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Wat kan de justitiële praktijk met neurowetenschappelijke kennis en methoden?
Het WODC inventariseerde deze vraag in het rapport Neurowetenschappelijke toe‐
passingen in de jeugdstrafrechtketen, dat begin 2017 verscheen. Bij de openbaarma‐
king van het rapport tuimelden de grote nieuwsbronnen over elkaar heen.1 De
positieve media-aandacht die het rapport kreeg is om meerdere redenen opval‐
lend. Het geeft aan dat men tegenwoordig openstaat voor onderzoek naar biologi‐
sche factoren en crimineel gedrag, iets wat veertig jaar geleden ‘not done’ was.
Tegelijkertijd illustreert de grote ‘nieuwswaarde’ van het onderwerp ook dat dit
vakgebied nieuw is en dat het idee dat biologische factoren een rol spelen bij cri‐
mineel gedrag nog niet algemeen geaccepteerd is. In dit artikel wordt naar aanlei‐
ding van het WDOC-rapport op toegankelijke en bondige wijze beschrijven wat
we weten over neurobiologie en antisociaal gedrag en op welke manier de justiti‐
ele praktijk deze kennis kan benutten.2 Hoewel het WODC-rapport zich richt op
de jeugdstrafrechtsketen, zijn de resultaten onzes inziens voor de gehele straf‐
rechtsketen interessant.

Wat weten we over de relatie tussen neurobiologie en antisociaal gedrag?

De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar neurobiologische kenmerken
bij mensen met (ernstig) antisociaal gedrag. Met neurobiologische kenmerken
bedoelen we allerlei biologische processen in het menselijk lichaam, zoals hart‐
slag, hersenfunctioneren en hormoonspiegels. Biocriminologisch onderzoek toont
aan dat bepaalde neurobiologische kenmerken of problemen relatief vaker voor‐
komen bij personen met ernstig antisociaal gedrag vergeleken met controleperso‐
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nen die geen ernstig antisociaal gedrag laten zien (onder andere Van Goozen e.a.
2007; Yang & Raine 2009). Maar over welke neurobiologische factoren hebben we
het dan eigenlijk?

Om deze vraag te beantwoorden verzamelden we voor het WODC-rapport over‐
zichtsstudies (reviews en meta-analyses). Belangrijk om hierbij op te merken is
dat daarmee de hierna volgende bevindingen een algemene indruk geven en de
resultaten niet uitputtend zijn. Grofweg blijken de volgende vijf domeinen het
meest onderzocht te zijn in relatie tot antisociaal gedrag: hersenfunctioneren en
anatomie, hormoonspiegels, psychofysiologie, neurotransmitters en genetica. In
figuur 1 zijn de belangrijkste bevindingen uit deze studies in een schematisch
overzicht weergegeven. De bevindingen hangen nauw samen met twee vaak aan‐
gehaalde theoretische kaders, te weten: de prefrontale-disfunctietheorie en de lage-
arousaltheorie.

Volgens de prefrontale-disfunctietheorie worden personen met ernstig antisoci‐
aal gedrag vaak gekenmerkt door afwijkingen in zowel de bouw als de werking van
met name het voorste deel van de hersenen. Schade aan of een minder voorspoe‐
dige ontwikkeling van dit deel van de hersenen kan leiden tot problemen met de
zogeheten ‘executieve functies’. Deze functies hebben te maken met het vermo‐
gen tot zelfregulatie – het sturen van het eigen gedrag en denken. Vaardigheden
die hieronder vallen zijn onder andere het richten van de aandacht, het plannen
van activiteiten, het beheersen van impulsen en emoties en het overzien van con‐
sequenties van gedrag. Verschillende meta-analyses laten zien dat individuen die
ernstig antisociaal gedrag vertonen, over het algemeen slechter presteren op neu‐
ropsychologische testen die een beroep doen op de genoemde executieve functies
vergeleken met controlepersonen zonder antisociaal gedrag (onder andere Ogilvie
e.a. 2011).
Ook wat betreft chemische substanties in het brein – neurotransmitters – worden
afwijkingen gevonden bij personen met ernstig antisociaal/agressief gedrag. Zo is
er bewijs voor een (bescheiden) relatie tussen een verlaagd serotonineniveau en
een verhoogde kans op agressie, woede en gewelddadigheid (zie meta-analyse
Duke e.a. 2013; Narvaes & Martins de Almeida 2014). Serotonine is een neuro‐
transmitter die wordt afgegeven door zenuwcellen in de hersenen en is betrokken
bij onder andere de regulatie van slaap, eetlust en stemming. Het verband tussen
serotonine en agressief gedrag is echter complex; onder andere het soort agressief
gedrag (bijvoorbeeld proactief of reactief), het type agressief gedrag (psychopa‐
thie, impulsiviteit) en de plek in het brein waar serotonine effect heeft, spelen een
rol.

Uit verschillende meta-analyses blijkt dat een lage hartslag in rust beschouwd kan
worden als een van de meest robuuste psychofysiologische correlaten van antiso‐
ciaal gedrag (meta-analyse door Portnoy en Farrington (2015)). Volgens de lage-
arousaltheorie worden personen met ernstig antisociaal gedrag vaak gekenmerkt
door een lagere activiteit van het zenuwstelsel, vooral in het fysiologische stress‐
systeem. Dit uit zich onder meer in een lage rusthartslag. Eén mogelijke verkla‐
ring voor de relatie tussen verminderde fysiologische arousal en antisociaal gedrag
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heeft te maken met sensation seeking (Portnoy e.a. 2014). Volgens dit principe zou
verminderde fysiologische activiteit onaangenaam zijn. Een verhoogde fysiologi‐
sche arousal kan worden uitgelokt door spanning op te zoeken. Dit leidt ertoe dat
individuen met een laag arousalniveau eerder geneigd zijn grenzen op te zoeken,
bijvoorbeeld door het plegen van delicten.
Antisociaal gedrag wordt, naast hartslag, in verband gebracht met afwijkingen in
huidgeleiding. Huidgeleiding verwijst naar de elektrische geleiding van de huid die
wordt beïnvloed door de mate van zweetproductie, bijvoorbeeld op de handen.
Wanneer er meer zweet wordt geproduceerd, neemt de huidgeleiding toe. De rela‐
tie tussen huidgeleiding en antisociaal gedrag is echter minder duidelijk dan die
tussen hartslag in rust en antisociaal gedrag.

In lijn met de lage-arousaltheorie laat onderzoek naar hormoonspiegels zien dat
het stresshormoon cortisol over het algemeen verlaagd is bij personen met antiso‐
ciale gedragsproblematiek (onder andere Alink e.a. 2008). Er is echter ook een
groep bij wie het juist verhoogd is. Daarnaast is er bewijs voor een positief maar
zwak verband tussen testosteron en problematisch antisociaal/agressief gedrag
bij jongeren en volwassenen. Onderzoek laat verder zien dat de verhouding tus‐
sen cortisol en testosteron belangrijk is als het gaat om antisociaal/agressief
gedrag (Terburg, Morgan & Van Honk 2009). Het lijkt erop dat een hoog testoste‐
rongehalte enerzijds individuen gevoeliger maakt voor beloningen, en een lage
cortisolconcentratie anderzijds zorgt voor minder angstgevoeligheid (Van der
Gronde e.a. 2014). De relatie tussen agressie en ‘laag cortisol/hoog testosteron’
wordt sterk beïnvloed door onder andere geslacht en mate van psychopathie
(Rosell & Siever 2015).

Tot slot, onderzoek laat zien dat ernstig antisociaal gedrag voor 40 tot 60% toege‐
schreven kan worden aan genetische factoren (Beaver, Ratchford & Ferguson
2009; Moffitt 2005). Genen coderen voor eiwitten. Die eiwitten vormen weer de
bouwstoffen voor de cellen in ons lichaam, maar ook voor bijvoorbeeld neuro‐
transmitters (waarmee hersencellen communiceren) en hormonen (waardoor de
hersenen ook met de rest van het lichaam kunnen communiceren en andersom).
Neurotransmittersystemen en hormonen dragen bij aan bepaalde neigingen,
zoals de neiging tot agressief gedrag. Onze genen dragen dus zelf niet direct bij
aan gedragsproblemen, maar aan een ‘gevoeligheid voor’, die in combinatie met
omgevingsfactoren kan leiden tot bepaald (grensoverschrijdend) gedrag. Hoewel
veel inspanningen zijn gedaan om te ontdekken welke genen dan precies bijdragen
aan het ontstaan van antisociaal gedrag, lijkt geen enkel individueel gen noe‐
menswaardig bij te dragen aan de variantie in crimineel gedrag (Goldman & Ducci
2007). Wel kunnen we concluderen dat er meerdere genen met elk kleine effecten
betrokken zijn bij het risico op antisociaal gedrag en dat niet alléén genen, maar
een complexe interactie tussen genen en omgeving bijdraagt aan het ontstaan van
antisociaal en agressief gedrag.

Al met al hebben we op dit momenteel behoorlijk wat kennis over de relatie tus‐
sen neurobiologische factoren en antisociaal gedrag. Die kennis wordt op dit
moment nog nauwelijks benut in de justitiële praktijk. In de volgende paragrafen
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beschrijven we op welke manier het biologisch perspectief op antisociaal gedrag
een aanvulling kan zijn voor de justitiële praktijk op het meer gangbare psychoso‐
ciale perspectief.

Neurowetenschappelijke methoden en interventies

Van oudsher domineren voornamelijk psychosociale perspectieven de manier
waarop we antisociaal gedrag beschouwen en aanpakken. Die invloeden zijn terug
te zien in bijvoorbeeld de screenings- en risicotaxatie-instrumenten die in de
jeugdstrafrechtsketen worden gebruikt. Zo bepaalt de politie in het begin van de
keten het recidiverisico op basis van statistische gegevens (zoals iemands delicts‐
geschiedenis), en wordt verderop in de keten een uitgebreider risicoprofiel
gemaakt met behulp van informatie over onder andere de sociale omgeving.
Welke informatie precies verzameld wordt in de jeugdstrafrechtsketen en met
welke instrumenten dat gebeurt, wordt bepaald door het Landelijk Kader (Vogel‐
vang, Krooi & Van den Braak 2006). Het Landelijk Kader is opgesteld vanuit het
Risk-Need-Responsivity-model, een model ten aanzien van crimineel gedrag
waaraan voornamelijk psychologische en sociale perspectieven ten grondslag lig‐

Figuur 1 Schematische samenvatting van de belangrijkste bevindingen op het
gebied van neurowetenschappen en antisociaal gedrag (bron: WODC
rapport)
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gen. De richtlijnen voor de vanuit het Landelijk Kader voorgeschreven instrumen‐
ten hebben betrekking op verschillende fases in de jeugdstrafrechtsketen: voor
screening (op het moment dat een jongere opgepakt wordt door de politie), ter
diagnostisering (nadat een proces-verbaal is gemaakt) en voor advisering en indi‐
cering (wanneer er wordt gevonnist) (Van der Put e.a. 2011). De psychosociale
inslag van het Landelijk Kader heeft ertoe geleid dat neurobiologische factoren
tot op heden geen of nauwelijks een rol spelen in het instrumentarium van de
jeugdstrafrechtsketen. Veel meer aandacht gaat uit naar psychosociale factoren,
zoals problemen op het werk, de school of thuis. De in de vorige paragaaf geschet‐
ste onderzoeken laten zien dat neurobiologische kenmerken wel degelijk een deel
van de puzzelstukjes vormen voor het begrijpen van antisociaal gedrag.

Ook bij de typen interventiemethoden in de strafrechtsketen zien we het mono‐
polie van psychosociale ideeën terug. Veel in Nederland toegepaste justitiële
gedragsinterventies zijn gebaseerd op een cognitief-gedragstherapeutische bena‐
dering. Cognitieve gedragstherapieën beogen veranderingen in denkpatronen en
gedrag tot stand te brengen. Er zijn echter wisselende resultaten gevonden als het
gaat om het veranderen van crimineel gedrag en het verminderen van recidive
door dit soort interventieprogramma’s (onder andere Lipsey & Cullen 2007; Ver‐
weij, Tollenaar & Wartna, 2016). Daarnaast is onduidelijk in hoeverre deze inter‐
venties ook effect hebben op de hiervoor beschreven neurobiologische tekorten.
Het lijkt daarom zinvol om het perspectief te verbreden en een verklaring voor
verschillen in behandelresponsiviteit mede te zoeken vanuit een andere invals‐
hoek. Wij veronderstellen dat het neurobiologisch perspectief een aanvullende
invalshoek zou kunnen zijn op het psychosociale perspectief dat nu domineert.

Neuropsychologische testen als aanvulling op het instrumentarium in de
strafrechtsketen
De term ‘neurowetenschappelijke meetmethoden’ roept al snel een beeld op van
het meten van hersenactiviteit of afname van bloed. Toch zijn er ook minder
invasieve meetmethoden die in biocriminologisch onderzoek gebruikt worden.
Zoals een hartslagmeter om de rusthartslag in kaart te brengen, een wattenstaafje
om speeksel af te nemen voor hormoonanalyse, of neuropsychologische testen
om indirect het hersenfunctioneren in kaart te brengen. Van deze verschillende
meetmethoden lijken neuropsychologische testen het meest eenvoudig te gebrui‐
ken in de justitiële praktijk. Tijdens dit soort testen wordt personen vaak
gevraagd een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld om kaarten te categoriseren of
zo snel mogelijk op bepaalde signalen te reageren. Figuur 2 betreft een voorbeeld
van een neuropsychologische test. Neuropsychologische testen zijn zo ontwikkeld
dat ze vermogens meten, zoals zelfbeheersing en planningsvaardigheden, waar‐
van verondersteld wordt dat ze een beroep doen op bepaalde hersenfuncties of -
circuits. In tegenstelling tot MRI-scans, waarmee direct in de hersenen gekeken
kan worden, geven neuropsychologische testen indirect een beeld van hersenfunc‐
ties, afgeleid uit de prestaties van de persoon op de test.
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Zoals hiervoor beschreven, hebben personen met ernstig antisociaal gedrag vaker
problemen met het presteren op neuropsychologische testen vergeleken met
gezonde controlegroepen. Bínnen groepen personen met antisociaal gedrag lijken
er echter ook verschillen te bestaan als het gaat om de prestatie op neuropsycho‐
logische testen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat delinquenten met reactieve agressie
slechter presteren op dit soort testen dan delinquenten die gekenmerkt worden
door proactieve agressie (onder andere Broomhall 2005; Hoaken, Allaby & Earle
2007). Dit gegeven kan handvatten bieden voor differentiatie in bejegening en
interventie bij delinquenten met verschillende typen agressief gedrag. Op basis
van literatuur en gesprekken met experts en praktijkdeskundigen uit de jeugd‐
strafrechtsketen lijken de volgende domeinen het meest relevant te zijn in relatie
tot jeugdcriminaliteit: (ruimtelijk) werkgeheugen, aandacht, zelfregulatie (gerela‐
teerd: impulsbeheersing, inhibitie), emotieregulatie (gerelateerd: agressieregula‐
tie), empathie en cognitieve flexibiliteit. Voor elk van deze domeinen zijn veel
neuropsychologische testen beschikbaar (zie het WODC-rapport voor voorbeel‐
den).

Figuur 2 De Wisconsin Cart Sorting Test (WCST). Tijdens de WCST wordt
deelnemers gevraagd een stapel kaarten te sorteren volgens een
bepaalde regel die onverwacht verandert tijdens de taak. De
testafnemer geeft telkens aan of de gesorteerde kaart goed of fout is
en op basis van die feedback is het aan de deelnemer om te achterhalen
welke regel op dat moment geldt. Dit is een veelgebruikte
neuropsychologische test, die onder andere cognitieve flexibiliteit
meet, het vermogen om reacties flexibel aan te passen als de omgeving
verandert.
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Stel dat dit soort testen meer gebruikt zou worden in de justitiële praktijk, wat
zouden we dan met de uitkomst op deze testen kunnen?
Allereerst dragen neuropsychologische testen bij aan het ontwikkelen van een
‘biopsychosociaal’ profiel van een individu. Door naast psychologische en sociale
informatie uit vragenlijsten en interviews óók neuropsychologische testen af te
nemen krijgen we een rijker beeld van de kenmerken van een persoon. Deze infor‐
matie kan vervolgens gebruikt worden in bijvoorbeeld de bejegening, maar ook
voor de inschatting welke interventie het best aansluit bij de kenmerken van deze
persoon. Een relevant onderzoek in dit verband is gedaan bij volwassen gedeti‐
neerden die de CoVa-training (cognitieve vaardigheden) volgden (Cornet e.a.
2015). Het blijkt dat degenen die relatief slecht presteren op een neuropsycholo‐
gische aandachttest (de D2-test), een hogere kans hebben om voortijdig met de
training te stoppen. Een interessante bevinding, zeker omdat de neuropsychologi‐
sche test een sterkere voorspellende waarde blijkt te hebben in relatie tot behan‐
deluitval dan zelfgerapporteerde behandelmotivatie, een psychologisch construct
waar in de praktijk veel waarde aan wordt gehecht.

Neurowetenschappelijke kennis en justitiële interventiemethoden
Neurowetenschappelijke kennis draagt dus wellicht bij aan een betere voorspel‐
ling van wie wel en wie niet zal profiteren van gedragsinterventie, maar het neu‐
rowetenschappelijk perspectief biedt onzes inziens ook de mogelijkheid om na te
denken over alternatieve, op neurowetenschap geïnspireerde behandelmethoden.
Zoals de term neurowetenschappelijke methode al snel een beeld oproept, doen
neurowetenschappelijke behandelvormen dat ook. Toch is het een misvatting dat
neurowetenschappelijke interventies alleen betrekking hebben op het veranderen
van hersenactiviteit, medicatie of inhaleren van hormonen. Het is interessant dat
bestaande justitiële gedragsinterventies ook effect kunnen hebben op neurobiolo‐
gische processen. Zo blijkt een gedragsinterventie voor kinderen die pestgedrag
vertonen, naast verbetering op gedragsniveau ook te leiden tot een ‘normalise‐
ring’ van het stresshormoon cortisol (onder andere Nickel e.a. 2006). In zekere
zin zouden bestaande gedragsinterventies ook als neurowetenschappelijke behan‐
delmethoden kunnen worden beschouwd, omdat ze in potentie effect hebben op
onderliggende neurobiologische processen. Dit suggereert ook dat neuroweten‐
schappelijke methoden gebruikt zouden kunnen worden als aanvullende metho‐
den om de effectiviteit van een bestaande behandelmethoden in kaart te brengen.
Maar neurowetenschappelijke inzichten kunnen ook benut worden om alterna‐
tieve interventiemethoden toe te voegen aan het huidige behandelaanbod. In het
navolgende bespreken we twee verschillende, op neurowetenschappelijke kennis
geïnspireerde behandelmethoden: neuropsychologische trainingen en voedingssup‐
plementen.
Het doel van een neuropsychologische training is om bepaalde hersenfuncties te
activeren en uiteindelijk te verbeteren. Zoals hiervoor beschreven, worden binnen
groepen personen met antisociale trekken vaak problemen in complexe functies
gevonden, zoals plannen, werkgeheugen en emotieherkenning. Het trainen van
deze complexe, executieve functies zou in potentie een positief effect op gedrag
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kunnen hebben. Een interessante studie in dit kader is die van Baskin-Sommers,
Curtin en Newman (2015). Zij onderzochten het effect van twee typen neuropsy‐
chologische trainingen bij volwassen gevangenen. Gevangenen werden getraind
in ofwel het verbeteren van aandacht voor context en emotionele informatie,
ofwel het verbeteren van inhibitie: het vermogen om een handeling of bepaald
gedrag af te remmen of te stoppen. De gedachte was dat gevangenen met psycho‐
pathische trekken, die vooral moeite hebben met het letten op informatie uit de
omgeving, meer baat zouden hebben bij de aandachtstraining, terwijl gevangenen
met externaliserende trekken, die vooral moeite hebben met het beheersen van
impulsen, juist meer zouden profiteren van de inhibitietraining. Na de trainings‐
periode lieten beide groepen delinquenten verbeteringen zien op hun specifieke
probleemgebied wanneer zij de daarop gerichte training hadden ondergaan.
Opvallend hierbij was dat delinquenten niet alleen verbeteringen lieten zien op
getrainde testen, maar ook op niet-getrainde testen die betrekking hadden op
vergelijkbare neuropsychologische functies. De resultaten laten dus zien dat de
verbeteringen niet testspecifiek zijn, maar betrekking hebben op het hele onder‐
liggende probleemgebied.
Een andere neuropsychologische training betreft het trainen van emotieherken‐
ning bij jeugdige delinquenten. Uit de literatuur blijkt dat emotieherkenning (bij‐
voorbeeld het herkennen van emotionele gezichtsuitdrukkingen) vaak aangedaan
is bij mensen met antisociale trekken en mogelijk vooral bij mensen met psycho‐
pathische/kille persoonlijkheidstrekken (Bons e.a 2013; Marsh & Blair 2008). In
een studie werd de effectiviteit van een emotieherkenningstraining (Facial Affect
Recognition, FAR) onderzocht (Hubble e.a 2015). Jeugdige delinquenten tussen 12
en 18 jaar oud werden gedurende twee weken getraind in het herkennen van
emoties. De training bestond onder andere uit het benoemen van emoties, het
beschrijven van een gebeurtenis waarbij zij zelf die emotie ervoeren en het
nadoen van een emotie in de spiegel. Bij de groep delinquenten die aan deze trai‐
ning deelnam, trad verbetering op in het herkennen van de emoties angst, ver‐
driet en woede, in vergelijking met een groep delinquenten die de training niet
onderging. Daarnaast begingen delinquenten die aan de training deelnamen sig‐
nificant minder geweldsdelicten in de zes maanden na de training dan voor de
training. Er waren echter geen verschillen in het aantal nieuwe delicten tussen
beide groepen.
Vorenstaande studies laten de potentie zien van gerichte training op neuropsy‐
chologische functies ter vermindering van antisociaal gedrag.

Wat betreft voedingssupplementen is er enig wetenschappelijk bewijs dat met
name omega-3/6-vetzuren, mineralen en vitamines als toevoeging aan het dieet
kunnen leiden tot vermindering van agressief gedrag. Omega-3/6-vetzuren spelen
waarschijnlijk een rol in de communicatie tussen hersencellen (Benton 2007), en
omega-3 beïnvloedt mogelijk de afgifte van serotonine in de frontale cortex
(Patrick & Ames 2015). Overzichtsstudies tonen een verband aan tussen het toe‐
voegen van vetzuren aan het dieet en een vermindering van agressief gedrag
(Benton 2007; Gow & Hibbeln 2014). Enkele van de daarin opgenomen studies
richtten zich op gedetineerden. Gesch en collega’s (2002) en Zaalberg en collega’s
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(2010) vonden een afname van agressieve incidenten onder volwassen gedeti‐
neerden na het toevoegen van voedingssupplementen met vitamines, mineralen
en omega-3/6-vetzuren aan het dieet. In een andere studie onderzochten Raine
en collega’s (2015) de langetermijneffecten van omega-3-vetzuren op de mate van
antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten tussen de 8 en 16 jaar oud. Zij
rapporteerden dat zes maanden na afloop van het experiment de kinderen en
adolescenten volgens hun ouders minder externaliserend en agressief gedrag ver‐
toonden. Hoewel de ouders zelf geen supplementen kregen, werd ook bij hen een
significante vermindering in antisociaal en reactief agressief gedrag waargeno‐
men. Een verklaring hiervoor kan liggen in de wederkerige relatie tussen ouder en
kind, waarbij zij verbeteringen in elkaars gedrag wederzijds beïnvloeden (Raine
e.a. 2015). Naast omega-3 hebben mineralen en/of vitamines mogelijk ook een
positieve invloed op de mate van agressief gedrag. Schoentaler en collega’s (1997)
beschrijven een afname in gewelddadig gedrag onder jeugdige gevangenen door
supplementen die wel vitamines en mineralen bevatten, maar geen vetzuren.

Van wetenschap naar praktijk

In dit artikel hebben we laten zien dat neurowetenschappelijke methoden en ken‐
nis in potentie een verrijking kunnen zijn voor de justitiële praktijk, maar het
daadwerkelijk gebruik van deze methoden en kennis vraagt wel om de juiste
expertise en reële verwachtingen. Een gebrek aan kennis over de mogelijkheden
en beperkingen van neurowetenschappelijke kennis en methoden kan zowel (te)
hoge of te lage verwachtingen in de hand werken. Uit expertmeetings – gehouden
in het kader van het WODC-rapport – blijkt bijvoorbeeld dat neurowetenschappe‐
lijke instrumenten door sommigen als objectiever worden beschouwd dan vragen‐
lijsten of interviews. Hoewel neurowetenschappelijke instrumenten minder onder
invloed staan van bewuste processen, zoals probleembesef, kunnen de uitkom‐
sten niettemin een vertekend beeld geven wanneer ze zonder context van bijvoor‐
beeld psychosociale informatie geïnterpreteerd worden. Daarnaast is het waar‐
schijnlijk dat de neurowetenschap nadelen ondervindt van de zwarte bladzijden
in de geschiedenis die deze discipline heeft gehad in relatie tot onderzoek naar
antisociaal gedrag (Rafter 2008). Termen als ‘determinisme’ en ‘onveranderbaar’
zijn lang geassocieerd geweest met biocriminologisch onderzoek. Dergelijke mis‐
verstanden zijn weerlegd door wetenschappelijke studies, maar spelen mogelijk
nog steeds een rol in de opvatting van personen die verder afstaan van modern
biocriminologisch onderzoek (Cornet & De Kogel 2015). Goede voorlichting aan
medewerkers in de strafrechtsketen over de mogelijkheden en beperkingen van
neurowetenschappelijke kennis en methoden is belangrijk voor het bereiken van
reële verwachtingen.
Neurowetenschappelijke kennis en methoden moeten met goede begeleiding in
de praktijk geïntroduceerd worden. In het WODC-rapport pleiten we voor ‘pilots
in practice’, waarin bijvoorbeeld de D2-aandachttest opgenomen wordt en onder
begeleiding van onderzoekers in de praktijk verder onderzocht wordt zonder dat
er al beslissingen worden genomen op basis van de in de pilot verkregen resulta‐
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ten. Op die manier doet de praktijk kennis op met het gebruik van neuroweten‐
schappelijke methoden en kan worden bekeken of de methode inderdaad bij‐
draagt aan – in dit geval – betere voorspelling van behandeluitval.

Met het uitkomen van het WODC-rapport is veel aandacht gegenereerd voor het
aanvullende belang van neurowetenschappelijke kennis in de justitiële praktijk,
maar het daadwerkelijk gebruik van neurowetenschappelijke kennis en methoden
in de praktijk blijft daar nog bij achter. Dit vraagt om praktijkgericht en verdie‐
pend onderzoek. Verschillende interessante wetenschappelijke studies gericht op
het toepasbaar maken van neurowetenschappelijke kennis en methoden zijn
momenteel lopende. Zo wordt in de Bascule onderzoek gedaan naar het gebruik
van draagbare fysiologische meters om te onderzoeken of een feedbackinstru‐
ment kan worden ontwikkeld op basis van fysiologische veranderingen dat jonge‐
ren kan helpen bij het onder controle krijgen van gedragsproblemen, zoals agres‐
sie. Tevens doet het WODC momenteel onderzoek naar neuropsychologische ken‐
merken van personen met een licht verstandelijke beperking in de justitiële con‐
text. Onderzoek naar neuropsychologische kenmerken bij deze groep biedt op ter‐
mijn hopelijk handvatten voor meer op maat gesneden bejegening en behande‐
ling.
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