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Nederlandse Samenvatting
De relatie tussen neurobiologische factoren en cognitieve 
gedragstherapie voor volwassen gedetineerden
In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

neurobiologische factoren, zoals hersenfunctioneren en hartslag, en antisociaal gedrag. 

Zo weten we nu dat individuen met antisociale gedragsproblemen vaak gekenmerkt 

worden door onder meer een verlaagde hartslag in rust en lagere stresshormoonspiegels. 

Een neurowetenschappelijk perspectief is dus een belangrijke aanvulling geworden in het 

begrijpen van antisociaal gedrag.

Ondanks de groei die dit kennisgebied heeft doorgemaakt, spelen neurowetenschappelijke 

inzichten op dit moment nog nauwelijks een rol bij de behandeling van crimineel gedrag. Van 

oudsher domineren vooral psychologische en sociale factoren de manier waarop gedacht 

wordt over een effectieve aanpak van criminaliteit. Een resultaat hiervan is de centrale rol 

die cognitieve gedragstherapie (CGT) heeft binnen justitiële gedragsinterventies. In CGT 

programma’s wordt een psychologische benadering gehanteerd om cognitieve tekorten, 

zoals gebrekkige impulsbeheersing en probleemoplossingsvermogen, te verbeteren. Maar 

ondanks het feit dat CGT de meest geaccepteerde justitiële behandelvorm is, profiteren 

lang niet alle gedetineerden van deze interventie.

Het doel van deze dissertatie is onderzoeken of neurowetenschappelijke kennis meer inzicht 

kan geven op de vraag waarom CGT niet voor alle gedetineerden werkt. Allereerst wordt 

onderzocht of bepaalde neurobiologische factoren kunnen bijdragen aan het voorspellen 

van de behandeluitkomst van gedetineerden. Door deze relatie te onderzoeken trachten 

wij vanuit een neurowetenschappelijk perspectief meer zicht te krijgen op de vraag welke 

gedetineerden meer en welke minder bevattelijk zijn voor behandeling. Daarnaast stellen 

we de vraag of neurobiologische factoren veranderen door CGT. Het onderzoeken van deze 

relatie zou mogelijk antwoord kunnen geven op de vraag waarom behandeling effectief 

kan zijn in het verminderen van antisociaal gedrag. 

Om beide hoofdvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zijn eerst twee 

literatuurstudies uitgevoerd. Daarnaast zijn volwassen mannelijke gedetineerden 

gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Deze gedetineerden waren door Reclassering 

Nederland geselecteerd voor deelname aan een CGT programma, genaamd ‘Cognitieve 

Vaardigheden’ ofwel de CoVa training. In totaal deden 190 gedetineerden mee, van wie 

er 121 daadwerkelijk startten met de CoVa training en 69 een wachtlijstcontrolegroep 

vormden. Er zijn twee metingen verricht: direct na inclusie in het onderzoek en ruim 

tien weken later, nadat de CoVa groep de training had afgerond. Tijdens de metingen 
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zijn verschillende vragenlijsten en neurobiologische testen afgenomen, waaronder 

neurocognitieve taken en een hartslagmeting. Tevens zijn mentoren en CoVa trainers 

gevraagd het gedrag van gedetineerden tweemaal te evalueren. Ook gedetineerden 

hebben een evaluatielijst ingevuld. Ten slotte is ook behandeluitval meegenomen als een 

maat voor behandeluitkomst. Hieronder worden de resultaten per hoofdstuk beschreven. 

In de eerste literatuurstudie (hoofdstuk 2) wordt gekeken welke andere studies al eerder 

de voorspellende waarde van neurobiologische factoren in relatie tot de behandeluitkomst 

van individuen met antisociaal gedrag onderzochten. Er zijn tien relevante studies 

gevonden, met als belangrijkste en meest consistente uitkomst: individuen met specifieke 

neurobiologische kenmerken die wijzen op een verminderde activiteit van het zenuwstelsel, 

zoals een lage spiegel van het stresshormoon cortisol, lijken minder te profiteren van 

gedragsinterventie dan individuen met een hogere activatietoestand van het zenuwstelsel. 

Hoofdstuk 3 betreft een empirisch onderzoek naar de mate waarin neurobiologische 

kenmerken voorspellend zijn voor gedragsveranderingen na de CoVa training. Dit is 

onderzocht bij 121 gedetineerden die de CoVa training volgden tijdens de uitvoering 

van het onderzoek. De resultaten laten zien dat weinig factoren voorspellend blijken te 

zijn voor de behandeluitkomst van gedetineerden. Niettemin zijn er aanwijzingen dat 

degenen die minder goed op een aandacht/concentratie taak scoren, een verhoogde kans 

hebben om voortijdig met de CoVa training te stoppen. Deze aandacht/concentratie taak 

lijkt behandeluitval beter te kunnen voorspellen dan bijvoorbeeld zelf-gerapporteerde 

motivatie of leeftijd.

De tweede literatuurstudie richt zich op veranderingen in neurobiologische kenmerken 

als gevolg van interventie (hoofdstuk 4). In totaal werden elf studies gevonden. De 

belangrijkste bevinding is dat bij kinderen en adolescenten met antisociaal gedrag specifieke 

neurobiologische processen ‘normaliseren’ na het volgen van gedragsinterventie. Zo blijkt 

dat bij kinderen die voorafgaand aan behandeling een te laag cortisolniveau hebben, de 

cortisolspiegel kan toenemen door behandeling. Daarnaast laat de literatuurstudie zien 

dat er aanwijzingen zijn voor een samenhang tussen neurobiologische veranderingen en 

gedragsverbeteringen.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven in hoeverre neurobiologische factoren veranderen 

bij gedetineerden die deelnemen aan de CoVa training. Om dit te onderzoeken is 

gebruikt gemaakt van de volledige onderzoeksgroep (zowel CoVa-deelnemers als 

de controlegroep). De resultaten van dit hoofdstuk laten geen veranderingen in 

neurobiologische factoren zien door toedoen van  de CoVa training. Ook worden er 
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nauwelijks gedragsverbeteringen gevonden bij de groep die de CoVa training volgde 

vergeleken met de wachtlijstcontrolegroep.

In het laatste hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de criminologie gebruik 

zou kunnen maken van neurobiologische meetinstrumenten. Zoals de resultaten van 

deze dissertatie aantonen, vereist het gebruik van neurobiologische instrumenten 

niet per definitie ingewikkelde kennis of dure apparatuur, maar kunnen ‘simpele’ 

meetinstrumenten, zoals een aandacht/concentratie taak, eenvoudig voor criminologische 

onderzoeksdoeleinden gebruikt worden.

De resultaten van deze dissertatie tonen aan dat er bewijs is voor een relatie tussen  

neurobiologische kenmerken en behandeluitkomst van gedetineerden. Met dit onderzoek 

hebben we laten zien dat een neurowetenschappelijk benadering van betekenis kan zijn om 

meer inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen van correctionele gedragsinterventie. 

Aan de andere kant laten de resultaten ook zien dat dit onderzoeksgebied nog zeer jong 

en exploratief is. Niettemin hebben de bevindingen van deze dissertatie verschillende 

implicaties voor de praktijk. 

Een eerste aanbeveling is de toevoeging van de aandacht/concentratie taak aan de 

huidige behandelselectieprocedure van de CoVa training; zo kunnen gedetineerden met 

aandachtsproblemen voortijdig opgemerkt worden. Een vervolgstap is deze gedetineerden 

extra begeleiding geven tijdens de CoVa training zodat behandeluitval mogelijk beperkt kan 

worden. Echter, het verbeteren van de behandelselectieprocedure zal niet voldoende zijn. 

De resultaten van deze dissertatie suggereren namelijk ook dat de huidige behandelvorm 

waarschijnlijk niet voldoende toereikend is om duidelijke gedragsveranderingen teweeg 

te brengen. Het is daarom zinvol om de bestaande modules van de CoVa training 

onder de loep te nemen. Neurowetenschappelijke inzichten zouden benut kunnen 

worden om de inhoud van de CoVa training aan te passen. Zo weten we bijvoorbeeld uit 

neurowetenschappelijk onderzoek dat individuen met antisociaal gedrag vaak problemen 

ervaren met het werkgeheugen. Mogelijk dat een aanvullende CoVa module, die zich richt 

op werkgeheugen, tot een effectievere aanpak van crimineel handelen en denken leidt. Een 

laatste aanbeveling is dat naast het verbeteren van huidige interventies ook geheel nieuwe 

interventies, die mede gebaseerd zijn op neurowetenschappelijke inzichten, ontwikkeld 

zouden moeten worden. Voorbeelden van potentieel alternatieve interventiemethoden zijn 

‘serious gaming’, voedingssupplementen en hersenstimulatie. Deze behandelmethoden 

verkeren nu nog in de onderzoeksfase, maar zouden op den duur mogelijk concreet ingezet 

kunnen worden om crimineel gedrag aan te pakken.  
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