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  In 2010 wordt Nederland opgeschrikt door een serie gruwelijke babydodingen. De Friese 
Sietske H. brengt tussen 2003 en 2009 haar vier pasgeboren baby’s om het leven. Het motief 
van Sietske H. is psychosociaal van aard; ze zou aan het beeld van de perfecte dochter willen 
voldoen. 3    In eerste aanleg wordt Sietske H. veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. In hoger 
beroep concluderen een gedragsneuroloog en een psychiater echter dat er onder andere sprake 
is van een afwijking aan de frontale hersenen. Sietske H. wordt hierdoor uiteindelijk vermin-
derd toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en TBS.  4    
 Deze zaak illustreert dat aan antisociaal gedrag niet enkel psychosociale factoren ten 
grondslag liggen, maar dat het ook zinvol is om aandacht te besteden aan ‘neurobiologi-
sche’ factoren. Groeiende neurobiologische kennis draagt niet alleen bij aan het beter be-
grijpen van antisociaal gedrag, maar kan ook bijdragen aan het voorkomen of behandelen 
ervan. In dit artikel exploreren we op welke manier neurobiologische kennis meer licht 
kan werpen op justitiële vraagstukken. We richten ons in het bijzonder op één vraagstuk 
waarin deze kennis een rol zou kunnen spelen: de sterk wisselende effecten van justitiële 
gedragsinterventies op recidive. 5    
 Veel justitiële gedragsinterventies die in Nederland worden toegepast zijn gebaseerd op een 
cognitief- gedragstherapeutische benadering. Cognitieve gedragstherapieën beogen veran-
deringen in denkpatronen en gedrag tot stand te brengen. Justitiële gedragsinterventies op 
basis van cognitieve gedragstherapie hebben als doel de kans op recidive te verlagen door 
zich te richten op psychologische en sociale risicofactoren, zoals denkstijl en omgang met 
(criminele) vrienden. Onderzoek laat zien dat justitiële gedragsinterventies op basis van 
cognitieve gedragstherapie redelijk effectief zijn in het verminderen van crimineel gedrag. 6    
 Justitiële gedragsinterventies worden sinds 2005 beoordeeld op hun potentiële effectivi-
teit door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 7    De Erkenningscommissie 
heeft onder meer de opdracht te beoordelen of gedragsinterventies (kunnen) leiden tot 
vermindering of het voorkomen van recidive van zowel meerderjarigen als minderjarigen. 
De commissie adviseert daarover de Minister van Veiligheid en Justitie. Interventies dienen 
te zijn gebaseerd op een expliciet veranderingsmodel waarvan de werking wetenschap-
pelijk is aangetoond, ook dienen behandelmethoden te worden gebruikt die aantoonbaar 
effectief of veelbelovend zijn. De Erkenningscommissie hanteert een reeks kwaliteitscrite-
ria die hun oorsprong vinden in het  What Works -model van Andrews en Bonta. 8    Dit model 

  1  L.J.M. Cornet is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Am-
sterdam en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) te Den Haag, M.N. Böhmer was 
ten tijde van schrijven junior onderzoeker bij het NSCR, P.H. van der Laan is bijzonder hoogleraar Reclassering en 
als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR en de Vrije Universiteit (VU) aan de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid, C.H. de Kogel is als senior onderzoeker werkzaam bij het WODC. 

  2  Citeerwijze: L.J.M. Cornet, M.N. Böhmer, P.H. van der Laan & C.H. de Kogel, ‘Neurobiologisch onderzoek en jus-
titiële gedragsinterventies’, DD 2014/72. 

  3  Hof Leeuwarden 3 mei 2011,  ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ3315 . 
  4  Hof Leeuwarden 11 oktober 2012,  ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9891 . 
  5  Zie het themanummer ‘Neurolaw in Nederland’ Nederlands Juristenblad, Jaargang 88, 20 december 2013, 

pp. 3126-3208 voor een bespreking van de rol van neurobiologische kennis bij meer uiteenlopende justitiële 
vraagstukken. 

  6  Andrews & Bonta (2010); Andrews & Dowden (2007); Genoves, Morales & Sanchez-Meca (2006); Lipsey & 
Cullen (2007). 

  7  < www.erkenningscommissie.nl >. 
  8  Zie bijvoorbeeld Andrews (1995). 
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beschrijft de voorwaarden waaraan een interventie moet voldoen om effectief te zijn, meer 
concreet om recidive te verminderen. Internationaal onderzoek laat zien dat interventies 
die zich aan deze principes houden, het meest effectief zijn. Drie kernprincipes zijn het ‘Ri-
sicobeginsel’, het ‘Behoeftenbeginsel’ en het ‘Responsiviteitsbeginsel’ (ook wel  Risk-Need-
Responsivity  genoemd). Het Risicobeginsel stelt dat de intensiteit van de interventie moet 
zijn afgestemd op de mate van recidiverisico. Het Behoeftenbeginsel schrijft voor dat de 
interventie aansluit bij (werkt aan) de zogenoemde criminogene behoeften van de persoon, 
dat wil zeggen de risicofactoren, kenmerken en problemen die gerelateerd zijn aan het cri-
minele gedrag. Tot slot eist het Responsiviteitsbeginsel dat de interventie qua stijl, methode 
en inhoud aansluit op de individuele leerstijl en capaciteiten van degene die de interventie 
volgt. 
 In Nederland worden volwassen justitiabelen geselecteerd voor gedragsinterventies op ba-
sis van de RISc (Risico Inschattingsschalen). 9    De RISc is een screeningsinstrument dat de 
criminogene factoren en het recidiverisico in kaart brengt. Het instrument wordt ingevuld 
door een reclasseringsmedewerker. De nadruk ligt op psychologische en sociale crimino-
gene factoren. Zo wordt gevraagd naar opleiding, huisvesting, werk en relaties. Ook wordt 
het delict uitvoerig besproken, van aanleiding tot uitvoering. Een aanvullende voorwaarde 
voor het geïndiceerd zijn van een gedragsinterventie bij gedetineerden is dat het strafres-
tant voldoende lang is voor de uitvoering van de interventie. 
 Op het moment van schrijven zijn er voor minderjarigen 20 en voor volwassenen 9 gedrags-
interventies door de Erkenningscommissie erkend. Voor zowel jongeren als volwassenen 
zijn er trainingen die zich richten op voorkomen van terugval in middelengebruik (Stay 
Away, Leefstijltraining), het beheersen van agressief gedrag (In-control, Agressie Regulatie 
Training) en het verbeteren van cognitieve en sociale vaardigheden (Tools4u, Cognitieve 
Vaardigheden training). 
 De Cognitieve Vaardigheden training (CoVa) 10    wordt jaarlijks het meest gegeven. 11    De CoVa 
is gericht is op het verbeteren van cognitieve tekorten, gebrekkig probleemoplossingsver-
mogen en gebrekkige impulsbeheersing. Justitiabelen komen in aanmerking voor de CoVa-
training als op basis van de RISc het recidiverisico als gemiddeld tot hoog wordt geschat, in 
combinatie met aantoonbare cognitieve tekorten. In 20 sessies van 2,5 uur verspreid over 
10 weken wordt aandacht besteed aan o.a. problemen oplossen, nadenken over de gevolgen 
van gedrag, omgaan met emoties en reageren op anderen. De CoVa-training is ontwor-
pen voor alle dadertypes. Uit onderzoek zou blijken dat voornamelijk gewelds-, zeden- en 
drugsdelinquenten baat hebben bij de training (Reclassering Nederland, 2006). Onderzoek 
laat zien dat deelnemers aan de CoVa verminderd impulsief gedrag rapporteren na het vol-
gen van de training. 12    
 Hoewel de resultaten van cognitief-gedragstherapeutische interventies veelbelovend 
zijn – 8 tot 50% minder recidivisten 13    – laten diezelfde gegevens zien dat er dus ook nog 
een aanzienlijke groep justitiabelen overblijft bij wie dit soort interventies niet leiden tot 
vermindering van crimineel gedrag. Er zijn verschillende verklaringen voor deze variatie 
in effectiviteit. In het eerder genoemde  Risk-Need-Responsivity -model wordt een aantal 

  9  Vinke, Vogelvang, Erftermeijer, Veltkamp & Bruggeman (2003). 
  10  Cognitieve Vaardigheden training is een vertaling van de Engelse Enhanced Thinking Skills training. Voor meer 

informatie over de CoVa-training zie: <www.reclassering.nl/documents/Factsheets/Factsheet_CoVa_20080731.
pd f>. 

  11  In 2013 zijn in totaal 740 justitiabelen gestart met de CoVa-training (zowel intra- als extramuraal). Bron: Re-
classering Nederland. 

  12  McDougall, Perry, Clarbour, Bowles & Worthy (2009); Buysse & Loef (2012). 
  13  Zie Lipsey & Cullen (2007, p. 308-309); Lipsey, Landenberger & Wilson (2007, p. 21). 
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specifieke deelnemer-gebonden factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de be-
handeluitkomst, zoals sekse, leeftijd, psychische gesteldheid, IQ, behandelmotivatie en 
persoonlijkheid, 14    maar ook delictgeschiedenis en drugsgebruik. 15    Andere relevante facto-
ren zijn of de behandeling op de voorgeschreven manier wordt gegeven (‘behandelintegri-
teit’) of de deelnemer de behandeling op de voorgeschreven manier volgt (behandeltrouw) 
en de setting waarin de behandeling plaatsvindt. 16    Deze factoren kunnen de verschillen in 
effectiviteit echter onvoldoende verklaren. 17    
 Het Nederlands systeem van justitiële gedragsinterventies is volledig gebaseerd op psy-
chosociale modellen, maar deze modellen zijn ontoereikend om de verschillen in effecti-
viteit van de interventies te verklaren. Er is nog weinig bekend over hoe deze interventies 
werken en voor wie zij het meest geschikt zijn. Het lijkt daarom zinvol om het perspectief 
te verbreden en een verklaring voor deze verschillen mede te zoeken vanuit een andere in-
valshoek. In het navolgende is dat die van de neurocriminologie, de wetenschap die kennis 
van de neurowetenschappen inzet om antisociaal gedrag beter te begrijpen en te verklaren. 
 De afgelopen 25 jaar is er steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen specifieke 
neurobiologische kenmerken en antisociaal gedrag. 18    Dankzij de sterk groeiende neuro-
biologische kennis biedt het neurobiologisch perspectief een belangrijke aanvulling in het 
begrijpen van antisociaal gedrag. Een interessante vraag is in hoeverre er een verband be-
staat tussen bepaalde neurobiologische karakteristieken die samenhangen met antisociaal 
gedrag en behandelrespons. Van Goozen en collega’s veronderstellen dat specifieke neuro-
biologische afwijkingen gepaard gaan met verstoringen in cognitieve en emotionele pro-
cessen, die op hun beurt risicofactoren vormen voor gedragsproblemen. 19    Juist cognitieve 
en emotionele processen staan centraal in gedragstherapieën gericht op het verminderen 
van antisociaal gedrag. Vaske en collega’s betogen dat cognitieve gedragstherapie alleen 
effectief kan zijn in het verminderen van antisociaal gedrag als de behandeling voldoende 
verandering teweeg kan brengen in bepaalde relevante hersengebieden. 20    
 Deze studies suggereren dat er een relatie bestaat tussen neurobiologische systemen en de 
behandelrespons van individuen met antisociaal gedrag. Enerzijds zouden neurobiologi-
sche kenmerken voorafgaand aan behandeling invloed hebben op de behandeluitkomst en 
anderzijds oefent effectieve gedragstherapie mogelijk invloed uit op neurobiologische sys-
temen wat weer invloed op gedrag heeft. Meer inzicht in de relatie tussen neurobiologische 
kenmerken en behandelrespons kan, in aanvulling op de psychosociale kennis die al wordt 
benut, bijdragen aan beter begrip van de individuele variatie in behandelsucces. In dit ar-
tikel verkennen wij dit verband tussen neurobiologische kenmerken en behandelrespons.    

    Neurobiologische factoren en antisociaal gedrag   

 Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen met ernstig antisociaal gedrag vaak geken-
merkt worden door een lagere activiteit van het zenuwstelsel, vooral in het fysiologische 
stresssysteem. 21    In dit verband wordt ook wel gesproken van de  low arousal  22    hypothese. 

  14  Andrews & Dowden (2007). 
  15  Lipsey, Landenberger & Wilson (2007); Serin & Kennedy (1997); Sterling-Turner, Watson & Moore (2002). 
  16  Lipsey, Landenberger & Wilson (2007); Serin & Kennedy (1997); Sterling-Turner, Watson & Moore (2002). 
  17  Lipsey & Cullen (2007). 
  18  Glenn & Raine (2014). 
  19  Van Goozen & Fairchild, (2008). 
  20  Vaske, Galyean & Cullen (2011). 
  21  O.a. Lorber (2004); Ortiz & Raine (2004); Beauchaine, Hong & Marsh (2008); Van Goozen, Fairchild, Snoek & 

Harold (2007); Wilson & Scarpa (2012). 
  22  De term ‘arousal’ kan worden omschreven als de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel. 
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De verlaagde activiteit komt tot uiting in verschillende fysiologische processen. Voorbeel-
den zijn hartslag, ademhaling, hormoonspiegels en zweetproductie. Eén van de meest ge-
rapporteerde bevindingen is de samenhang tussen antisociaal gedrag en een lage hartslag 
in rust. 23    Ook zijn er aanwijzingen dat het niveau van het ‘stresshormoon’ cortisol lager is 
bij individuen met antisociaal gedrag. 24    Een verminderde  arousal  wordt met name gevon-
den bij individuen met ongevoelige, emotieloze en psychopathische trekken. 25    Naast een 
verlaagde activiteit van fysiologische processen, beschikken deze individuen over een klei-
nere amygdala, het gebied in de hersenen dat betrokken is bij het ervaren en reguleren van 
emotie. De amygdala functioneert bovendien minder goed. 26    
 Een verklaring voor de relatie tussen verminderde fysiologische  arousal  en antisociaal ge-
drag is te vinden in de  fearlessness -theorie. 27    Deze theorie stelt dat personen met lage ac-
tiviteit van het zenuwstelsel minder angstig en minder gevoelig zijn voor negatieve con-
sequenties van gedrag. Deze personen zouden eerder grenzen opzoeken en zelfs overgaan 
tot het plegen van delicten. De  sensation seeking -theorie stelt dat een verminderde arousal 
fysiek onaangenaam is. 28    Een verhoogde fysiologische  arousal  kan worden uitgelokt door 
spanning op te zoeken. Dit leidt ertoe dat individuen met een laag  arousal niveau eerder 
geneigd zijn grenzen op te zoeken waaronder het plegen van delicten. Anderzijds wordt 
ook een  verhoogd  fysiologisch  arousal niveau in verband gebracht met antisociaal gedrag. 29    
Hierbij gaat het om individuen die zich kenmerken door meer impulsief agressief gedrag en 
een hoge mate van reactieve agressie. 30    Bij deze mensen wordt naast een verhoogd fysiolo-
gisch  arousal niveau, ook een verhoogde activiteit van de amygdala gevonden. 31    
 De  prefrontal  dysfunctioning-theorie stelt dat mensen met ernstig antisociaal gedrag vaak 
gekenmerkt worden door afwijkingen in zowel de bouw als de werking van het voorste 
deel van de hersenen. 32    Schade aan of een minder voorspoedige ontwikkeling van dit deel 
van de hersenen kan leiden tot problemen met de zogeheten ‘executieve functies’. 33    Deze 
functies hebben te maken met het vermogen tot ‘zelfregulatie’, het sturen van het eigen 
gedrag en denken. Vermogens die hieronder vallen zijn onder andere het richten van de 
aandacht, plannen van activiteiten, het overzien van consequenties van gedrag, problemen 
oplossen, sociaal moreel redeneren en het beheersen van impulsen en emoties. Verschil-
lende meta-analyses 34    hebben laten zien dat individuen die antisociaal gedrag vertonen, 
in relatie met bijvoorbeeld agressieproblemen of een antisociale persoonlijkheidsstoornis, 
slechter presteren op taken die een beroep doen op de genoemde executieve functies. 35        

  23  Ortiz & Raine (2004); Lorber (2004). 
  24  Alink, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Mesman, Juffer & Koot (2008). 
  25  Cima, Smeets & Jelicic (2008); Hawes, Brennan & Dadds (2009). 
  26  Yang, Raine, Narr, Colletti & Toga (2009); Jones, Laurens, Herba, Barker & Viding (2009); Birbaumer, Viet, Lotze, 

Erb, Hermann, Grodd & Flor (2005). 
  27  Raine (1996). 
  28  Zuckerman (1979). 
  29  Scarpa, Haden & Tanaka (2010); Hawes, Brennan & Dadds (2009). 
  30  ‘Reactieve agressie’ is een vorm van agressie waarbij een persoon emotioneel en boos reageert op een bedrei-

ging, aanval of frustratie. 
  31  Coccaro, McCloskey, Fitzgerald & Phan (2007). 
  32  Raine (2002); Yang & Raine (2009); Raine (2008); Aoki, Inokuchi, Nakao & Yamasue (2013). 
  33  ‘Executive functies’ zijn complexe vaardigheden die we nodig hebben om ons aan nieuwe situaties aan te pas-

sen (Lezak, Howieson & Loring, 2004). 
  34  Dit zijn overzichtsstudies waarbij op een systematische en kwantitatieve wijze verschillende evaluatiestudies 

worden samengevat. 
  35  Ogilvie, Stewart, Chan & Shum (2011); Morgan & Lilienfeld (2000); Brower & Price (2001). 
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    Voorspellende waarde van neurobiologische factoren in relatie tot 
gedragsinterventies   

 Een tiental recente onderzoeken richt zich op de vraag in hoeverre neurobiologische fac-
toren kunnen bijdragen aan het voorspellen van de behandeluitkomst van individuen met 
antisociaal gedrag. 36    De studies betreffen voornamelijk kinderen en adolescenten van wie 
jongens de overgrote meerderheid vormen. De belangrijkste en meest consistente uitkomst 
is dat individuen met specifieke neurobiologische kenmerken die wijzen op een vermin-
derd  arousal niveau, zoals een lage cortisolspiegel in speeksel, minder lijken te profiteren 
van gedragsinterventie dan individuen met een hogere activatietoestand van het zenuw-
stelsel. 
 Van de Wiel en collega’s 37    bijvoorbeeld onderzochten de relatie tussen cortisolniveau en 
gedragstherapie. Voorafgaand aan de behandeling maten de onderzoekers het cortisol-
niveau in rust bij de kinderen met een ernstig disruptieve gedragsstoornis, maar ook tij-
dens en kort na een stressvolle situatie. De kinderen met een laag cortisolniveau in rust 
bleken het meeste probleemgedrag te vertonen. Interessanter nog was dat bij de kinderen 
waarbij weinig verhoging in het cortisolniveau zichtbaar was in reactie op een stressvolle 
situatie, het probleemgedrag  niet  verminderde na gedragstherapie. Anderzijds was bij de 
kinderen met een verhoging in cortisol in reactie op stress wel een duidelijke verbetering 
in probleemgedrag zichtbaar na behandeling, terwijl de groepen kinderen met een lage 
respectievelijk een hoge cortisolreactie bij aanvang van de gedragstherapie even ernstig 
probleemgedrag hadden laten zien. 
 Deze positieve relatie tussen  arousal niveau en behandeluitkomst wordt gevonden in acht van 
de tien gevonden studies. Een verklaring voor de positieve relatie tussen  arousal niveau en 
respons op behandeling is te vinden in de leertheorie van Mangina en Beuzeron-Mangina. 38    
Zij stellen dat een optimaal  arousal niveau nodig is om te kunnen leren. Uit hun studie blijkt 
dat in een groep kinderen met leerstoornissen de meerderheid gekenmerkt wordt door een 
verminderde activiteit van het zenuwstelsel. Tevens is er een relatie tussen een laag  arou-
sal niveau en een verminderd functioneren van bepaalde geheugenprocessen. 39    Daarnaast 
laat onderzoek zien dat kinderen met een disruptieve gedragsstoornis en een laag  arousal-
 niveau bepaalde sociale informatie, bijvoorbeeld signalen van pijn en verdriet, minder goed 
kunnen inschatten. 40    Van Goozen en collega’s opperen dat de reactie van het zenuwstelsel 
op een stressvolle situatie, zoals die bij de meeste mensen plaatsvindt, als het ware een 
waarschuwingssignaal vormt die aanzet tot meer terughoudend gedrag in een risicovolle 
situatie. Kinderen die dit fysiologische waarschuwingssignaal missen, worden daardoor 
mogelijk minder geremd in agressief gedrag. 41    Ook zou het voor hen hierdoor moeilijker 
zijn om te leren van gebeurtenissen die door anderen als negatief worden ervaren, zoals 
het krijgen van straf. De combinatie van deze bevindingen en hypothesen kan mogelijk 
de verminderde behandelrespons verklaren, omdat in gedragsinterventies sociale situaties 
vaak centraal staan en het geheugen nodig is om te kunnen leren. 
 Ten slotte toont neurobiologisch onderzoek een verband aan tussen een laag  arousal niveau 
en koelbloedige, psychopathische trekken. 42    Psychopaten kennen vaker verstoringen in be-

  36  Zie voor een overzicht Cornet, De Kogel, Nijman, Raine & Van der Laan (2013). 
  37  Van de Wiel, van Goozen, Matthys, Snoek & Van Engeland (2004). 
  38  Mangina & Beuzeronmangina (1992a, 1992b). 
  39  Van Goozen, Fairchild, Snoek & Harold (2007). 
  40  Fairchild, Van Goozen, Calder, Stollery & Goodyer (2009). 
  41  Van Goozen, Fairchild, Snoek & Harold (2007, p. 172). 
  42  Cima, Smeets & Jelicic (2008); Hawes, Brennan & Dadds (2009). 
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paalde leerprocessen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in ‘error learning’, 43    waarbij iemand het ge-
drag aanpast in reactie op negatieve feedback, maar ook in sociale leerprocessen 44    waarbij 
iemand gedrag leert door positief gedrag van anderen te observeren. Dat gedragsinterven-
ties gebruikmaken van juist deze verschillende leerprocessen, kan mede verklaren waarom 
individuen met psychopathische trekken minder goed profiteren van gedragsinterventies. 
Hoewel de literatuur op het gebied van psychopathie inzicht kan geven in de relatie tussen 
 arousal niveau en behandeluitkomst, betrof geen van de studies mensen met een psycho-
pathische stoornis. Wel was bij de meeste kinderen in de studies een ‘conduct disorder’ 
vastgesteld. Een aantal van hen wordt gekenmerkt door ongevoelig en emotieloos gedrag 
wat een risicofactor is voor de ontwikkeling van psychopathie op latere leeftijd. 45    
 Samengevat laat recente literatuur zien dat bepaalde neurobiologische kenmerken die wij-
zen op verminderde  arousal , een voorspellende waarde hebben in relatie tot behandeluit-
komst. Het geeft enerzijds inzicht in welke personen minder profiteren van gedragsthera-
pie en biedt anderzijds aanknopingspunten om neurobiologische kennis te gebruiken in 
een justitiële context. Zo zouden in de toekomst ook fysiologische kenmerken gemeten 
kunnen worden als onderdeel van de selectieprocedure voor behandeling. Daarmee zouden 
individuen met een verminderd  arousal niveau worden opgemerkt en eventueel in aanmer-
king komen voor een alternatieve behandeling. 
 We moeten evenwel een aantal methodologische beperkingen van de gevonden studies 
noemen. Zo zijn er grote verschillen in de mate van antisociaal gedrag van deelnemers 
aan de verschillende studies (variërend van kinderen met externaliserende problemen 
tot gedetineerde delinquenten) en in typen gedragstherapie (variërend van individuele 
cognitieve gedragstherapie tot psychotherapie voor gezinnen). Ook de instrumenten om 
behandelsucces te meten verschillen (variërend van één gevalideerd meetinstrument tot 
meerdere instrumenten ingevuld door verschillende personen) evenals de gemeten neu-
robiologische ‘voorspellers’ (o.a. hartslag in rust of tijdens stress, verschillende hormonen 
en verschillende neuropsychologische taken). Daarnaast zijn er verschillen in omvang van 
de onderzoeksgroepen, waarbij de kleinste studie 19 deelnemers omvatte en de grootste 
224 individuen. Deze beperkingen impliceren dat de resultaten weliswaar als veelbelovend, 
maar ook als voorlopig en exploratief moeten worden beschouwd. Bovendien is er meer Ne-
derlands onderzoek nodig om resultaten te repliceren en te begrijpen binnen onze context 
van justitiële gedragsinterventies. 
 In de volgende paragraaf zullen we nader ingaan op het effect van gedragsinterventies op 
specifieke neurobiologische systemen.     

    Verandering in neurobiologische factoren na gedragstherapie   

 Al in de jaren ’50 beschreef Hebb 46    veranderingen in zenuwcellen in de hersenen als ge-
volg van het aanleren van nieuw gedrag. Meer recent laat een overzichtsartikel zien dat in 
verschillende klinische populaties de hersenactiviteit verandert als gevolg van psychothe-
rapeutische interventie. 47    Deze veranderingen in hersenactiviteit na psychologische behan-
deling zijn vergelijkbaar met de effecten die zichtbaar zijn na behandeling met medicatie. 

  43  Von Borries, Brazil, Bulten, Buitelaar, Verkes & De Bruijn (2010). 
  44  Blair, Mitchell & Blair (2005). 
  45  Smith & Hung (2012). 
  46  Hebb (1949). 
  47  Karlsson (2011). 
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Niet alleen de hersenactiviteit blijkt veranderbaar te zijn, ook hormoonspiegels, hartslag en 
zweetproductie kunnen veranderen na gedragsinterventie. 48    
 In een elftal studies werd de mate van verandering in verschillende neurobiologische 
processen onderzocht als gevolg van gedragsinterventies gericht op het verminderen van 
antisociaal gedrag. 49    De belangrijkste bevinding is dat bij kinderen en adolescenten met 
antisociaal gedrag specifieke neurobiologische processen ‘minder afwijkend’ worden na 
het volgen van een gedragsinterventie. Over volwassenen is weinig bekend. De enige stu-
die met volwassen gedetineerden als deelnemers liet geen verandering in neurobiologisch 
functioneren zien na behandeling. De richting van de verandering van neurobiologische 
processen varieerde en was afhankelijk van het type neurobiologisch proces en van de 
leeftijdscategorie van de onderzochte groep. Steeds was de verandering in de richting van 
‘meer normaal’. 
 Lewis en collega’s 50    bijvoorbeeld, bestudeerden het effect van een gedragstherapie op her-
senactiviteit in een groep kinderen met gedragsproblemen. Na afloop van de behandeling 
deelden de onderzoekers de groep kinderen in twee groepen in; één groep werd de  im-
provers  genoemd omdat ze een significante verbetering in gedrag lieten zien, de andere 
groep werd de  non-improvers  genoemd. De kinderen in de  improvers  groep lieten naast 
verbeteringen op gedragsniveau ook een verbetering in frontale hersenactiviteit zien. Deze 
verandering in hersenactiviteit was niet zichtbaar in de  non-improver  groep. 
 Het interessante aan deze studie is de samenhang tussen gedragsverandering en neuro-
biologische verandering na behandeling. Vier van de elf studies wijzen op de samenhang 
tussen verbeteringen gemeten op gedragsniveau en veranderingen in neurobiologische 
processen na gedragsinterventie. Drie andere studies vinden wél verandering in neurobio-
logisch functioneren, maar niet op gedragsniveau. De desbetreffende studies geven geen 
duidelijke verklaringen voor het feit dat gedragsverandering uitblijft terwijl er wel een dui-
delijke verandering in neurobiologisch functioneren zichtbaar is. 
 Deze bevindingen duiden mogelijk op een verbeteringsproces dat alleen op neurobiolo-
gisch niveau zichtbaar is, maar (nog) niet te meten is met behulp van gedragsinstrumenten, 
zoals vragenlijsten of observaties. Deze redenering wordt gesteund door een studie die be-
schrijft dat neurobiologische maten waarschijnlijk gevoeliger zijn voor het vaststellen van 
veranderingen dan gedragsmaten. 51    In dat geval zou een verbetering in neurobiologisch 
functioneren een indicatie kunnen zijn dat de behandeling aanslaat. Op termijn zou een 
langere of intensievere behandeling mogelijk alsnog kunnen leiden tot zichtbare verbete-
ring op gedragsniveau. 
 Al met al geven de resultaten van deze recente studies meer inzicht in het mechanisme 
waarom gedragstherapie bij sommige personen wel aanslaat en bij andere niet of in min-
dere mate. Vaske en collega’s veronderstellen dat effectieve behandeling wordt gekenmerkt 
door de verandering die deze teweegbrengt in het functioneren van bepaalde hersenge-
bieden. Deze neurobiologische kennis zou kunnen worden gebruikt voor het vaststellen 
van behandeleffectiviteit. In plaats van behandelsucces alleen op gedragsniveau te meten, 
zouden aanvullend ook neurobiologische instrumenten kunnen worden ingezet. Daarnaast 
biedt het besproken onderzoek aanknopingspunten voor het verbeteren en/of specificeren 
van huidige behandelprogramma’s. Bekend is bijvoorbeeld dat veel personen met antiso-
ciaal gedrag worden gekenmerkt door een verminderde werking van de voorste hersen-

  48  Raine, Venables, Dalais, Mellingen, Reynolds & Mednick (2001); Hammerfald, Eberle, Grau, Kinsperger, 
Zimmermann, Ehlert & Gaab (2006); Garakani, Martinez, Aaronson, Voustianiouk, Kaufmann & Gorman (2009). 

  49  Zie voor een overzicht Cornet, de Kogel, Nijman, Raine & Van der Laan (2014). 
  50  Lewis, Granic, Lamm, Zelazo, Stieben, Todd, Moadab & Pepler (2008). 
  51  Bruce, McDermott, Fisher & Fox (2009). 
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delen, hetgeen zich veelal uit in aandachtsproblemen. Gedragstherapieën kunnen hierop 
aanhaken met een extra module gericht op het verbeteren van het concentratievermogen. 
De effectiviteit van een dergelijke module kan redelijk eenvoudig worden vastgesteld met 
specifieke executieve functietaken gericht op aandacht. 
 Ook de in deze paragraaf besproken studies kennen een aantal methodologische beperkin-
gen. Zo zijn er tussen de studies grote verschillen in gedragstherapievormen, gedragsken-
merken van de onderzoeksgroepen en uitkomstmaten. De studies vertonen daarentegen 
weinig variatie in gemeten neurobiologische kenmerken en richten zich voornamelijk op de 
verandering in cortisolniveau na behandeling. Er is maar één studie die kijkt naar verande-
ring in hartslagvariabiliteit, terwijl erin de literatuur juist veel bekend is over de relatie tus-
sen hartslag en antisociaal gedrag en het in de vorige paragraaf besproken onderzoek juist 
relatief veel studies omvat met metingen van verschillende fysiologische processen (o.a. 
hartslag, hartslagvariabiliteit en zweetproductie). De onderzoeksresultaten geven vooral 
een indruk van een nieuw kennisgebied en schetsen (nog) geen volledig beeld van de relatie 
tussen gedragsinterventies en neurobiologische factoren.     

    Ter afsluiting   

 Er is (internationaal) bewijs dat erkende justitiële gedragsinterventies, zoals de CoVa-trai-
ning effect kunnen sorteren. Toch bestaat er een hoge mate van variatie in behandelsucces. 
In deze bijdrage onderzochten we in welke mate neurobiologisch onderzoek meer licht kan 
werpen op de vraag hoe het kan dat van de deelnemers met antisociaal gedrag sommige 
wel profiteren van gedragsinterventies en andere niet of in mindere mate. 
 Het besproken onderzoek laat zien dat het neurobiologisch perspectief waardevol kan zijn 
voor een beter begrip van de effecten van gedragsinterventies. Enerzijds zijn er aanwijzin-
gen dat specifieke neurobiologische kenmerken, met name fysiologische  arousal , de behan-
deluitkomst van individuen met antisociaal gedrag kunnen voorspellen. Aan de andere kant 
is er enig bewijs dat neurobiologische factoren veranderbaar zijn in de richting van ‘minder 
afwijkend’ door toedoen van psychologische behandeling. Deze studies geven daarmee in 
de eerste plaats meer inzicht in  welke  individuen (wat zijn hun neurobiologische kenmer-
ken) goed of minder goed profiteren van behandeling. In de tweede plaats geven ze meer 
inzicht in  waarom  sommige individuen (wat is het neurobiologische mechanisme onderlig-
gend aan effectieve behandeling) goed of minder goed profiteren van behandeling. 
 Hoewel de resultaten van recent onderzoek veelbelovend zijn, is een zekere mate van te-
rughoudendheid op zijn plaats. Allereerst is het aantal studies nog klein. Bovendien zijn 
bijna alle studies gericht op kinderen en adolescenten en is niet bekend in hoeverre de 
resultaten te generaliseren zijn naar volwassenen. Daarnaast kampt het onderzoeksgebied 
met een grote diversiteit aan gedragsinterventies, aan mate van antisociaal gedrag binnen 
de onderzoeksgroepen, aan gemeten neurobiologische processen en aan uitkomstmaten. 
Studie-uitkomsten zijn daardoor moeilijk te vergelijken. Vervolgonderzoek op dit gebied 
zal consistentie van de resultaten moeten aantonen, maar ook moeten verkennen in welke 
mate de resultaten generaliseerbaar zijn naar een volwassen en Nederlandse populatie. 
 Voordat neurobiologische kennis kan worden toegepast in de praktijk is meer wetenschap-
pelijk onderzoek nodig. Eén van de initiatieven op dit gebied is het onderzoeksprogram-
ma Hersenen en Cognitie Maatschappelijke Innovatie (HCMI) dat wordt uitgevoerd onder 
auspiciën van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 52    
Doelstelling van het HCMI onderzoeksprogramma is om bruggen te slaan tussen neuro-

  52  <www.hersenencognitie.nl > 
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wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en (toekomstige) benutting daarvan voor 
vraagstellingen uit praktijksectoren, waaronder Veiligheid en Justitie. De pijler Veiligheid 
van dit programma richt zich onder meer op neurobiologisch onderzoek bij individuen met 
antisociaal gedrag. Ook het onderzoeken van de relatie tussen neurobiologische factoren 
en behandeluitkomst bij uiteenlopende populaties (zowel kinderen, jeugdigen als volwas-
senen) maakt hiervan deel uit. In meerdere studies wordt, net als in de hier aangehaalde 
literatuurstudies, onderzocht in welke mate neurobiologische factoren voorspellend zijn 
voor de behandeluitkomsten en in hoeverre specifieke neurobiologische factoren kunnen 
veranderen door behandeling. De CoVa-training is één van de gedragsinterventies die cen-
traal staat, maar ook de effecten van de Agressie Regulatie Therapie (ART) en het Parent 
Management Training Oregon (PMTO) worden onderzocht vanuit het neurobiologisch per-
spectief. 
 Beoogd wordt dat op termijn de resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor het 
vergroten van de effectiviteit van de huidige justitiële gedragsinterventies. Een specifiek 
toepassingsgebied voor neurobiologische kennis is de selectieprocedure voorafgaand aan 
een gedragsinterventie. Op dit moment worden vooral op psychosociale factoren gestoel-
de instrumenten, zoals de RISc 53    en het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 
(LIJ), 54    gebruikt om delinquenten te indiceren voor een gedragsinterventie. Onderzoek kan 
inzicht geven in de specifieke neurobiologische factoren die voorspellend zijn voor een 
succesvolle behandeluitkomst. Die factoren zouden kunnen worden toegevoegd aan het 
huidige selectie-instrumentarium. 
 In het kader van praktijkgericht onderzoek als onderdeel van een breder instrumentarium 
is het al mogelijk om neurobiologische instrumenten in te zetten in een justitiële context. 
Een voorbeeld betreft een samenwerking tussen het Preventief Interventieteam (PIT) van 
de Gemeente Amsterdam en de Universiteit Leiden. Swaab-Barneveld en collega’s van de 
Universiteit Leiden onderzoeken kinderen gerelateerd aan de ‘top 600’ van jeugdige cri-
minelen in Amsterdam. Hierbij worden verschillende dimensies van ‘Sociale leerbaarheid’ 
in kaart gebracht met een meetinstrumentarium waarvan ook fysiologische (hartslag) en 
neuropsychologische metingen deel uitmaken. Op basis van het onderzoek worden indien 
nodig adviezen gegeven voor ondersteuning en behandeling. 55    
 Bovendien neemt het aantal studies op het besproken onderzoeksgebied in rap tempo toe. 
Niet alleen justitiële gedragsinterventies staan centraal in neurobiologisch onderzoek ge-
richt op crimineel gedrag, maar er wordt ook meer onderzoek gedaan naar de voorspel-
lende waarde van neurobiologische kenmerken in relatie tot de kans op recidive. Zo is re-
cent gevonden dat verminderde activiteit in een hersengebied betrokken bij het leren van 
fouten, voorspellend is voor een nieuwe aanhouding vier jaar na vrijlating. 56    De resultaten 
van onder andere dit onderzoek en de studies beschreven in deze bijdrage geven aan dat 
de neurobiologische invalshoek binnen vraagstukken aangaande ernstig antisociaal gedrag 
aan terrein wint. Onderzoek moet aantonen in welke mate en op welke wijze neurobiolo-
gische kennis concreet kan worden toegepast voor het verbeteren van de effectiviteit van 
justitiële gedragsinterventies.     

  53  Van der Knaap & Alberda (2009); Van der Knaap, Leenarts & Nijssen (2007). 
  54  Van der Put, Spanjaar, Van Domburgh, Doreleijers, Lodewijks, Ferwerda, Bolt & Stams (2011). 
  55  Blauw, nr. 3, 29 maart 2014 p. 39-41; <www.amsterdam.nl/publish/pages/432248/sociale_leerbaarheid_prof_

dr_h_swaab.pd f>. Laatst bezocht 3 november 2014. 
  56  Aharoni, Vincent, Harenski, Calhoun, Sinnott-Armstrong, Gazzaniga & Kiehl (2013). 
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