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De adolescentie is een periode met relatief snelle groei van de hersenen en 

hormonale veranderingen. Tegelijkertijd zijn er opvallende gedrags-
veranderingen; toenemende impulsiviteit, sensatie zoekend gedrag en intensere 
emoties, in combinatie met verminderde zelfcontrole. Deze combinatie zorgt 

voor een verhoogde kans op risicovol gedrag, maar creëert tevens meer 
flexibiliteit en creëert kansen en positieve motivatie om te leren, allen relevant 
voor de ontwikkeling die plaats vindt tijdens de adolescentie (Crone & Dahl, 
2012). Dit is echter ook vaak de periode waarin mentale problemen tot uiting 
komen. Veel levenslange psychiatrische stoornissen hebben een aanvang in de 

kindertijd of adolescentie (Costello, Egger, & Angold, 2005). Eén van de meest 
voorkomende redenen voor een verwijzing naar geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en adolescenten betreft ernstige gedragsproblemen en 
criminaliteit  (Armbruster, Sukhodolsky, & Michalsen, 2004; Rutter et al., 2011; 

Rutter, Giller, & Hagell, 1998).  

 Er is voornamelijk veel interesse in adolescenten die al op vroege 

leeftijd ernstig antisociaal gedrag vertonen, vaak in de vorm van criminaliteit. Al 
in 1904 werd door Hall opgemerkt dat sommigen dit gedrag voortzetten in de 
volwassenheid (persisteren) terwijl anderen na de adolescentie ophouden met dit 
gedrag (desisteren [Hall, 1904]).  Inmiddels is er evidentie voor verschillende 

ontwikkelingstrajecten van criminaliteit, zoals het ‘life-course-persistent type’ 
met persistent antisociaal gedrag vanuit de kindertijd tot in de volwassenheid, 
het ‘adolescent-limited type’ met verhoogd antisociaal gedrag tijdens de 
adolescentie, het ‘childhood limited type’ waarbij alleen antisociaal gedrag in de 
vroege kindertijd wordt gezien, en verschillende ontwikkelingstrajecten met 

tijdelijk verhoogd (‘intermediair’) antisociaal gedrag (Geluk et al., 2014; Moffitt, 
1993; Odgers et al., 2007; Piquero, 2008). Het is vooralsnog onduidelijk wat de 
onderliggende mechanismen zijn van de verschillende ontwikkelingstrajecten en 
welke factoren hierin onderscheidend zijn (Fairchild, van Goozen, Calder, & 

Goodyer, 2013). We weten inmiddels wel dat de populatie van kinderen en 
adolescenten met antisociaal gedrag zeer gevarieerd is, zowel in gedrag als de 
factoren waarmee het gedrag samenhangt.  

Adolescenten die ernstig, frequent en persistent antisociaal gedrag 

vertonen eindigen vaak in het strafrechtelijke systeem, met aan het einde van de 
keten de justitiële jeugdinrichting (JJI). Een plaatsing in een JJI heeft echter niet 

altijd het gewenste effect, de recidive is doorgaans hoog (Wartna et al., 2012; 
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Wartna, Kalidien, Tollenaar, & Essers, 2006). In Nederland bestaat sinds 2008 

tevens een nieuwe intensieve vorm van behandeling voor jongeren met ernstige 
gedragsproblemen, namelijk een plaatsing in de gesloten jeugdzorg 
(JeugdzorgPlus). Dit werd ingesteld zodat jongeren met ernstige 
gedragsproblemen behandeld kunnen worden in het kader van een 

civielrechtelijke maatregel, apart van de jongeren die strafrechtelijk geplaatst 
worden (in een JJI). Het programma biedt de jongeren een stabiele omgeving en 
gepaste, intensieve behandeling met als hoofddoel het bieden van een 
toekomstperspectief. Onderzoek laat zien dat er over het algemeen positieve 

resultaten behaald worden met deze vorm van behandeling (Souverein, Van der 
Helm, & Stams, 2013), maar het positieve effect is klein en verbetering van de 
behandeling die binnen de gesloten jeugdzorg geboden wordt blijft dus nodig. 
Onderzoek naar factoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en de 
persistentie van antisociaal gedrag is dan ook essentieel, om een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van nieuwe interventies of verbetering van de 
huidige behandelingen 

Het doel van het huidige proefschrift is om een beter beeld te krijgen 

van de onderliggende processen van antisociaal gedrag tijdens de adolescentie. 
Hierbij worden zowel cognitieve als neurobiologische processen onderzocht in 
verscheidene groepen adolescenten; zowel jongeren met ernstige gedrags-

problemen als jongeren uit de algemene populatie.  

 

Onderzoekers gebruiken verschillende benaderingen om antisociaal gedrag 
onder te verdelen om zo meer homogene groepen te creëren, bijvoorbeeld wel of 

niet delinquent, of de mate van psychopathie en agressie. Deze onderverdeling is 
uiteindelijk bedoeld om beter te matchen met onderliggende neurobiologische 
mechanismen en om specifiekere, hierop ingrijpende, behandelingen en 
interventies te ontwikkelen (Blair, White, Meffert, & Hwang, 2014; Connor, 
2012; Vitiello & Stoff, 1997). Een veelgebruikte benadering is om antisociaal 

gedrag, specifiek agressie, onder te verdelen gebaseerd op functie en motivatie, 
namelijk reactieve versus proactieve agressie. Reactieve agressie is daarbij 
gedefinieerd als een emotioneel geladen reactie op frustratie en wordt ook wel 
aangeduid als ‘impulsief’,  ‘affectief’ of  ‘met een kort-lontje’ (Kockler, Stanford, 

Nelson, Meloy, & Sanford, 2006; Stanford et al., 2003). Proactieve agressie 
daarentegen is bewust en gepland, wordt gebruikt voor persoonlijke winst en 
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wordt ook wel ‘instrumenteel’ of ‘koelbloedig’ genoemd (Blair, Peschardt, 
Budhani, Mitchell, & Pine, 2006; Blakemore & Choudhury, 2006). Ondanks dat 
onderzoek heeft uitgewezen dat er verschillende factoren samenhangen met 
reactieve en proactieve agressie (voor een review zie Kempes, Matthys, de Vries, 

& van Engeland, 2005), is het nog onduidelijk hoe betekenisvol deze subtypering 
is op individueel niveau. 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift werd onderzocht hoe betekenisvol 

de onderverdeling in reactieve en proactieve agressie is in een grote groep 
adolescenten met variërende agressie problemen (n=587). De groep bestond uit 
vier subgroepen van verschillende locaties; een speciale school voor adolescenten 
met gedragsproblemen (n=131), een JeugdzorgPlus instelling (n=199),  een 

programma voor delinquenten (n=103) en een groep jongeren met een 
politieverleden voor de leeftijd van 12 jaar.  Met een latente klassenanalyse werd 
onderzocht of individuen binnen de groep ook daadwerkelijk verschillende 
klassen vormen op basis van de individuele mate van reactieve en proactieve 

agressie. Er werden vier homogene klassen geïdentificeerd; een klasse met 
algemeen weinig agressie, een klasse met verhoogde reactieve agressie, een 
klasse met zowel reactieve en proactieve agressie, en een klasse met ernstige 
reactieve en proactieve agressie. Er was geen klasse met alleen proactieve 

agressie. Het onderscheid tussen de klassen bleek met name bepaald te worden 
door de ernst van agressie, en minder door het onderscheid tussen reactieve en 
proactieve agressie. Hoe ernstiger het agressieve gedrag, hoe groter het aandeel 
proactieve agressie. Ondanks dat deze studie liet zien dat op basis van de mate 
van reactieve en proactieve agressie verschillende subtypen kunnen worden 

onderscheiden, wordt de klinische bruikbaarheid op individueel niveau in twijfel 
getrokken omdat de indeling per klasse berust is op ernst van agressie en niet op 
het subtype.    

Sociaal cognitieve processen  

Op sociaal-cognitief niveau lijkt de onderverdeling in reactieve en proactieve 
agressie met name veelbelovend met betrekking tot de onderliggende sociale 
cognities: reactieve agressie komt voort uit vijandige interpretaties van het 
gedrag van anderen en frustraties, terwijl proactieve agressie voortkomt uit 

positieve associaties met agressief gedrag (Merk, Orobio de Castro, Koops, & 
Matthys, 2005). Sociale informatieverwerking (social information processing 
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[SIP]) bestaat uit een zestal opeenvolgende stappen: (1) encoderen van externe en 

interne cues, (2) interpretatie van de cues, (3) selecteren van het doel, (4) respons 
genereren, (5) respons selecteren, waaronder respons evaluatie en verwachtingen,  

(6) gedrag uitvoeren (Crick & Dodge, 1994). Eerder onderzoek suggereert dat 
agressief gedrag veroorzaakt wordt door problemen binnen deze stappen (Crick 

& Dodge, 1994; de Castro, Merk, Koops, Veerman, & Bosch, 2005; Fontaine, 
2010; Fontaine et al., 2010; Lansford et al., 2006; Orobio de Castro, Veerman, 
Koops, Bosch, & Monshouwer, 2002).  

 

 In hoofdstuk 3 werd onderzocht of problemen in de sociale 

informatieverwerking (SIP) gerelateerd waren aan reactieve en proactieve 
agressie, in een groep van 81 Nederlandse adolescenten uit een gesloten 
behandelinstelling (JeugdzorgPlus). Er werd verwacht dat reactieve agressie 
gerelateerd zou zijn aan de vroege stappen in SIP (encoderen van externe en 

interne cues en de interpretatie hiervan), terwijl verwacht werd dat proactieve 
agressie gerelateerd zou zijn aan late stappen in SIP (doelen stellen, responsen 
genereren en de beslissing tot een respons). De resultaten lieten zien dat beide 
subtypen gerelateerd waren aan zowel vroege als laten stappen in SIP (zoals 

encoderen en responsen generen). Er werden wel verschillen gevonden tussen de 
agressie subtypen en specifieke vroege en late stappen in SIP (zoals respons 
evaluatie). Verder lieten de resultaten zien dat er sekse verschillen bestaan in de 
associaties tussen de stappen in SIP en agressie. Voor jongens bleken de relaties 

met stappen in SIP vergelijkbaar voor reactieve en proactieve agressie. Echter, 
voor meisjes waren late stappen in SIP gerelateerd aan reactieve agressie, terwijl 
er een geringe relatie bestond tussen SIP en proactieve agressie.  

 

Sociale informatieverwerking wordt beïnvloed door eerdere 

herinneringen en ervaringen, de persoonlijke ‘database’ (Crick & Dodge, 1994). 
Deze ‘database’ bestaat uit mentale structuren en schema’s  die invloed hebben op 
de opeenvolgende SIP stappen. Deze mentale structuren mediëren het actieve 
proces van beslissingen maken, door externe situaties met de uitkomst van 

sociaal en antisociaal gedrag te verbinden (Huesmann, 1998). In hoofdstuk 4 
werd verder onderzoek gedaan naar sociaal-cognitieve processen in de vorm van 
cognitieve denkfouten (onderdeel van de mentale ‘database’). Deze denkfouten 
worden gedefinieerd als niet-accurate gedachtenpatronen, houdingen en 
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overtuigingen over andermans en het eigen gedrag. Zulke denkfouten kunnen  
antisociaal gedrag bevorderen, bijvoorbeeld ‘Je kan niemand vertrouwen, omdat 
iedereen altijd tegen je liegt’ of ‘regels zijn meestal bedoeld voor anderen’.  

Er werden vier specifieke cognitieve denkfouten onderzocht in relatie tot 

reactieve en proactieve agressie: anderen de schuld geven, van het ergste uitgaan, 
egocentrisme en minimaliseren/mislabelen. Op basis van eerder onderzoek 
(Crick, Dodge, Crick, & Dodge, 1996; Koolen, Poorthuis, & van Aken, 2012; 

Merk, de Castro, Koops, & Matthys, 2005) werd verwacht dat reactieve agressie 
specifiek gerelateerd zou zijn aan ‘anderen de schuld geven’ en ‘van het ergste 
uitgaan’. Van proactieve agressie werd verwacht dat het gerelateerd zou zijn aan 
‘egocentrisme’ en ‘minimaliseren/mis-labelen’. Er werd een groep adolescenten 

met ernstige gedragsproblemen onderzocht waarvan 46 adolescenten uit een 
JeugdzorgPlus instelling en 125 van een speciale school voor jongeren met 
gedragsproblemen. Alle adolescenten namen deel aan een interventie gericht op 
het verminderen van agressief gedrag. De resultaten lieten zien dat de denkfout 

‘anderen de schuld geven’ met name belangrijk was voor veranderingen in 
reactieve agressie na de interventie, terwijl voor veranderingen in proactieve 
agressie alle vier de denkfouten belangrijk waren. In overeenstemming met 
hoofdstuk 2, zouden de huidige resultaten deels verklaard kunnen worden door 

het verschil in ernst van agressie tussen beide subtypen. Proactieve agressie is 
hierbij mogelijk een indicatie voor ernstigere gedragsproblemen en hangt 
daardoor samen met meer denkfouten dan reactieve agressie. Samenvattend laten 
de resultaten in hoofdstuk 3 en 4 zien dat sociaal-cognitieve processen, zoals 
sociale informatieverwerking en cognitieve denkfouten, een belangrijke rol 

spelen in agressief gedrag.  

Executief functioneren 

De adolescentie is een periode waarin de cognitieve controle, ook wel executief 
functioneren genoemd, toeneemt (Crone, 2009; De Luca et al., 2003; Huizinga, 

Dolan, & van der Molen, 2006). Executieve functies zijn cognitieve capaciteiten 
waaronder plannen, inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit die 
betrokken zijn bij meer complexe gedragingen zoals beslissingen maken, gedrag 
aanpassen en problemen oplossen. Ze zijn daarmee belangrijk voor dagelijkse 

situaties en betrokken bij de constante aanpassing van ons gedrag aan de 
veranderingen in de omgeving (Jurado & Rosselli, 2007). Onderzoek wijst uit dat 
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verminderd executief functioneren gerelateerd is aan antisociaal gedrag (inclusief 

delinquentie, antisociale gedragsstoornissen en psychopathie). Er wordt 
verondersteld dat dit een risicofactor is voor de ontwikkeling en de persistentie 
van antisociale gedragsproblemen (Morgan & Lilienfeld, 2000; Ogilvie, Stewart, 
Chan, & Shum, 2011).  

 Disfunctie van de frontale hersenkwabben (o.a. orbitofrontale cortex) 
wordt gedacht bij te dragen aan antisociaal gedrag (Blair, 2004). De adolescentie 

lijkt met name een interessante periode voor onderzoek naar de relatie tussen 
gedragsveranderingen en executief functioneren, vanwege de snelle groei en 
ontwikkeling van de hersenen (cognitieve groei) in deze periode (Lee et al., 
2014). Toch is onderzoek naar antisociaal gedrag en executief functioneren in 
kinderen en adolescenten m.b.t. gedragsveranderingen en/of behandel-

responsiviteit erg schaars en de beschikbare resultaten zijn tegenstrijdig (Cornet, 
van der Laan, Nijman, Tollenaar, & de Kogel, 2015; Mullin & Simpson, 2007).  

 In hoofdstuk 5 werd onderzocht of executief functioneren een 

voorspellende waarde had voor gedragsveranderingen voor en na gesloten 
behandeling in een JeugdzorgPlus instelling. Dit werd onderzocht bij 94 
adolescenten met ernstige gedragsproblemen, waarvan 58 een nameting hadden 

bij ontslag. De onderzoeksresultaten lieten zien dat verminderde inhibitie bij 
opname gerelateerd was aan meer antisociale gedragsproblemen bij opname. 
Voor wat betreft planningsvaardigheden bleek er een omgekeerd verband. Betere 
planningsvaardigheden bij opname waren gerelateerd aan meer antisociale 

gedragsproblemen bij zowel opname als ontslag. Verder lieten de resultaten zien 
dat er geen aanleiding was om aan te nemen dat het executief functioneren een 
voorspellende waarde had voor de veranderingen m.b.t. antisociale 
gedragsproblemen (namelijk verschilscores). Bovendien wees dit onderzoek uit 

dat 54.5% van de adolescenten geen veranderingen in hun antisociale 
gedragsproblemen lieten zien. Interessant genoeg lieten de onderzoeksresultaten 
van Bergvall en zijn collega’s (2001) tevens uiteenlopende relaties zien m.b.t. 
executieve functies in ernstig gewelddadige volwassenen. Wellicht is de relatie 
tussen executief functioneren en antisociaal gedrag toch niet zo uniform als 

aanvankelijk werd gedacht (Ogilvie et al., 2011). Het lijkt hierbij belangrijk om 
de diversiteit in de verschillende componenten van het executief functioneren, 
zoals planningsvaardigheden en inhibitie, te erkennen (Miyake et al., 2000).  
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Mogelijk hebben de verschillende componenten een andere relatie met 
antisociaal gedrag in de adolescentie.  

Ontwikkeling van de hersenenstructuren 

De menselijke hersenen ontwikkelen door tot in de vroege volwassenheid en 

hierbij vertonen regionale hersengebieden verschillende ontwikkelingspatronen 
(Shaw et al., 2008; Wierenga, Langen, Oranje, & Durston, 2014). Structural 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) technieken (beeldvormende technieken op 
basis van magnetische resonantie) zijn in staat om gedetailleerde afbeeldingen 
van de hersenen te genereren. Vele MRI studies hebben uitgewezen dat 

hersenafwijkingen in de frontale kwabben, de temporale kwab, en delen van het 
limbische systeem gerelateerd zijn aan antisociaal gedrag (e.g., De Brito et al., 
2009; Fairchild et al., 2011; Fairchild, Hagan, et al., 2013; Wahlund & 
Kristiansson, 2009; Weber, Habel, Amunts, & Schneider, 2008).  

 Het is belangrijk om in het onderzoek naar de geestelijke gezondheid 
van adolescenten de ontwikkeling van de hersenen in overweging te nemen. Een 

afwijkende hersenontwikkeling kan een kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van 
psychopathologie vormen (Di Martino et al., 2014; Shaw, Gogtay, & Rapoport, 
2010). Er zijn eerste aanwijzingen gevonden dat een vertraagde of afwijkende 
hersenontwikkeling een onderliggend mechanisme zou kunnen zijn voor ernstig 

antisociaal gedrag (De Brito et al., 2009). Echter is er momenteel geen 
longitudinaal onderzoek beschikbaar om dit te bevestigen.  

In hoofdstuk 6 werd onderzocht of de hersenontwikkeling samenhangt 

met de ontwikkeling van antisociaal gedrag tijdens de adolescentie. Daarbij werd 
gekeken naar de dikte van de hersenschors (cortex) en het volume van specifieke 
hersengebieden. Er werden 145 Australische jonge adolescenten uit de normale 
populatie onderzocht (waarvan 138 een aan tweede meting in de midden 

adolescentie en 104 aan een derde meting in de late adolescentie deelnamen). 
Binnen deze groep werden drie ontwikkelingstrajecten van antisociaal gedrag 
geïdentificeerd: een stabiel lage, een tijdelijke verhoogde (desisterend), en een 
gemiddeld antisociale groep. De tijdelijk verhoogde groep liet een afwijkend 

ontwikkelingstraject zien vergeleken met de andere twee groepen in de 
dorsolaterale prefrontale cortex (dl-PFC), de anterior cingulate cortex (ACC) en 
de hippocampus. Dit suggereert dat een afwijkende ontwikkeling in deze 
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hersengebieden gerelateerd is aan (tijdelijk) verhoogde antisociale gedrags-

problemen. 

Naast corticale en subcorticale hersenontwikkeling, vindt er ook 

ontwikkeling van connectiviteit (de verbinding tussen hersengebieden) plaats via 
witte stof banen in de hersenen. Onderzoek naar connectiviteit in de hersenen 
kan mogelijk de relatie tussen een afwijkende hersenontwikkeling en antisociaal 
gedrag verder ontrafelen. Voorgaande studies naar witte stof banen en 

antisociaal gedrag in adolescenten hebben zich met name gericht op de kwaliteit 
(d.i. integriteit) van de witte stof (d.i. ‘Fractional Anisotropy’ [FA]). Deze 
studies hebben tot nu toe tegenstrijdige resultaten laten zien. Sommige studies 
laten verminderde integriteit zien (Breeden, Cardinale, Lozier, VanMeter, & 
Marsh, 2015; Haney-Caron, Caprihan, & Stevens, 2014) terwijl anderen 

verhoogde integriteit laten zien (Passamonti et al., 2012; Sarkar et al., 2012; 
Zhang et al., 2014). Om dit verder te onderzoeken werd in hoofdstuk 7 de 
relatie tussen witte stof integriteit (FA) en antisociaal gedrag (‘conduct 
problems’) onderzocht in deels dezelfde groep Australische adolescenten als in 

hoofdstuk 6. De onderzoeksresultaten wezen uit dat een verhoogde mate van 
antisociale gedragsproblemen gerelateerd was aan verminderde witte stof 
integriteit (FA) in de hersenen. Verder gaven de resultaten aan dat verschillen in 
de witte stof integriteit tussen de midden en late adolescentie, niet gerelateerd 

waren aan veranderingen in antisociale gedragsproblemen. Samenvattend gaven 
de resultaten uit hoofdstuk 6 en 7 beiden aan dat afwijkingen in de 
hersenontwikkeling gerelateerd zijn aan antisociale gedragsproblemen tijdens de 
adolescentie.  

Een geïntegreerd model  

Het wordt verondersteld dat executief functioneren en sociale cognities worden 
beïnvloed door veranderingen in de hersenstructuur (d.i. hersenontwikkeling, 
Blakemore & Choudhury, 2006). Zodoende zou een afwijkende hersen-

ontwikkeling kunnen bijdragen aan problemen in het executief functioneren en 
problemen in sociale cognities, wat vervolgens weer zou leiden to antisociale 
gedragsproblemen. Van Goozen en collega’s (2007) hebben een theoretisch 
model ontwikkeld met een wederkerige relatie tussen neurobiologische tekorten 
en cognitieve/emotionele problemen, die beiden de ontwikkeling van antisociaal 

gedrag beïnvloeden. Er wordt verondersteld dat deze relatie zich ontvouwt na 
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verloop van tijd, wat het belang van longitudinaal onderzoek benadrukt (van 
Goozen et al., 2007). 

Het huidige proefschrift ondersteunt het idee dat sociaal-cognitieve en 

neurobiologische processen de ontwikkeling van antisociale gedragingen tijdens 
de adolescentie faciliteren. Echter, deze onderliggende processen werden allen 
apart onderzocht in hun relatie tot antisociaal gedrag. De volgende stap is om te 
onderzoeken hoe de relatie tussen de ontwikkeling van de hersenen, executief en 

sociaal-cognitief functioneren verloopt gedurende de adolescentie en hoe dat zich 
verhoudt tot de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Dergelijk onderzoek zal de 
onderliggende neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij de 
ontwikkeling en de persistentie van antisociaal gedrag, verder kunnen ontrafelen. 

Beperkingen  

Een van de problemen in longitudinaal onderzoek naar (ernstig) antisociaal 
gedrag is het includeren en blijven motiveren van deelnemers aan het onderzoek. 
Vaak heeft men in longitudinale studies te maken hoge uitval, soms vooral van de 

meest problematische deelnemers, of het betreft kleine onderzoeksgroepen. 
Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 wordt een hoge uitval beschreven. Een zogenaamde 
‘drop-out analyse’ toonde aan dat denkfouten in hogere mate aanwezig waren in 
diegene die uitvielen tijdens de studie. Deze uitvallers verschilden echter niet in 

agressief gedrag met de niet-uitvallers. Dit geeft aan dat de niet-uitvallers 
representatief zijn voor de totale groep m.b.t. agressief gedrag. Ondanks, of 
misschien zelfs juist vanwege deze uitdaging, blijft het belangrijk om 
adolescenten met ernstige antisociale gedragsproblemen te onderzoeken. 

Uiteindelijk kan dergelijk onderzoek bijdragen aan nieuwe inzichten welke 
bestaande behandelingen kunnen verbeteren of de ontwikkeling van nieuwe 
interventies kan ondersteunen.  

 Onderzoek toont aan dat de prevalentie van antisociaal gedrag in 
mannen hoger is en er lijken tevens sekseverschillen te bestaan in de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag, co-morbide problemen, fysiologische 
factoren en risicofactoren (Berkout, Young, & Gross, 2011). Doordat antisociaal 
gedrag vaker voorkomt in jongens kan het lastiger zijn om meisjes met ernstig 
antisociaal gedrag te includeren (zoals in hoofdstuk 6). Toekomstig onderzoek 
dient te streven naar een hoger aantal meisjes (zowel als jongens) met ernstige 
antisociale gedragsproblemen. 
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 In de meeste studies in het huidige proefschrift is gebruik gemaakt van 

zelfrapportagevragenlijsten, die gevoelig zijn voor sociale wenselijkheid. In 
hoofdstuk 4 was het mogelijk om deelnemers te excluderen op basis van 
ongebruikelijk antwoorden die duidden op sociale wenselijkheid. Hiermee werd 
het effect van sociale wenselijkheid aanzienlijk verminderd. Dit was helaas niet 

mogelijk voor de andere studies in het huidige proefschrift.  

Klinische implicaties en aanbevelingen  

De onderzoeksresultaten uit het huidige proefschrift geven nieuwe 
aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek naar antisociaal gedrag en 

aanwijzingen voor effectievere behandeling op maat. Ondanks dat reactieve en 
proactieve agressie te onderscheiden zijn, werd aangetoond dat deze concepten 
op individueel niveau een weinig specifieke klinische bruikbaarheid hebben. Met 
name de ernst van agressie bleek van belang in de klassen-indeling  op basis van 

agressie van individuen. De aanwezigheid van proactieve agressie lijkt dan ook 
eerder een indicatie voor een ernstigere vorm van agressie dan dat het een 
kwalitatief andere vorm van agressie bij adolescenten definieert. Zodoende 
zouden klinische professionals de aanwezigheid van proactieve agressie als 
indicator kunnen beschouwen voor ernstige antisociale gedragsproblemen. Op 

deze wijze zouden jongeren kunnen worden geïdentificeerd die een intensievere 
behandeling nodig hebben. 

 Veelbelovende interventies voor antisociale gedragsproblemen zijn de 

cognitieve gedragsbehandelingen, zoals de agressieregulatie therapie en EQUIP 
(Brugman & Bink, 2011; Goldstein, Glick, Carthan, & Blancero, 1994; Hatcher et 
al., 2008). Dergelijke cognitieve gedragsbehandelingen zijn  gericht op het 

veranderen van cognitieve denkfouten, overtuigingen en schema’s om zo het 
probleemgedrag te veranderen. De huidige onderzoeksresultaten wezen uit dat 
reactieve en proactieve agressie beiden gerelateerd waren aan specifieke stappen 
in sociale informatieverwerking (SIP), zoals encoderen en respons generatie. 

Deze problemen zouden een specifiek doelwit kunnen vormen voor de 
behandeling van agressie. Toekomstig longitudinaal onderzoek zal moeten 
uitwijzen of deze problemen in sociale informatieverwerking ook te vertalen zijn 
in effectievere behandelvormen.  
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 Tevens werd aangetoond dat cognitieve denkfouten gerelateerd zijn 

aan de gedragsverandering van agressie. In overeenstemming met hoofdstuk 2, 
verklaart de ernst van agressie mogelijk waarom proactieve agressie samenhing 
met meer denkfouten dan reactieve agressie. Hieruit volgend zouden 

adolescenten met minder ernstige agressie (reactieve agressie) baat hebben bij de 
behandeling van denkfouten met een specifieke focus op ‘anderen de schuld 
geven’. Adolescenten met ernstiger agressief gedrag (proactieve agressie) 
daarentegen, zouden baat hebben bij de behandeling met een focus op alle vier de 
denkfouten.  

 Vaske en collega’s (2011) beargumenteren dat er een biologische basis 
(zoals  executief functioneren) is voor behandeleffectiviteit, hoewel dit niet werd 

bevestigd in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk beslaat een van de weinige onderzoeken 
naar het executief functioneren in relatie tot de ernst van de antisociale 
gedragsproblemen van jongeren in een gesloten behandelsetting. Geen van de 
onderzochte executieve functies had echter voorspellende waarde voor 

veranderingen in antisociale gedragsproblemen na behandeling. Dit geeft aan dat 
bevindingen uit voorgaand onderzoek naar executieve disfuncties in antisociale 
volwassenen wellicht niet te generaliseren zijn naar jongeren in een gesloten 
behandelsetting en/of jongeren in de algemene populatie. Bovendien wees dit 

onderzoek uit dat 54.5% van de adolescenten geen veranderingen in hun 
antisociale gedragsproblemen lieten zien. Deze resultaten bevestigen dat er nog 
volop ruimte is voor verbetering en laat zien dat het van groot belang is 
onderzoek uit te voeren ten behoeve van nieuwe en verbeterde behandelingen 
(Souverein et al., 2013). 

In de twee hoofdstukken betreffende de ontwikkeling van het brein werd 
aangetoond dat een afwijkende ontwikkeling van de hersenen gerelateerd was 

aan antisociale gedragsproblemen in de adolescentie. Een afwijkende 
ontwikkeling van de corticale dikte in de prefrontale cortex (dl-PFC) en de 
anterior cingulate cortex (ACC), alsook het volume van de hippocampus hangen 
mogelijk samen met gebrekkige emotieherkenning, afwijkende emotiecontrole en 

autonome regulatie. Dit leidt vervolgens mogelijk tot antisociaal gedrag tijdens 
de adolescentie. Zodoende vormen deze neurobiologische factoren potentiële 
neurobiologische markers voor antisociale adolescenten. Tevens zou witte stof 
integriteit (d.i. FA) in de unicate fasciculus (UF) een potentiële marker kunnen 

vormen voor ernstige antisociale gedragsproblemen. Mogelijk draagt witte stof 
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integriteit bij aan de variatie in antisociale gedragsproblemen door middel van 

een verlaagde connectiviteit tussen frontale en limbische systemen. Het is aan te 
raden om in toekomstige studies deze potentiële neurobiologische markers 
verder te onderzoeken door middel van longitudinaal onderzoek, met meerdere 
metingen gedurende de adolescentie. Met betrekking tot  attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is de behandeluitkomst in verband 
gebracht met vertraagde, doch uiteindelijk normaliserende, hersenontwikkeling 
(Shaw et al., 2010). Mogelijk kan onderzoek naar behandeluitkomst tevens 
waardevolle resultaten opleveren m.bt. antisociaal gedrag, namelijk of een 

afwijkende, doch uiteindelijk normaliserende hersenontwikkeling,  samenhangt 
met een afname van antisociaal gedrag in de late adolescentie of volwassenheid.  

Het huidige proefschrift heeft bijgedragen aan het groeiende bewijs dat 

zowel cognitieve als neurobiologische processen (hersenontwikkeling)  
betrokken zijn bij het antisociale gedrag van adolescenten. Neurobiologische 
processen beïnvloeden mogelijk de relatie tussen cognitieve processen en 
antisociaal gedrag. Een beter geïntegreerd model van de relaties tussen 

cognitieve, neurobiologische processen en adolescent antisociaal gedrag (zoals 
van Goozen et al., 2007)  zal leiden tot een beter beeld van de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag tijden de adolescentie, en uiteindelijk effectievere preventie en 
behandelingen op maat (Lee et al., 2014; Vaske et al., 2011).  
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