van vrees via de hypofyse afgescheiden ACTH gaat het uitdoven
(extinctie) tegen van de ontstane geconditioneerde ‘reflex’ (je niet
gedragen zoals het behoort leidt tot straf). In het kind gaat zodoende
een geweten ontstaan (zie Buikhuisen, 1979, p. 45 en 46).
Het voorgaande maakt duidelijk dat vreesgevoeligheid, en daarmee
een goed functionerende amygdala, essentieel is voor de vorming
van het geweten. Kinderen bij wie de amygdala, om welke reden dan
ook, niet goed werkt, zullen grote moeite hebben met het leren en
integreren van de normen en waarden die in hun omgeving gelden.
Zij zullen ook niet goed in staat zijn om vermijdingsgedrag te leren.
1 Ook imitatie speelt een belangrijke rol bij het zich eigen maken van de normen en
waarden van de cultuur waarin men opgroeit. Normnaleving in het algemeen mag dus
niet beschouwd worden als een geconditioneerde reflex. Het geweten, het onderwerp
waartoe wij ons hier beperken, is dat wel.
2 Voor een vollediger beeld zie ook Raine, Venables e.a., 1990.
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Mowrer zei het reeds bijna een halve eeuw geleden: ‘Avoidance
learning is fear motivated behaviour’. De grote endocrinologische
betekenis van deze uitspraak was toen echter nog niet duidelijk.

Hersenen en emoties
We weten nu dus dat voor het kunnen ervaren van vreesgevoelens
de amygdala van essentieel belang is. In kringen van bio-psychologen heeft deze amandelvormige kern de afgelopen jaren veel
belangstelling gekregen. Een interessante vraag is nu of de amygdala tevens van belang is voor het kunnen ervaren van andere
gevoelens. De in de aanvang reeds genoemde nieuwe technologische mogelijkheden zoals de fMRI , de PET en de SPECT bieden
hier grote onderzoeksmogelijkheden. Met behulp van dit soort
technieken kan nu immers steeds beter worden nagegaan hoe ons
brein aangeboden emotionele informatie verwerkt en welke delen
van onze hersenen daarbij betrokken zijn.
In de loop der tijden, en dit moet men dan zeer ruim nemen, hebben
de hersenen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling heeft zich niet gekenmerkt door verbouwen, maar door
aanbouwen. Wat er was, bleef min of meer bestaan (de zogenoemde
reptielhersenen), daaroverheen kwam het limbisch systeem en vervolgens vormde zich de neocortex, de hersenschors die de intuïtiefprimitieve reacties van het limbisch systeem op potentieel gevaar zo
nodig corrigeert.
We nemen weer als voorbeeld de aangeboren angst voor slangen, die
de aap, maar ook de mens, nog steeds diep in zich voelt. Wanneer we
in een bos lopen en daar opeens op het pad een ‘slangachtige’ vorm
zien, zullen we onmiddellijk instinctmatig terugdeinzen, maar nadat
de neocortex ons ingeseind heeft dat het hier niet om een slang gaat
maar om een dode tak, zullen we weer gewoon onze weg vervolgen.
Zolang het in het leven primair gaat om overleven, en ons handelen
dus (mede) ingegeven wordt door zelfbehoud, zal het limbisch
systeem bepaalde instinctieve (in onze ogen primitieve) impulsen
blijven geven en de amygdala (en de hippocampus, zoals nog zal
blijken) een centrale rol blijven spelen. Het onbekende zal ons
daarom nog steeds tot voorzichtigheid manen en het vreemde, dat
wil zeggen datgene wat ons niet eigen is, letterlijk en figuurlijk, tot
terughoudendheid dwingen.
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Maar hoe zit het nu met emoties als empathie, schaamte, berouw,
schuldgevoelens, die wel gezien worden als essentieel voor het
menselijk samenleven en de overleving van de groep/gemeenschap?
Het is in eerste instantie verleidelijk om te denken dat ook dit soort
eigenschappen in de amygdala hun thuishaven hebben. Dit blijkt
slechts ten dele het geval te zijn. Het geldt bijvoorbeeld volgens
onderzoek van het Bender Institute of Neuroimaging (BION) wel
voor een eigenschap als afschuw voelen, maar slechts gedeeltelijk
voor een eigenschap als empathie. Bij empathie worden namelijk
niet alleen verbanden aangetroffen met de amygdala, maar ook met
de neocortex.
Deze verbondenheid tussen amygdala en neocortex blijkt tevens
van belang te zijn voor eigenschappen als spijt hebben of schaamte
voelen en – in geval van potentiële confl ictsituaties – het kunnen
aflezen van signalen met betrekking tot de irritatie en de eventueel opkomende boosheid van de ander. Onderzoek bij patiënten,
waarbij de verbinding tussen het limbisch systeem en de frontale
lob niet meer functioneert als gevolg van een hersenbeschadiging,
laat namelijk zien dat een dergelijk hersenletsel ernstige gevolgen
heeft voor het reilen en zeilen van deze mensen. Gevoelens van spijt
of schaamte kennen ze dan niet meer en ook worden zij als het ware
blind voor de (emotionele) signalen die de ander uitzendt. 3
Het is interessant om emoties als berouw hebben, zich schamen,
spijt betuigen, zich inleven in de ander, eens te vergelijken met
de meer basale (primitieve) emoties als woede, afschuw en vrees,
waarvan, zoals we inmiddels weten, de thuishaven de amygdala
is. Je schamen, spijt hebben, je kunnen inleven in de gevoelens van
de ander kunnen als ‘hogere’ emoties opgevat worden omdat er, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld woede, ook een cognitief, introspectief proces bij betrokken is. Het zijn typische emoties waarvoor de
hulp van de neocortex essentieel is, en zonder welke een gemeenschap in wezen niet kan overleven/functioneren.
In dit verband is het verleidelijk om een parallel te trekken met
ons biologische immuunsysteem. Dit beschermt de mens tegen
ongewenste ‘indringers’ en dient als zodanig de overleving van het
individu. Het vermogen om zich te kunnen schamen4, zou men, vol-

3 Zie ook Yang, Menon e.a., 2002 voor de rol die de amygdala hier speelt.
4 De vraag waarvoor je spijt moet hebben of waarvoor je je moet schamen, wordt daarbij
bepaald door het socialisatieproces binnen de cultuur waarin men opgroeit.
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gens mij, als ons sociale immuunsysteem kunnen beschouwen. Het
weerhoudt de mens ervan bepaald ongewenst gedrag te herhalen
en dient als zodanig ter bescherming van de groep/gemeenschap
waarvan hij deel uitmaakt.
Hoe dit ook moge zijn, het is duidelijk dat voor het kunnen ondergaan van (criminologisch relevante) emoties niet alleen de amygdala essentieel is, maar ook, waar het de zogenoemde cognitieve
emoties betreft, een hiertoe dienende, intacte, verbinding tussen
deze kern en de frontale lob.

De psychopaat (anti-social personality disorder)
Niet lang geleden werd Nederland opgeschrikt door het gedrag van
een ontsnapte TBS’er. Na zijn ontsnapping beging hij een afschuwelijke moord. Met een hamer sloeg hij zijn slachtoffer de schedel
in, hetgeen niet in één keer lukte, en vervolgens verbrijzelde hij nog
diens benen. Men hoeft niet over een grote fantasie te beschikken
om zich te kunnen voorstellen dat zich hier een verschrikkelijk tafereel moet hebben afgespeeld. De dader weet niet van ophouden.5 Hij
bezoekt na afloop nog zijn vrouw, met wie hij de nacht doorbrengt,
en begeeft zich vervolgens naar het huis van zijn slachtoffer om te
kijken of er nog wat te halen valt, zich wel realiserend wat hij gedaan
heeft, maar niet in staat de daarbij behorende emoties te ervaren. Geen empathie, geen afschuw, geen vrees, geen schaamte of
berouw, enzovoort. Hij heeft niets geleerd van de vorige keer toen hij
voor een geweldsdelict reeds ruim tien jaar TBS moest uitzitten.
Voor wie deze eigenschappen nog eens terugleest en vertrouwd
is met de literatuur over wat men tegenwoordig de ‘antisocial
personality disorder’ noemt, doemt hier onmiskenbaar het beeld
op van de klassieke psychopaat. Uit wat hiervoor beschreven werd,
kunnen we nu afleiden dat aan dit syndroom van eigenschappen
van de psychopaat een neurobiologische stoornis ten grondslag
moet liggen. Meer in het bijzonder gaat het hier allereerst om een
niet goed functionerende amygdala. Wat zou er mis kunnen zijn
met deze amygdala? Volgens Blair (2003) zou er bij psychopaten

5 Tijdens gewelddadig gedrag komt adrenaline vrij wat de nucleus accumbens activeert,
waardoor een prettig gevoel ontstaat. Dit zou de reden kunnen zijn waarom hij maar
doorgaat.
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sprake zijn van een geringer volume van de amygdala. Onderzoek
van Meyer-Lindenberg e.a. (2006) heeft uitgewezen dat het volume
van de amygdala een samenhang vertoont met de L-variant (L=low
activity) van het MAO-A gen. Interessant is nu dat Meyer-Lindenberg e.a. in een later onderzoek vinden dat proefpersonen met
deze L-variant een reductie van 8% blijken te hebben van de grijze
massa in de cingulate cortex, het gebied van de frontale schors dat
een belangrijke rol speelt bij de Executive Function (het proces van
plannen, een plan uitvoeren, evalueren en zo nodig corrigeren) en
dat tevens een remmende invloed uitoefent op impulsief gedrag.
Tijdens zijn lezing op het recentelijk op de Vrije Universiteit
Amsterdam gehouden symposium over Neurobiologie en Anti
Sociaal Gedrag toonde Raine langs andere weg eveneens aan dat bij
door hem onderzochte moordenaars sprake was van een duidelijk
afwijkende frontale lob.
Maar er moet natuurlijk meer aan de hand zijn. Er moet tevens,
zoals we gezien hebben, sprake zijn van een defecte verbinding
tussen neocortex en limbisch systeem, waardoor de betrokkene niet
in staat is de gedragsregulerende cognitieve emoties zoals empathie
(wat doe je de ander aan), schaamte en berouw te ondergaan.
Nog een punt mag hier ten slotte niet onvermeld blijven. Wanneer
wij voor juist aanvaarden dat psychopaten gekenmerkt worden
door een niet goed functionerende amygdala, zullen zij niet alleen
weinig vrees ervaren, maar ook niet kunnen profiteren van de
positieve werking van die hormonen die normaal gesproken onder
invloed van vrees worden afgescheiden. Hormonen die de mens
helpen bij het leren van vermijdingsgedrag en ervoor zorgen dat
geleerde ervaringen en hun consequenties beklijven. Samen met de
hiervoor genoemde ‘cognitieve emoties’ zijn dit soort vaardigheden
essentieel voor het sociaal (in de dubbele betekenis van dit woord)
functioneren van de mens.

ADHD
In het begin van dit artikel hebben wij ervoor gepleit dat biocriminologisch onderzoek, zoveel mogelijk, moet voortborduren op
bestaande, en inmiddels algemeen aanvaarde, criminologische
inzichten. In het voorgaande lieten we zien dat langs deze weg niet
alleen duidelijk kan worden gemaakt dat de biologie van groot
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belang is voor de criminologie, maar ook waarom bepaalde biologische variabelen (mede) verantwoordelijk kunnen zijn voor het
ontstaan van bepaalde vormen van criminaliteit.
Met een laatste voorbeeld zullen wij de door ons voorgestane weg
nog een keer illustreren. We kiezen daartoe voor ADHD, de Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dat is natuurlijk geen toeval. Als
zich ergens problemen bij het socialisatieproces kunnen voordoen6,
dan is dit wel bij ADHD. De Nijmeegse hoogleraar psychiatrie
J.K. Buitelaar rekent ADHD tot de belangrijkste stoornissen uit
de kinderjaren. Doreleijers, Scholte e.a. (2001, p. 145-146) hebben
de criminologische relevantie van deze gedragsstoornis duidelijk
gemaakt. In een daartoe strekkend artikel laten zij zien dat ADHD
als een risicofactor moet worden beschouwd voor verschijnselen als
criminaliteit, gebruik van drugs en alcoholmisbruik.
Kinderen met ADHD vormen zonder meer een probleem voor hun
omgeving. Zij kunnen moeilijk stilzitten, zijn gauw afgeleid, luisteren ogenschijnlijk slecht en lijken hardleers te zijn. Wanneer ouders
en omgeving zich niet realiseren dat het betrokken kind hier in
feite weinig aan kan doen, zal dit de relatie met het kind gaandeweg
in negatieve zin beïnvloeden. Dit beperkt zich dan niet alleen tot
het ouderlijk huis, waar een verwijdering dreigt te ontstaan tussen
ouders en kind en confl icten onvermijdelijk lijken te zijn, met alle
gevolgen vandien.
Op school is het al niet anders. Het kind kan niet stilzitten, houdt
zijn aandacht niet goed bij de les, zijn prestaties blijven achter bij
de verwachtingen, hij wordt vaak gestraft, onderwijzers klagen, hij
spijbelt steeds meer, enzovoort. Ook in de buurt en bij zijn klasgenootjes begint hij de reputatie van een afwijkend kind te krijgen dat
alleen maar last veroorzaakt. Een en ander zal niet zonder invloed
zijn op zijn verdere ontwikkeling en zijn persoonlijkheid.
Ontstaansgeschiedenis ADHD
Wat kan men nu vanuit biologisch perspectief zeggen van de ontstaansgeschiedenis van ADHD? Hierin gaan, zoals de naam reeds
aangeeft, twee componenten samen: een hyperactiviteit die zich
uit in een overbeweeglijkheid en het niet goed stil kunnen zitten en

6 Zoals uit het navolgende zal blijken, moet ook hier de oorzaak weer (mede) gezocht
worden in een deficiënt functionerend belonings- en strafcentrum.
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een aandachtsstoornis, waarbij het gaat om zaken als gauw afgeleid
zijn en zich niet lang ergens op kunnen concentreren. De hyperactiviteit wordt wel in verband gebracht met de cingulate cortex
en de orbitofrontale hersenschors, die immers een rol spelen bij de
impulsregulering. Tot nu toe zijn geen sterke aanwijzingen gevonden
dat erfelijkheid, als het gaat om de hyperactiviteit, hier van groot
belang is. Wel blijkt uit recent onderzoek dat proefpersonen met de
L-variant van het gen dat codeert voor het enzym monoamine oxydase – A, het minder goed deden in een taak waarbij het erom ging
een bepaalde (motorische) reactie te onderdrukken (Meyer-Lindenberg e.a., 2006). Interessant is hier, zoals wij reeds vermeldden, dat
deze L-variant ook blijkt samen te hangen met significant kleinere
volumes van de amygdala en de cingulate cortex. Deze laatste is,
zoals we reeds zeiden, van belang voor de impulscontrole.
Van de aandachtsstoornis mag in ieder geval worden aangenomen
dat zij een genetische component heeft. Onderzoek dat gedaan werd
met tweelingen – identiek en niet-identiek – wijst dit duidelijk uit
(Willerman, 1973).
Het A-1 allel7 van het dopamine D2 receptoren blijkt hierbij een rol
te spelen. Vergelijkend onderzoek tussen een groep kinderen met
aandachtsstoornissen en een controlegroep van kinderen die hier
geen last van hebben, laat zien dat dit allel bij bijna de helft van de
kinderen met een aandachtsstoornis voorkwam en slechts bij 27%
van de proefpersonen uit de controlegroep (Comings, Comings e.a.,
1991).
Wat kunnen we nu zeggen van dit A-1 allel? Dragers er van hebben
minder dopamine D2-receptoren in de hersenen met, onder meer,
als gevolg dat er minder dopaminergische activiteit is in die delen
van de hersenen die betrokken zijn bij de positieve gevoelens die
opgewekt kunnen worden door het beloningscentrum (Noble, 1993).
Zij missen daardoor ook het spanningsverminderende vermogen
dat wel aan dopamine wordt toegeschreven. Eenvoudiger gezegd:
waar anderen aan bepaalde stimuli een bevredigend gevoel kunnen
overhouden, zouden A-1 alleldragers dat niet hebben. Bij hen zou
sprake zijn van wat men een beloningsdeficiëntiesyndroom is gaan
noemen, met als gevolg een vorm van gevoelsarmoede. De gedachte
is nu dat de betrokkenen dit gebrek gaan compenseren door sterkere

7 Allelen zijn factoren die op een overeenkomstige plaats liggen in een chromosomenpaar.
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prikkels te zoeken, bijvoorbeeld via roekeloos of risicovol gedrag
(‘sensation seeking’) of door stoffen tot zich te nemen die bevorderen dat extra hoeveelheden dopamine worden vrijgemaakt (alcohol, cocaïne, nicotine, chocola, enzovoort), waardoor alsnog het
beloningscentrum zou worden geactiveerd. Hier zou dan mede de
basis kunnen liggen voor het uitdagende gedrag dat later dan weer
een crimineel karakter kan krijgen of voor het inslaan van het pad
naar alcohol- dan wel drugsmisbruik.
Het is nu interessant om het in het voorgaande gestelde in verband
te brengen met de resultaten van een door mij verricht onderzoek.
Hierin vergeleek ik, op basis van de uitkomsten van een selfreport
studie, twee groepen jongeren. De ene groep bestond uit proefpersonen die ten minste vier misdrijven hadden opgegeven in een
selfreport studie en in hun kinderjaren als lastig en druk werden
omschreven. Voor de controlegroep gold dat men maximaal één
delict had vermeld. De resultaten werden gepresenteerd in mijn in
1989 gehouden afscheidsrede Waarom straffen weinig helpt. Samenvattend bleek uit dit onderzoek (Buikhuisen, 1989) onder meer dat
kenmerkend voor de (hyperactieve) criminele groep was dat deze
proefpersonen minder vreesgevoelig waren, minder in staat waren
vermijdingsgedrag te leren en een minder goed ontwikkeld geweten
hadden.
Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de biologische
schets die hierboven werd gepresenteerd. Daarin werd bijvoorbeeld
gesteld dat mede via vreesgevoelens en een dus goed ontwikkelde
amygdala het opgroeiende kind gaandeweg leert ongewenst gedrag
na te laten (avoidance learning) en dat langs deze weg het geweten
zich zal ontwikkelen. Zonder deze vreesgevoelens zal dit proces
echter niet goed verlopen, en dat is precies wat het hierboven gepresenteerde onderzoek laat zien. Neurobiologisch laat een en ander
zich mede verklaren door het feit dat de geconstateerde erfelijk
bepaalde dopaminedeficiëntie bij deze kinderen eveneens van
invloed is op het functioneren van hun amygdala. Interessant, maar
niet verbazingwekkend, is hier ook dat een laag dopamineniveau
recidivebevorderend werkt (Daderman en Lidberg, 2002).
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De centrale betekenis van de amygdala
In het voorgaande werd aan de hand van drie voorbeelden geïllustreerd dat biocriminologisch onderzoek dat voortborduurt op
bestaande criminologische inzichten, tot een wezenlijke verdieping
van onze kennis kan leiden. De gepresenteerde voorbeelden maken
nog iets duidelijk. Zij wijzen op de centrale rol die de amygdala
speelt. We zagen die bij de gewetensvorming, waar de amygdala ten
grondslag ligt aan het zogenoemde strafcentrum in onze hersenen.
We zien haar ook terug als het gaat om de bekende persoonlijkheidstrekken van de psychopaat. Ook daar ligt een niet goed functionerende amygdala, samen met stoornissen vanuit de prefrontale lob,
aan de basis van de bij hen waar te nemen eigenschappen zoals het
niet kennen van vreesgevoelens, gevoelens van afschuw, empathie,
schaamte, spijt, en dergelijke en het niet ontvankelijk zijn voor
vi suele signalen van irritatie, opkomende boosheid, en dergelijke bij
de ander. We komen de betekenis van de amygdala ook weer tegen
bij het onhandelbare, doorgaans weinig vrees kennende, ADHDkind, dat niet goed in staat is vermijdingsgedrag te leren.
Ter afsluiting nog een laatste voorbeeld ter ondersteuning van mijn
gedachte dat aan de amygdala een centrale rol moet worden toegekend bij de verklaring van criminaliteit (groot en klein).
De lage hartslag die bij herhaling is geconstateerd bij delinquenten (Raine e.a., 1990, 1997; Popma, 2006) blijkt eveneens samen te
hangen met processen aangestuurd door de amygdala (zie bijvoorbeeld Zitman, 2001). Zelfs het recentelijk door Popma (2006),
in een stresserende situatie, bij antisociale jongeren gevonden
lagere cortisolniveau, moet aan deze amandelvormige kern worden
toegeschreven (Mason, Nauta e.a., 1961; Aggleton, 1992; Best). Het is
namelijk de amygdala die via de hypothalamus aanzet tot de afgifte
van CRH, het hormoon dat uiteindelijk via hypofyse en bijnierschors
leidt tot de productie van cortisol. Bij bedreigende situaties zou de
zogenoemde HPA-as dan ook beter de A(mygdala)HPA-as genoemd
kunnen worden.
Hoe dit ook moge zijn, duidelijk is in ieder geval dat de amygdala in
de toekomst een sleutelpositie moet innemen bij het verklaren van
crimineel gedrag en andere vormen van aandachtvragend gedrag.
Over de betekenis van de amygdala wees ik reeds in mijn oratie in
1979 (Buikhuisen, 1979, hoofdstuk 4).
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Deze betekenis gaat overigens verder dan hierboven tot uiting
kwam. Zij beperkt zich niet tot de door ons gegeven voorbeelden.8
Gezien de opzet van dit artikel zullen we daarover hier niet verder
uitweiden. We zullen volstaan met de opmerking dat geen hersenbiologische factor tot nu toe in staat is gebleken zo veel ‘variantie’ te
verklaren van verschijnselen als hierboven door ons gepresenteerd.
Een belangrijke vraag blijft natuurlijk wel waar deze disfuncties van
de amygdala vandaan komen. Gaat het om erfelijke aandoeningen,
welke hier dan direct of indirect doorwerken? Moet de oorzaak
gezocht worden bij de zogenaamde ‘pregnancy birth complications’? Veel vragen waarop ons nog het antwoord wacht. Antwoorden echter die ongetwijfeld zullen komen.

Criminologie en biologie: een nawoord
In de discussie tussen voor- en tegenstanders van het betrekken van
biologische variabelen bij het verklaren van criminaliteit wordt er
in de regel van uitgegaan dat biologische en sociale variabelen als
volstrekt gescheiden grootheden moeten worden beschouwd. Dat is
echter niet juist. Bij deze begrippen is namelijk duidelijk sprake van
verwevenheid en een voortdurende wisselwerking. We zullen met
een voorbeeld duidelijk maken wat we hiermee bedoelen.
We nemen hiervoor de variabele sociale klasse. In de sociologisch
georiënteerde criminologie neemt deze factor een belangrijke plaats
in bij het verklaren van criminaliteit. De volksmond was de wetenschap hier overigens al jaren voor. Daar wist men het al. Wie voor
een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. De mens is in
niet geringe mate de gevangene van zijn milieu.
De Groningse criminoloog Riekent Jongman introduceerde in
dit verband het begrip ‘kansarm’. Dit kansarm zijn is naar zijn
mening de voedingsbodem voor het ontstaan van criminaliteit. Zijn
gedachte wordt onmiskenbaar gesteund door het feit dat er een niet
8 Ook voor de Executive Function geldt dat zij via de Error-Related Negativity en de
Anterior Cingulate Cortex ‘massive amygdala input’ ontvangt. Zie B.A. Vogt, Four
regions of Cingulate Cortex and Disease Vulnerability, Rome, Paper presented at the
International Conference The Human Brain, 5-10 oktober 2002. Interessant is ook dat
de amygdala via haar verbinding met de nucleus accumbens verantwoordelijk is voor
de (aangename) anticiperende gevoelens die bijvoorbeeld drugsverslaafden en zedendelinquenten ervaren bij de gedachte dat zij de door hun beoogde handeling gaan
plegen.
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te ontkennen samenhang bestaat tussen sociale klasse en criminaliteit. Die relatie beperkt zich overigens niet tot Nederland. Het is een
welhaast universeel gegeven.
Maar als er een verband wordt aangetroffen tussen sociale klasse en
criminaliteit, wil dat dan ook zeggen dat sociale factoren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van criminaliteit? Het antwoord
op deze vraag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar is dat
niet. Het begrip ‘sociale klasse’ heeft namelijk een sterk heterogene
lading, als men dit eens factoranalytisch zou uitdrukken. Naast de
natuurlijk aanwezige sociologische component, heeft het ook een
duidelijke psychologische en biologische lading.
Voor de groep jongeren die tot de lagere sociale klasse behoort, geldt
bijvoorbeeld niet alleen dat zij vaker een lager inkomen hebben,
slechter behuisd zijn en in mindere buurten wonen, maar ook dat
zij gemiddeld een lager IQ hebben en daarmee een lager opleidingsniveau, dat er bij hen thuis doorgaans andere opvoedingspatronen
heersen, dat daar vaker minder gezonde eetgewoonten zijn, dat er in
de lagere sociale klassen een slechtere gezondheidszorg bestaat, dat
zich daar meer zwangerschaps- en geboortecomplicaties voordoen,
en, om nog een laatste voorbeeld te geven, dat er bij mensen uit de
lagere sociale klasse meer psychiatrische stoornissen, en ziekten in
het algemeen, voorkomen.
Het begrip ‘sociale klasse’ is dus in feite een mengsel van sociologische, pedagogische, psychologische en (medisch)biologische
factoren. Een soort vergaarbak, of om het eens wetenschappelijk uit
te drukken: een prachtig voorbeeld van een interdisciplinair begrip.
Wie het over de sociale klasse heeft, spreekt dus, of hij dat nou wil
of niet, impliciet ook over variabelen uit andere wetenschappen,
die elk hun eigen betekenis kunnen hebben voor het ontstaan van
criminaliteit.
Ook anderszins moet de te nadrukkelijke scheiding van omgevingsfactoren en biologische variabelen als te kunstmatig worden gezien.
Wanneer bijvoorbeeld een vrouw die in verwachting is tijdens haar
zwangerschap rookt, drinkt, drugs dan wel schadelijke medicijnen
gebruikt, met als gevolg structurele beschadigingen van de ongeboren vrucht, hebben we dan met een biologische of een sociale
factor van doen? Gezien deze grote verwevenheid tussen sociale
en biologische variabelen behoeft de controverse tussen sociale en
biologische wetenschappen binnen de criminologie, zeker enige
nuancering.
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Maar hoe dit ook zij, één ding staat vast: criminologie en biologie
kunnen niet zonder elkaar. Ons toekomstige handelen zal door deze
gedachte ingegeven moeten worden. Dat vraagt natuurlijk wel om
een bepaalde infrastructuur. Voor de criminologie van de toekomst
betekent dit het volgende:
– Op elk criminologisch instituut moet ten minste een psychobioloog aanwezig zijn.
– In de opleiding tot criminoloog zal aan het onderwijs in de
hersenbiologie en bijvoorbeeld de gedragsendocrinologie grote
aandacht moeten worden besteed.
– Er zal intensief samenwerking moeten worden gezocht met biologische en medische faculteiten.
– Deze samenwerking zal moeten uitmonden in het gemeenschappelijk opzetten van onderzoek naar de verklaring van de verschillende vormen van ernstige criminaliteit. De criminoloog, met zijn
sociaal-wetenschappelijke inzichten, zal er dan op toe moeten
zien dat in de toekomstige forensische gedragskunde sociale factoren tot hun recht blijven komen en dat het kind dus niet met het
badwater wordt weggegooid.
De criminoloog wacht hier een lange, maar boeiende en naar
verwacht mag worden wetenschappelijk en maatschappelijk
vruchtbare weg. Hij zal daar niet meer alleen lopen. Biopsychiaters,
biopsychologen , hersenbiologen en genetici zijn hem reeds voorgegaan. Oh was ik nog maar jong!
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Verklarende woordenlijst
Amygdalae

Diep in de hersenen gelegen amandelvormige kernen
van zenuwcellen die van essentieel belang zijn voor
emotioneel geladen leerprocessen (consolidatie) en
klassieke conditionering.
ACTH
Afkorting van adrenocorticotroop hormoon, dat
wordt gevormd door de voorkwab van de hypofyse. De
productie van ACTH stijgt bij stress en in bedreigende
situaties.
Autonome
Ook wel vegetatief of visceraal zenuwstelsel genoemd.
zenuwstelsel Reguleert een groot aantal onbewust plaatsvindende
functies, zoals de ademhaling, de spijsvertering en
het verwijden en vernauwen van bloedvaten en het
beïnvloedt ook de hartslag.
Cingulate
Ligt als een gordel om de binnenste delen van het
gyrus
brein. De schors van deze structuur wordt de cingulate cortex genoemd. Deze structuren maken deel uit
van het limbisch systeem dat een cruciale rol speelt in
sociaal-emotioneel gedrag.
Cortisol
‘Stresshormoon’. Product van de HypothalamusHypofyse-Bijnier as (HPA) De activiteit van de HPA-as,
en als gevolg daarvan de concentratie van cortisol
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in het bloed en speeksel, neemt toe wanneer iemand
stress ervaart.
Dopamine Neurotransmitter die betrokken is bij het ervaren van
genot en blijdschap en bij motivationele processen.
Endocrino- De afscheiding (o.a. hormonen) van klieren
logisch
betreffend.
Frontale lob Voorste deel van het brein. Hier zetelen ‘hogere’
hersenfuncties zoals emoties, beoordeling, probleemanalyse, maar ook creativiteit en intelligentie.
HippoDe hippocampus speelt een belangrijke rol bij het
campus
opslaan van nieuwe herinneringen in het (lange-termijn) geheugen. Ook is de hypothalamus van belang
voor ruimtelijk inzicht, oriëntatievermogen en het
opnemen van de omgeving.
HPA-as
Onder de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (hypothalamic-pituitary-adrenal-axis, oftewel HPA-as)
wordt een complex geheel van interacties tussen de
drie genoemde organen verstaan die de stressreacties
en daarmee samenhangende lichaamsprocessen
reguleren.
HypothaDe hypothalamus staat in contact met bijna alle delen
lamus
van de hersenen en heeft een centrale en regulerende functie bij vele lichaamsfuncties. Reguleert de
hormoonafgifte via de hypofyse en speelt een rol bij
emotioneel gedrag zoals vecht- en vluchtgedrag, en
voortplantingsgedrag.
Hypofyse
Hersenaanhangsel bestaande uit een voorkwab en
een achterkwab. De voorkwab bestaat uit klierweefsel en werkt op commando van de hypothalamus;
deze maakt hormonen, die de voorkwab remmen of
stimuleren. De achterkwab bestaat uit zenuwweefsel; deze geeft hormonen aan het bloed af die door de
hypothalamus zijn gemaakt, oxytocine en ADH.
Limbisch
Een aantal structuren in de hersenen die betrokken
systeem
zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel
geheugen, worden samen het limbisch systeem
genoemd. Dit zijn onder meer: de hippocampus, de
hypothalamus, de amydalae, de cingulate gyrus, cingulate cortex, nucleus accumbens, de orbitofrontale
cortex.
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MAO

Monoamine oxidases (MAO) zijn enzymen die onder
meer zorgen voor de afbraak van neurotransmitters.
Het bestaat bij mensen uit twee typen: MAO-A en
MAO-B. De neurotransmitter serotonine wordt met
name door MAO-A afgebroken.Een tekort aan MAO-A
is een risicofactor voor agressief gedrag. Mensen kunnen beschikken over een ‘sterk’ of een ‘zwak’ MAO-A
gen. In het laatste geval ontstaat relatief gemakkelijk
een tekort aan MAO-A.
Neural
Beeldvormende technieken die zichtbaar maken
Imaging
waar en wanneer hersenactiviteit plaats vindt bij
het uitvoeren van een taak of onder invloed van een
externe prikkel. Een voorbeeld is functional Magnetic
Resonance Imaging (fMRI).
Nucleus
Deel van de basale kernen van de hersenen dat een rol
accumbens speelt in het beloningssysteem in de hersenen (ook
ventriaal striatum). Ook wel het ‘pleziercentrum’ of
het ‘motivatiecentrum’ genoemd.
Oxytocine
Oxytocine heeft als hormoon in het lichaam de functie
van het opwekken van melkgift en bevalling. Als
neuropeptide in de hersenen speelt het een belangrijke rol bij het aangaan en onderhouden van sociale
bindingen.
Prefrontale De prefrontale cortex ligt in het voorste gedeelte van
cortex
de frontaalkwabben. Dit gebied is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen,
plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing.
Serotonine Serotonine is een neurotransmitter met een activerende werking die betrokken is bij onder meer stemming, emotie, slaap en seksualiteit.
Thalamus
Schakelcentrum in de hersenen dat een belangrijke rol
speelt bij het bewustzijn en de waakzaamheid.

JV_8_2006_12.indd Sec2:32

30-11-2006 16:35:19

33

Antisociaal en agressief gedrag
Recente vorderingen binnen neurobiologisch onderzoek

A. Popma, L.M.C. Jansen, R. Vermeiren en Th.A.H. Doreleijers*

Sinds jaar en dag zijn wetenschappers op zoek naar factoren die
samenhangen met de ontwikkeling van antisociaal gedrag van
kinderen en jeugdigen. Dit vanuit het idee dat als we beter begrijpen
hoe antisociaal gedrag ontstaat, we dergelijk gedrag ook beter kunnen voorkomen of behandelen. In de laatste decennia zijn vanuit
psychosociaal georiënteerd onderzoek al vele belangrijke factoren
naar voren gekomen die samenhangen met antisociaal gedrag, zoals
opvoeding, buurt en vriendengroep (Rutter, 1998). Het is echter nog
steeds lastig te voorspellen welke jongere nu ernstig en chronisch
antisociaal probleemgedrag zal gaan vertonen en welke niet. Nog
lastiger blijkt het te zijn om jongeren met antisociaal probleemgedrag te behandelen. De effectiviteit van de huidige interventies is,
met name op de lange termijn, zeer beperkt (Offord en Bennett,
1994). Het blijft dus noodzakelijk om door te gaan met onderzoek
om tot nieuwe, aanvullende inzichten te komen ten aanzien van de
ontwikkeling van antisociaal gedrag.
Dit artikel bespreekt het relatief jonge onderzoeksveld dat zich richt
op neurobiologische factoren die samenhangen met antisociaal
gedrag. Na het defi niëren van het begrip antisociaal gedrag, wordt
het veelgebruikte ‘biosociale’ onderzoeksmodel toegelicht en
wordt uitgelegd welke rol neurobiologische factoren hierin spelen.
Vervolgens wordt recent, in Nederland uitgevoerd onderzoek van
de auteurs en collega’s beschreven als illustratie van hoe neurobiologisch onderzoek kan worden verricht en wat dit aan gegevens en
inzichten oplevert. Het artikel eindigt met een bespreking van de
mogelijke implicaties van neurobiologisch onderzoek voor de dage* Dr. Arne Popma, prof. dr. Theo Doreleijers en dr. Lucres Jansen zijn werkzaam op de
Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam.
Prof. dr. Robert Vermeiren is behalve op de Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van
het VU Medisch Centrum te Amsterdam ook werkzaam op de Afdeling kinder- en
jeugdpsychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.
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lijkse praktijk en de richting waarin vervolgonderzoek zich volgens
de auteurs zou moeten begeven.

Biologische en sociale factoren
Antisociaal gedrag wordt gedefi nieerd als gedrag dat nadelige
gevolgen heeft voor anderen of de maatschappij als geheel. Het is
dus een breed begrip waarbinnen gedrag kan variëren van bijvoorbeeld agressie tot stelen. Dergelijk gedrag van jongeren vormt zowel
op individueel als maatschappelijk niveau een belangrijk probleem.
Het algemeen sociaal functioneren van kinderen met antisociale
gedragsproblemen is vaak matig tot slecht en bovendien hebben zij
een verhoogd risico voor een reeks van ernstige sociale en psychische problemen op volwassen leeftijd. Deze problemen variëren
van criminaliteit, sociale isolatie en werkloosheid tot psychiatrische problemen zoals angststoornissen, depressie en verslaving
(Maughan en Rutter, 2001). Op individueel niveau ondervinden
ook de eventuele slachtoffers van antisociaal gedrag vele negatieve
gevolgen. Daarnaast levert antisociaal gedrag van jongeren op
maatschappelijk niveau veel kosten op. In Engeland werd berekend
dat jongeren met chronisch antisociaal gedrag de maatschappij tien
maal zoveel kosten als jongeren zonder dergelijke problemen (Scott,
2001).
Vanuit de internationale literatuur komen er steeds meer signalen
dat naast omgevingsfactoren ook neurobiologische kenmerken een
rol spelen bij het ontstaan en voortduren van antisociaal gedrag.
Belangrijk is om hierbij op te merken dat biologisch onderzoek naar
antisociaal gedrag de kinderschoenen nog nauwelijks ontgroeid
is. Nog belangrijker is dat men zich realiseert dat het biologisch
onderzoek niet los kan worden gezien van de sociale factoren die het
gedrag van mensen beïnvloeden. De huidige theoretische modellen
veronderstellen dan ook dat antisociaal gedrag voortkomt uit zowel
psychosociale als biologische factoren die elkaar op een complexe
manier versterken of juist afzwakken. Een goed voorbeeld is het
onderzoek van Caspi e.a. (2002) waarbij een grote groep mensen in
Nieuw-Zeeland vanaf de geboorte werd gevolgd en van wie zowel
biologische als sociale factoren in kaart werden gebracht. Het bleek
dat het hebben van een bepaalde variant van het MAO-A gen, de
minder actieve variant, een licht verhoogde kans gaf op antisociaal
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gedrag op volwassen leeftijd. Een sociale factor – mishandeld zijn in
de vroege jeugd – voorspelde nauwelijks of iemand later antisociaal
gedrag zou vertonen. De cruciale bevinding van dit onderzoek was
echter dat als iemand én de minder actieve variant van het MAO-A
gen had én was mishandeld in de vroege jeugd, de kans op later antisociaal gedrag enorm toenam. Met andere woorden, het hebben van
een bepaalde biologische risicofactor wordt pas echt van betekenis
als iemand ook nog onder bepaalde omstandigheden opgroeit.
Hoewel biologische factoren dus altijd in samenspel zijn met sociale
factoren, is het belangrijk om binnen wetenschappelijke studies
‘in te zoomen’ op specifieke biologische details en hun relatie tot
antisociaal gedrag om zo ons inzicht te vergroten om welke factoren
het precies gaat en op welke manier ze samenhangen met gedrag.
Als voorbeeld van dergelijk onderzoek zal hier dieper worden
ingegaan op enkele studies naar de relatie tussen activiteit van het
autonome zenuwstelsel en stresshormonen enerzijds en antisociaal gedrag anderzijds. Zes jaar geleden werd in een uitgave van
Justitiële verkenningen door Matser en Doreleijers (2000) reeds een
literatuuroverzicht gegeven van de stand van zaken op dat moment
met betrekking tot deze factoren. Het overzicht was duidelijk gericht
op enkele specifieke neurobiologische factoren: het stresshormoon
cortisol, hartslagfrequentie (beide als parameter van arousal, zie
verder) en mannelijke geslachtshormonen zoals testosteron. De
auteurs kondigden aan dat er onderzoek zou starten in een groep
jongens van 12-13 jaar die voor het eerst met de politie in aanraking
waren gekomen. Het belang van een dergelijke onderzoeksgroep
werd benadrukt: veel studies van voor die tijd werden alleen bij
klinisch opgenomen kinderen met antisociale gedragsproblemen
uitgevoerd. Er was daarom minder bekend over de relatie tussen
dergelijke neurobiologische factoren en antisociaal gedrag bij
kinderen en jeugdigen die niet al op jonge leeftijd in psychiatrische
behandeling komen. In dezelfde uitgave van Justitiële verkenningen
leverde Van Goozen (2000) een bijdrage waarin zijn (toekomstig)
onderzoek werd beschreven naar een aantal biologische factoren
(veelal ook samenhangend met arousal alsook gevoeligheid voor
straf en beloning) en hun relatie met antisociaal gedrag bij klinisch
opgenomen kinderen. Zes jaar later zijn een aantal van de destijds
aangekondigde onderzoeken uitgevoerd. Enige relevante theorie
en literatuur zal worden besproken, alvorens verslag te doen van de
onderzoeken die in 2000 werden aangekondigd.
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Biologische systemen, stress en arousal
Binnen het veld van biologisch onderzoek naar antisociaal gedrag
gaat veel aandacht uit naar biologische systemen die stress en
arousal reguleren. Het eerste in dit verband onderzochte systeem
is de Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier as, in het Engels afgekort tot
HPA-as. Activiteit van dit biologische systeem kan worden gemeten
aan de hand van concentraties in het bloed van het eindproduct
cortisol (het belangrijkste stresshormoon bij mensen). Doordat het
ook in het speeksel terechtkomt, is dit hormoon op een makkelijke
en weinig belastende manier te meten. De activiteit van de HPA-as,
en als gevolg daarvan de concentratie van cortisol in het bloed en
speeksel, neemt toe wanneer iemand stress ervaart.
Het tweede belangrijke systeem is het Autonome Zenuwstelsel
(Autonomic Nervous System; ANS). Dit is het gedeelte van ons
zenuwstelsel dat niet onder bewuste controle staat maar automatisch reageert op bijvoorbeeld het ervaren van stress. Bij een toename van stress zorgt dit systeem onder andere voor een versnelling
van de hartslag en een verhoogde transpiratie. Deze beide fenomenen zijn ook weer vrij makkelijk te meten. De hartslagfrequentie
met een hartslagmeter en de mate van zweten door de zogenoemde
‘huidgeleiding’: deze wordt hoger naarmate men meer zweet.
Zowel de HPA-as als het ANS worden veelal bestudeerd vanuit de
‘low arousal theory’; de theorie die ervan uitgaat dat antisociaal
gedrag samenhangt met een laag activatieniveau (bijvoorbeeld een
lage hartslag en weinig uitstoot van stresshormoon). Deze theorie
wordt wel op twee manieren uitgelegd. De eerste uitleg is dat een
laag arousal-niveau samenhangt met weinig angstig zijn. Jongeren
met een laag arousal-niveau zouden sneller iets crimineels doen
of in een gevecht verzeild raken omdat ze geen angst ervaren voor
de eventuele negatieve consequenties (bijvoorbeeld opgepakt
worden, in elkaar geslagen worden). Door een dergelijke ongevoeligheid voor straf zouden deze jongeren ook moeilijk opvoedbaar of
corrigeerbaar zijn. Een tweede uitleg is dat jongeren met een laag
arousal-niveau meer doen aan sensatiezoeken, om hun lage arousal
op een ‘normaal’ of ‘optimaal’ niveau te brengen. Zo zou bijvoorbeeld een jas stelen een manier kunnen zijn om het arousal-niveau
te verhogen.
In overeenstemming met deze theorie werd in vele studies in
antisociale populaties vrij consequent een lagere ANS-activiteit (dus
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een lagere hartslagfrequentie en huidgeleiding) gevonden dan bij
controlegroepen.
De resultaten van studies naar de relatie tussen HPA-as activiteit en
antisociaal gedrag zijn tot op heden echter minder eenduidig. Bij
volwassenen werd weliswaar vrij consequent een negatief verband
gevonden tussen cortisolspiegels en de mate van antisociaal gedrag
(dus hoe minder stresshormoon, des te meer antisociaal gedrag).
Maar hoewel in een aantal studies bij kinderen met antisociale
gedragsproblemen ook lage cortisolspiegels zijn gerapporteerd,
vonden andere studies bij groepen van deze leeftijd geen of zelfs een
omgekeerd verband.
Om een bijdrage te leveren aan het verder onderzoeken van dit
mogelijke verband tussen cortisol en antisociaal gedrag bij jeugdigen werden de reeds aangekondigde studies in Nederland verricht.
Hierbij werd geprobeerd nog nauwkeuriger cortisolconcentraties
in kaart te brengen, door het te meten in rust en tijdens gestandaardiseerde stressvolle situaties. Van Goozen e.a. (2000) onderzochten
klinisch opgenomen kinderen met antisociale gedragsproblemen
en vergeleken hen met een normale controlegroep. Bij de klinisch
opgenomen kinderen was een oppostitioneel-opstandige gedragsstoornis (in het Engels ‘oppositional defiant disorder’ of ODD) of een
antisociale gedragsstoornis (in het Engels ‘conduct disorder’ of CD)
vastgesteld. Dit zijn de twee psychiatrische stoornissen die kunnen
worden gesteld bij chronische antisociale gedragsproblemen, die
relatief veel voorkomen bij kinderen en jeugdigen (3-6%). De kinderen moesten een frustrerende computertaak tegen een virtuele
tegenstander spelen terwijl voor, tijdens en na de taak cortisol
in het speeksel werd gemeten. Hoewel er in rust geen verschillen
bestonden in cortisolconcentratie tussen de groepen, werd wel een
lagere cortisolreactie gevonden in de groep kinderen met antisociale gedragsproblemen. Hun biologische stressreactie bleef dus
significant achter bij die van de controlekinderen.

Antisociaal gedrag en cortisol
Mede geïnspireerd door de bovenstaande bevindingen trachtten de
auteurs van dit artikel in een serie studies de afgelopen jaren een
aantal aanvullende onderzoeksvragen te beantwoorden. Onduidelijk was of de waargenomen specifieke HPA-as veranderingen bij
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klinisch opgenomen kinderen ook zouden kunnen worden gevonden in niet-klinische populaties. Te denken valt dan aan jongeren
die met de politie in aanraking komen vanwege hun antisociale
gedrag. Ook werd tot dan toe nog nooit het verband tussen cortisolvariaties over de dag en antisociaal gedrag onderzocht. Cortisolspiegels volgen een uitgesproken dag-nachtritme, met een piek
na het opstaan (cortisol awakening response; CAR) en langzaam
afnemende spiegels over de rest van de dag. Om een niet klinisch
opgenomen groep van adolescenten, met in ernst variërende antisociale gedragsproblemen, te rekruteren werden ruim honderd 12- tot
14-jarige jongens en hun ouders benaderd via Bureau Halt. Bij deze
instantie worden jongeren vanaf twaalf jaar aangemeld voor een
taakstraf, na het begaan van een licht delict zoals bijvoorbeeld
winkeldiefstal, vernieling, of eenvoudige mishandeling. Er werd,
op basis van een psychiatrisch interview met de jongens én een van
de ouders, binnen de groep ‘Halt-jongens’ een indeling gemaakt
in jongens mét en zónder een psychiatrische antisociale gedragsstoornis. Dit vanuit het idee dat wellicht juist de groep delinquente
jongens mét een psychiatrische gedragsstoornis specifieke biologische veranderingen zou tonen. Zoals in onderzoek gebruikelijk is,
werd ook een ‘normale’ controlegroep gerekruteerd, bestaande uit
jongens die nog nooit met de politie in aanraking waren geweest en
ook geen psychiatrische stoornis hadden.
In de als eerste uitgevoerde studie werden speekselmonsters voor
cortisolanalyses verzameld van alle jongens op zes momenten
gedurende de dag. Uit de resultaten kwam naar voren dat de groep
jongens die een delict had gepleegd én een psychiatrische gedragsstoornis had, in vergelijking met de NC-groep, lagere cortisolspiegels had in het eerste uur na ontwaken, terwijl hun cortisolspiegels
vervolgens minder snel daalden over de dag. Er was dus sprake van
een ‘vervlakking’ van de normale variatie in concentratie over de
dag. De cortisolspiegels van de subgroep van Halt-jongens zonder
psychiatrische gedragsstoornis lagen tussen die van de twee andere
groepen in maar het verschil met de andere groepen was nergens
significant (Popma, 2006a).
In een volgende studie werd, net als bij de klinische studies van
Van Goozen en collega’s, de reactie op stress onderzocht en werden
deelnemers opnieuw ingedeeld in de hierboven beschreven drie
subgroepen. Zij kwamen allemaal rond dezelfde tijd ’s middags
naar het instituut om een aantal vragenlijsten in te vullen en kregen
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na drie kwartier onverwacht de opdracht om voor een onbekend
publiek, bestaande uit drie psychologen achter een spiegelwand,
een spreekbeurt te houden. Ook nu werd cortisol in het speeksel
gemeten, vooraf, tijdens en na de spreekbeurt. Om te onderzoeken
hoe het ANS reageerde op deze situatie werden ook de hartslag en
huidgeleiding gemeten en daarnaast moesten alle proefpersonen
meerdere keren een lijstje invullen met vragen over hoe ze zich
voelden. De groep jongens die een delict had gepleegd én een psychiatrische gedragsstoornis had, bleek een verminderde toename in
zowel cortisol als hartslagfrequentie te hebben in vergelijking met
de NC-groep. De groep jongens die een delict had gepleegd maar
geen psychiatrische gedragsstoornis had, zat opnieuw tussen beide
andere groepen in maar vertoonde een vrij normale stressrespons.
Opvallend genoeg gaven alle groepen op de vragenlijst evenveel
negatieve gevoelens aan tijdens de spreekbeurt. Ook de groep
jongens die een delict had gepleegd én een psychiatrische gedragsstoornis had, vond de taak dus vervelend. Maar de biologische
stressreactie, die onder andere samengaat met angst, kwam niet op
gang (Popma, 2006b).
In deze onderzoeken werd dus vooral gefocust op cortisol. Zoals in
de inleiding al werd aangegeven, wordt het echter steeds duidelijker dat biologische factoren niet zomaar een één-op-éénverband
hebben met antisociaal gedrag, maar op een ingewikkelde manier
met andere biologische en niet-biologische factoren in samenspel
zijn om zo ons gedrag te beïnvloeden. Hoewel het meestal niet te
doen is om alle mogelijke beïnvloedende factoren binnen één studie
te onderzoeken, lijkt het wel belangrijk om in ieder geval meerdere
factoren tegelijk te onderzoeken om ook hun onderlinge samenspel
te kunnen onderzoeken. Dit gebeurde in voorafgaande studies maar
sporadisch. Binnen het huidige onderzoek werd de interactie tussen
testosteron en cortisol in relatie tot agressie bestudeerd. In deze
studie werd dus specifiek gekeken naar de interactie tussen twee
biologische factoren en hoe deze samenhangt met twee vormen van
agressie: openlijk geuite agressie (overt aggression) en verborgen
agressieve gevoelens (covert aggression). Uit deze studie kwam
naar voren dat er een positief verband bestaat tussen testosteron
en openlijke agressie als cortisolspiegels laag zijn, maar niet als
cortisolspiegels hoog zijn. Met andere woorden: testosteron hangt
samen met openlijke agressie, maar dit verband verdwijnt bij hoge
cortisolspiegels (Popma, 2006c).
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De resultaten van de nu uitgevoerde studies wijzen aldus in de
richting van een verstoorde HPA-as activiteit in een niet klinisch
opgenomen onderzoeksgroep van delinquente jongens, maar met
name bij hen met een psychiatrische gedragsstoornis. Ook is aannemelijk gemaakt dat cortisol in samenspel is met andere hormonen,
zoals testosteron, waarbij deze hormonen elkaars samenhang met
antisociaal gedrag beïnvloeden. Zoals elk wetenschappelijk onderzoek, roepen de resultaten van de recente studies ook weer nieuwe
vragen op. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe de verschillen
in cortisolreactie tussen de groepen kunnen worden verklaard.
Hierbij is het van belang de huidige resultaten weer terug te plaatsen
in het in de inleiding beschreven biosociaal model. Naast een eventuele erfelijk bepaalde aanleg, zou een mogelijke verklaring voor
een verstoorde HPA-as activiteit kunnen worden gevonden in vroege
jeugdervaringen. Zo zijn er aanwijzingen dat vroege negatieve
levenservaringen de werking van de HPA-as kunnen beïnvloeden
(Heim, 2004). Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de groep
delinquente jongeren met een psychiatrische gedragsstoornis meer
stressvolle omstandigheden heeft ervaren tijdens de kindertijd, wat
het functioneren van hun HPA-as heeft beïnvloed, wat dan weer
invloed heeft op hun gedrag. Hierbij is het voorstelbaar dat een
genetisch bepaalde mate van gevoeligheid weer belangrijk is bij het
voorspellen van de invloed van stressvolle omstandigheden van de
jongere in kwestie.
Een andere belangrijke vraag is of de gevonden verschillen in HPAas activiteit ook voorspellen hoe jongeren zich verder ontwikkelen.
Zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat juist de jongens met een
lage cortisolreactie minder gevoelig zijn voor straf, meer sensatie
blijven zoeken, en ernstigere gedragsproblemen ontwikkelen? Hoewel er nog weinig onderzoeksgegevens in de literatuur voorhanden
zijn, werd al wel eens gevonden dat een lage hartslag de kans groter
maakt dat iemand later agressief gedrag gaat vertonen (Raine, 1997).
Om bij te dragen aan het beantwoorden van de vraag of dit ook geldt
voor HPA-as activiteit zal de nu bestudeerde groep Halt-jongens
opnieuw worden onderzocht tijdens een follow-up meting.
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Implicaties
Hoewel er dus nog veel te onderzoeken valt, is het van belang de
discussie over de implicaties van onderzoek binnen het biosociale
model reeds te voeren. We noemen hier een aantal essentiële punten
(zie voor een uitgebreide bespreking Popma en Raine, 2006d). Ten
eerste zal het enkel meten van een of meerdere biologische factoren
nooit kunnen voorspellen of iemand wel of niet crimineel of agressief gedrag gaat vertonen. Zoals eerder besproken is het samenspel
van sociale en biologische factoren daar te complex voor. Ook voor
toekomstige implicaties van biologisch onderzoek voor behandeling
geldt dit inzicht. Het simpelweg toevoegen of verminderen van een
biologisch stofje is niet afdoende om door vele factoren bepaalde
gedragsproblemen te doen verdwijnen. De huidige onderzoeksresultaten zouden wellicht in de verdere toekomst kunnen leiden tot
inzichten hoe medicatie in specifieke situaties een aanvullende rol
zou kunnen spelen bij de behandeling van antisociaal gedrag. Een
belangrijke aanvulling hierbij is dat biologisch onderzoek niet per
se leidt tot medisch-farmaceutische oplossingen. Hoewel ook op
dit vlak nog nader onderzoek nodig is, werd tot nu toe bijvoorbeeld
gevonden dat het op jonge leeftijd aanbieden van gezonde voeding,
extra begeleiding op school en meer lichaamsbeweging op latere
leeftijd leidde tot zowel een verhoging van arousal (hartslagfrequentie) als vermindering van agressief gedrag (Raine, 2001).
Een ander aspect waarbij biologische factoren wellicht in de
toekomst van belang zouden kunnen zijn, is het toewijzen van een
specifieke behandeling aan jongeren met antisociale gedragsproblemen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de momenteel
bestaande gedragsinterventies prima werken voor jongeren met
enige stressgevoeligheid maar niet voor hen met een mindere
stressreactie en daarmee mindere strafgevoeligheid. Bij deze jongeren zou wellicht een aanpak werken die meer gericht is op beloning.
Zoals in dit artikel is getracht uiteen te zetten, zijn er duidelijke
aanwijzingen uit recent onderzoek dat biologische factoren een
rol spelen bij antisociaal gedrag van jongeren. Nieuwe studies die
zowel biologische als sociale factoren meenemen en deze bezien
in relatie tot de ontwikkeling en het voortduren van antisociaal
gedrag, kunnen van grote waarde zijn. De factoren die uit de recente
studies naar voren zijn gekomen, dienen nader te worden onderzocht op samenhang met behandeling en met persisteren, of juist

JV_8_2006_12.indd Sec3:41

30-11-2006 16:35:20

42

Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 8 2006

afnemen, van antisociaal gedrag. Meer kennis van de samenhang
tussen biologische factoren en antisociaal gedrag zou het inzicht
in de ontstaansmechanismen van ernstig antisociaal gedrag op
kinderleeftijd kunnen vergroten. Het uiteindelijke doel moet daarbij
een stukje dichterbij kunnen komen: een uitbreiding van de tot op
heden beperkte mogelijkheden voor preventie en behandeling van
deze kwetsbare groep jongeren.
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De biologie van de psychopaat
D.J.L.G. Schutter en J. van Honk *

De jaren zeventig werden gedomineerd door onderzoek dat zich
uitsluitend richtte op de omgevingsfactoren als mogelijke oorzaken
voor crimineel gedrag. Onderzoek naar de biologische grond slagen
van criminaliteit was taboe. Immers, indien al ons gedrag het
directe gevolg is van hersenprocessen, wat blijft er dan over van
concepten als ‘ontoerekeningsvatbaarheid’ en ‘vrije wil’? Biologie en
erfelijkheid waren in die tijd twee woorden met dezelfde betekenis, namelijk onveranderbaarheid. Modern onderzoek echter heeft
aangetoond dat erfelijke factoren een rol kunnen spelen in het
ontstaan van crimineel en psychopathisch gedrag, maar vooral
wanneer omgevingsfactoren het desbetreffende gen of genenpoel
tot expressie brengen. Het brein is verre van een statisch orgaan,
er vinden continu functionele en zelfs structurele veranderingen
in onze hersenen plaats die het directe gevolg zijn van omgevingsinvloeden. Hersengebieden zijn tevens in staat functies over te
nemen van andere gebieden die onherstelbaar beschadigd zijn
geraakt, een verschijnsel dat bekend staat als neuroplasticiteit en
dat het idee van de maakbaarheid van onze hersenen bevestigt. Dat
neemt niet weg dat bepaalde wijdverbreide beschadigingen in de
frontale hersenschors wel degelijk verband houden met crimineel
en psychopathisch gedrag. De evidentie hiervoor is echter vooral
gebaseerd op casestudies en moeilijk generaliseerbaar. Dat hersenen en psychopathie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn lijdt
geen twijfel, de vraag is echter hoe?

Straf en beloning
Psychopathie kan worden beschouwd als een extreme variant van
de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Het karakter van de psychopaat wordt gekenmerkt door schaamteloosheid, oppervlakkige

* Dr. Dennis Schutter en dr. Jack van Honk zijn beiden verbonden aan de afdeling Experimentele Psychologie van het Helmholtz Instituut, Universiteit Utrecht.
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charme, meedogenloosheid, impulsiviteit en gebrek aan empathie. Het gedrag van een psychopaat wordt gekenmerkt door een
structureel gebrek aan strafgevoeligheid en de neiging tot directe
behoeftebevrediging. De drang naar sensatie en behoeftebevrediging in combinatie met de lage strafgevoeligheid zijn vervolgens
in een theoretisch kader te plaatsen waarin lage angst een centrale
positie inneemt (Lykken, 1995). Het gebrek aan angst als kenmerk
van psychopathie werd al in de jaren vijftig proefondervindelijk
aangetoond aan behulp van aversieve conditioneringsexperimenten
(Lykken, 1957). In dergelijke proeven worden arbitraire gedragingen
gepaard aan een milde elektrische schok op de hand. Na verloop van
tijd ontdekken proefpersonen deze associatie en leren zij het gedrag
dat tot een schok leidt te vermijden. Psychopaten daarentegen
vertonen significant minder vermijdingsgedrag (Fowles, 2000). Een
andere manier om angst te meten is met behulp van de schrikreflex.
Deze reflex wordt gemeten door de hoeveelheid oogspieractiviteit
te meten na het aanbieden van een hard geluid. Wanneer dit geluid
tegelijk met een dreigende visuele stimulus wordt aangeboden, is
de schrikreflex veel groter dan wanneer het geluid tegelijk met een
neutrale visuele stimulus wordt aangeboden. Psychopaten laten dit
zogeheten ‘potentiatie’-effect niet zien, voor hen is de dreigende
stimulus niet anders dan een neutrale stimulus (Patrick, 1994). Deze
bevinding wordt verder ondersteund door onderzoek dat heeft laten
zien dat psychopaten weinig tot geen veranderingen in zweetklieractiviteit (autonome activiteit) vertonen wanneer zij bedreigende of
aversieve plaatjes, zoals een gericht pistool of rottende lijken krijgen
te zien (Herpertz e.a., 2001).
Kort samengevat, de bovenstaande bevindingen suggereren dat
de psychopaat niet of nauwelijks reageert op externe prikkels die
normaliter fysiologische of gedragsmatige reacties oproepen (Hare
e.a., 1978). Om te compenseren voor deze tonische fysiologische
onderactiviteit zou de psychopaat worden gedreven tot extreme
gedragingen om tot een optimaal niveau van lichamelijk en geestelijk functioneren te komen (Quay, 1965). Dit wordt verondersteld een
rol te spelen in de lage strafgevoeligheid en de hoge gevoeligheid
voor beloning in de psychopaat.
Bechara e.a. (1994) ontwikkelden een gedragstaak die de invloed
van directe behoeftebevrediging en gebrek aan strafgevoeligheid
objectief meetbaar kan maken in een laboratoriumopstelling.
In deze taak krijgen spelers de instructie zo veel mogelijk geld te
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verdienen. De deelnemers doen vervolgens een serie trekkingen uit
vier stapels kaarten. Twee van de stapels zijn op termijn nadelig,
omdat deze incidenteel grote winsten opleveren maar na verloop
van tijd gevolgd worden door extreem hoge straffen. De andere twee
stapels zijn op lange termijn juist voordelig, en hoewel de beloning
lager ligt is deze consistenter en zijn de geldstraffen ook relatief laag.
De kennis dat een bepaalde handeling negatieve gevolgen heeft,
zal de persoon in kwestie normaal gesproken behoeden voor het
begaan van een dergelijke actie. Onderzoek heeft aangetoond dat
mensen die geselecteerd zijn op een lage beloningsgevoeligheid en
hoge gevoeligheid voor straf, de risicovolle stapels vermijden. Mensen die daarentegen hoog scoren op beloningsgevoeligheid en laag
op de gevoeligheid voor straf nemen relatief veel risico (Van Honk
e.a., 2003). Als gevolg van het feit dat psychopaten gevoelig zijn voor
beloning en niet voor straf, laten zij in vergelijking met controles een
zeer risicovol gokpatroon zien (Mitchell e.a., 2002) (zie ook figuur
1). Dergelijk gedrag is recentelijk ook aangetoond bij kinderen met
gedragsstoornissen (Ernst e.a., 2003) wat mogelijk duidt op een
kwetsbaarheidsfactor in de ontwikkeling van antisociaal gedrag op
latere leeftijd.
Figuur 1:

Het gemiddeld aantal hoge risico keuzes van psychopathische
en niet-psychopathische individuen (controlegroep) over vijf
blokken van elk twintig keuzemomenten (in gewijzigde vorm
overgenomen uit Mitchell e.a. Neuropsychologia, 2002, 40,
2013-2022)
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De prefrontale hersenschors
Op het niveau van de hersenen lijken in eerste instantie met name
afwijkingen in de prefrontale hersendelen een belangrijke rol te
spelen in psychopathie (Blair, 2003a; Davidson, 2002; Damasio,
1994). De prefrontale hersenschors en specifiek het orbitale/ventromediale deel is betrokken bij de regulering van emotie, beheersing
van impulsief gedrag en het leren van beloning-strafassociaties
(contingenties). Deze functies zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met sociaal en moreel gedrag van de mens.
Figuur 2:

De prefrontale hersenschors (PFC) en subdivisies

Neuropsychologische studies hebben aangetoond dat beschadigingen in de prefrontaalkwab onder meer kunnen leiden tot hypergevoeligheid voor beloning, impulsiviteit, agressiviteit en sociaal
ongepast gedrag. In de literatuur worden de ‘figuranten’ in deze
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casussen soms ook wel eens aangeduid als patiënten met secundaire psychopathie (Damasio, 1994), vanwege de gelijkenissen in
gedrag met de ‘traditionele’ psychopaat. Al hebben beschadigingen
aan de prefrontale hersenschors lang niet altijd secundaire psychopathie tot gevolg, minder extreme veranderingen in gedrag en
fysiologie zijn wel meetbaar, waardoor inzicht kan worden verkregen in de functionele rol van het aangedane hersengebied. Bechara
e.a. (1999) toonden onder meer aan dat de schade aan het orbitale/
ventromediale gedeelte van de prefrontale hersenschors kan leiden
tot meer risicovol gedrag, mogelijk als gevolg van een verandering
in de gevoeligheid voor beloning en straf. In een recentere studie
hebben Raine e.a. (2000) subtiele grijze stofafwijkingen gevonden
in de prefrontale hersenschors bij mensen met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Afname in grijze stof wordt geassocieerd
met verminderde functionele activiteit en in de studie van Raine e.a.
(2000) bleek de reductie in grijze stof samen te hangen met tonische
verlaagde zweetactiviteit, een bevinding die in overeenstemming is
met de eerder besproken fysiologische gedragsstudies.
Een techniek die op een meer gecontroleerde wijze activiteit in
hersengebieden kan beïnvloeden is transcraniale magnetische
stimulatie (TMS). TMS is gebaseerd op Faraday’s principe van
elektromagnetische inductie en is een veilige en pijnloze manier om
via een spoel op het hoofd elektrische stroompjes in de hersenen te
krijgen. Wanneer TMS op een bepaalde manier wordt toegepast, kan
de functionaliteit van de hersengebieden tijdelijk worden verminderd (voor een overzicht zie Schutter en Van Honk, 2002: Schutter
e.a., 2002). In een groep gezonde vrijwilligers werd de relatie tussen
specifiek het orbitale deel van de prefrontale hersenschors en
zweetactiviteit verder onderzocht met TMS. Het verstoren van activiteit in het orbitale deel van de prefrontale hersenschors leidde tot
een tijdelijke afname in zweetklieractiviteit (Van Honk e.a., 2001).
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat met name niet-succesvolle
– dat wil zeggen gepakte en veroordeelde – psychopaten verlaagde
fysiologische stressreacties en verlaagde dichtheden in prefrontale
grijze stof hebben in vergelijking met succesvolle psychopaten (dat
wil zeggen nooit gepakt en veroordeeld) en niet-psychopathische
mensen (Yang e.a., 2005). De onderzoekers geven als verklaring dat
niet-succesvolle psychopaten risicovol gedrag vertonen doordat zij
minder aandacht hebben voor hun directe omgeving en situaties
vermijden die de kans op aanhouding vergroten. Als gevolg van
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het feit dat ze minder goed nadenken over de mogelijke negatieve
gevolgen van gedragingen na de gepleegde misdaad, is de kans significant groter is dat ze worden gearresteerd en veroordeeld, aldus
de onderzoekers. Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat op
basis van verschillen in grijzestofdichtheden de prefrontale hersenschors van de succesvolle psychopaat niet valt te onderscheiden van
gezonde controles. Deze bevindingen tonen aan dat afwijkingen in
prefrontaal functioneren weliswaar een belangrijke rol spelen in
psychopathie, maar de stoornis niet afdoende kunnen verklaren.

De amygdala
Een andere hersenstructuur die een rol zou spelen in psychopathie
is de amygdala (Blair, 2006). De amygdala is een amandelvormige
structuur gelegen in het mediale gedeelte van de slaapkwab (zie
ook figuur 3) en nauw betrokken bij de verwerking van dreigende
informatie en aansturing van autonome activiteit, zoals zweetklieractiviteit, bloeddruk, en stress hormonen.
Figuur 3:

Coronale sectie van de hersenen met de amygdala
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De amygdala wordt in verband gebracht met het initiëren van een
angstrespons op dreigende stimuli en het leggen van relaties tussen
straf en crimineel gedrag (contingenties). Overeenkomstig het
idee dat een gebrek aan angst verband houdt met een verminderde
strafgevoeligheid en verhoogde gevoeligheid voor beloning, kan
verondersteld worden dat psychopaten eveneens afwijkingen in
de amygdala hebben. Anatomische en functionele hersenscans
ondersteunen deze veronderstelling en hebben aangetoond dat het
volume van de amygdala van psychopaten significant kleiner is dan
bij controles (Tiihonen e.a., 2000), en dat de amygdala onderactief
is tijdens het leren vermijden van aversieve stimuli (Veit e.a., 2002).
Dit zou tevens kunnen verklaren waarom mensen met schade aan
de amygdala net als orbito/ventromediale patiënten en psychopaten
verhoogd risicovol gedrag vertonen (Bechara e.a., 1999).
In het verlengde van het idee dat psychopathie te maken heeft met
een verminderd functioneren van de amygdala, postuleerde Blair
(2003b) een theorie waarin gesteld werd dat de amygdalarespons
op angstige en verdrietige gezichten direct betrokken zou zijn bij
aspecten van socialisatie en agressie. Volgens Blair hebben signalen
van angst en verdriet normaal gesproken automatisch een remmende werking op agressie. Dit zogeheten Violence Inhibition
Mechanism (Vim) zou slecht werken bij psychopaten, waardoor zij
een agressieve handeling kunnen doorzetten zonder blijk te geven
van mededogen. Het gegeven dat psychopaten problemen hebben
met het herkennen van angstige en verdrietige gezichtsuitdrukkingen ondersteunen het Vim-model en de betrokkenheid van de
amygdala in psychopathie (Blair, 2006: Dolan en Fullam, 2006).
Echter, het feit dat afwijkingen in de prefrontale hersenschors
psychopathie niet kunnen verklaren geldt ook voor amygdala-afwijkingen. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de meest
voorkomende emotionele stoornis bij mensen die vanwege een genmutatie geen werkende amygdala hebben (Urbach-Wiethe ziekte)
niet psychopathie, maar sociale angst is (Thornton e.a., 2006).
Omdat de hersenen van de psychopaat niet vallen te begrijpen
louter op basis van het identificeren van de betrokken hersengebieden, is het onderzoek zich meer gaan toespitsen op de functionele
connectiviteit tussen prefrontale hersenschors en amygdala.
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Prefrontale hersenschors-amygdala interacties
In de psychologie wordt een onderscheid gemaakt tussen proactieve
en reactieve vormen van agressie (Blair, 2006). Proactieve agressie
is instrumenteel gedreven, terwijl reactieve agressie te maken heeft
met impulsiviteit. Reactieve agressie wordt in verband gebracht
met een verminderde prefrontale regulatie van impulsen uit het
limbische systeem, een emotiecircuit in de hersenen waar ook de
amygdala onderdeel van uitmaakt.
Proactieve agressie daarentegen is doelgericht en berekenend. Voor
het bereiken van een gesteld doel kunnen voorbereidingen nodig
zijn, waardoor de beloning enige tijd moet worden uitgesteld en
impulsen op directe behoeftebevrediging zullen moeten worden
onderdrukt. Dit veronderstelt juist een goed werkende prefrontale
hersenschors.
Wat beide vormen van agressie gemeen hebben, is de onderliggende
motivationele basis van de drang naar beloning en de ongevoeligheid voor straf. In termen van de betrokkenheid van de prefrontale
hersenschors en amygdala zou proactieve agressie mogelijkerwijs
verklaard kunnen worden door een niet goed werkende amygdala
die de intacte prefrontale hersenschors geen informatie geeft
omtrent straf. De prefrontale hersenschors is wel in staat impulsieve
neigingen te onderdrukken. Wanneer niet de amygdala maar de
prefrontale hersenschors niet goed functioneert, kan er een situatie
ontstaan waarin het signaal van de amygdala niet kan worden
uitgelezen door de prefrontale hersenschors. Dit heeft als gevolg dat
het gedrag niet wordt geremd door de mogelijke negatieve gevolgen
of straf en dit werkt meer reactieve vormen van agressie in de hand.
Impulsief gedrag en agressie zijn dan ook te verwachten wanneer
de wittestofverbindingen tussen de prefrontale hersenschors en
amygdala afwijkingen vertonen of niet goed functioneren.
In figuur 4 staan schematisch de drie scenario’s weergegeven die
tot agressief gedrag kunnen leiden. Ondanks het feit dat de kennis en inzichten over de biologische correlaten van crimineel
gedrag en psychopathie drastisch toe zijn genomen, bevindt het
onderzoek naar de neurobiologie van psychopathie zich nog in een
beginstadium.
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Figuur 4:

Prefrontale hersenschors-amygdala interacties en agressie.
Amygdala genereert geen signalen die door de prefrontale
hersenschors kunnen worden gebruikt om de agressie te
onderdrukken (a); De PFC is niet in staat amygdalasignalen te
gebruiken om agressief gedrag te reguleren (b); Problemen
met wittestofverbindingen tussen de prefrontale hersenschors
en amygdala leiden tot miscommunicatie tussen de prefrontale
hersenschors en amygdala (c); PFC: prefrontale hersenschors;
A: amygdala
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Afwijkingen in de communicatie tussen hersengebieden speelt in
psychopathie naar alle waarschijnlijkheid een belangrijkere rol dan
de afzonderlijke gebieden. Bovendien zijn de prefrontale hersenschors en de amygdala zeker niet de enige hersengebieden die een
rol spelen in psychopathie. Zo zijn de nucleus accumbens, het
septum en het ventrale tegmentum in de middenhersenen waarin
de overdrachtsstof dopamine een cruciale rol speelt, hersenstructuren die onderdeel zijn van een beloningscircuit. Met betrekking tot
overdrachtstoffen zijn er tevens relaties gevonden tussen serotonine
en impulsieve agressie. Hoe de verschillende hersengebieden via
chemische stoffen op elkaar ingrijpen met psychopathisch gedrag
als gevolg, is onduidelijk.

Steroïde hormonen
Hormonenonderzoek heeft uitgewezen dat cortisol en testosteron
direct verband houden met de gevoeligheid voor straf en beloning,
agressie en de communicatie tussen de verschillende hersengebieden (voor een overzicht zie Van Honk en Schutter, 2006). Een
recente studie heeft laten zien dat de verhouding tussen cortisol- en
testosteronniveaus verband houdt met de mate van agressief gedrag
bij jonge mannelijke criminelen (Popma e.a., 2006). Testosteron was
positief gecorreleerd met agressief gedrag in jonge mannen met
relatief lage cortisolniveaus, dit verband was niet aanwezig voor
jonge mannen met relatief hoge cortisolniveaus. Cortisol is een
stresshormoon dat geassocieerd wordt met straf, terugtrekkingsgedrag en, op het niveau van de hersenen, de activerende eigenschappen van testosteron, zoals de gevoeligheid voor beloning en agressie
remt. Evidentie voor deze verklaring is gevonden in studies waar
een acute verstoring in de verhouding cortisol-testosteron door een
eenmalige toediening van testosteron resulteert in tijdelijk verminderde hersencommunicatie, een toename in beloningsgevoeligheid
en meer risicovol gedrag (Schutter en Van Honk, 2004: Van Honk
e.a., 2004). Deze data suggereren niet alleen de betrokkenheid van
steroïde hormonen in psychopathieachtige gedragingen, maar
illustreren ook de veelheid aan variabelen en dynamische processen
die daaraan ten grondslag liggen.
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Is psychopathie behandelbaar?
Het gegeven dat psychopaten nauwelijks of slecht te behandelen
zijn, vormt een groot maatschappelijk probleem. Zo wordt cognitieve gedragstherapie door de psychopaten juist gebruikt om
behandelaren nog beter te kunnen manipuleren door bijvoorbeeld
sociaal wenselijk gedrag te vertonen teneinde de behandelaren te
overtuigen dat ze genezen zijn (Hildebrand e.a., 2003). Het gebrek
aan strafgevoeligheid zorgt ervoor dat straffen op zichzelf niet zal
bijdragen aan een succesvolle rehabilitatie.
Op het niveau van de hersenen heeft onderzoek uitgewezen dat de
ongevoeligheid voor straf en sterke drang naar beloning te maken
zouden kunnen hebben met een disfunctionerend prefrontale
hersenschors-amygdalacircuit. Mede omdat specifiek de orbitale/mediale gebieden van de prefrontale hersenschors onderdeel
uitmaken van het straf-beloningscircuit kan worden verondersteld
dat een toename in functionaliteit van de orbitale/mediale prefrontale hersenschorsgebieden zou kunnen leiden tot een grotere
strafgevoeligheid. Deze veronderstelling wordt ondersteund door
het feit dat angststoornissen gepaard gaan met een extreme strafgevoeligheid en een overactieve orbitale prefrontale hersenschors
(Stein e.a., 2000). De nadruk ligt hier op de orbitale prefrontale
hersenschors om de simpele reden dat TMS een mogelijke rol zou
kunnen gaan spelen in de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden (Schutter e.a., 2003). Zoals eerder in dit artikel is beschreven,
hebben onderzoeken aangetoond dat TMS de functionaliteit van
dit gebied kan moduleren (Van Honk e.a., 2002). Vooralsnog is het
met reguliere TMS niet mogelijk om diepe hersengebieden, zoals
de amygdala, direct te beïnvloeden, maar heeft TMS op de orbitale
prefrontale hersenschors hoogstwaarschijnlijk wel indirect effecten
op de amygdala.
Er wordt momenteel wel gewerkt aan de ontwikkeling van de
zogenoemde H-spoel. Met deze speciale spoel is het mogelijk om
een aantal zwakke magnetische velden te laten convergeren en
diepgelegen gebieden te stimuleren. De eerste experimentele data
suggereren dat tot wel zes centimeter diep kan worden gestimuleerd
(Roth e.a., 2005). De verdere ontwikkeling van deze spoel zou in de
nabije toekomst tal van interessante nieuwe toepassingsmogelijkheden kunnen opleveren.
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De effecten van TMS zijn over het algemeen kortdurend en subtiel
van aard wat het onwaarschijnlijk maakt dat TMS op zichzelf een
effectieve behandelingsmethode kan zijn.
TMS zou daarentegen wel de biologische randvoorwaarden kunnen
scheppen voor een systeem dat gevoeliger is voor straf waardoor
behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie, meer succesvol
zijn. Ook zou gedacht kunnen worden aan TMS-behandelingen
in combinatie met het remmen van testosteronaanmaak. Dit zijn
echter hypothesen en toekomstig experimenteel onderzoek zal
moeten uitwijzen of TMS inderdaad klinische toepassingen heeft in
de forensische psychiatrie.

Tot besluit
Studies naar de biologische grondslagen van psychopathie zijn
vooralsnog onderzoeken naar de correlaten en niet naar de determinanten van antisociaal en crimineel gedrag. De biologie is verre
van een statisch en gedetermineerd proces en omgevingsfactoren
hebben veel invloed op genetische expressie, hersenarchitectuur en
gedrag. Ook gedrag zelf kan invloed hebben op de hersenen zoals
onder meer is aangetoond in een studie waar succesvolle cognitieve
gedragstherapie en medicatie vergelijkbare veranderingen in hersenactiviteit veroorzaakten (Furmark e.a., 2002). Het verklaren van
psychopathie in termen van een biologisch gedetermineerd product
van de hersenen is niet toereikend en recent onderzoek heeft laten
zien dat de fysiologische processen onderliggend aan psychopathie
veel complexer zijn dan in eerste instantie werd vermoed. Bovendien worden relaties tussen biologie en gedrag veelal besproken
op basis van statistische groepsanalyses. Het gevolg hiervan is dat
dergelijke gegeneraliseerde bevindingen niet voor elk afzonderlijk
individu hoeven te gelden, hetgeen het maken van voorspellingen
bemoeilijkt. Wat betreft het ontraadselen van de biologische grondslagen van psychopathie staat het wetenschappelijke onderzoek
nog in de kinderschoenen. Als gevolg hiervan blijft het biologische
onderzoek voorlopig beperkt tot het systematisch in kaart brengen
van verbanden tussen biologie, hersenen en psychopathie.
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Verslaving: een chronisch
recidiverende hersenziekte
W. van den Brink*

In dit artikel wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de manier
waarop er de laatste tweehonderd jaar naar verslaving en verslaafden is gekeken. Uit deze beschrijving komt naar voren dat de laatste
decennia worden gekenmerkt door een toenemende belangstelling
voor en een snel toenemend inzicht in verslaving als hersenziekte
en de verslaafde als een patiënt met een chronisch intermitterende1
aandoening. In het tweede deel wordt kort aangegeven welke bevindingen de basis vormen van deze visie op verslaving. In het derde deel
wordt stilgestaan bij de voordelen en de mogelijke risico’s van de visie
waarbij verslaving als een ziekte wordt gezien.

Recente geschiedenis van het concept verslaving
In de volksmond staan stoornissen in het gebruik van genotsmiddelen algemeen bekend als verslaving en worden de mensen met
dergelijke stoornissen algemeen aangeduid als verslaafden. Sinds
het midden van de 18e eeuw hebben zich grote veranderingen voorgedaan in het denken over verslaving en verslaafden (Van den Brink,
2005; Van der Stel, 1995, 2004; zie tabel 1).
Aanvankelijk werd habituele dronkenschap vooral gezien als een
teken van morele zwakte. Op basis van deze visie werden verslaafden meestal langdurig en vaak onder niet al te rooskleurige omstandigheden opgesloten in gevangenissen of heropvoedingsgestichten
(morele model). Hoewel dit model niet meer op wetenschappelijke
steun kan rekenen komt het maatschappelijk af en toe toch weer
naar boven in de vorm van zorgboerderijen en strafrechtelijke
opvangvoorzieningen voor verslaafden.
* Prof. dr. Wim van den Brink is werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum van de
Universiteit van Amsterdam, afdeling Psychiatrie, Amsterdam Institute for Addiction
Research.
1 Cursief gedrukte medische termen zijn opgenomen in een verklarende woordenlijst achteraan dit artikel.
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Tabel 1: Korte geschiedenis van het concept verslaving
Periode

Dominante verslavingsmodel

1750-nu

morele model

Bijpassende behandeling
gevangenis, heropvoedingskamp

1850-nu

farmacologische model

verbod op alcohol en drugs

1930-nu

symptomatische model

psychotherapie en TG

1940-nu

ziektemodel

medicijnen en AA

1960-nu

leertheoretisch model

gedragstherapie

1970-1990

biopsychosociale model

multi-modale therapie

1990-nu

hersenziektemodel

medicatie en gedragstherapie

In midden van de 19e eeuw ontstond er in de VS en in West-Europa
een beweging tegen het gebruik van sterke drank en voor het
verbieden van de verkoop ervan. De schuld voor de verslaving wordt
weggenomen bij de verslaafden en toegeschreven aan de verslavende stof. Het is niet langer de zwakke, amorele persoon, maar de
sterk verslavende eigenschap van het middel die gezien wordt als
de oorzaak van verslaving (farmacologische model). Op grond van
een dergelijke visie is er slechts één afdoende maatregel: voorkomen
dat mensen nog in aanraking kunnen komen met deze gevaarlijke
stoffen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de drooglegging
van Amerika (1920-1933). Tegenwoordig wordt dit model voor de
verslaving aan alcohol algemeen als te eenzijdig gezien en gaat men
er vanuit dat de beschikbaarheid en het gebruik van potentieel verslavende stoffen op zich onvoldoende zijn voor het ontstaan van een
verslaving. Voor de verslaving aan illegale middelen als heroïne en
cocaïne wordt dit verouderde model echter nog veelvuldig gebruikt.
De ‘war on drugs’ is daarvan het bekendste voorbeeld en net als tijdens de drooglegging van de VS gaat deze visie ook nu weer gepaard
met een toename van de georganiseerde criminaliteit.
In de periode 1930-1950 wordt het wel erg simpele farmacologische
model langzaam vervangen door een psychoanalytisch geïnspireerd
model, waarbij verslaving niet als een op zichzelf staande aandoening wordt gezien, maar slechts als een symptoom van een onderliggende karakterneurose of persoonlijkheidsstoornis (symptomatisch
model). De meest voor de hand liggende behandeling van verslaving
wordt daarmee een langdurige – op inzicht gerichte - psychotherapeutische behandeling van de karakterneurose; een behandeling die nu nog wordt toegepast in enkele psychotherapeutische
gemeenschappen voor verslaafden.

JV_8_2006_12.indd Sec5:60

30-11-2006 16:35:22

Verslaving: een chronisch recidiverende hersenziekte

61

In de periode 1940-1960 krijgt het door Jellinek gepropageerde ziektemodel voor verslaving steeds meer aanhang. Volgens dit model
bestaan er fundamentele (premorbide) biologische en psychische
verschillen tussen verslaafden en niet-verslaafden, waardoor de
eersten niet in staat zijn om alcohol en andere drugs met mate te
gebruiken. De belangrijkste kenmerken van de ziekte verslaving zijn
het ongecontroleerde gebruik en de lichamelijke afhankelijkheid
(tolerantie en onthoudingsverschijnselen). De belangrijkste implicatie van dit model is dat gematigd gebruik door niet-verslaafden
heel goed mogelijk is, terwijl voor (latent) verslaafden volledige
abstinentie het enige alternatief is. Behandeling volgens het Minnesota-model en de AA zijn belangrijke representanten van dit model.
In de periode 1960-1970 ontstaat er binnen de psychologie belangstelling voor verslaving als een vorm van onaangepast geleerd
gedrag dat met behulp van gedragstherapeutische interventies ook
weer afgeleerd moet kunnen worden (leertheoretisch model). Een
belangrijke interventie die daarbij – met maar weinig succes - is uitgeprobeerd is cue-exposure therapie, waarbij patiënten herhaaldelijk aan een druggerelateerde stimulus worden blootgesteld zonder
dat ze de drug kunnen gebruiken in de hoop dat dit zal leiden tot
geleidelijke uitdoving van de hunkering naar de verslavende stof en
dus tot preventie van terugval in druggebruik.
In de periode 1970-1990 werd steeds duidelijker dat het absolute
verschil tussen verslaafden en niet-verslaafden niet realistisch is en
dat sociale omstandigheden - naast biologische en psychologische
oorzaken - een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van verslavingsgedrag. Een groot deel van de aan heroïne verslaafde Vietnamveteranen bleken na hun terugkeer naar de VS spontaan van hun
verslaving te herstellen. Deze ontwikkelingen vormden de basis
voor het biopsychosociale ontwikkelingsmodel. Volgens dit model
bestaan er slechts relatieve verschillen tussen verslaafden en nietverslaafden en zijn er vloeiende overgangen tussen gebruik, overmatig gebruik, misbruik, schadelijk gebruik en verslaving. Er wordt
in dit model niet eenzijdig uitgegaan van de stof (farmacologische
model) of van het individu (morele model, symptomatische model,
ziektemodel) als oorzaak van de verslaving. Zowel het ontstaan als
de beëindiging van de verslaving wordt in dit model gezien als het
resultaat van de continue interactie tussen aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en
omstandigheden (sociaal). Op grond van dit model is het ‘afhanke-
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lijkheidssyndroom’ gepostuleerd en zijn de multimodale interventies populair geworden; interventies waarbij zowel aandacht wordt
besteed aan biologische (medicijnen), psychologische (psychotherapie) als aan sociale aspecten (onder andere huisvesting).
Vanaf 1990 lijken de medisch-biologische aspecten binnen het biopsychosociale model steeds dominanter te worden en spreekt men
steeds vaker over verslaving als hersenziekte (Leshner, 1997). Binnen dit model vormt een aangeboren kwetsbaarheid de onmisbare
basis voor herhaald gebruik van psychoactieve middelen, terwijl het
herhaalde gebruik van deze middelen op zijn beurt leidt tot belangrijke, moeilijk terug te draaien, veranderingen in het brein. Deze
laatste veranderingen zijn volgens dit model verantwoordelijk voor
het ontstaan van de hunkering (craving) die de kern vormt van het
ongecontroleerde gebruik en de terugval in gebruik na een periode
van abstinentie. Het zal niet verbazen dat medicamenteuze en
gedragstherapeutische interventies binnen dit model als het meest
veelbelovend worden gezien.

Verslaving als hersenziekte
Verslaving als hersenziekte wordt aannemelijk als verslaving de
algemene kenmerken van een ziekte heeft en als extreme variaties
of afwijkingen van het brein een centrale rol spelen bij het ontstaan
van de belangrijkste symptomen: hunkering, controleverlies en
terugval.
Net als de meeste andere ziekten gaat verslaving gepaard met een
vermindering van de kans op voortplanting en een verkorting van
de levensduur, net als bij veel andere ziekten spelen bij verslaving
zowel genetische als omgevingsfactoren een belangrijke rol bij het
ontstaan van de aandoening, net als bij veel andere ziekten kunnen
de symptomen van verslaving behandeld worden met medicijnen
en net als bij andere hersenziekten is er bij verslaafden sprake van
extreme variaties en vaak ook duidelijke afwijkingen in het brein
zowel voorafgaand aan het gebruik van middelen als in de loop
en (deels) ten gevolge van het herhaald gebruik van middelen. Als
bovenstaande volzin de werkelijkheid weerspiegelt is er voldoende
reden om verslaving een hersenziekte te noemen. Hieronder wordt
geprobeerd een korte samenvatting te geven van de manier waarop
tegenwoordig over verslaving als hersenziekte wordt gedacht met
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daarbij vooral aandacht voor de etiologie en de pathogenese zoals
wij die op dit moment menen te begrijpen. Bij de bespreking van
de etiologie van stoornissen in het gebruik van middelen moet
onderscheid gemaakt worden tussen risicofactoren voor het (eerste)
gebruik van verslavende middelen en risicofactoren en causale
processen die van belang zijn bij het ontstaan en het voortduren van
verslaving aan deze middelen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat
het bij het ontstaan en voortduren van verslaving aan verschillende
middelen om dezelfde risicofactoren en dezelfde processen gaat,
dat wil zeggen om processen die relatief onafhankelijk zijn van het
verslavende middel.

Risicofactoren
Omgevingsfactoren zijn van essentieel belang bij het (eerste)
gebruik van middelen. Het gaat daarbij onder andere om de
beschikbaarheid en de maatschappelijke status van een bepaald
middel, om de persoonlijkheid van de gebruiker (introvert/extravert, angstig/spanningsbelust), om de heersende jeugdcultuur
en om het gebruik van middelen door leeftijdsgenoten (Vaillant,
1998). Bij de overgang van gebruik naar misbruik en verslaving
worden genetische factoren echter steeds belangrijker. In een
belangrijke Nederlandse tweelingstudie bleek bijvoorbeeld dat de
kans op het experimenteren met sigaretten slechts voor 44% werd
bepaald door genetische factoren, terwijl dit gedrag voor 51% door
gedeelde omgevingsfactoren (bijvoorbeeld sociale klasse van gezin
van oorsprong) en voor slechts 5% door unieke omgevingsfactoren
(bijvoorbeeld vrienden) werd bepaald. Daarentegen werd de kans op
nicotineafhankelijkheid maar liefst voor 75% door genetische factoren bepaald, terwijl de resterende 25% door unieke omgevingsfactoren werd bepaald (Vink e.a., 2005). Er zijn vergelijkbare schattingen
van de genetische bijdrage aan het ontstaan van verslavingen aan
alcohol en illegale drugs, maar het percentage verklaarde variantie
is bij deze middelen meestal iets lager (40-60%) (Ball e.a., 2005). Een
genetische predispositie hoeft op zichzelf overigens niet te leiden
tot het ontstaan van een verslaving. Het is juist de combinatie met
risicovolle omgevingsfactoren en de aanwezigheid van bepaalde
middelen die ervoor zorgt dat risicogenen tot expressie komen en
dat verslaving zich ontwikkelt.
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Genetische risicofactoren
Ondertussen is duidelijk geworden dat de kans op verslaving onder
andere samenhangt met variaties in genen die een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van het brein en met variaties in genen
die van belang zijn bij de aanmaak en afbraak van neurotransmitters
en bij de aanmaak van neurotransmitterreceptoren op bepaalde
zenuwcellen. Een tweede groep genen die van belang is bij het ontstaan van verslaving zijn de genen die een rol spelen bij de ontwikkeling van het stress-systeem.
Een voorbeeld van de eerste groep is een gen dat verantwoordelijk is
voor het aantal dopamine type D2-receptoren (DRD2) dat een mens
bezit. Uit zowel dierexperimenteel als humaan onderzoek is bekend
dat dopamine (DA) een belangrijke rol speelt bij beloningsprocessen. Mensen met een ongunstige variant van het DRD2-gen hebben
minder dopaminereceptoren en zijn minder in staat te genieten van
alledaagse beloningen. Deze mensen verkeren in een toestand van
relatieve anhedonie en een deel van hen gaat op zoek naar beloning via extreme ervaringen zoals bungy jumping en het gebruik
van drugs; stimuli die wel in staat blijken hun relatief ongevoelige
systeem tot een beloningservaring te bewegen. Andersom blijken
mensen met de gunstige variant van het DRD2-gen juist veel DAreceptoren te bezitten en bij het gebruik van drugs ontstaat al snel
een soort aversieve ervaring; ze zijn zo gevoelig voor beloning dat
deze te sterke stimuli een aversief effect hebben. Tegelijkertijd zijn
deze mensen beschermd tegen het ontwikkelen van verslavingsgedrag: het proces dat tot verslaving zou kunnen leiden wordt als het
ware in de kiem gesmoord (Volkow, e.a., 1999, 2002).
Een voorbeeld van genen uit de tweede groep is het serotoninetransportergen (Sert), een gen dat het extracellulaire serotoninegehalte in de hersenen reguleert door de heropname van serotonine
in de cel. Sert is zowel betrokken bij de regulering van de reacties op
stress als bij het ontstaan van impulsief gedrag. Een genetische predispositie met als gevolg weinig serotoninetransporters zal in veel
gevallen leiden tot een versterkte stressreactie, gevoelens van angst
en een verhoogde behoefte aan alcohol of drugs (Covault e.a., 2006).
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Pathogenese: neurobiologisch proces dat leidt tot verslaving
Sommige mensen zijn dus meer geneigd om verslavende stoffen als
belonend te ervaren dan andere mensen en sommige mensen hebben meer behoefte aan psychotrope stoffen om stressgerelateerde
klachten te bestrijden dan andere mensen. Het effect van incidenteel gebruik van deze middelen is meestal maar kort en leidt niet tot
langdurige of blijvende veranderingen in de hersenen.
Tabel 2: Fasen in de ontwikkeling van verslaving en de
hersengebieden en neurotransmitters die daarbij
betrokken zijn
Proces

Hersengebied

Neurotransmitter

Beloning

ventraal tegmentale gebied (VTA)

endorﬁnes (μ receptoren)

nucleus accumbens (NcA-shell)

dopamine

Conditionering/

nucleus accumbens (NcA-core)

dynorﬁnes (κ receptoren)

Craving

amygdala

dopamine

thalamus

CRH

orbitofrontale cortex (OFC)

glutamaat

anterior cingulus cortex (ACC)

gamma-amino-boterzuur (GABA)

Importantie

Orbitofrontal cortex (OFC)

dopamine

Gewoontevorming

putamen

dopamine

nucleus caudatus
Disinhibitie

Onthouding

ventromediale prefrontale

dopamine

cortex (vmPFC)

serotonine (5HT)

dorsolaterale prefrontale

noradrenaline

cortex (dlPFC)

glutamaat

anterior cingulus cortax (ACC)

gamma-amino-boterzuur (GABA)

locus ceruleus

noradrenaline
CRH
Glutamaat

De belangrijkste hersenstructuren die betrokken zijn bij het acute
effect van verslavende stoffen zijn het ventraal tegmentale gebied
(VTA) en de buitenkant van de nucleus accumbens (NcA shell);
de belangrijkste neurotransmitters zijn hierbij waarschijnlijk
dopamine en endorfines (Volkow e.a., 1999) (zie tabel 2 en figuur 1).
Overigens blijken verwachtingen over het effect van een bepaald
middel een sterke invloed te hebben op de reactie van de hersenen
op de toediening van het middel en op de daarmee samenhangende
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positieve beleving. Het deel van de hersenen dat daarbij een belangrijke rol speelt is de thalamus (Volkow e.a., 2003).
In tegenstelling tot incidenteel gebruik leidt herhaald en frequent
gebruik van verslavende stoffen tot langdurige en mogelijk zelfs blijvende veranderingen in het brein, waarbij het aantal DA-receptoren
in het brein verder afneemt en de verslavende stof in het geheugen
en in de beleving van de persoon in kwestie nog belangrijker wordt
als bron van beloning dan daarvoor al het geval was (toegenomen
importantie: salience) (Nader e.a., 2006). Bij het ontstaan van de toegenomen importantie lijkt dopamine opnieuw de belangrijkste neurotransmitter te zijn bij een proces dat zich voornamelijk afspeelt
in het voorste gedeelte van het brein, de orbitofrontale cortex (OFC)
(zie tabel 2 en figuur 1). Tegelijkertijd raakt de ervaring met deze
verslavende stoffen steeds sterker gekoppeld aan druggerelateerde
omgevingssituaties en aan stress en ontstaat er bij de gebruiker een
lichamelijke reactie als hij/zij opnieuw geconfronteerd wordt met
de (stressvolle) omgeving waarin het middel eerder gebruikt werd
(conditionering); een lichamelijke reactie die door veel verslaafden
subjectief ervaren wordt als hunkering naar het middel (craving).
Deze lichamelijke reacties en de subjectief beleefde hunkering
zijn een belangrijke oorzaak voor terugval na een aanvankelijke
periode van abstinentie. Bij dit conditioneringsproces zijn – naast
dopamine – waarschijnlijk ook nog andere neurotransmitters
betrokken (onder andere dynorfines, glutamaat) en dit complexe
proces speelt zich voornamelijk af in een circuit dat bestaat uit de
binnenkant van de NcA (NcA core), amygdala, thalamus en OFC (zie
tabel 2 en figuur 1). In deze fase van het pathogenetisch proces is
het voortgaande gebruik van drugs echter nog steeds gekoppeld aan
de positieve ervaringen van de gebruiker met het middel (euforie
of vermindering van stress), hoewel hij/zij ondertussen wel erg veel
belang is gaan hechten aan dit middel en in veel gevallen steeds
minder plezier beleeft aan alledaagse beloningen. In de volgende
fase van het proces wordt druggebruik steeds meer een gewoonte en
komt het steeds meer los te staan van het plezier of de ontspanning
die oorspronkelijk aan het gebruik waren gekoppeld. Dopamine
is ook hier weer de centrale neurotransmitter en het proces van
gewoontevorming speelt zich vooral af in het putamen en de nucleus
caudatus, dat wil zeggen in delen van het zogenaamde dorsale
striatum. Sommige auteurs beweren zelfs dat reversibele afhankelijkheid overgaat in irreversibele verslaving als het centrale proces
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zich verplaatst van de motivationele processen in de het ventrale
striatum (NcA) naar het proces van gewoontevorming in het dorsale
striatum (Everitt en Robbins, 2005).
Figuur 1:

NA:
A:
C:

Belangrijkste hersengebieden betrokken bij verslaving

Nucleus Accumbens (Ventral Striatum); VTA : Ventral Tegmental Area;
Amygdala;
Caudate Nucleus (Dorsal Striatum); PFC : Prefrontal Cortex; OFC:
Orbitofrontal Cortex

Net als alle andere motorische acties staat ook het gebruik van alcohol en drugs onder controle van het voorste deel van de hersenen, de
prefrontale cortex (PFC). De bewuste aandrang om te gebruiken als
reactie op een druggerelateerde stimulus (craving) of de onbewuste
neiging om te gebruiken als onderdeel van een aangeleerde gewoonte
(habit formation) hoeft natuurlijk niet automatisch om te worden
gezet in een motorische actie waarin ook daadwerkelijk opnieuw
alcohol of drugs worden gebruikt. Om te voorkomen dat opnieuw
drugs worden gebruikt moet de betrokkene of moet het brein van
de betrokkene echter wel een signaal krijgen dat gebruik op korte
termijn misschien wel prettig zou kunnen zijn, maar dat datzelfde
gebruik kan leiden tot ernstige problemen op de langere termijn.

JV_8_2006_12.indd Sec5:67

30-11-2006 16:35:22

68

Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 8 2006

Het monitoren van dit soort interne confl icten is gelokaliseerd in het
voorste deel van de cingulate cortex (ACC), dat bij verslaafden veel
minder goed lijkt te functioneren dan bij niet-verslaafden. Bovendien
blijken ook de dorsolaterale PFC (motorisch remming) en de ventromediale PFC (besluitvorming) bij verslaafden minder te goed te functioneren, waardoor de controle over heftige impulsen minder goed
verloopt en het gebruik van alcohol of drugs in reactie op craving
minder efficiënt is en ook bij een bestaande wens om niet te gebruiken ongeremd lijkt te leiden tot terugval in gebruik.
Recent is het zojuist geschetste beeld van een zich ontwikkelende
verslaving en het chronisch intermitterend beloop van het gebruik
met herhaalde periodes van terugval na aanvankelijke abstinentie
in figuur 2 schematisch in beeld gebracht (Volkow e.a., 2004):
Figuur 2:

Model voor verslaving volgens Volkow e.a. (2004)

Voor het niet-verslaafde brein zijn alcohol en drugs niet belangrijker
dan andere vormen van beloning en leiden druggerelateerde
stimuli niet tot een heftige activatie van het geheugen gevolgd
door lichamelijke reacties en een subjectief gevoel van hunkering.
Bovendien worden de voor- en nadelen van eventueel gebruik tegen
elkaar afgewogen en de aandrang tot gebruik op basis van deze overwegingen geremd en wordt er dus niet gebruikt. Bij het verslaafde
brein leiden druggerelateerde stimuli al snel tot activatie van het
geheugen en een heftige aandrang tot het gebruik van een middel
dat overmatig gewaardeerd wordt. Bovendien wordt deze heftige
aandrang zonder enige remming omgezet in daadwerkelijk gebruik,
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waarbij het gebruik vaak al een feit is voordat de betrokkene zich
bewust was van de aandrang of de (langetermijn)risico’s die het
gebruik met zich mee zou kunnen brengen.
Ten slotte spelen ook onthoudingsverschijnselen nog een zekere rol
bij het voortbestaan van verslavingsgedrag. Het gaat daarbij vooral
om de neurotransmitters glutamaat, gamma-amino-boterzuur
(GABA), noradrenaline en stresshormonen in de locus coeruleus (LC).
Onthoudingsverschijnselen spelen wel een rol in het verslavingsproces en maken het moeilijk om bestaand gebruikt te staken, maar
zijn natuurlijk niet bepalend voor het ongecontroleerde gebruik en
voor terugval na lange periodes van abstinentie.
Uit dit korte overzicht komt naar voren dat er in de verschillende
fasen van het verslavingsproces verschillende hersenstructuren
– in onderlinge samenhang – betrokken zijn en dat er naast de
centrale rol van dopamine ook nog een aantal andere neurotransmitters betrokken zijn bij de totstandkoming van verslaving en de
belangrijkste kenmerken daarvan: craving, importantie, gewoontevorming, disinhibitie en terugval. Behalve een nogal complex
proces opent de betrokkenheid van al deze neurotransmitters
ook mogelijkheden voor een groot aantal verschillende medicamenteuze interventies (Van den Brink en Van Ree, 2003). Ondertussen zijn voor de behandeling van roken, alcoholafhankelijkheid en
heroïneverslaving een groot aantal effectieve medicijnen beschikbaar (bupropion, varenicline; naltrexon, acamprosaat, topiramaat;
methadon, buprenorfi ne), terwijl langzamerhand ook voor de verslaving aan cannabis en cocaïne nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen (rimonabant, modafi nil).
Al met al lijken er voldoende aanwijzingen dat verslaving inderdaad
als een chronisch intermitterende hersenziekte kan worden gezien
en dat deze visie een aantal nieuwe behandelingsmogelijkheden
heeft gecreëerd.

Conclusies
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat verslaving steeds
vaker wordt gezien als een chronisch recidiverende hersenziekte.
Aanvankelijk was deze visie vooral gebaseerd op dierexperimenteel
verslavingsonderzoek: men was immers niet in staat om aan het
levende brein onderzoek te doen. Met de introductie van nieuwe
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beeldvormende technieken is het levende brein van de mens nu
toegankelijk voor zowel observationeel als experimenteel en interventieonderzoek.
De combinatie van dierexperimenteel en humaan neuroimaging
onderzoek levert het volgende beeld op van verslaving: de stoornis
het resultaat van een (deels genetisch bepaalde) anhedonie ten
gevolge van een hypodopaminerg striatum, dat onder invloed van
herhaaldelijk druggebruik – evenals thalamus, amygdala en OFC
– verandert. Het gevolg is een versterking van geconditioneerde
reacties op en een toegenomen importantie van druggerelateerde
stimuli leidend tot craving en een sterk toegenomen gerichtheid op
alles wat met drugs en druggebruik te maken heeft ten koste van
andere belonende activiteiten en sociale verplichtingen. Deze situatie leidt echter alleen tot overmatig en ongecontroleerd druggebruik
als er tegelijkertijd sprake is van een slecht functionerend corticaal
besluitvormingssysteem (PFC) dat impulsief reageert op de zojuist
genoemde overmatig gewaarde stimuli en de daarop volgende aandrang of hunkering. Kort samengevat gaat het bij verslaving dus om
de combinatie van een verstoord subcorticaal belonings- en motivatiesysteem en een slecht functionerend corticaal inhibitiesysteem.
Maar hoe zit het dan met de psychische en sociale aspecten van
verslaving? In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat veel van
de psychologische concepten in het hersenziektemodel zijn vertaald
naar biologische fenomenen en dat de psychologische fenomenen
daarmee natuurlijk niet verdwenen zijn. Anhedonie is zowel een
persoonlijkheidskenmerk als een toestand van het brein (met een
hypodopaminerg striatum). Craving was vroeger identiek aan psychologische afhankelijkheid, maar wordt in het hersenziektemodel
gezien als een fenomeen dat ontstaat door verandering in het brein
als reactie op herhaald druggebruik onder bepaalde (geconditioneerde) omstandigheden, waarbij de NcA, de thalamus en de amygdala
een belangrijke rol spelen. Kortom, het hersenziektemodel vervangt
het psychologisch model niet, maar lijkt een beschrijving van vergelijkbare fenomenen te geven op een iets ander abstractieniveau. Het
hersenziektemodel geeft geen antwoorden op vragen over persoonlijke betekenisgeving en biedt ook geen directe aanwijzingen voor de
manier waarop met de verslaafde over zijn ziekte het beste kan worden gecommuniceerd. Empathie, betekenisverlening, communicatie
en motivatie zullen ook bij het hanteren van het hersenziektemodel
van groot belang blijven in de omgang met en de behandeling van
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verslaafden. Ook de sociale aspecten van verslaving blijven aandacht verdienen. Net als bij andere chronische aandoeningen heeft
verslaving (zeker als het om illegale middelen gaat) ernstige gevolgen
voor het sociale functioneren van de betrokkene en zijn omgeving.
Aandacht voor die omgeving in het voorkomen van verslaving en aandacht voor rehabilitatie bij de behandeling van verslaafden is en blijft
ook in het ziektemodel van groot belang. Verslaving als hersenziekte
betekent daarom in vele opzichten een emancipatie van de verslaafde
en biedt goede aangrijpingspunten voor een beter begrip van de
stoornis en voor nieuwe, veelal gecombineerde medicamenteuze,
psychotherapeutische en psychosociale interventies.
Het hersenziektemodel roept ook een aantal medisch-ethische en
forensisch-psychiatrische vragen op. Kunnen mensen die zoveel
verwachten van het gebruik van een bepaalde stof wel in rede
besluiten om deel te nemen aan bijvoorbeeld onderzoek naar het
voorschrijven van heroïne op medisch voorschrift? Kunnen mensen
met een zo zwak beoordelings- en besluitvormingssysteem wel
verantwoordelijk worden gehouden voor het rijden onder invloed en
het plegen van druggerelateerde vermogenscriminaliteit? Kunnen
mensen überhaupt wel verantwoordelijk geacht worden voor de
gevolgen die zijn toe te schrijven aan een stoornis met een zo sterke
genetische en neurobiologische basis? Leidt het model niet tot apathie bij patiënt en behandelaar? Tenslotte valt er toch niet veel aan
te doen. Ten aanzien van dit laatste kan vooralsnog echter worden
vastgesteld dat het ziektemodel tot nu toe alleen maar lijkt te hebben geleid tot meer optimisme en betere behandelingsresultaten.
Bovendien verschilt verslaving in veel opzichten natuurlijk niet van
andere ziekten waar mensen niet zo heel veel aan kunnen doen,
maar van wie we maatschappelijk in ieder geval verwachten dat ze
zich – als ze willen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en
willen profiteren van maatschappelijke voorzieningen – als patiënt
moeten wenden tot de gezondheidszorg om de ziekte en/of de gevolgen daarvan zo goed mogelijk te laten behandelen.
Het is echter goed om de zojuist genoemde vragen en de ontwikkelingen daaromtrent nauwgezet te blijven volgen (Donders e.a., 2006;
Hall, 2006). Dat het daarbij niet zelden om complexe vraagstukken
gaat zal niemand verbazen. Desondanks zijn sommige auteurs van
mening dat er eenvoudige antwoorden en oplossingen bestaan. Een
voorbeeld daarvan is de slecht geïnformeerde en veelal misleidende
argumentatie van Dalrymple (2006), die met een quasi-wetenschap-
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pelijk en pseudo-fi losofisch betoog een conservatief moralistische
oplossing van het verslavingsprobleem propageert, waarbij verslaafden verder gestigmatiseerd en alle behandelinstellingen gesloten
moeten worden. De auteur lijkt te vergeten dat er ook voordat er
behandelinstellingen waren en ook voordat er methadon werd
verstrekt veel verslaafden waren en dat hun leven en hun vooruitzichten in veel gevallen nog veel slechter waren dan thans het
geval is. Wat er zonder hulpverlening met verslaafden zal gebeuren
kan Dalrymple kennelijk niet schelen; tenslotte zijn het toch maar
moreel minderwaardige types met een slecht karakter. Ons eigen
verleden en de huidige situatie in landen zonder hulpverlening
maken echter volstrekt duidelijk wat er zal gebeuren: verslaving
verdwijnt niet, maar een deel van de verslaafden verdwijnt wel: ze
gaan vroegtijdig dood of brengen het grootste deel van hun leven in
de gevangenis door. De vraag is of dat een uitnodigend, laat staan
een beschaafd alternatief genoemd kan worden.
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Verklarende woordenlijst
Anhedonie
Amygdala

geen interesse of plezier in activiteiten
diepgelegen kern van zenuwcellen die van essentieel
belang is voor emotioneel geladen leerprocessen
(consolidatie) en klassieke conditionering
Cingulate
structuur in het midden van het brein die een
Cortex
belangrijke rol speelt bij het detecteren van fouten en
confl icterende cognities en emoties
Dopamine neurotransmitter die betrokken is bij de het ervaren
van genot en blijdschap en bij motivationele processen
Dorsale
achterste deel van de basale kernen dat bestaat uit de
Striatum
nucleus caudatus en het putamen
Dynorfi ne
neurotransmitter met opium-achtige werking die
onder andere betrokken is bij de regulering van de
stemming en de eetlust
Etiologie
oorzaak van de ziekte
Endorfi ne
neurotransmitter (lichaamseigen morfi ne) die betrokken is bij de vermindering van pijn en bij het ontstaan
van genot
Extra
buiten de cellen, bijvoorbeeld in de ruimte tussen
cellulair
twee met elkaar in contact staande zenuwcellen
Gammaneurotransmitter met een remmend effect op de
Aminomeeste hersencellen en van groot belang voor de
Boterzuur
regulatie van angst, slaap en spierspanning
Glutamaat neurotransmitter met een stimulerend effect op de
meeste hersencellen en van groot belang bij leer- en
geheugenprocessen
Hypodoeen dopaminesysteem dat minder dan gemiddeld
paminerg
actief is
Importantie belang van een object of een persoon
(salience)
ten opzichte van het ervaren belang van andere objecten en personen
Intermitwisselend, met tussenpozen
terend
Locus
structuur in de hersenstam die een centrale rol vervult
Ceruleus
in de regulering van lichamelijk stress reacties (hartslag, bloeddruk, zweetsecreatie)
Neuroeen stof die wordt gebruikt voor de signaaloverdracht
transmitter tussen zenuwcellen; de plek waar deze signaaloverdracht plaatsvindt heet een synaps
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Noradrenaline

neurotransmitter die een centrale rol speelt bij de
stressreactie en zorgt voor een verhoogde hartslag,
activatie van spieren en het vrijmaken van energie uit
het vetweefsel
Nucleus
deel van de basale kernen van de hersen dat deel
Accumbens uitmaakt van het beloningssysteem in de hersenen
(ook ventriaal striatum)
Nucleus
deel van de basale kernen dat van groot belang is bij
Caudatus
leer- en geheugenprocessen en met name bij de ontwikkeling van feedback mechanismen
Orbitodeel van de hersenen dat zich aan de voorzijde boven de
frontale
ogen bevindt en een centrale rol speelt bij
cortex
het toekennen van belang aan bepaalde stimuli en bij
complexe besluitvormingsprocessen
Pathogenese proces waarlangs de ziekte tot stand komt
Putamen
hersenstructuur die evenals de nucleus accumbens en de nucleus caudatus behoort tot de basale
kernen en van groot belang is bij automatiseringsprocessen in het brein en daarmee een rol speelt bij
gewoontegedragingen
Prefrontale voorste deel van de frontaalkwab(voorstel deel)
Cortex
van het brein dat kan worden onderverdeel in een deel
dat meer naar achteren en aan de zijkant van het brein
lift (dorsolaterale prefrontale cortex: motorische remming/motorische impusiviteit) en een deel dat meer
naar voren en aan de binnenkant van het brein ligt
(ventromediale prefrontale cortex: besluitvorming)
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Eerst soep, dan het Evangelie
Over de relatie tussen voeding en gedrag

A. Zaalberg*

Het Leger des Heils hanteerde in het verleden soms de slogan Eerst
soep, dan het Evangelie…. Men bedoelde hiermee dat het weinig
zin heeft met het hogere bezig te zijn op een hongerige maag. Er is
blijkbaar een behoeftehiërarchie die een volgorde in bevrediging
voorschrijft. Dit doet ons natuurlijk meteen denken aan Maslow’s
theorie van de hiërarchie van behoeften. Deze zeker in de jaren
zeventig en tachtig populaire theorie – welke hulpverlener is er niet
mee grootgebracht? – beschrijft de fysiologische behoeften als het
fundament van een piramide die culmineert in de behoefte aan
zelfverwerkelijking.
Het belang van fysiologische behoeften is door gedragswetenschappers lange tijd genegeerd, danwel ten minste onderschat. Wellicht
heeft de overdaad aan voedingsmiddelen in ons westerse dieet ons
op het verkeerde been gezet. Macro-ondervoeding – een gebrek aan
vooral koolhydraten en eiwitten – komt bij ons immers weinig voor.
Toch zijn er aanwijzingen dat micro-ondervoeding, waarbij sprake
is van tekorten aan bepaalde vitaminen, mineralen en soms ook
essentiële vetzuren, vaker voorkomt.
Dit tekort staat in contrast met de consumptie van een surplus aan
calorierijke voedingsstoffen zoals suiker en vet. Algemeen wordt
geaccepteerd dat dit gevolgen kan hebben voor onze somatische
gezondheid. Maar heeft dit ook gevolgen voor ons gedrag?
Hersenen zijn ook gewoon een orgaan – een zeer veeleisend zelfs – dat
onder tekorten kan lijden. Dat ons gedrag hierdoor beïnvloed wordt,
lijkt dan niet meer dan logisch.
In deze verkenning worden voorbeelden gegeven van meest recent
uitgevoerd onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedrag. Veel
van dit onderzoek heeft betrekking op psychopathologie, waarvan
een deel ook criminologische relevantie heeft. Met name bij onderzoek naar agressie en regelschendend gedrag is dit het geval.
* Drs. A. Zaalberg is senior medewerker uitvoeringsbeleid DJI, sectordirectie Gevangeniswezen, afdeling Uitvoeringsbeleid van het ministerie van Justitie te Den Haag.
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Niet zelden ontstaan vermoedens over causale relaties door geconstateerde correlaties. Zo ook bij het (vermoede) verband tussen
gedrag en voeding. Hierna wordt onder het kopje Correlatiestudies
hiervan een aantal – vaak intrigerende – voorbeelden gegeven.
Iets sterkere aanwijzingen komen uit longitudinaal onderzoek. Een
drietal studies wordt onder de kop Longitudinaal onderzoek als
voorbeeld uitgelicht.
Maar de sterkste aanwijzingen leveren RCT’s.1 RCT’s zijn de gold
standard die oorzakelijke verbanden het meest aannemelijk maken.
Kort wordt ook stilgestaan bij een RCT die momenteel binnen het
Gevangeniswezen wordt uitgevoerd.
Deze verkenning wordt afgesloten met een voorzichtige tussenbalans: is het bewijs inmiddels robuust genoeg om aan praktische
toepassingen te denken? En zo ja, aan welke toepassingen in een
justitieel kader kan dan worden gedacht? Maar als startpunt is
gekozen voor de oermens, die vermoedelijk at zoals hij genetisch
geprogrammeerd was.

Het evolutionair perspectief
Ons dieet, zeker in de geïndustrialiseerde wereld, is in de achterliggende eeuw zeer ingrijpend veranderd. Ook daarvoor, ruwweg
samenvallend met de industriële revolutie en nog veel eerder, bij
het verlaten van het nomadische bestaan van jagen en verzamelen, vonden, zei het minder ingrijpend, veranderingen plaats in
het dieet. Muskiet, Fokkema e.a. (2004), maar vooral Crawford en
Simopoulos (1999, 2001) wijzen op de bijzondere samenstelling van
het paleolithische dieet. Dit was rijk aan vitaminen en mineralen.
Bovendien was dit dieet relatief arm aan vetten. Daarnaast was het
waarschijnlijk zeer vezelrijk. De vetsamenstelling werd gekenmerkt
door een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren.
Bij deze laatste vetzuren was de omega-3 groep relatief sterk
vertegenwoordigd. Vooral in de laatste eeuw is ons vetspectrum
sterk gewijzigd: meer verzadigd vet, minder omega-3 vetten, meer
omega-6 vetten (veelal uit plantaardige oliën zoals zonnebloemolie
en soja) en een sterke stijging van de consumptie van de schadelijke
industriële transvetten. De laatste jaren is – zeker in Nederland – enige
1 Randomised controlled trial.
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verbetering opgetreden, mede door de toegenomen kennis. De overheid
doet aan voorlichting over een gezondere vetconsumptie (Let op vet) en
de industrie speelt hierop in met de productie van een toenemend
aantal producten met een betere vetsamenstelling (Oomen, Freskens e.a. 2000). Voor een inleiding in de fascinerende relatie tussen
vetzuren en gezondheid en gedrag wordt verwezen naar Hornstra
(1996; 2001; 2003).
Overigens is niet alleen onze vetconsumptie veranderd. Ook andere
veranderingen die een mogelijk effect op gedrag kunnen hebben,
zoals de enorm toegenomen consumptie van geraffi neerde suiker,
vonden plaats (Peet, 2004; Lien, Lien e.a., 2006).
Het is niet aannemelijk dat de menselijke stofwisseling, die op het
paleolithische dieet is ingesteld, sinds die tijd – ruwweg tienduizend
jaar geleden – wezenlijk is veranderd. Daarvoor is deze periode
evolutionair gezien te kort. Crawford werkt een bijna romantisch
aandoende theorie uit van de oermens als ‘coastal dweller’. Hij
stelt dat voor de sterke ontwikkeling van de menselijke hersenen de
ruime beschikbaarheid van een tweetal vetzuren, decosahexaeenzuur (dha, een omega-3 vetzuur) en arachidonzuur (aa, een omega-6
vetzuur) noodzakelijk was. Dha komt vooral voor in vette vis, aa
vooral in het vet van landdieren en in eieren. Deze essentiële2
vetzuren zijn noodzakelijk bij de opbouw van celmembranen en dus
ook van neuronen. Ongeveer 20% van het vet in de hersenen (die
voor 60% uit vetten bestaan) bestaat uit dha en aa. Deze vetzuren
werden door de oermens vooral betrokken uit het ruim voorhanden
zijnde wild en vooral zeebanket (vissen, schelpdieren). Crawford
situeert de oorsprong van de mens dan ook aan de kustlijn. Alleen
daar kon de enorme groei in hersenvolume plaatsvinden door het
rijke voedselaanbod, zowel uit zee als van het land. Het zeebanket
leverde ook een grote rijkdom aan andere essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, zink, jodium en een tweede typisch visvetzuur:
het eicosapentaeenzuur oftewel epa. Juist dit epa – overigens net als
aa – blijkt een biochemisch zeer actieve stof te zijn die bij tal van
processen in het lichaam betrokken is. Epa speelt een rol bij onder
meer de serotonine- en dopamineregulatie. Een tekort aan dit
essentiële epa wordt in verband gebracht met een schier eindeloze
2 Essentiële voedingsstoffen zijn noodzakelijke voedingsstoffen die niet door het eigen
lichaam gevormd worden. Ze komen via voedsel tot ons. Strikt genomen is dha geen
essentiële voedingsstof daar het – in beperkte en meestal onvoldoende mate – in het
lichaam gevormd wordt uit alfa-linoleenzuur.
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reeks welvaartsaandoeningen waaronder hart- en vaatziekten,
huidaandoeningen zoals eczeem, diabetes, astma, bepaalde
vormen van kanker en botontkalking. Maar ook zijn er verbanden
gevonden met neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals
stemmingsstoornissen, psychosen, autisme en niet op de laatste
plaats: agressie en antisociaal gedrag. Crawford vermoedt dat het
zeebanketrijke dieet van de paleolithische mens agressie temperde:
de eerste aanwijzingen voor onderling geweld zijn volgens hem diep
landinwaarts gevonden. Maar ook in het heden kunnen aanwijzingen gevonden worden, te beginnen bij correlatiesudies.

Correlatiestudies
Bij de correlatiestudies vallen de vele studies rond visconsumptie
(vis is rijk aan omega-3 vetzuren) op. Zo laten bijvoorbeeld Noaghiul
en Hibbeln (2003) een opvallende associatie zien tussen de visconsumptie in een groot aantal landen en de prevalentie van stoornissen uit het bipolaire spectrum (r = – 0,83). 3 Dergelijk associaties zijn
ook vastgesteld bij andere affectieve stoornissen (waaronder de
postpartum depressie), dementiële beelden en suïcide.
Peet (2004) inventariseerde de associaties tussen een veertiental
alledaagse voedingsmiddelen en de prevalentie van depressies en
de ernst van het ziektebeloop bij schizofrenie. Hij vond ‘beschermende’ relaties tussen vis en depressies (r = – 0,85), tussen peulvruchtenconsumptie en enkele uitkomstmaten bij schizofrenie
(r = – 0,77) en de consumptie van zetmeelrijke wortels en depressie
(r = – 0,75). ‘Beschadigende’ relaties vond hij tussen vleesconsumptie en schizofrenie (r = 0,83), suikerconsumptie en respectievelijk
schizofrenie (r = 0,94) en depressie (r = 0,74) en alcoholconsumptie
en schizofrenie (r = 0,72).
Er zijn ook enkele studies die licht werpen op enerzijds de associatie
tussen visconsumptie en levensdelicten en anderzijds tussen de
sterk toegenomen consumptie in de westerse wereld van plantaardige vetten die rijk zijn aan linolzuur (een omega-6 vetzuur) en dit
delicttype.

3 Alle in dit artikel vermelde gegevens zijn statistisch significant tenzij anders vermeld.
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Omega-6 vetzuren hebben – hoewel ook deze vetten essentieel zijn – tot
op zekere hoogte een biochemisch concurrerende relatie4 met omega-3
vetzuren in het lichaam. Omega-3 en omega-6 vetzuren werken op
een aantal aspecten tegengesteld. Volgens voedingsdeskundigen
is de verhouding waarin deze stoffen in het lichaam voorkomen
van belang. In ons huidige dieet is door een overmaat aan Omega-6
en een tekort aan omega-3 vetten deze balans verstoord geraakt
(Hornstra, 2003).
Hibbeln (2001) illustreert de relatie tussen visconsumptie en de
jaarprevalentie van moord met onderstaande figuur (figuur 1). Vis is
– zoals eerder gemeld – rijk aan omega-3 vetzuren.
Figuur 1
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Een omgekeerde relatie laat hij zien aan de hand van de toegenomen consumptie van het omega-6 vetzuur linolzuur in een aantal
westerse landen (Hibbeln, Nieminen e.a., 2004) . Op de x-as staat de
bijdrage aan de energie-inname in procenten vermeld (zie figuur 2).
Uit onderzoek blijkt dat bij een aantal psychische aandoeningen
de vetzuurhuishouding afwijkend is. Dit is het geval bij onder meer
stemmingsstoornissen, dementiële beelden en psychosen. Met
name de ratio’s tussen de verschillende soorten (omega-3 en
omega-6) vetzuren wijken af.

4 Beide ‘vetfamilies’ maken in het lichaam gebruik van dezelfde enzymen.
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Consumptie linolzuur en aantallen slachtoffers van moord en
doodslag per 100.000 inwoners

Beperkte betekenis
Alhoewel zeer tot de verbeelding sprekend zeggen studies naar
correlaties weinig tot niets over causale verbanden. De kans is groot
dat er confounders in het spel zijn. Verder suggereren de hoge correlaties soms zeer sterke relaties die er op het niveau van individuen
niet zijn: de punten in de grafieken representeren gemiddelden
binnen populaties. Punten representeren ieder op zich grotere puntenwolken van individuen. Door de spreiding binnen deze puntenwolken zal de relatie op individueel niveau dan ook fl ink afzwakken
ten opzichte van de relatie tussen de gemiddelden.
Toch zijn dergelijke studies belangrijk bij het formuleren van
hypotheses over causale relaties: ze vormen een vermoeden, een
eerste aanwijzing dat er wellicht iets aan de hand is dat het onderzoeken waard is. Hypotheses kunnen vervolgens getoetst worden in
een meer experimentele opzet, waaronder de RCT – de randomised
controlled trial –, bij voorkeur placebo-gecontroleerd, ten einde
causale relaties meer aannemelijk te maken. Maar ook andersoortig
onderzoek levert soms belangrijke informatie op. Longitudinaal
onderzoek is hiervan een voorbeeld
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Longitudinaal onderzoek
Ook longitudinaal onderzoek geeft aanwijzingen voor mogelijke
causale relaties. Er bestaan diverse longitudinale onderzoeken
waarin het verband tussen dieet en mentale ontwikkeling is
onderzocht. Hier zullen drie voorbeelden besproken worden, één
over de relatie tussen cognitieve ontwikkeling en dieet in het eerste
levensjaar en twee die – onder meer – laten zien dat dieet in de
eerste levensjaren wellicht invloed heeft op later crimineel gedrag.
Horwood en Fergusson (1998) onderzochten in een longitudinale
studie het effect van borstvoeding op de cognitieve en academische
ontwikkeling van kinderen. Zij vergeleken kinderen die met flesvoeding werden grootgebracht met kinderen die een oplopend aantal
maanden (< 4 maanden, 4-7 maanden, > 8 maanden) borstvoeding
kregen. In deze Nieuw-Zeelandse studie werden ongeveer duizend
kinderen tot 18 jaar gevolgd. Opvallend in deze studie was dat
verschillen tussen de groepen weliswaar afnamen met de tijd, maar
dat deze ook na 18 jaar nog aantoonbaar waren.
Longitudinale onderzoeken worden geplaagd door confounders.
Horwood en Fergusson betrokken daarom een negental bekende
confounders (zoals socio-economische status, geboortegewicht,
inkomen, rookgedrag van de moeder) in hun analyse. Na correctie
voor deze confounders constateerden de onderzoekers verschillen
op onder meer intelligentie, lees- en rekenvaardigheden. Zo bedroeg
het verschil in intelligentie (gemeten met de WISC-R) op achtjarige
leeftijd tussen de twee uiterste groepen (geen borstvoeding versus
> 8 maanden borstvoeding) 2,84 IQ-punten (0,19 sd). Op negenjarige leeftijd bedroeg het verschil nog 2,46 IQ-punten (iets meer
dan 0,16 sd). Ook waren er enkele opmerkelijke verschillen tussen
de groepen bij het verlaten van het middelbaar onderwijs. In de
langdurige borstvoedingsconditie verlieten de leerlingen het middelbaar onderwijs met gemiddeld 3,57 certificaten tegen 3,05 in de
fles voedingsconditie. Maar het meest opmerkelijk waren de dropout-statistieken: 14% van de kinderen in de borstvoedingsconditie
voltooide hun opleiding niet tegen 22,2 % in de flesvoedingconditie.
Horwood en Fergusson constateerden een lineaire dose-response
relatie met alle onderzochte variabelen. Alhoewel deze studie, tegen
de achtergrond van de mogelijke invloed van onbekende confounders, zeker geen waterdicht bewijs levert voor een causale relatie,
gaat hiervan meer suggestie uit dan van de eerder beschreven
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correlatiestudies, namelijk: de suggestie dat later gedrag – inclusief
gedrag dat schoolkwalificaties beïnvloedt – beïnvloed wordt door
wat in het eerste levensjaar gegeten en gedronken wordt.
Raine (Raine, Mellingen e.a., 2003) en Liu (Liu, Raine e.a., 2004)
presenteerden in een longitudinaal tweeluik de mogelijk vergaande
consequenties van ondervoeding bij kinderen. Raine en Liu zijn,
veel meer dan Horwood en Fergusson, criminologisch georiënteerd.
Zij selecteerden op Mauritius uit een cohort kinderen (n=1745) 1206
kinderen die zij enkele decennia volgden. Liu beschreef de verschillen tussen goed gevoede en ondervoede kinderen, Raine selecteerde
83 kinderen die hij een ‘verrijkingsprogramma’ aanbood. 355
kinderen dienden als controlegroep. Het verrijkingsprogramma
bestond uit extra voeding, lichamelijke opvoeding en onderwijs in
kleine groepen. Deze interventie vond plaats wanneer de kinderen
tussen de drie en vijf jaar oud waren.
Liu e.a. vonden tot het 18e levensjaar verhoogde hyperactiviteit,
meer motorische onrust, en vaker conduct disorders, agressie en
crimineel gedrag bij de ondervoede groep.
Raine e.a. vonden dat de ‘verrijkingsgroep’ het beduidend beter
deed dan de controlegroep op een aantal maten zoals schizotypie,
psychotisch gedrag, motorische onrust en conduct disorder op
17-jarige leeftijd. Op 23-jarige leeftijd was vooral het verschil in
crimineel gedrag opvallend: in de verrijkingsconditie rapporteerde
23,6% zelf crimineel gedrag, tegen 36,1% in de controlegroep. Het
verschil in criminal records was nog opmerkelijker: respectievelijk
3,6 tegen 9,9%.
Methodologische zwakte van het onderzoek is dat niet valt uit te
maken welk ‘ingrediënt’ van de interventie het meest heeft bijgedragen aan het effect. Toch lijkt de extra voeding een belangrijke rol
gespeeld te hebben: in de aanvankelijk ondervoede groep bleek het
effect van de interventie namelijk het sterkst.

RCT’s
Voedingsstoffen en psychopathologie
Eerdergenoemde correlationele en longitudinale studies hebben onderzoekers aangezet om hypotheses te formuleren over de
causale relatie tussen voeding en gedrag. In een aantal RCT’s is
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onderzocht of psychiatrische ziektebeelden te beïnvloeden zijn
met voedingsinterventies. In de meeste studies werden omega-3
vetten, vaak in de vorm van visolieproducten, ingezet. Zo zijn er
RCT’s uitgevoerd met epa en/of dha bij schizofrene, depressieve,
manisch depressieve en zelfs borderline patiënten. De meeste
– maar niet alle – trials zijn positief. Ook is geëxperimenteerd met
het gelijktijdig suppleren met anti-oxidanten zoals vitamine C en E
(Arvindakshan, Ghate e.a., 2003). Soms zijn de effecten marginaal,
maar vaak ook substantieel, vooral bij de depressiestudies. Er zijn
een aantal reviews waarin deze trials systematisch besproken
worden (Mazza, 2006). Alhoewel het onderzoek naar de effecten van
visolie ‘hot’ is, staan ook andere voedingsstoffen in de belangstelling. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de invloed van
het mineraal zink op de symptomen van ADHD (Bilici, Yildirim e.a.,
2004; Akhondzadeh, Mohammadi e.a., 2004).
Veel aandacht krijgt het werk van Richardson (Richardson, Phil,
2001; Richardson, 2004; Richardson en Montgomary, 2005) die een
aantal trials met epa bij jeugdigen heeft uitgevoerd. In enkele van
deze trials is een effect zichtbaar op kenmerken van ADHD, dyslexie
en dyspraxie (Richardson en Montgomery, 2005).
Onderzoek bij justitiabelen
Al geruime tijd geleden heeft de Amerikaanse onderzoeker Schoenthaler een aantal trials uitgevoerd bij gedetineerden (Schoenthaler,
1985; Schoenthaler, Moody, 1991; Schoenthaler, Amos e.a., 1997;
Schoenthaler en Bier, 2000; Schoenthaler en Bier, 2002). Vanaf eind
jaren zeventig heeft hij geprobeerd aan te tonen dat een verandering van dieet dramatische verbeteringen in gedrag tot gevolg kan
hebben. In zijn vroege trials probeerde hij vooral het in zijn ogen
schadelijke suiker en kleur- en smaakstoffen te weren uit het dieet
van gedetineerden. In zijn latere trials zette hij ook supplementen in
met vitamines en mineralen.
Het vroege werk van Schoenthaler vond weinig weerklank. Maar
ook elders bleek de grond nog te onontgonnen. Dit ondervond ook
Buikhuisen (1979). In zijn oratie vroeg hij expliciet aandacht voor
de mogelijke relatie tussen voeding en crimineel gedrag, maar hem
werd de mogelijkheid deze relatie te onderzoeken zelfs geweigerd.
Schoenthalers oudere trials waren vaak van een dubieuze opzet
(zoals het ontbreken van controlegroepen), maar later onderzoek
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is van betere kwaliteit. Het meest in het oog springende resultaat
bij Schoenthalers onderzoek is de afname van agressie en regelschendend gedrag. Hij claimt daarbij vaak spectaculaire verbeteringen, zoals een halvering van agressie-incidenten, vandalisme,
ongehoorzaamheid en onaangepast gedrag zoals het maken van
obscene gebaren. Deze effecten werden zowel bereikt in vitaminenen mineralen-trials als in trials waarbij het dagelijks menu werd
‘geschoond’ van suiker, smaak- en kleurstoffen en het gedetineerden onmogelijk werd gemaakt ‘junkfood’ te nuttigen.
Kwalitatief beter is het onderzoek dat de Engelse onderzoeker Gesch
in de jaren negentig uitvoerde. Gesch heeft weliswaar slechts één
RCT op zijn naam staan (Gesch, Hammond e.a., 2002), maar deze
heeft door een zeer zorgvuldig uitgevoerde opzet een vrij grote
impact gehad in de onderzoekswereld. Deze opzet werd onderbouwd door een goed uitgewerkt verklaringsmodel. De interventie
is ontworpen vanuit de – geverifieerde – gedachte dat jonge Engelse
gedetineerden slechte menukeuzes maken en daardoor tekorten
oplopen (Eves, Gesch e.a., 2003). Deze tekorten werden in de trial
opgeheven door het aanbieden van een vitaminen-mineralensupplement dat zoveel mogelijk 100% van de adh5 aan essentiële
voedingsstoffen bevatte. Daarnaast gaf hij een (vrij geringe)
hoeveelheid essentiële vetzuren. De suppletieperiode bedroeg twee
weken tot negen maanden (gemiddeld ruim vier maanden). Als
uitkomstmaat hanteerde Gesch het aantal agressie-incidenten en
regelschendingen, blijkend uit rapporten en opgelegde sancties. Bij
het design van de trial stelde hij de power veilig door ruim boven het
berekende minimum zijn n te bepalen (n=231, intent to treat). Het
netto-effect van de interventie bedroeg ruim 26%: in de experimentele conditie vonden ruim een kwart minder geregistreerde incidenten plaats. Uitsplitsing van incidenten (agressie versus – minder
ernstige – regelschendingen) suggereerde een duidelijker effect op
ernstige incidenten. De significantie nam door deze opsplitsing
echter af tot een trend .
In een aantal artikelen onderbouwt Gesch (onder andere Gesch, z.j.)
de uitgangspunten van zijn werkwijze. Hierin hekelt hij ook de ‘jaren
zestig–hypothese’: de gedachte dat de toenemende criminaliteit in
de westerse samenleving het gevolg is van de vrije opvoedingsstijl
uit de jaren zestig. Hij toont aan dat de criminaliteitsstatistieken
5 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
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meer synchroon lopen met veranderde voedingsgewoonten. Ook uit
Gesch regelmatig scepsis ten aanzien van cognitief georiënteerde
interventies. In zijn opvatting zijn die te duur en niet of nauwelijks
effectief.
Tot slot wijst Gesch op het belang van alle essentiële voedingsstoffen. Hij vindt de huidige aandacht voor de omega-3 vetten veel te
eenzijdig. Ook wijst hij regelmatig op de invloed van geraffi neerde
suiker en contaminanten (zoals zware metalen) op het gedrag.
Gesch’ trial bleef ook in Nederland niet onopgemerkt. Naar aanleiding van de publiciteit rond het onderzoek wordt momenteel in een
aantal inrichtingen met een jongvolwassenenafdeling (‘jovo’-afdeling) een RCT uitgevoerd. Het onderzoek, dat in samenwerking met
de Nijmeegse Radboud Universiteit wordt uitgevoerd, loopt tot het
voorjaar van 2007.
De Nederlandse RCT verschilt op een aantal punten van de Engelse
trial. De gebruikte supplementen zijn iets ‘rijker’: het vitaminenmineralenpreparaat heeft iets meer ingrediënten en de dosering
essentiële vetzuren is hoger. Incidenten worden, net als in het
Engelse onderzoek, middels de gebruikelijke rapporten en opgelegde sancties vastgelegd, maar agressie wordt ook met een aantal
vragenlijsten in kaart gebracht. Daarnaast wordt psychopathologie
vastgesteld aan de hand van klachtenvragenlijsten. Dit laatste
vanuit de hypothese dat ook psychische klachten kunnen afnemen
door de interventie.

Discussie
Wat is de oogst op dit moment? In ieder geval is de aandacht voor de
relatie tussen voeding en gedrag de laatste tijd sterk toegenomen.
Met recht: een aantal correlatiestudies, longitudinale onderzoeken
en RCT’s suggereren dat er op zijn minst iets aan de hand is.
Toch zijn we nog ver verwijderd van concrete brede toepassingen.
De tot nu toe uitgevoerde trials waren over het algemeen klein
of methodologisch onvolkomen en de effecten verschillen nogal
eens. Ook ontbreekt het aan inzicht over juiste doseringen van
voedingsstoffen bij dergelijke interventies. Het onderzoek naar
onderliggende biochemische processen moet nog vele vragen
beantwoorden.
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Toch liggen er zowel voor de psychiatrie als de strafrechtsketen – in
potentie althans – interessante ontwikkelingsmogelijkheden. Voor
wat betreft justitie zijn er vooral mogelijkheden op het gebied van
agressieregulatie. Zowel binnen penitentiaire inrichtingen, tbsklinieken als jeugdinrichtingen zijn toepassingen denkbaar. Deze
interventies kunnen zowel op de interne orde als op recidivepreventie gericht zijn. Daarbij zou ook geprofiteerd kunnen worden van
de groeiende kennis over de relatie tussen voeding en psychopathologie. Psychopathologie is niet zelden op een bijzondere manier
verweven met delictgedrag en komt veel voor binnen de justitiële
setting.
Voor wat betreft de vorm van deze interventies zou in de toekomst gekozen kunnen worden voor het eenvoudig suppleren,
dieetingrepen of het aanbieden van meer uitgewerkte ‘gezond
leven’-programma’s.
Er zijn echter vooraf nog tal van vragen te beantwoorden. Zo is
niet duidelijk wat de kenmerken zijn van de groep die reageert op
voedingsinterventies. Het blijkt dat responding in de meeste trials
slechts bij een beperkt deel van de proefpersonen plaatsvindt. Ook
zijn er nog te weinig dose-response studies uitgevoerd. En bovenal:
het ontbreekt aan grootschalige trials. De kennis over de relatie
voeding-gedrag is nog erg diffuus. Er is dan ook nog een lange
ontwikkelweg te gaan tussen de constatering ‘dat er iets aan de
hand is’ en concrete uitgewerkte interventies bij goed omschreven
doelgroepen.
Ondanks alle vragen en bedenkingen bieden voedingsinterventies
– door dieetingrepen danwel door het aanbieden van supplementen – in
ieder geval één voordeel: ze zijn bijna risicoloos. Bij bescheiden doseringen van vitaminen, mineralen en vetzuren zijn vrijwel geen negatieve
nevenwerkingen te verwachten. Een ander voordeel is het kostenaspect.
Zo kost een interventie met voedingssupplementen nooit meer dan
één euro per dag. Bovendien valt weinig weerstand te verwachten bij
dergelijke interventies. Dit in tegenstelling tot bij het moeten gedogen
van bijvoorbeeld neuroleptica, of het ondergaan van een cognitieve
therapie. Voedingsinterventies kunnen ook heel goed in combinatie met
andere interventies (medicamenteus, cognitief gedragstherapeutisch)
aangeboden worden.
Onderzoek naar de effectiviteit van voedingsinterventies kent ook
een methodologisch voordeel ten opzichte van het onderzoek naar
psychosociale interventies: vaak is het mogelijk de gold standard, de
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dubbelblind placebogecontroleerde trial, als onderzoeksinstrument
in te zetten. Het is noodzakelijk dat dergelijke RCT’s, mede met het
oog op de power, van ruime omvang zijn (het zal vaak gaan om een
n van vele honderden). Alleen zo kan onze kennis over de relatie
tussen voeding en gedrag zich betekenisvol verdiepen. Wellicht
draagt dergelijk onderzoek bij aan het meer inhoud geven aan de
slogan Eerst soep, dan het Evangelie: het evangelie van het huidige
What Works of Terugdringen recidive, pas nadat de voedingstoestand
op orde is gebleken.
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Oxytocine en de neurochemie van
vertrouwen en verwaarlozing
K. de Kogel*

Wie surft naar www.verolabs.com, belandt op de reclamewebsite
voor Liquid Trust. Voor $49,95 kan een flesje worden aangeschaft
met daarin het ‘wondermiddel’ dat volgens de site het vertrouwen
van mensen in elkaar vergroot. Spuit het als een soort eau de toilette
op en zonder dat zij zich ervan bewust zijn waardoor dit komt,
zullen anderen een sterk gevoel van vertrouwen in jou ervaren. Het
middel wordt speciaal aangeraden aan verkopers, singles die een
partner zoeken en aan managers en anderen die hun carrière een
fl inke impuls willen geven. In het laatste geval wordt aangeraden
Liquid Trust ook aan te brengen op memo’s, rapporten of andere
stukken en om het voor belangrijke presentaties rond te sprayen in
vergaderruimtes. Volksverlakkerij? Niet helemaal. Liquid Trust bevat
oxytocine, een stof die een belangrijke rol speelt in de neurobiologie
van sociaal gedrag.
Deze korte bijdrage gaat in op enkele recente wetenschappelijke
studies over de neurobiologie van sociaal gedrag. Zeker waar het
mensen betreft, is dergelijk onderzoek nog heel nieuw. Een van de
onderzoeken gaat over de rol van oxytocine bij vertrouwen tussen
mensen in een simulatie van een zakelijke transactie waarbij zij
geld kunnen investeren. In andere studies is de rol onderzocht van
oxytocine en verwante stoffen bij de ontwikkeling van het vermogen
om sociale bindingen aan te gaan en is nagegaan wat de gedragsmatige en neurobiologische gevolgen zijn als deze ontwikkeling wordt
verstoord door vroege verwaarlozing. Ten slotte wordt stilgestaan
bij de vraag welke mogelijke maatschappelijke betekenis dergelijke
bevindingen zouden kunnen hebben.

* Dr. Katy de Kogel is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie te Den Haag.
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Wat doet oxytocine?
Oxytocine, een klein eiwit, wordt geproduceerd in de hypothalamus, een gebied in de hersenen. Het is zowel actief in verschillende
‘perifere’ organen als in de hersenen zelf. De ‘klassieke’ effecten
van oxytocine bij het opwekken van weeën en bij het toeschieten
en loslaten van de melk bij borstvoeding zijn welbekend. Daarnaast
vormt oxytocine evenals het wat structuur en functies betreft
nauw verwante vasopressine, bij zoogdier en mens een belangrijke
schakel bij het vermogen tot het aangaan van sociale bindingen. Dit
betreft zowel bindingen tussen ouder en kind als tussen geliefden.
Oxytocine en vasopressine staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van complexe neurologische systemen. Uit dieronderzoek blijkt
echter dat deze stoffen een bijzonder verreikende invloed kunnen
hebben op gedrag.
De gedragseffecten van eiwitten als oxytocine en vasopressine
hangen af van de mate waarin zij kunnen binden aan specifieke
receptoren. In verschillende hersengebieden zijn oxytocinereceptoren ontdekt, onder meer in het limbisch systeem, ook wel het
‘emotiecentrum’. De dichtheid en de patronen waarin de receptoren voorkomen hangen van veel zaken af. Zo is uit dieronderzoek
bekend dat de mate waarin stresshormonen en geslachtshormonen
circuleren gedurende de ontwikkeling van een individu, beïnvloeden in hoeverre de genetische aanleg om veel dan wel weinig
oxytocinereceptoren aan te maken tot uiting komt (Ostrowski geciteerd door Carter, 1998). Het kan dus zo zijn dat bij twee genetisch
identieke individuen die verschillende ervaringen opdoen tijdens
hun jeugd, bijvoorbeeld wat betreft de mate van stress waaraan zij
blootstaan, de hersenen zich verschillend ontwikkelen wat betreft
de dichtheid van oxytocinereceptoren.
Er is vrij veel dieronderzoek dat wijst op het belang van oxytocine
en vasopressine bij sociale bindingen. Nogal wat publiciteit kreeg
een studie waarbij de onderzoekers door manipulatie van het
aantal vasopressinereceptoren van mannetjes van een promiscue
ingestelde veldmuizensoort ‘deugdelijke trouwe partners’ wisten te
maken (Lim, Wang e.a., 2004). Daartoe werd gebruikgemaakt van
een verwante maar monogaam ingestelde veldmuis (de prairie vole,
Microtus ochrogaster). De promiscue soort (de meadow vole, Microtus pennsylvanicus) heeft van nature weinig vasopressinereceptoren
en de monogame soort veel. Bij de promiscue muizenmannen werd
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in een bepaald gebied in de voorhersenen, het ventrale palladium,
een gen van de monogame soort getransplanteerd. Het getransplanteerde gen zorgt normaliter bij de monogame soort voor een
aanzienlijk aantal vasopressinereceptoren. Bij de dieren van de
promiscue soort nam na transplantatie van het gen, het aantal
vasopressinereceptoren sterk toe. Ook veranderde hun gedrag: zij
bleven samen met het vrouwtje dat hen het eerst werd aangeboden
en brachten veel van hun tijd letterlijk zij aan zij met haar door,
ook toen er een tweede vrouwtje bij werd geplaatst. De band met
het vrouwtje bleef langere tijd in stand, zo bleek in keuzetesten,
ook toen de dieren tussen de testen door apart werden gehuisvest.
Mannetjes van de promiscue soort die het gen niet hadden gekregen daarentegen vertoonden het voor hen gebruikelijke gedrag, zij
vormden geen paarband maar verdeelden hun tijd at random over
beide vrouwtjes en spendeerden in totaal überhaupt veel minder
tijd aan zij-aan-zijcontact met elk van de vrouwtjes.
Deze studie laat zien hoe krachtig het effect van één stofje op het
vormen van een langdurige sociale band kan zijn. Ook bij mensen
wordt geleidelijk meer bekend over de neurobiologische mechanismen van sociaal gedrag en onder meer ook over de rol van oxytocine
bij het aangaan van sociale bindingen. De bestudering van het
menselijke sociaal gedrag wordt tot op heden echter vooral gedomineerd door de sociale wetenschappen. Een vraag die opkomt is,
is dat voldoende? Moeten wij bij mensen niet ook – meer – rekening
gaan houden met de biologische schakels in het sociale gedrag?
Aan het eind van dit artikel wordt op deze vraag teruggekomen.
Maar eerst worden ter illustratie twee recente studies over oxytocine en menselijk sociaal gedrag besproken.

Oxytocine en vertrouwen in zakelijke transacties: Zwitserse
studenten
Zoals 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 bevordert (Kosfeld, Heinrichs e.a., 2005).
Om hun hypothese te toetsen werd een laboratoriumexperiment
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ontworpen. Dit was een simulatiespel waarbij geld kon worden
verdiend. Deelnemers 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 geldeenheden 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 niet de hoeveelheid geldeenheden die
zij aan de investeerder teruggeven beïnvloedt. Een andere mogelijke
alternatieve verklaring is dat oxytocine de bereidheid om risico te
nemen vergroot. Dat dit niet gold, blijkt er uit dat 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 – herseneiwit bevordert het
vertrouwen in de ander bij zakelijke transacties.
Tegelijkertijd roept de studie veel nieuwe vragen op. Zo is vertrouwen geen gemakkelijk eenduidig te defi niëren of te operationaliseren concept. Is bijvoorbeeld vertrouwen in de vorm van het geld
‘toevertrouwen’ aan anderen in de hoop dat je wat terugkrijgt,
hetzelfde als het vertrouwen in een liefdespartner, en het vertrou-
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wen in de arts die jou moet opereren? Of is er sprake van verschillende processen, met mogelijkerwijs verschillende psychologische,
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 hierboven beschreven,
vormen een begin.

Oxytocine en vroege verwaarlozing: Roemeense weeskinderen
Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat kinderen die
als baby emotioneel en fysiek verwaarloosd zijn, aanzienlijk minder
‘liefdeshormonen’ oxytocine en vasopressine aanmaken dan kinderen die van begin af aan liefhebbende ouderzorg hebben gehad
(Wismer Fries, Ziegler e.a., 2005; Carter, 2005).
In de studie werden 18 weeskinderen die gemiddeld ruim 16 maanden in een weeshuis in Roemenië of Rusland hadden verbleven
en vervolgens waren geadopteerd door Amerikaanse gezinnen,
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 getest. Dit gebeurde in hun eigen
huis. 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 computerprogramma. Het betrof spelletjes met allerlei
aanrakingen zoals elkaar over het hoofd aaien, kietelen, de vingers
van de ander tellen en in elkaars oor fluisteren.
Voor en na de test werd urine van de kinderen verzameld waaruit
het oxytocine- en vasopressineniveau kon worden bepaald. Bekend
is dat normaliter bij plezierig lichamelijk contact oxytocine wordt
aangemaakt. De oxytocinespiegels verschilden bij de basismeting
niet tussen de twee groepen, maar bij de als baby verwaarloosde
kinderen was de vasopressinespiegel lager. Na de test bleek dat bij
de kinderen in de controlegroep de oxytocineniveaus veel meer
waren gestegen dan bij de voormalige weeshuiskinderen.
Hoe het causale verband in elkaar zit is nog niet duidelijk. Is bij
verwaarloosde kinderen het vermogen om oxytocine en vasopressine
aan te maken beschadigd en zijn ze daarom minder goed in staat tot
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vertrouwen en affectie? Of hebben ze moeite met vertrouwen en affectie en maken ze daarom zo weinig oxytocine en vasopressine aan?
Uit meerdere, voor een deel longitudinale studies blijkt dat kinderen
die vroeg in hun jeugd verwaarloosd of emotioneel, fysiek, dan wel
seksueel mishandeld zijn, een groter risico lopen op tal van psychische en sociale problemen, waaronder een verhoogde kans delinquent en antisociaal gedrag te vertonen (o.a. Malinosky-Rummel en
Hansen, 1993; Smith en Thornberry, 1995; Thornberry, Ireland e.a.,
2001; Koenig, Cicchetti e.a., 2004).
Meer kennis over de mechanismen achter de effecten van verwaarlozing en mishandeling op het (latere) gedrag, kan handvatten bieden voor interventies. Om bij het hierboven beschreven voorbeeld te
blijven, mogelijkerwijs zou het toedienen van extra oxytocine hulp
kunnen bieden aan kinderen die het zelf te weinig aanmaken.
Er is een groeiend aantal studies over de neurobiologische consequenties van mishandeling, verwaarlozing en andere stress (o.a.
De Bellis, 2005; Haberstick, Lessem e.a., 2005; Teicher, Tomoda
e.a., 2006). Jammer is dat de neurowetenschappers en sociaal- en
gedragswetenschappers veelal gescheiden opereren. In de hierboven beschreven studie werd bijvoorbeeld naast het bepalen van
hormonale niveaus niet tevens het sociale gedrag van de kinderen
bestudeerd. Toch valt wat dit betreft in verschillende vakgebieden
ook een kentering waar te nemen, een ontwikkeling naar een meer
transdisciplinaire houding (bijvoorbeeld: Carter, Ahnert e.a., 2006).

Enkele maatschappelijke implicaties
De sociale wetenschappen domineren de bestudering van menselijk
sociaal gedrag. Dit geldt nog sterker waar het onderzoek ten behoeve
van beleid en maatschappelijke toepassingen betreft. De vraag is
of dit voldoende is. Hebben we de biologie er niet ook bij nodig? De
hersenen vormen het besturingssysteem van gedrag en zijn daarmee van een fundamenteel belang. Moeten wij niet meer weten over
de (neuro)biologische schakels in ons gedrag? Dit geldt bijvoorbeeld
voor de criminologie, een interdisciplinaire wetenschap waarbij
de sociologie, psychologie en rechtswetenschap als invalshoeken
domineren.
Het onderzoek naar de neurobiologische mechanismen achter
menselijk sociaal gedrag staat veelal nog aan het begin. De in deze
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bijdrage beschreven studies illustreren de potentiële draagwijdte
van deze kennis en maken tevens duidelijk dat er nog veel meer
vragen dan antwoorden zijn. In het dieronderzoek is de neurobiologische kennis veelal verder ontwikkeld, daarmee kunnen wetenschappers die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag hun voordeel
doen. Dierexperimenteel onderzoek kan causale mechanismen
demonstreren, daarmee ons begrip van vergelijkbare fenomenen
bij menselijk gedrag verrijken en helpen scherpere hypothesen te
formuleren voor onderzoek naar menselijk gedrag.
Meer inzicht in de effecten die verwaarlozing en mishandeling
in verschillende ontwikkelingsfasen hebben, en een beter begrip
van de mechanismen achter het (on)vermogen tot sociale bindingen kunnen helpen om meer effectieve interventiestrategieën te
ontwikkelen.
Zo komt uit het hierboven beschreven onderzoek de suggestie
naar voren dat het toedienen van oxytocine zou kunnen helpen de
neiging tot sociale toenadering te verbeteren. Justitie geeft veel geld
uit aan interventies die echter bij een substantieel aantal personen
niet of onvoldoende werken. Wellicht kan in de toekomst neurobiologische, -fysiologische, -psychologische subtypering inzicht bieden
in de processen en kenmerken die maken dat de gebruikelijke interventies, zoals bijvoorbeeld de veel toegepaste cognitieve gedragstherapie, niet aanslaan. Een dergelijk aanpak zal mogelijk kunnen
bijdragen aan nauwkeuriger selectie en daarmee kostenbesparing.
Een belangrijke bevinding is dat onderzoeken als in deze bijdrage
beschreven laten zien dat sociale factoren de werking van de hersenen (blijvend) kunnen beïnvloeden. Een consequentie daarvan
is bijvoorbeeld dat we meer vraagtekens zullen moeten gaan zetten
bij wat sociale interventies teweegbrengen. Er is veel te doen over de
ethische vragen rond het toepassen van medicatie, of van fysiologische ingrepen, testen zoals hersenscans. Zulke ethisch-kritische
kanttekeningen worden misschien wel te weinig gemaakt bij allerlei
sociale, cognitieve en andere interventies.

Vertrouwen in een flesje?
En hoe zit het met het flesje Liquid Trust? Het hierboven beschreven onderzoek maakt plausibel dat het zou kunnen werken. Mits
er uiteraard een voldoende hoge concentratie oxytocine in de
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oplossing zit en deze op juiste wijze wordt toegediend. In dat
geval zou de neiging tot vertrouwen bij de persoon aan wie het is
toegediend kunnen toenemen. Vertrouwen is echter geen strak
afgebakend begrip. De vraag is in hoeverre de operationalisatie
die werd gebruikt in het investeringsonderzoek generaliseerbaar is
naar andere situaties. Of de effecten zo spectaculair zullen zijn dat
carrières die in het slop waren geraakt zich plotseling voorspoedig
ontwikkelen, en verstokte vrijgezellen ineens aan elke arm tien
partners krijgen, valt hoe dan ook te betwijfelen. Wie zich in het toegenomen vertrouwen mag verheugen is een volgende vraag; dat heb
je in het echte leven natuurlijk minder goed in de hand dan in een
laboratoriumsituatie. Wat als je er net in bent geslaagd op onopvallende wijze Liquid Trust toe te dienen aan het neusslijmvlies van je
baas en er komt een concurrerende collega langs?
De bekende neuroloog Antonio Damasio merkt op dat sommigen
zouden kunnen vrezen dat politici en anderen misbruik zullen
maken van de nieuwe kennis over de functies van oxytocine.
Bijvoorbeeld door hun toehoorders rijkelijk met oxytocine te
besproeien om hun ‘product’ zo goed mogelijk aan de man te brengen. Damasio’s tegenwerping daarbij is dat het zeer wel mogelijk
is dat de huidige marketingtechnieken hun effect uitoefenen door
het bevorderen van het op natuurlijke wijze vrijkomen van neuropeptiden als oxytocine als reactie op allerlei slim ontworpen ‘feel
good’-stimuli.
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Voorspellende en preventieve
criminologie
Parallellen met de geneeskunde

M. Schermer *

‘It is all very well for you to say that you came of unhealthy parents,
and had a severe accident in your childhood which permanently
undermined your constitution; excuses such as these are the ordinary
refuge of the criminal; but they cannot for one moment be listened to by
the ear of justice’.
(Rechter tegen een tuberculoselijder, Samuel Butler, Erewhon)
Ontwikkelingen in het biosociale onderzoek naar criminaliteit
maken toepassingen mogelijk op gebied van preventie en eventueel
behandeling van criminele aanleg. Sommigen zijn bang dat dit zal
leiden tot stigmatisering van hele groepen, en zien in de preventieve
aanpak een uiting van de veiligheidsmaatschappij, zoals die door
Garland is beschreven als een culture of control (Garland, 2001).
De vraag die ik in dit artikel wil trachten te beantwoorden, is of
de bezwaren en angsten die de ontwikkelingen in de biosociale
criminologie oproepen reëel zijn. Welke problemen kleven aan
deze ontwikkeling, speelt angst voor nieuwe technologie ons
parten, en hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het idee van een
veiligheidscultuur?
Na een kort en onvolledig overzicht van de trends in biosociaal
onderzoek, en een speculatieve schets van mogelijke toekomstscenario’s, zal ik de nieuwe voorspellende en preventieve criminologie
vergelijken met de al langer bestaande voorspellende en preventieve
geneeskunde. De voordelen en risico’s van screeningsprogramma’s
en preventief ingrijpen, zoals die bekend zijn uit de medisch-ethische discussie, worden besproken en vergeleken met mogelijke
criminologische toepassingen. Ten slotte ga ik nader in op de plaats
* Dr. Maartje Schermer is arts en filosoof. Zij is als docent ethiek verbonden aan het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

JV_8_2006_12.indd Sec8:103

30-11-2006 16:35:25

104

Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 8 2006

die biosociale benaderingen binnen een veiligheidscultuur zouden
kunnen innemen. Een achterliggende constatering daarbij is dat de
huidige ontwikkelingen in genetica, hersenwetenschappen en neurofysiologie de grenzen tussen ziekte en crimineel gedrag vloeibaar
maken.

Trends en ontwikkelingen in biosociaal onderzoek naar
criminaliteit
Biologische factoren die van invloed zijn op crimineel gedrag
krijgen de laatste jaren in toenemende mate aandacht. Onderzoek naar crimineel of antisociaal gedrag vindt plaats vanuit de
(gedrags)genetica, de neurowetenschappen, het hersenonderzoek
en de psychofysiologie. Meestal wordt daarbij ook gekeken naar
de interactie tussen biologische en psychosociale factoren. Een
bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het ontstaan van
een antisociale persoonlijkheidsstoornis, waaruit blijkt dat een
bepaalde variant van het MAOA-gen een rol speelt bij het ontstaan
van dergelijk gedrag, maar alleen in combinatie met opvoedingsfactoren. Jongens met een lage MAOA-expressie én een geschiedenis
van mishandeling blijken een grote kans te hebben om antisociaal
gedrag te gaan vertonen. Jongens met hoge expressie van MAOA en
eenzelfde negatieve opvoedsituatie hadden dat niet, evenmin als
jongens met lage MAOA-expressie die in normale omstandigheden
opgroeiden (Caspi, 2002; Kim-Cohen e.a., 2006).
Ander onderzoek richt zich niet zozeer op het ontstaansmechanisme van antisociaal gedrag maar op fysiologische kenmerken die
samengaan met dit soort gedrag. Zo blijken lage hartfrequentie, lage
basale cortisolniveaus en lage cortisolrespons bij stress (een lage
‘arousal’) gecorreleerd te zijn met antisociaal gedrag. Hier lijkt ook
de omgevingsstress, met name op jonge leeftijd, een rol te spelen
bij het ontstaan van dergelijke afwijkende patronen. Ook door
middel van hersenonderzoek, vooral beeldvormend onderzoek,
wordt getracht meer inzicht te krijgen in antisociaal gedrag. Uit
verschillende studies blijkt bijvoorbeeld dat prefrontale afwijkingen samenhangen met gewelddadig of agressief gedrag (Popma en
Raine, 2006).
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Hypothetische toekomstscenario’s
Vooralsnog zijn de uitkomsten van de verschillende onderzoekslijnen nog niet zo eenduidig en volledig dat er directe interventies
op gebaseerd kunnen worden. Voor de toekomst valt echter wel te
verwachten dat de uitkomsten van biosociaal onderzoek ook praktische betekenis zullen krijgen, bijvoorbeeld voor het voorspellen,
voorkomen of behandelen van antisociaal of crimineel gedrag.
Biosociaal onderzoek naar crimineel gedrag zou verschillende praktische uitwerkingen kunnen krijgen. In hoeverre dit werkelijk reële
toepassingsmogelijkheden zullen blijken te zijn valt nu nog moeilijk
te zeggen. De volgende schets van mogelijkheden is dan ook
speculatief; het gaat om hypothetische toekomstscenario’s, geen
voorspellingen of wetenschappelijk onderbouwde verwachtingen.
Als eerste concrete toepassingsmogelijkheid zou gedacht kunnen worden aan schending en interventieprogramma’s waarin
al op jonge leeftijd een groep ‘risicokinderen’ – kinderen met een
verhoogd risico op het ontwikkelen van een antisociale gedragsstoornis (CD), een oppositioneel opstandige gedragsstoornis
(ODD) of een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) – wordt
opgespoord. Dit zouden grootschalige programma’s kunnen zijn,
gericht op alle kinderen en geïntegreerd in de reguliere jeugdgezondheidszorg. Het zou ook een specifieker programma kunnen zijn
waarin alleen eerder geïdentificeerde kinderen met een verhoogd
risico (bijvoorbeeld door een geschiedenis van mishandeling) nader
zouden worden onderzocht, en waarin biofysiologisch, genetisch
of hersenonderzoek zou kunnen bijdragen aan en risicoschatting. Dergelijke screeningsprogramma’s zouden door vroegtijdige
opsporing ook een preventieve aanpak mogelijk maken. Te denken
valt daarbij aan opvoedingsondersteuning maar ook aan gedragstherapie of zelfs medicatie, indien die op grond van biosociaal
onderzoek ontwikkeld zouden kunnen worden. Een dergelijk opsporings- en interventieprogramma, gericht op biosociale factoren van
gedrag, zou aan kunnen sluiten bij ontwikkelingen in de reguliere
jeugd(gezondheids)zorg (zie bijvoorbeeld Hermans e.a., 2005).
Ten tweede zou ook gedacht kunnen worden aan het opsporen van
(potentiële) criminelen in de bevolking. Als fysiologische kenmerken of specifieke hersenafwijkingen van bijvoorbeeld mensen met
een antisociale persoonlijkheidsstoornis duidelijk zouden zijn,
zouden deze ook opgespoord kunnen worden door middel van
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screening. In de Verenigde Staten fi nanciert het ministerie van
Defensie hersenonderzoek in de hoop ooit terroristen op grond van
biologische kenmerken te kunnen herkennen, of leugendetectoren
te ontwikkelen die rechtstreeks ‘in de hersenen’ kunnen kijken
(Moreno, 2004).
In de derde plaats zouden ook risicoschattingen verbeterd kunnen worden door toepassing van kennis uit biosociaal onderzoek.
Recidiverisico en behandelbaarheid zouden mogelijk beter in te
schatten zijn, met name bij criminelen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis of andere aantoonbare afwijking. Een gevolg
hiervan zou kunnen zijn dat ‘onbehandelbare’ criminelen langer
in (preventieve) detentie gehouden zouden kunnen worden om elk
risico uit te sluiten (Rose, 2000).
Een laatste mogelijkheid voor toepassing van inzichten uit biosociaal onderzoek is die van behandeling. Behalve preventieve
interventies bij kinderen zouden mogelijk betere behandelwijzen
ontwikkeld kunnen worden voor volwassen, al dan niet veroordeelde criminelen, met een ASP of andere afwijking. Een voorbeeld
van een ontwikkeling in deze richting zijn de experimenten met
transcraniële magnetische stimulatie (TMS). TMS zou mogelijk het
verminderd functioneren van de prefrontale cortex bij personen
met een ASP kunnen compenseren. Deze groep zou daardoor gevoeliger kunnen worden gemaakt voor straf en beloning, en daardoor
beter toegankelijk voor therapie. Ook zijn er aanwijzingen dat
farmacologische therapie de impulsiviteit en agressie bij mensen
met een antisociale persoonlijkheidsstoornis kan verminderen
(Gezondheidsraad, 2006).
Naast dergelijke concrete toepassingen op het gebied van opsporing, preventie en behandeling, kunnen de ontwikkelingen in de
biosociale criminologie ook minder zichtbare effecten hebben,
namelijk op onze visie op crimineel gedrag. De vraag naar verantwoordelijkheid van criminelen voor hun gedrag zal, met de
opkomst van biosociale verklaringen voor dat gedrag, weer een
nieuwe impuls krijgen. De grenzen tussen crimineel gedrag en
ziekte of afwijking kunnen vloeibaarder worden. Volgens Rose is
nu al een tendens zichtbaar waarbij de hele criminaliteitsbestrijding meer in termen van public health (volksgezondheid) wordt
geconceptualiseerd; de ‘normale’, ‘gezonde’ bevolking moet in die
optiek beschermd worden tegen agressie en criminaliteit en daartoe
dienen ‘risico-individuen’ met biologische aanleg voor antisociaal
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gedrag te worden opgespoord en behandeld (Rose, 2000). Op dergelijke verschuivingen in conceptualisering en perceptie van crimineel gedrag en criminaliteitsbestrijding kom ik verderop nog terug.

De medische blik: parallellen met de medisch-ethische discussie
over voorspellende en preventieve geneeskunde
Een belangrijke verandering die op grond van biologisch onderzoek
naar determinanten van crimineel gedrag te verwachten is, is een
verschuiving naar een meer voorspellende en preventieve criminologie, zoals hierboven als eerste toepassingsoptie van biosociaal
onderzoek beschreven is. Hier valt een parallel te trekken met
ontwikkelingen in de geneeskunde, waar sinds enkele decennia ook
in toenemende mate sprake is van een voorspellende en preventieve
geneeskunde, naast de reguliere therapeutische geneeskunde. In
beide gevallen staan risico’s en risicobeheersing centraal (Horstman e.a., 1999). Ook zijn er overeenkomsten in het grote belang dat
in onze maatschappij gehecht wordt aan respectievelijk veiligheid
en gezondheid (Achterhuis, 2004). De parallel wordt nog sterker
naarmate crimineel gedrag meer als ziekte wordt opgevat. De eerdergenoemde CD, ODD en ASP zijn alledrie officiële psychiatrische
diagnoses volgens de DSM IV-classificatie; het zijn dus psychiatrische ziektebeelden. Deze diagnoses worden vooral gesteld op basis
van onaangepast, agressief en crimineel gedrag.
In de medische ethiek is al langer een discussie gaande over de vooren nadelen van voorspellende en preventieve geneeskunde en over
de wenselijkheid van deze ontwikkelingen. Als voordelen gelden
met name het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van
ziekte bij individuen, en het verbeteren van de volksgezondheid.
De parallel tussen geneeskunde en criminologie gaat wat betreft
de voordelen van screening en preventie van criminaliteit maar
gedeeltelijk op. Enerzijds is het natuurlijk voor een kind met aanleg
tot crimineel gedrag beter als deze aanleg niet tot expressie komt
doordat er tijdig preventief wordt ingegrepen. Zeker voor zover dat
ingrijpen voornamelijk gericht zal zijn op juist de psychosociale
aspecten, bijvoorbeeld door opvoedingsondersteuning, kan dit voor
het kind zelf voordeel hebben en het welzijn bevorderen. Anderzijds gaat de vergelijking tussen het medische en criminologische
domein wat betreft de volksgezondheid niet zonder meer op. Volks-
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gezondheid is een optelsom van de gezondheid van individuen; hoe
meer individuen gezond zijn, hoe groter de volksgezondheid. Bij
criminaliteitsbestrijding gaat het echter ook (of vooral) om de veiligheid van de bevolking voor zover die zelf juist niet crimineel is. Het
preventief ingrijpen bij een criminele aanleg staat niet uitsluitend
in dienst van de betrokkene zelf, maar ook (of juist) in dienst van de
veiligheid van anderen, zoals Rose terecht signaleert. In die zin valt
een parallel te trekken met de situatie rond ernstige besmettelijke
ziekten zoals bijvoorbeeld TBC, waarbij patiënten ter bescherming
van de gezondheid van anderen in quarantaine geplaatst kunnen
worden. Het gaat dan wel altijd om actueel gevaar voor anderen,
geen potentieel gevaar in de toekomst zoals dat bij een criminele
aanleg het geval is. Bij ziekte is, zelfs indien de zieke een gevaar voor
anderen vormt, het toepassen van dwangopname of -behandeling
wettelijk maar zeer beperkt mogelijk. Wel pleit de Gezondheidsraad er in een recent advies voor de wettelijke mogelijkheden voor
toepassen van drang om mensen tot behandeling te motiveren
uit te breiden, zowel in de jeugdzorg als bij volwassenen met ASP
(Gezondheidsraad, 2006).
Ook de nadelen van screening, voorspellend geneeskundig onderzoek en preventief ingrijpen zijn uitgebreid bediscussieerd. Voor
toelaatbaarheid van bevolkingsscreening bestaan zelfs algemeen
geaccepteerde criteria die ook in de Nederlandse wetgeving (Wet
op het Bevolkingsonderzoek) en in adviezen van de Gezondheidsraad doorklinken (Wilson en Jungner, 1968). Ik geef hier een korte
opsomming van mogelijke nadelige gevolgen, waarbij steeds gekeken wordt in hoeverre de parallel met voorspellende en preventieve
criminologie opgaat.
Bedenkingen
Ten eerste is er het probleem van fout-negatieven en fout-positieven.
Elke screeningstest heeft ook zijn foute uitslagen: sommigen worden
onterecht aangemerkt als ziek, of in aanleg crimineel (de fout-positieven), terwijl anderen juist foutief niét worden aangemerkt als ziek
of crimineel (de fout-negatieven). Het probleem met fout-negatieven
is dat zij onterecht behandeld of gestigmatiseerd worden; en het
stigma van ‘in aanleg crimineel’ te zijn zou daarbij bovendien nog
weleens een self-fulfi lling prophecy kunnen worden! Het bestaan
van fout-negatieven wijst erop dat een test of screening nooit een
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100% garantie op veiligheid biedt – niet wat ziekte betreft en ook
niet wat criminaliteit aangaat. Screeningsprogramma’s en tests
kunnen een vals gevoel van veiligheid oproepen.
Een bijzonder effect van voorspellende geneeskunde is het ontstaan
van een hele nieuwe groep ‘patiënten’, namelijk degenen die een
grotere kans of aanleg hebben om in de toekomst ziek te worden.
Het gaat hier dus niet om patiënten die ziek zijn, maar om ‘potentieel zieken’. Mensen met een bepaalde genetische predispositie
zijn (nog) niet ziek en (nog) niet crimineel. Sterker nog, ze zullen
dat mogelijk ook nooit worden, al lopen ze wel een verhoogd risico.
Maar zijn ze op grond daarvan al ziek of crimineel te noemen?
‘Dragerschap’ is in de geneeskunde een term die aangeeft dat
iemand een gen(variant) heeft waardoor hij een verhoogde kans op
een aandoening heeft. Rose signaleert in dit verband het ontstaan
van een nieuw object voor criminaliteitscontrole: ‘the person
genetically at risk’ – de drager van criminele genen (Rose, 2000,
p. 17). Dragerschap kan in de geneeskunde soms aanleiding zijn
tot preventieve behandeling, bijvoorbeeld het amputeren van de
borsten bij vrouwen met het BRCA-gen vóórdat hun erfelijke aanleg
op borstkanker daadwerkelijk tot expressie komt. Dergelijke vormen
van preventief ingrijpen in de geneeskunde zijn alleen gerechtvaardigd als de ernst van de te voorkomen ziekte in verhouding staat tot
de ingrijpendheid van de preventieve behandeling. Ook de kans dat
de ziekte zich daadwerkelijk zal openbaren is voor deze afweging
uiteraard relevant. Bij preventief behandelen zal vaak overbehandeling optreden: je grijpt ook in bij mensen die zonder dat ingrijpen
niet ziek zouden zijn geworden. Het valt immers niet van tevoren
te zeggen voor welke patiënt een kans van 80% op ziekte werkelijkheid zal worden, en welke patiënt tot de gelukkige 20% behoort die
uiteindelijk toch gezond blijft (of al eerder aan iets anders overlijdt).
Die laatste groep behandel je dus voor niets, maar de bijwerkingen
en risico’s van de behandeling ondervinden ze wel. Dit gaat ook
op in geval van aanleg voor criminaliteit: de kans is groot dat er
ook interventies worden ingezet bij kinderen of gezinnen die het
ook daarzonder uiteindelijk prima gered zouden hebben. Zoals
jeugdpsychiater Van Engeland het formuleert ten aanzien van door
justitie betaalde opvoedcursussen: ‘Mogen ouders zelf weten hoe
ze hun kinderen opvoeden? Je gaat een heleboel ouders, die in onze
ogen hun kinderen verwaarlozen, verplicht iets opleggen, terwijl
maar minder dan de helft van de kinderen risico loopt’ (Slob, 2004,
p. 193).
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Als het preventief ingrijpen de vorm zou krijgen van preventieve
detentie, zoals Rose voorspelt, is dat natuurlijk nog veel moeilijker
te verdedigen. Daarbij gaat het immers niet om de belangen van de
persoon zelf, maar om belangen van anderen. De potentiële patiënt
beslist bovendien zélf over het al dan niet ondergaan van een preventieve behandeling, terwijl de ‘potentiële crimineel’ niet de kans
krijgt over zijn eigen lot te beslissen. Ten slotte vormt bij preventief
ingrijpen ook de effectiviteit van de preventie een belangrijke
overweging. Voorspellen van een aanleg tot ziekte of criminaliteit
heeft weinig zin als er geen bewezen effectieve behandeling of
preventiemaatregel voorhanden is. In de geneeskunde is ‘evidence
based medicine’ de gouden standaard geworden: alleen behandelen
op grond van degelijk wetenschappelijk bewijs over de werkzaamheid van de behandeling. Wat betreft de preventieve aanpak van
crimineel gedrag staan effectiviteitstudies nog in de kinderschoenen, en goede studies zullen waarschijnlijk ook lastig uitvoerbaar
zijn en veel tijd vergen. Ze zijn echter onmisbaar om screening en
preventief ingrijpen moreel te kunnen rechtvaardigen.
Een derde vaak gehoorde bedenking bij de oprukkende voorspellende en preventieve geneeskunde is dat deze bij zou dragen aan een
vergaande medicalisering van de samenleving. Medicalisering is
de term voor de ontwikkeling waarbij steeds meer verschijnselen in
het medisch domein worden ondergebracht. De medische professie
krijgt zo over steeds meer terreinen van het leven iets te zeggen. Van
voeding tot sport, van arbeid tot voortplanting: veel aspecten van
het dagelijks leven zijn tegenwoordig ook een medische aangelegenheid. Dezelfde beweging kan ook gesignaleerd worden bij de
toenemende aandacht voor een biologische aanpak van criminaliteit: crimineel gedrag wordt zo gemedicaliseerd, de crimineel wordt
tot ‘zieke’ gemaakt. Of dit een goede of slechte zaak is, valt nog te
bezien, maar dat de grenzen tussen ziek en crimineel gedrag aan
het schuiven raken, lijkt duidelijk. Het invoeren van screening en
preventieve interventies om crimineel gedrag te voorkomen kan ook
leiden tot een vorm van ‘criminalisering’: steeds meer aspecten van
het leven (het lichaam, de opvoeding, de school) worden in verband
gebracht met criminaliteit en daarom onder medische of gedragstherapeutische controle geplaatst.
Het probleem van stigmatisering houdt hiermee verband. In het
medische domein geldt dit langzamerhand minder als probleem,
aangezien de meeste ziekten niet meer zozeer met schaamte
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of schuld beladen zijn, of leiden tot uitstoting. Wel speelde dit
bijvoorbeeld in de beginjaren van de aidsepidemie een rol, toen
er angst bestond dat screening zou leiden tot stigmatisering van
homoseksuelen. Voor criminaliteit geldt dit probleem van (de angst
voor) stigmatisering wellicht veel sterker. In het verlengde hiervan
liggen ook zorgen omtrent privacy en bescherming van persoonlijke
gevoelige informatie over individuen. Medici en zorgverleners
hebben een beroepsgeheim en mogen informatie over de genetische
risico’s van hun patiënten niet zomaar doorgeven aan, bijvoorbeeld,
een werkgever of verzekeringsmaatschappij. Hoe zit dat straks met
gegevens over de biologische aanleg voor agressie, op biologische
parameters gebaseerde risicoschattingen enzovoort?
Ten slotte kan nog gewezen worden op enkele paradoxale effecten
van grootschalige aandacht voor screening en preventie. In de
eerste plaats is het denkbaar dat kinderen die geen aanleg blijken te
hebben voor gedragsstoornissen of criminaliteit, aangezien ze toch
geen risico vormen, minder goed in de gaten gehouden of begeleid
zullen worden, ook als ze in vergelijkbaar abusieve opvoedsituaties
opgroeien. In de tweede plaats blijven met de nadruk op biosociale
aanleg een heleboel vormen van criminaliteit buiten beeld, waarop
dus ook geen screenings of preventieprogramma’s worden losgelaten. Zo is het opvallend dat naar bepaalde vormen van criminaliteit
veel meer biosociaal onderzoek wordt verricht dan naar andere.
Meestal gaat het om antisociaal gedrag, met name fysieke agressie.
Naar een genetische aanleg voor het plegen van boekhoudfraude,
milieudelicten of andere vormen van witteboordencriminaliteit
wordt voor zover ik weet geen onderzoek gedaan.

Voorspellende en preventieve criminologie en de veiligheidscultuur
Op welke manier past een biosociale criminologie nu binnen een
veiligheidscultuur, zoals die door David Garland is beschreven
(Garland, 2001; Van Swaaningen, 2004)? Die vraag kan niet eenduidig beantwoord worden. Garland onderscheidt verschillende
strategieën om om te gaan met het gegeven dat er in ons type
samenlevingen een hoog criminaliteitsniveau is terwijl er tegelijkertijd weinig mogelijkheden zijn voor de overheid om hier iets aan te
doen: de neoliberale aanpassingsstrategie en de neoconservatieve
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ontkennings- en ‘acting-out’-strategieën. Deze strategieën zijn in
onze huidige maatschappij gelijktijdig herkenbaar. De biosociale
criminologie lijkt naadloos aan te sluiten bij de ontwikkelingen
en beleidsmaatregelen die Garland onder de aanpassingsstrategie
schaart en kan tot op zekere hoogte ook in de neoconservatieve
strategieën ingepast worden.
De positionering van biosociale criminologie als onderdeel van een
aanpassingsstrategie in een cultuur van controle kan verhelderd
worden met een verwijzing naar het begrip ‘biomacht’ van Foucault.
Binnen de sociologie en fi losofie van de geneeskunde zijn processen van medicalisering vaak kritisch bekeken, en beschreven als
uitingen van Foucaultiaanse biomacht (bijvoorbeeld Karskens,
1988). De biomacht wordt gekenmerkt door enerzijds disciplinering
van individuele menselijke lichamen en anderzijds een biopolitiek van de bevolking (Foucault, 1984, p. 137 e.v.). Screenings- en
preventieprogramma’s die zich richten op opsporen en voorkomen
van ziekte passen in zekere zin in beide vormen van biomacht: ze
zijn gericht op disciplinering en normalisering van individuen
door gedragsaanpassingen te verlangen, bijvoorbeeld door een
bepaalde (gezonde) leefstijl voor te schrijven. Tegelijkertijd dragen
ze ook bij aan de gezondheid en productiviteit van de bevolking
en worden ze ingezet met een beroep op de ‘volksgezondheid’
(Keulartz, 1994). In de medische ethiek zijn globale kritieken op
medicalisering en preventie als uitingen van biomacht inmiddels wat op de achtergrond geraakt. Die visie op medicalisering is
inmiddels verschoven naar een meer gedetailleerde afweging van
voor- en nadelen van specifieke screenings- of preventieprogramma’s, zoals hierboven ook is gebleken. Toch kan een Foucaultiaans
perspectief nog steeds verhelderend zijn. Vanuit zo’n perspectief
zijn screenings- en preventieprogramma’s, of zij nu op ziekte of op
aanleg voor crimineel gedrag zijn gericht, als vormen van macht en
controle te zien. Een op biosociaal onderzoek gebaseerde voorspellende en preventieve benadering van criminaliteit lijkt zo goed te
passen in de veiligheidsmaatschappij, met name binnen de liberale
aanpassingsstrategie die Garland beschrijft. Het past goed in de
groeiende infrastructuur van criminaliteitspreventie, het inschakelen van meerdere maatschappelijke partijen zoals jeugdzorg en
gezondheidszorg (‘preventieve samenwerking’), en de toenemende
surveillance en controle die hier kenmerkend voor zijn. Met enige
retoriek zou je zelfs van de oprichting van een genetisch of neurobiologisch ‘panopticum’ kunnen spreken: niet alleen de gedragingen
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maar zelfs de biologische aanleg van mensen wordt vastgelegd en in
de gaten gehouden.
Naast de aanpassingsstrategie signaleert Garland de non-adaptieve
strategieën van ontkenning en ‘acting-out’, waarin spierballentaal,
harde aanpak en weinig begrip voor criminelen voorop staan. In
Foucaultiaanse termen lijkt hier sprake van een (roep om) terugkeer naar soevereine macht: een stelsel van geboden en verboden
waarvan de naleving met fysiek geweld wordt afgedwongen. De
‘criminologie van de ander’ die bij deze strategie hoort, zou goed
samen kunnen gaan met een biosociale criminologie waarin criminelen vooral als pathologisch en gestoord worden gezien. In een
cultuur waarin gepleit wordt voor hardere straffen en minder begrip
voor de dader kán een biologische predispositie, zoals Rose claimt,
reden worden voor langere of zelfs preventieve detentie. Dit is mijns
inziens echter niet logisch noodzakelijk of onontkoombaar, zoals
Rose lijkt te suggereren. De biologische benadering biedt namelijk,
zeker voor zover verbonden met een medisch vertoog, ruimte voor
een andere interpretatie en benadering van crimineel gedrag dan in
de neoconservatieve acting-out-reactie tot uiting komt. De suggestie vanuit de geneeskunde is dat crimineel gedrag, voor zover
biologisch gepredisponeerd, een afwijking betreft en dat de dader
dus niet ‘slecht’ is, maar ziek. Behandeling is dan het enige juiste
antwoord.
Deze beweging is bijvoorbeeld goed te zien rondom verslaving: in
toenemende mate wordt dit ge(her)defi nieerd als een hersenziekte
(zie het artikel van Van den Brink). Dat dergelijke defi nitiekwesties
meer zijn dan wetenschappelijke woordenspelletjes, maar een
sterke politieke lading hebben, is bijvoorbeeld te zien aan de manier
waarop Theodore Dalrymple zich juist nu hevig verzet tegen elke
interpretatie van verslaving als ziekte. In zijn optiek is het gebruik
van drugs een eigen keuze, waar mensen zelf verantwoordelijk voor
zijn, en verantwoordelijk voor gehouden moeten worden. ‘Het enige
antwoord is detentie’ is de fiere kop boven een interview met hem in
artsenblad Medisch Contact (Maassen, 2006). De neoconservatieve
‘harde lijn’ staat hier haaks op een biosociale benadering.
Met de herdefi nitie van crimineel gedrag als biologische afwijking,
stoornis of ziekte wordt het mogelijk om over crimineel gedrag te
spreken in termen van behandeling, genezing of symptoombestrijding. Via deze weg lijkt de resocialisatiegedachte, die volgens
Garland verloren is gegaan, tot op zekere hoogte terug te kunnen
keren. Biomedische behandeling zou in de toekomst een nieuwe
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vorm van ‘resocialisatie’ kunnen worden. Op dit punt is de verhouding van biosociale criminologie tot de veiligheidscultuur enigszins
ambivalent.
In grote lijnen kunnen we de biosociale benadering met haar screenings, preventie- en behandelingsbeloften begrijpen in het kader
van een algemene tendens van controle en risicoreductie, passend
binnen een veiligheidsmaatschappij. Voor de morele beoordeling
van deze ontwikkelingen maakt het echter wel een groot verschil
hóe zij concreet vorm gaan krijgen. Het is moreel en politiek gezien
relevant of een biosociale benadering zich binnen een veiligheidscultuur vertaalt in repressie, preventieve detentie en ‘hard straffen’
of in screeningsprogramma’s, opvoedingsondersteuning, medische
behandeling of gedragstherapie. Het lijkt mij niet bevorderlijk voor
de discussie om dat allemaal op één hoop te vegen en geen onderscheid meer te willen maken tussen diverse vormen van controle en
preventie. Een op specifieke maatregelen gerichte beoordeling van
voor- en nadelen van een biosociale aanpak van criminaliteit – zonder daarbij uiteraard het grotere geheel uit het oog te verliezen – zal in
de toekomst de aangewezen weg zijn om verder te gaan.

Conclusies
De biosociale benadering van criminaliteit en de mogelijke
toekomstige toepassingen die hieruit voortvloeien, kunnen op
verschillende wijze geïnterpreteerd worden en ingezet in verschillende programma’s. De verdere ontwikkeling van de biosociale
criminologie zou kunnen leiden tot een defi nitiestrijd: is (aanleg tot)
crimineel gedrag in sommige gevallen een biologische afwijking
c.q. ziekte die thuishoort in het medische domein en waarvoor de
medische moraal geldt? Gaan opvattingen over verantwoordelijkheid daarmee ook schuiven? In Samuel Butlers dystopie Erewhon
worden criminelen als zieken beschouwd die behandeling behoeven, terwijl zieken berecht en bestraft worden. Tot zo’n omkering
zal het bij ons niet komen, maar biosociaal onderzoek zal onze
visie op ziekte en criminaliteit vast niet onberoerd laten. Voor wat
betreft screenings- en interventieprogramma’s geldt in elk geval dat
er leerzame parallellen te trekken zijn tussen het medische en criminologische domein, en dat beide deels overlappen. Screening en
preventie kunnen daarbij gezien worden als vormen van macht en
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controle binnen het kader van een veiligheids- of gezondheidscultuur. Dat is mijns inziens geen reden om ze categorisch af te wijzen.
Ze kunnen immers potentieel ook bijdragen aan een gezonder en
veiliger samenleving. Concrete maatregelen of programma’s zullen
wel steeds zorgvuldig beoordeeld moeten worden op hun morele
aanvaardbaarheid, ook in het licht van bredere maatschappelijke
ontwikkelingen.
Het is ook goed mogelijk dat in de visie van beleidsmakers en het
grotere publiek crimineel gedrag, of het nu biologisch bepaald is
of niet, blijft vallen binnen het domein van criminaliteitsbestrijding en strafrecht. Biosociale bevindingen kunnen ook vanuit die
invalshoek geïnterpreteerd en ingezet worden en dan mogelijk tot
meer repressie leiden. Wellicht ook ontstaan op het grensvlak van
biosociale criminologie en geneeskunde nieuwe, hybride regimes,
waarvan het Nederlandse TBS-systeem in zekere zin als voorloper
beschouwd zou kunnen worden. De tijd zal het leren.
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine
times a year by the Research and Documentation Centre of the
Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische
uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial
policy. The section Summaries contains abstracts of the internationally most relevant articles of each issue. The central theme of this
issue (nr. 8, 2006) is Biology and criminology.
Criminology, biology and the amygdala’s central position
W. Buikhuisen
In this article the author discusses the outcomes of recent biomedical
research on the relationship between neurobiological characteristics
and (aggressive and antisocial) behaviour. Two central questions
are being dealt with: how can the correlations found be explained
and what is the criminological significance of these findings? The
author describes the formation of the human conscience and the
punishment and reward mechanisms involved in learning social
rules and norms. In this process a properly functioning amygdala is
of crucial importance, which is then illustrated and further explained
in an analysis of recent research findings on psychopathy and ADHD.
Making a rigid distinction between biological and social variables
when studying serious forms of criminal behaviour is artificial, the
author stresses. He proposes a multidisciplinary approach in which
criminologists, psychobiologists, brain researchers and geneticists
work closely together.
Antisocial and aggressive behaviour; recent developments in
neurobiological research
A. Popma, L.M.C. Jansen, R. Vermeiren and Th.A.H. Doreleijers
During the past two decades, research on the role of biologic
factors in antisocial behaviour has made great progress. In current
research models these biological factors are considered to interact
with social factors in a complex fashion. In this article, recent
fi ndings are reported from studies performed in the Netherlands
on the relationship between cortisol, the main human stress
hormone, and antisocial behaviour in juveniles. The results of these
studies indicate reduced cortisol variation and stress reactivity in
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delinquent boys with a psychiatric disruptive behaviour disorder,
as compared to a normal control group. Implications for future
forensic assessment and treatment, as well as directions for future
research are being discussed.
The biology of the psychopath
D.J.L.G. Schutter and J. van Honk
Psychopathy is characterized by a lack of fear that promotes
reward driven behaviour as well as aggression. Furthermore,
physiological studies have demonstrated that psychopathy is
associated with hyporesponsivity to threat signals and reduced
punishment avoidance. Results from human brain studies have
provided evidence for functional and structural abnormalities in
the prefrontal cortex-amygdala circuit, and the involvement of
steroid hormones. Particularly the frequently observed hypoactive
prefrontal cortex may provide new leads in the development
of alternative treatments of psychopathy, such as transcranial
magnetic stimulation, a technique capable of increasing cortical
brain functions. Despite the rapid increase in the understanding of
brain functions, the exact biological mechanisms associated with
psychopathic behaviour remain elusive. As a result, the predictive
value of biological factors in psychopathy is limited and unravelling
the determinants of psychopathy constitutes an important
challenge to the biological sciences.
Addiction: a relapsing chronic brain disease
W. van den Brink
The author starts with a sketch of the views on addiction and addicts
over the past 200 years. In the last decennia increasing knowledge
from brain research lead to a tendency to perceive addiction as
a brain disease and the addict as a patient. Some people – partly
through a genetical predisposition – are more prone to experience
addictive substances as rewarding than others and some people
are more in need for psychotropic substances to combat stress
related complaints than others. The underlying brain mechanisms
of this phenomenon are being described in this article. Through
frequent use of addictive substances, long-lasting and possibly even
everlasting changes within the brain occur. Consequently, for the
person involved, the addictive substance becomes an even more
important source of reward than before. This explanation doesn’t
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rule out psychological and social aspects of addiction, but provides
a neurobiological counterpart.
First soup, then the Gospel; on the relationship between food and
behaviour
A. Zaalberg
There is a growing interest in the relationship between diet and
behaviour. Long neglected, even denied for a long time by social
scientist, this intriguing relationship is developing rapidly in the
field of psychiatry, psychology and criminology. In this article
some recent theories are discussed, starting with a theory of the
Palaeolithic origin of the human diet and its relation to diseases and
behavioural disturbances in our modern society. The importance
of the role of fatty acids, minerals and vitamins will be emphasized.
Some recent correlational and longitudinal studies as well as
several RTC’s are presented. These studies range from psychiatry, to
developmental psychology and criminology. Although the picture is
rather diffuse, and practical applications are still far away, there are
enough encouraging preliminary results. Possible applications for
the future are discussed, especially in the field of crime prevention
and aggression reduction in prisons, clinics for the mentally
disturbed offenders and youths.
Oxytocin and the neurochemics of social bonding
K. de Kogel
In this short paper some recent neurobiological studies of human
social bonding and possible implications of this type of research
are discussed. A growing number of studies investigate the role
of oxytocin and other neuropeptides in the development of the
ability to form and maintain social bonds, and the behavioural
and neurobiological consequences if this development is disturbed
by early neglect. Another study shows that oxytocin may even
promote ‘trust’ in partners in a simulated investment transaction.
The social sciences dominate the study of human social behaviour.
It is questionable whether these incorporate sufficient levels of
measurement. Integrating biological knowledge is likely to teach us
more about the mechanisms of human social behaviour and may
help to create more efficient strategies of diagnosis, prevention and
intervention.
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Predictive and preventive criminology
M. Schermer
Biosocial research into criminal behaviour bears a promise of future
applications like screening, prevention and perhaps even medical
treatment of criminal predispositions. One of the effects of biosocial
behavioural research is the blurring of the line between criminality
and disease. This article briefly reviews the current developments
in biosocial research and the possible future applications of this
research, and evaluates them by comparing them with the existing
practices of screening and prevention in medicine. The advantages
and drawbacks of screening- and prevention programmes as they
have been identified in bioethical literature are discussed and
compared to possible predictive and preventive criminological
uses. Next, the position of biosocial criminology within a ‘culture
of control’ is discussed. It is concluded that, by and large, the
developments fit into this culture, although there are some
ambivalences. Concrete measures resulting from biosocial research
will have to be evaluated from a moral point of view, taking the
broader social developments into account.
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Internetsites
Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit
nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door
de tijdschriftredactie en is uiteraard niet uitputtend. De informatie is
ook te raadplegen op de site van het WODC, www.wodc.nl, via de buttons ‘publicaties’en ‘Justitiële verkenningen’. Klikt u onder ‘Internetsites’ de gewenste site aan dan wordt u meteen ‘doorgeschakeld’.
www.fabresearch.org
Food & behaviour research: een Britse website met een zeer brede
opzet. Onderwerpen variëren van cognitieve ontwikkeling bij kinderen
en psychopathologie tot agressie en crimineel gedrag. De website
bedient zowel de geïnteresseerde leek als wetenschappers. Er zijn
vele wetenschappelijke artikelen en verwijzingen te vinden, maar ook
krantenartikelen.
www.crime-times.org
Crime times: een meer criminologisch georiënteerde Amerikaanse
website. Naast de relatie tussen voeding en crimineel gedrag komen
ook andere mogelijke biologische determinanten van crimineel gedrag
aan bod. Crime times is een driemaandelijks elektronisch magazine
dat als pdf gedownload kan worden. Het is ondanks de complexe materie goed leesbaar. De presentatie is journalistiek. Crime times heeft
een wetenschappelijke adviesraad van vooraanstaande wetenschappers onder wie Adrian Raine.
Beide bovenstaande sites dienen met enige distantie gesurft te
worden. De makers zijn ‘believers’.
http://efaeducation.nih.gov/sig/evolution.html
Een Amerikaanse site over de zogenoemde Essential Fatty Acids. Antwoorden op vragen over hoe deze op vitamine gelijkende essentiële
vetzuren worden gemetaboliseerd en opgeslagen in lichaamsweefsel.
Daar beïnvloeden zij de membraanfunctie en komen zij vrij in geval
van stimuli. Informatie in de vorm van teksten, figuren, diashows met
gesproken tekst, en een interactief gepersonaliseerd voedselkeuzesoftwareprogramma.
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www.biomag.hus.fi /tms
Site van het BioMag Laboratory, Helsinki University Central Hospital.
Met informatie over behandeling met Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) en onderzoeksresultaten.
www.thebrain.mcgill.ca/flash/index_d.html
Erg leuke Canadese site onder het motto: ‘The brain from top to
bottom’. Site is op drie moeilijkheidsgraden te doorkruisen. Met veel
verhelderende plaatjes. Waar zít die amygdala nu eigenlijk? Zie ook
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/if/4102371.stm
Op deze BBC-site staat een dubbelinterview met de neuropsycholoog
Adrian Raine en de neurobioloog Steven Rose. Zij verschillen diepgaand van mening over de mogelijkheden van de neurowetenschappen om agressief gedrag te verklaren.
www.epigenome.eu
Epigenetica is de nieuwste trend in geneticastudies. Het gaat om de
studie van erfelijke veranderingen in de werking van het genoom die
plaatsvinden zonder wijziging in de DNA-reeks. Epigenetica slaat een
brug tussen nature en nurture. Site in meerdere talen. Met veel info
over DNA, geschiedenis van de epigenetica, artikelen over epigeneticagerelateerde onderwerpen enzovoort.
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) van het ministerie van
Justitie is via internet bereikbaar. Het WODC is een kenniscentrum op justitieel terrein dat
een wetenschappelijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling en
de evaluatie van justitiebeleid.
Op de WODC-site is de volgende
informatie te vinden:
1.Zoeken op onderwerp:
- trefwoord ABC (zoeken op
standaard trefwoorden);
- onderwerpsgebieden.
2. Publicaties
- jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed)
en Justitiële verkenningen;
- uitgebreide samenvattingen
en volledige teksten (in PDF)
beschikbaar bij vrijwel alle
publicaties;
- aanpak criminaliteit (elektronische publicatie van
het WODC en het Openbaar
Ministerie over interventie- en preventiestrategieën
inzake diverse criminaliteitsproblemen).
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3. Onderzoek
– overzichten van lopend en
afgesloten onderzoek (inclusief uitbesteed onderzoek);
– onderzoeksprogramma;
– monitoren en prognoses;
– procedure uitbesteed onderzoek.
4. Cijfers en prognose
– criminaliteit en rechtshandhaving (teksten en tabellen).
5. Informatiedesk
– bibliotheek;
– bronnengids ‘Het criminaliteitsvraagstuk’.
– congressenlijst;
– opmerkelijk op tv;
– veelgestelde vragen;
– ik heb een vraag (vraagformulier informatiedesk).
6. Over het WODC (onder andere
nieuwsberichten, organisatiestructuur, medewerkerslijst,
vacatures, jaarbericht, commissies en werkgroepen).
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC kunt u
terecht bij de WODC-informatiedesk (zie: rubriek ‘Informatiedesk/Ik heb een vraag’ op
www.wodc.nl).
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Hans van Netburg (redacteur
WODC-site)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail:
c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-thesaurus ‘Het criminaliteitsvraagstuk’ (3e herziene
uitgave, 2003)
Het WODC heeft de derde
herziene versie van de WODCthesaurus beschikbaar gemaakt
op de website van het WODC.
Deze gestructureerde standaard
trefwoordenlijst inzake het criminaliteitsvraagstuk bestrijkt
de volgende terreinen: criminologie, criminaliteitspreventie,
delicten/criminaliteitsvormen,
justitiële organisatie, politie,
slachtoffers, strafrechtspleging,
strafstelsel, gevangeniswezen,
reclassering en vreemdelingen.
Als extra hulpmiddel is ook een
nieuwe uitgave van de geografische thesaurus beschikbaar. De
beide thesauri zijn te vinden op
de WODC-site (www.wodc.nl)
via de knop ‘publicaties’ en de
subknop ‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003. Tevens is de
gedrukte versie in een beperkte
oplage gratis beschikbaar op
aanvraag per e-mail: e.nijman@
minjus.nl
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Themanummers Justitiële
verkenningen
Regelmatig worden, bij
voorbeeld ten behoeve van
het onderwijs, grote aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor
de bepaling van de oplage is
het wenselijk vroegtijdig op de
hoogte te zijn van de mogelijke
vraag. Om die reden geven wij,
onder voorbehoud, de thema’s
die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de
inhoud van de nummers kan
met de redactie contact worden
opgenomen. Ook personen die
een bijdrage willen leveren aan
een van de aangekondigde nummers wordt verzocht contact op
te nemen met de redactie.
JV1, 2007: Religie en
grondrechten
JV2, 2007: Vijf jaar na Fortuyn
JV3, 2007: Slachtoffers

Congressen
20 december 2006
Ketenaanpak jeugd en jeugdgroepen; van hinderlijke jeugd
tot veelplegers
20 december 2006
Oost-West export georganiseerde misdaad
26 januari 2007
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Illegale migratie en
mensensmokkel
31 januari 2007
Forensische opsporing en
bewijsvoering III
31 januari 2007
Terrorisme en
crisismanagement
1 februari 2007
Ciroc seminar Afpersing
(onder voorbehoud)
8 februari 2007
Zorg voor verslaafde jongeren
met psychische problemen,
ontschotting tussen sectoren
21 februari 2007
Veiligheid als bestuurlijke
opdracht
27 februari 2007
Een vuist tegen woonoverlast
7 maart 2007
Jongeren en Internet; voorkomen, behandelen en benutten
van overmatig internetgebruik
22-23 maart 2007
Congres: reassurance policing
Hieronder volgen beschrijvingen van bovenstaande
congressen.
Ketenaanpak jeugd en jeugdgroepen; van hinderlijke jeugd
tot veelplegers
Het verminderen van recidive
bij jongeren staat bij velen
hoog op de agenda. Om dit te
bereiken, wordt de noodzaak
van een gezamenlijke aanpak
groter. Tijdens het congres komt
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aan de orde waar de knelpunten
worden gesignaleerd en hoe
deze zijn op te lossen. Thema’s
op deze dag zijn: Ontwikkelingspychologie jongeren;
Landelijk beleid; Rol van O.M. in
de keten; Aanpak van jeugdcriminelen; Lokaal beleid gemeenten; Bureau Jeugdzorg. Sprekers
zijn: P. Lankhorst (dagvoorzitter, Adviseur jeugdbeleid en
jeugdzorg); A. Visser (Projectleider S-Team, Het Buro); A. Saris
(Directeur, Het Buro); prof. dr.
B. Orobio de Castro (Universiteit Utrecht); mr. M. Somsen
(Openbaar Ministerie). Bestemd
voor: Beleidsmedewerkers op
het gebied van veiligheid, veelplegers, jeugd van gemeente,
provincie, ministeries, Politie,
Raad van Kinderbescherming,
Bureau Jeugdzorg, O.M. en
advocaten.
Datum: 20 december 2006,
10.00-16.45 uur
Plaats: Meeting Plaza Maarssen
Informatie: 070-4415744,
Marjolein Damen
Oost-West export georganiseerde misdaad
Op 1 mei 2004 sloten tien staten
uit Centraal- en Oost-Europa zich
aan bij de Europese Unie, en op 1
januari 2007 treden nog twee landen toe. Deze uitbreiding brengt
niet alleen nieuwe economische
kansen met zich mee, maar creeert ook nieuwe mogelijkheden
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voor georganiseerde criminaliteit. Politici, media en wetenschappers versterken de angst
dat West-Europa criminaliteit
uit Oost-Europa zou ‘importeren’. Maar ook West-Europese
criminelen ‘ontdekken’ nieuwe
illegale markten en klanten in
Oost-Europa. Hoe ernstig is het
probleem van import/export van
georganiseerde misdaad naar en
van Oost-Europa? Daarover gaan
Nederlandse en Oost-Europese
criminologen met elkaar en
met de zaal in debat tijdens dit
CIROC-seminar. Dagvoorzitter:
prof. dr. Henk van de Bunt (EUR/
CIROC). Presentaties en sprekers:
The criminal import/export
between East and West Europe
(dr. Dina Siegel, VU, CIROC);
Transnational Organized Crime,
illegal markets and human trafficking from Serbia to Western
Europe (prof. dr. Vesna NikolicRistanovic, Victimology Society
of Serbia); Situation in Bulgaria
(Tihomir Bezlov, Center for Study
of Democracy, Sofia, Bulgaria);
The evolution of Albanian organized crime groups in Belgium
and the Netherlands: what
has changed since 1996? (Jana
Arsovska, Catholic University of
Leuven); The view of Dutch law
enforcement/Het Nederlandse
opsporingsperspectief (mr. Jan
Boersma, Nationale Recherche,
VU).
Datum: 20 december 2006,
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09.30-16.00 uur
Plaats: VU Amsterdam, De
Boelelaan 1105, Hoofdgebouw,
Agorazaal
Informatie en aanmelding:
www.ciroc.nl, ciroc@rechten.
vu.nl, 020-5986231.
Illegale migratie en mensensmokkel
Studiedag ‘illegale migratie en
mensensmokkel’ naar aanleiding van het proefschrift van
Ilse van Liempt (IMES). Deelnemers krijgen het proefschrift
Navigating borders; inside perspectives on the process of human
smuggling into the Netherlands
cadeau.
Datum: 26 januari 2007
Locatie: Oude Manhuis Poort,
Universiteit van Amsterdam
Informatie en aanmelding:
i.c.vanliempt@uva.nl, tel:
020-5252144, www2.fmg.uva.
nl/imes.
Forensische opsporing en
bewijsvoering III
Tijdens deze praktijkdag zal
worden ingegaan op een aantal
technische opsporingsmiddelen
en de forensische bewijsvoering in de strafrechtspleging.
Daarbij staan opsporing
en bewijsvoering tezamen
centraal. Bijzondere aandacht
zal worden gegeven aan een
aantal actualiteiten. De dag
zal in de ochtend bestaan uit
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enkele plenaire inleidingen en
de middag zal zijn ingevuld met
een aantal praktische workshops, die vooral ook bedoeld
zijn voor interprofessionele
(politie, rechterlijke macht
en advocatuur) uitwisseling.
Deze praktijkdag is bedoeld
voor allen die in de praktijk van
het strafrecht werkzaam zijn,
zoals (strafrecht)advocaten,
(technische) rechercheurs,
(forensische) deskundigen,
rechters, officieren van justitie
en advocaten-generaal. Aan
deze praktijkdag wordt medewerking verleend door: mr. A.C.
Möhring (Directeur Nederlands
Forensisch Instituut); prof.
mr. Th. A. de Roos (Hoogleraar
strafrecht, Universiteit van
Tilburg); dr. ir. C.P. van der
Beek (Nederlands Forensisch
Instituut); dr. P. de Knijff (Hoofd
Forensisch Laboratorium voor
DNA-onderzoek, LUMC Leiden);
prof. dr. A.P.A. Broeders (Chief
Scientist Nederlands Forensisch
Institituut; Hoogleraar criminalistiek, Universiteit Leiden);
A. Zeelenberg, (Senior adviseur
expertise (dactyloscopie), Nationaal Expertise Centrum, Dienst
Nationale Recherche Informatie
KLPD) en anderen.
Datum: woensdag 31 januari 2007
Plaats: Hotel-Congrescentrum
Oud London te Zeist
Inlichtingen: Uitgeverij Kerckebosch, tel.: 030-6984222.
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Terrorisme en crisismanagement
Tijdens het tweede jaarcongres
Terrorisme en crisismanagement komen de volgende vragen
aan de orde: Wat is de dreiging
van buitenaf en juist dichterbij
huis? Wat doet de landelijke
overheid? Hoe kunnen bedrijven
zich het beste voorbereiden?
Hoe werken publieke en private
partijen optimaal samen? Welke
lessen kunnen we leren uit de
Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en België? Hoe
moeten bedrijven samenwerken? Wat zijn de beste tools ter
voorbereiding? Vragen worden
beantwoord door deskundigen
uit binnen- en buitenland.
Daarnaast wordt er in een boardroom meeting een platform
gecreëerd waarin de bedrijven
die zijn aangemerkt als vitale
infrastructuur zich zullen
verenigen in een nieuwe kolom
voor rampenbestrijding.
Datum: 31 januari 2007
Plaats: NBC, Blokhoeve 1,
Nieuwegein
Inlichtingen: tel.: 040-2974980,
programma: www.sbo.nl/
E56737.htm
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Ciroc seminar Afpersing (onder
voorbehoud)
Datum: 1 februari 2007, 09.3016.00 uur
Locatie: VU Amsterdam, De
Boelelaan 1105, Hoofdgebouw,
Agorazaal
Informatie en aanmelding:
www.ciroc.nl, ciroc@rechten.
vu.nl, 020-5986231.
Zorg voor verslaafde jongeren
met psychische problemen,
ontschotting tussen sectoren
De cijfers over het middelengebruik van Nederlandse jongeren
zijn zorgwekkend. Jongeren bij
wie dit gebruik problematisch
is, hebben vaak ook gedragsen/of psychische problemen,
bijvoorbeeld veroorzaakt door
ADHD. Deze jongeren hebben
een hulpvraag voor zowel de
verslavingszorg als de (psychische) hulpverlening, twee sectoren die niet altijd even goed
samenwerken. Hierdoor belanden veel verslaafde jongeren
met complexe problemen tussen
wal en schip. Het wordt dan ook
steeds duidelijker dat samenwerking tussen hulpverleningsinstellingen onontbeerlijk is.
Deze dag gaat over verbetering
van deze samenwerking en
wat partijen zoals psychiatrie,
jeugdzorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvang
voor elkaar kunnen betekenen.
Daarbij komen diverse aspecten
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aan de orde, waaronder de kenmerken van verslaafde jongeren,
preventieve maatregelen en het
bieden van effectieve, geïntegreerde hulpverlening.
Datum: 8 februari 2007,
09.30-16.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht,
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein
Utrecht
Informatie en aanmelding:
www.leidscongresbureau.
nl/verslaving/informatie
Veiligheid als bestuurlijke
opdracht
Op 21 februari 2007 organiseert
de Stichting maatschappij,
Veiligheid en Politie (SMVP)
samen met het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) een conferentie over gemeentelijke regie over
veiligheidszorg getiteld Veiligheid als bestuurlijke opdracht.
Nadere info volgt snel.
Datum: 21 februari 2007
Locatie: De Eenhoorn in
Amersfoort
Informatie: 078-6144362, smvp@
smvp.nl, www.smvp.nl
Een vuist tegen woonoverlast
Het stijgende aantal huisuitzettingen vanwege woonoverlast
is een actueel probleem. De
roep om oplossingen is groot.
Tijdens deze studiedag komen
vragen aan de orde als: Welke
methoden voor huisuitzetting
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zijn het meest effectief? Wie zijn
partners en welke partij moet
wanneer ingrijpen? Hoe kan de
leefbaarheid en sociale veiligheid in wijken worden vergroot?
Wat zijn de juridische kaders?
Woningcorporaties, gemeenten
en hulpverlenende instanties
vertellen hoe zij de handen
ineengeslagen hebben om
woonoverlast tegen te gaan.
Datum: 27 februari 2007
Plaats: Jaarbeurs, Jaarbeursplein, Utrecht
Inlichtingen: tel.: 040-2974980;
www.sbo.nl.
Jongeren en Internet; voorkomen, behandelen en benutten
van overmatig internetgebruik
Jongeren zijn steeds vaker op
internet te vinden. Op zich is
dat een normale ontwikkeling. Veelvuldig gebruik van
internet kan echter ook risico’s
met zich meebrengen. Jongeren
kunnen dwangmatig gaan
surfen en verstrikt raken in
een wereld die schadelijk kan
zijn. Voor de directe omgeving
is het onduidelijk wat een kind
doet en meemaakt achter de
computer, waardoor tijdig
ingrijpen moeilijk is. Om dit
opkomende probleem het hoofd
te kunnen bieden beraden
betrokken organisaties zich
over de mogelijkheden van
aanpak van overmatig internetgebruik. Deze middag gaat over
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de verschillende facetten die
internetgebruik door jongeren
met zich meebrengt. Gekeken
wordt naar de feiten, de rol van
de omgeving en mogelijkheden
tot voorlichting en preventie.
Daarnaast wordt ingegaan op
misbruik en verslaving, maar
ook op hoe internet kan worden
aangewend om jongeren te
helpen.
Datum: 7 maart 2007,
12.30-16.15 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht,
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein
Utrecht
Informatie: www.leidscongresbureau.nl/internet/informatie.
Congres: reassurance policing
Tijdens de eerste dag van dit
congres staan drie vragen
centraal: – Hoe defi nieert
Engeland het aldaar geboren
concept ‘reassurance policing’?
Wat zijn de beelden en de grote
discussiepunten? – Wat kan dit
betekenen voor het veiligheidsen politiebeleid in België? Kan
men dit overnemen in het Belgische beleid of niet? Hoe vertaalt
de discussie zich in België?
– Wat kan dit betekenen voor het
veiligheids- en politiebeleid in
Nederland? Kan men dit overnemen in het Nederlandse beleid
of niet? Hoe vertaalt de discussie
zich in Nederland? Academici
geven tekst en uitleg. Sprekers
zijn onder anderen: Diane
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Reynders (adviseur-generaal
voor het Strafrechtelijk beleid,
FOD Justitie); prof. Martin Innes
(Surrey University); Kees van der
Vijver; Brian Rookhuysen; Eddy
Baelemans. Tijdens de tweede
dag wordt in de voormiddag
een aantal thema’s aangekaart
die verder inzoomen op de
conceptdiscussies van de eerste
dag. Rond elk thema wordt een
workshop georganiseerd waarin
een hele voormiddag wordt
gediscussieerd. Per workshop is
er een voorzitter, een inleider en
een discussiant, beiden vormen
een Nederlands-Belgisch duo en
trachten een debat te genereren.
De vijf workshops handelen
over: Administratieve sancties;
Nieuwe veiligheidsberoepen/
toezichthouders; Private sector
en publieke niet-politionele sector. Zelfredzaamheid; Technological-led policing; Academic
seminar (voor deze workshop
kunt u een paper indienen:
smvp@smvp.nl).
Datum: 22-23 maart 2007
Locatie: Hoeve Biestheuvel,
Hoogeloon
Informatie: www.smvp.nl,
smvp@smvp.nl, 078-6144362.
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De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC-rapporten
vanaf 1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van
het WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC-rapportenseries en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen rapporten is daar ook te vinden.
In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in de
reeksen Onderzoek & Beleid, Cahiers, Memorandum en Fact Sheets
gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van ondermeer universitaire- en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en media.
Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van Justitie
kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten in de
reeks Onderzoek en Beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij Boom
Distributiecentrum te Meppel, tel.: 0522-237555, fax: 0522-253864,
e-mail: bdc@bdc.boom.nl. Hieronder volgen de titelbeschrijvingen
van de O&B-rapporten sinds 2004 en van de sinds 2005 verschenen
rapporten in de series Cahiers, Memorandum en Fact Sheets.

Onderzoek en beleid (O&B)
Ferwerda, H.B., I.M.G.G.
van Leiden, N.A.M. Arts en
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten
van Halt beschreven
2006, O&B 244
Sikkel, D., P.G.M. van der
Heijden en G. van Gils
Methoden voor het schatten van
de omvang van verborgen populaties, in het bijzonder illegale
vreemdelingen
2006, O&B 243
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Faure, M.M.G. en
C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende
beschrijving van griffierechtenen vergelijkbare stelsels in een
aantal landen van de Europese
Unie
2006, O&B 242
Aebi, M.F., K. Aromaa,
B. Aubusson de Cavarlay,
G. Barclay, B. Gruszczyñska,
H. von Hofer, V. Hysi,
J.-M. Jehle, M. Killias, P. Smit,
C. Tavares
European Sourcebook of Crime
and Criminal Justice Statistics
– 2006 (third edition)
2006, O&B 241
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Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal,
Rapportage België E. Neven,
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten
met een psychische stoornis; wetgeving en praktijk in Engeland,
Duitsland, Canada, Zweden en
België
2006, O&B 240
Knaap, L.M. van der,
L.T.J. Nijssen en S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie
naar de preventie van geweld in
het publieke en semi-publieke
domein
2006, O&B 239
Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman,
F.R.J. Leenders en R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een
spel; een onderzoek naar de aard
en omvang van kansspelproblematiek in Nederland
2006, O&B 238
Eggen, A.Th.J., W. van der Heide
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2004; ontwikkelingen en
samenhangen
2005, O&B 237
Kogel, C.H., V.E. den Hartogh
Contraire beëindiging van de
TBS-maatregel; aantal, aard en
verband met recidive
2005, O&B 236
Rovers, G.B., E. de Vries Robbé
Interne criminaliteit in de logistieke sector
2005, O&B 235
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Gritter, E., G. Knigge en
N.J.M. Kwakman
De WED op de helling; een onderzoek naar de wenselijkheid de
Wet op de Economische Delicten
te herzien
2005, O&B 234
Broeksteeg, J.L.W., E.M.J.
Hardy, S. Klosse, M.G.W.M.
Peeters en L.F.M. Verhey
Zicht op wetgevingskwaliteit;
onderzoek naar de adviezen van
de Raad van State inzake wetgevingskwaliteit
2005, O&B 233
Erp, J.G. van, M.D. van Ewijk
Werklast bestuurlijke boete;
determinanten van de werkbelasting in de bestuursrechtspleging
2005, O&B 232
Lünnemann, K.D.,
M.Y. Bruinsma
Geweld binnen en buiten; aard,
omvang en daders van huiselijk
en publiek geweld in Nederland
2005, O&B 231
Wartna, B.S.J., S. el Harbachi,
L.M. van der Knaap
Buiten behandeling; een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden
2005, O&B 230
Wartna, B.S.J., S. el Harbachi,
A.M. van der Laan
Jong vast; een cijfermatig
overzicht van de strafrechtelijke
recidive van ex-pupillen van
justitiële jeugdinrichtingen
2005, O&B 229
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Wartna, B.S.J., N. Tollenaar,
A.A.M. Essers
Door na de gevangenis; een
cijfermatig overzicht van de
strafrechtelijke recidive onder
ex-gedetineerden
2005, O&B 228
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