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Kinderen die op jonge leeftijd met de politie in aanraking komen - onder de twaalf wordt 
gesproken over ‘twaalfminners’ – lopen het risico om op latere leeftijd allerlei psychische, sociale 
en lichamelijke problemen te krijgen. Delinquent gedrag op de kinderleeftijd wordt echter vooral 
in verband gebracht met ernstige criminaliteit in de volwassenheid. Gelukkig maakt slechts een 
deel van de twaalfminners zo’n ‘persisterende antisociale ontwikkeling’ door, terwijl het 
politiecontact bij een ander deel van hen slechts een incident blijkt en er bij weer andere 
kinderen sprake is van een voorbijgaand antisociaal gedragspatroon. Het is belangrijk om beter te 
begrijpen wat de risicofactoren zijn voor een persisterende antisociale ontwikkeling , zodat 
interventies zich op de meest relevante mechanismen kunnen richten.. We weten al dat zowel 
bepaalde psychologische factoren (bijvoorbeeld een negatieve attitude ten opzichte van 
autoriteit) als sociale of omgevingsfactoren (bijvoorbeeld geweld of middelengebruik in het gezin) 
een risicofactor vormen voor een antisociale ontwikkeling. Onderzoek naar biologische factoren is 
relatief nieuw, maar ook deze (bijvoorbeeld een lagere hartslag) lijken samen te hangen met het 
ontwikkelen van antisociaal gedrag. Het is echter niet bekend of de genoemde risicofactoren voor 
antisociaal gedrag ook  de groep van kinderen die op jonge leeftijd met politie in aanraking 
komen voorspellend zijn voor (persisterend) antisociaal gedrag in de volwassenheid.  

Wel is gedurende de laatste decennia duidelijk geworden dat een bepaalde subgroep 
van kinderen die met de politie in aanraking komt een verhoogd risico heeft, namelijk de 
subgroep met kenmerken waarnaar bij volwassen criminelen wordt verwezen als 
‘psychopathische persoonlijkheidstrekken’. Het gaat daarbij om kille-emotieloze trekken (weinig 
empathie, geen wroeging, weinig emotie), grandioos-manipulatieve trekken (narcisme, liegen, 
manipuleren) en impulsief-onverantwoordelijke trekken (onbetrouwbaarheid, weinig geven om 
school of werk, middelenmisbruik en ander risicogedrag). Er is kritiek  geuit op het lichtvaardig 
classificeren van dergelijk gedrag van kinderen als ‘psychopathische trekken’, met name omdat 
ook binnen deze subgroep een deel van de kinderen later géén noemenswaardig antisociaal 
gedrag en ook geen psychopathische trekken zal vertonen. Toch blijken kinderen die veel van deze 
kenmerken vertonen op groepsniveau een verhoogd risico te lopen op het persisteren van het 
antisociale gedrag tot in de volwassenheid.  

Daarbij is de laatste jaren gebleken dat groepen jongeren en volwassenen met 
psychopathische trekken, vergeleken met proefpersonen zonder zulke trekken, bepaalde 
verschillen in hersenfunctie- en structuur laten zien die relevant zouden kunnen zijn voor het 
begrijpen van persisterend antisociaal gedrag. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verschillen in 
hersenfunctie tijdens het verwerken van informatie over beloning, verlies, angst en empathie, 
maar ook om verschillen in hersenstructuur of om verschillen in de verbindingen tussen bepaalde 
hersengebieden. Echter, hoewel deze bevindingen relevant zijn voor het begrijpen van 
psychopathische trekken, betekent dit niet dat de gevonden verschillen ook daadwerkelijk 
samenhangen met persistentie van antisociaal gedrag: onder kinderen met persisterend 
antisociaal gedrag zijn er bijvoorbeeld ook die geen psychopathische persoonlijkheidstrekken 
laten zien. Bovendien is het daarbij belangrijk te beseffen dat de kille-emotieloze-, grandioos-
manipulatieve- en impulsief-onverantwoordelijke trekken wel eens manifestaties zouden kunnen 
zijn van ‘dysfuncties’ van meerdere biologische systemen (zoals deze trekken ook weer specifiek 
samenhangen met andere psychologische en criminologische maten). Daarbij  zijn deze 
verschillende psychopathische trekken onderling gecorreleerd. Het is daarom niet altijd duidelijk 
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of een associatie met hersenfunctie- of structuur niet beter door één van de andere kenmerken 
verklaard kan worden. Meer en meer specifiek onderzoek naar de onderlinge samenhang tussen 
deze variabelen (persisterend antisociaal gedrag, de verschillende psychopathische trekken en 
hersenfunctie en hersenstructuur) is dus nodig. Hierbij moet tenslotte worden opgemerkt dat bij 
het onderzoek naar hersenfunctie- en structuur in deze populatie aandacht voor één set 
omgevingsfactoren – mishandeling, misbruik en verwaarlozing – niet mag ontbreken omdat zij 
ook geassocieerd zijn met bepaalde biologische maten. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat richt zich daarom op de 
samenhang tussen hersenfunctie- en structuur en hoog-risico ontwikkelingspatronen bij 
adolescenten met een voorgeschiedenis van arrestatie voor het twaalfde levensjaar. Om deze 
samenhang te onderzoeken kregen 150 proefpersonen uit een twaalfminners-cohort van 364 
jongeren een MRI-scan, werd er bij hen een gestructureerd psychiatrisch interview afgenomen en 
vulden zij vragenlijsten in. Tijdens de MRI-scan werden een aantal maten voor hersenfunctie en –
structuur gemeten. Ten eerste werd de hersenfunctie tijdens twee experimenten onderzocht 
(fMRI): namelijk tijdens het aan- en afleren van de samenhang tussen een neutrale stimulus en 
een angstige stimulus (angstconditionering of angstleren) en tijdens het anticiperen en verwerken 
van een financiële beloning of -verlies. Ten tweede werden de dichtheid en het volume van de 
grijze stof van de hersenen (dat wil zeggen de delen waarin zich de cellichamen van zenuwcellen 
bevinden; middels ) gemeten. Ten derde werden de verbindingen in de 
hersenen onderzocht op zowel structureel niveau (waarbij de structurele eigenschappen van de 
witte stof, de ‘uitlopers’ van de zenuwcellen die hen onderling verbinden, werden uitgedrukt in 

) als op functioneel niveau (waarbij gekeken wordt naar de mate van 
synchronisatie van activiteit in netwerken van hersengebieden tijdens rust; 

). Middels het psychiatrisch interview werd het beloop van 
gedragsstoornissen (hierna , afgekort als DBD) over de tijd 
onderzocht, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen een voorbijgaande versus een 
persisterende vorm van DBD. Middels de vragenlijsten werden de bovengenoemde 
psychopathische trekken in de late adolescentie gemeten en werden proefpersonen bevraagd of 
er in hun gezin sprake was geweest van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Hieronder 
worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
 

In onze fMRI-studie naar angstconditionering bleek tegen de verwachtingen in zowel 
voorbijgaande als persisterende DBD samen te gaan met een verhoogde hersenactiviteit in 
angstgebieden tijdens het aanleren ( ) en afleren ( ) van geconditioneerde 
angstresponsen. Het lijkt er daarmee namelijk op dat een afwijkende verwerking van angst wel 
een rol speelt in het ontwikkelen van gedragsstoornissen maar niet in het voortbestaan ervan. De 
verschillen van beide DBD-subgroepen ten opzichte van de controlegroep werden gemedieerd 
door de aanwezigheid van impulsief-onverantwoordelijke psychopathische trekken, die op hun 
beurt samenhingen met hogere angstresponsen. In een regressiemodel waarin werd 
gecontroleerd voor samenhang met de andere psychopathische trekken, bleken zowel impulsief-
onverantwoordelijke als grandioos-manipulatieve trekken positief samen te hangen met 
abnormale angstresponsen, terwijl kille-emotieloze trekken daar negatief mee samenhingen.  
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Om meer inzicht te krijgen in hoe proefpersonen de informatie verwerkten die zij 
tijdens het angstleerproces aangeboden kregen, voerden we vervolgens een ‘computational 
modelling’1 studie uit ( ). Gevonden werd dat zowel kille-emotieloze als impulsief-
onverantwoordelijke trekken geassocieerd waren met grotere onzekerheid in de representatie 
van de samenhang van geconditioneerde stimuli in de hersenen. Alleen impulsief-
onverantwoordelijke waren echter geassocieerd met hogere onzekerheid in de  representatie van 
de waarschijnlijkheid van verandering in samenhang van de aangeboden stimuli. Dit soort 
processen zouden relevant kunnen zijn voor het begrijpen van de eerder gevonden verschillen in 
angstleren maar verder onderzoek is daarvoor nodig. 

In de fMRI studie waarin werd gekeken naar de verwerking van beloning en verlies 
( ) hadden alleen jongeren met een persisterende DBD verlaagde responsen in het 
ventrale striatum tijdens beloning, terwijl ze verhoogde responsen hadden in de amygdala tijdens 
verlies. Kille-emotieloze trekken hingen samen met lagere responsen in de amygdala tijdens 
verwerking van beloning. Deze processen lijken dus relevant voor de ontwikkeling van 
persisterend antisociaal gedrag. Mogelijk wordt dit verklaard door hun belang voor het af- en 
aanleren van gedrag (operante conditionering) – wat een essentieel onderdeel is van zowel 
opvoeding als van de therapievorm die jongeren met DBD vaak krijgen – en mogelijk voor het 
ontstaan van een vijandige interpretatie van neutrale situaties – waardoor gemakkelijk conflicten 
kunnen ontstaan.  

Concluderend lijken binnen de door ons onderzochte groep afwijkingen in de 
verwerking van angst in de hersenen wel een rol te spelen bij  het ontwikkelen van antisociaal 
gedrag maar lijken zij geen rol te spelen bij het voortbestaan van antisociaal gedrag, terwijl 
afwijkingen in de hersensystemen die te maken hebben met beloning en verlies wel van invloed 
zijn op het persisteren van antisociaal gedrag tot in de late adolescentie. Daarbij lijken 
psychopathische trekken van belang voor het begrijpen van verstoorde verwerking van angst, 
beloning en verlies bij jongeren met gedragsstoornissen en lijken deze trekken verschillende 
onderliggende biologische mechanismen te hebben. 

  

Voor het beter begrijpen van de verschillende psychopathische trekken bij antisociale jongeren 
hebben we naast de genoemde functionele MRI-maten ook gebruik gemaakt van structurele MRI 
en van functionele en structurele maten van verbinding in de hersenen. In de structurele MRI-

                                                             
1 Deze benadering kan het best worden begrepen wanneer de hersenen worden beschouwd als de 
‘computer’ die ze zijn, een computer die uitkomsten zoals ‘mate van angst’ uitrekent met behulp van een 
complex mathematisch angstleermodel op basis van waarnemingen in de buitenwereld. De variabelen in het 
angstleermodel worden in de hersenen gerepresenteerd als mate van activiteit in angstgebieden, waarbij 
verschillende variabelen in hetzelfde gebied verwerkt kunnen worden. De gemeten hersenactiviteit tijdens 
angstconditionering wordt bij deze benadering dan ook beschouwd als een samengestelde maat en wordt 
middels een model opgesplitst in verschillende variabelen die nodig zijn om effectief angst te kunnen 
aanleren op basis van het aangeboden experiment (bijvoorbeeld een representatie voor de inschatting dat 
een neutrale stimulus en een angstige stimulus met elkaar samenhangen, of voor de waarschijnlijkheid dat 
deze later niet meer met elkaar zullen samenhangen). Speciale aandacht werd in deze studie besteed aan 
onzekerheid in de representatie van de verschillende mathematische variabelen die samen coderen voor het 
angstleerproces in de hersenen. 
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studie ( ) werd gevonden dat het aantal aanwezige symptomen van een antisociale 
gedragsstoornis positief samenhing met de  dichtheid van de grijze stof in de amygdala, terwijl 
kille-emotieloze trekken negatief samenhingen met deze maat in de amygdala en insula. 
Daarnaast werd gevonden dat het volume van de grijze stof in de insula positief samenhing met 
kille-emotieloze trekken wanneer een proefpersoon laag scoorde op de symptomen van een 
antisociale gedragsstoornis maar negatief wanneer een proefpersoon hoog scoorde op de 
gedragsstoornissymptomen.  

Met betrekking tot de structurele connectiviteit ( ) werden positieve 
associaties gevonden tussen grandioos-manipulatieve trekken en een maat voor de sterkte van 
wittestofverbindingen door het hele brein. Kille-emotieloze trekken hingen ook positief samen 
met deze maat voor connectiviteit in een aantal wittestofbanen..  

Tenslotte werd gevonden dat, wanneer een maat voor de gesynchroniseerde activiteit 
in netwerken van hersengebieden tijdens rust werd onderzocht  ( ), een deel van de 
frontaalkwab een verhoogde mate van functionele verbondenheid vertoonde met het 
zogenaamde netwerk (dat van belang is voor allerlei processen, waaronder moreel 
redeneren) bij een hogere mate van kille-emotieloze trekken. Impulsief-onverantwoordelijke 
trekken daarentegen waren geassocieerd met verschillen in connectiviteit in de  
netwerken, die van belang zijn voor bijvoorbeeld het controleren van gedrag. Deze bevindingen 
zouden relevant kunnen zijn voor het begrijpen van verstoorde moraliteit, respectievelijk 
impulscontrolestoornissen, bij deze trekken, maar verder onderzoek op dat vlak is nodig.  

Samen suggereren deze studies dat psychopathische trekken tijdens de late 
adolescentie manifestaties zijn van de structuur en connectiviteit van verschillende 
hersensystemen en dat zij daarmee niet kunnen worden gereduceerd tot één afwijking of 
verklarend mechanisme.  

Zoals eerder genoemd kan het voor het begrijpen van de neurobiologische verschillen onder 
antisociale jongeren relevant zijn om behalve naar verschillen in gedrag- en 
persoonlijkheidskenmerken ook te kijken naar eerdere blootstelling aan bepaalde 
omgevingsfactoren. Wij hebben om deze reden in een fMRI studie ook gekeken naar de associatie 
tussen dein de late adolescentie door jongeren gerapporteerde mate van  misbruik en 
verwaarlozing in de kindertijd en de neurale verwerking van beloning en verlies ( ). 
Daarbij vonden we dat fysieke mishandeling geassocieerd was met hogere responsen in het 
ventrale striatum tijdens anticipatie van beloning en straf, terwijl fysieke verwaarlozing 
samenhing met lagere responsen in het ventraal striatum tijdens anticipatie van beloning. 
Seksueel misbruik tenslotte was geassocieerd met hogere responsen van het ventraal striatum 
tijdens anticipatie van verlies. Deze gedifferentiëerde patronen van associaties tussen vormen van 
kindermishandeling en hersenfuncties verklaren mogelijk een deel van de verschillen in (co-
morbide) psychiatrische aandoeningen bij deze kinderen. Daarmee zouden deze patronen van 
hersenactiviteit de biologische verankering van psychiatrische kwetsbaarheid tijdens de late 
adolescentie vormen bij jongeren die zijn blootgesteld aan negatieve omstandigheden tijdens de 
kindertijd. 
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Samenvattend laten onze studies zien dat van de onderzochte maten angstleerprocessen 
samenhangen met ontwikkeling van antisociaal gedrag, terwijl met name beloningsprocessen 
samenhangen met persistentie van dat gedrag. Daarnaast laten ze zien dat de aanwezigheid van 
bepaalde psychopathische trekken en de verschillende vormen van vroegkinderlijke 
traumatisering samenhangen met verschillen in structurele en functionele hersenmaten. Onze 
bevindingen pleiten daarmee voor een gedifferentieerde benadering van jongeren met 
antisociaal gedrag; zowel op gedragsniveau als op biologisch niveau gaat het om belangrijke 
onderlinge verschillen – een conclusie die ook voor de meeste clinici zeer herkenbaar zal zijn.  

Daarom wordt in de discussie van dit proefschrift gepleit voor specifiekere fenotypering 
in de psychodiagnostiek – waarbij de betrekkelijkheid van sommige van de huidige fenotypes 
wordt besproken – en worden interventies genoemd die de potentie hebben om de effectiviteit 
van behandeling te verhogen wanneer ze gedifferentieerd worden toegepast bij biologisch 
plausibel gedefinieerde subgroepen. Zo kan gedacht worden aan 1) het afstemmen van specifieke 
opvoedingstechnieken (bv. confrontatie, straffen) op de fenotypische kenmerken van jongeren 
met gedragsstoornissen om tot een optimaal leereffect te komen; 2) toepassing van met name 
dopaminerg werkende middelen zoals methylfenidaat bij jongeren met kille-emotieloze trekken 
om de effectiviteit van operante conditionering, zoals toegepast in cognitieve gedragstherapie, te 
verhogen (aansluitend bij eerder onderzoek dat inderdaad aanwijzingen geeft dat deze moeilijk 
behandelbare groep dan wel kan profiteren van de behandeling); 3) toepassing van middelen 
waarvan is aangetoond dat zij extinctie van angstresponsen bevorderen, zoals d-cycloserine, 
yohimbine of propranolol, bij jongeren met gestoorde angstextinctie (hetgeen samen lijkt te 
hangen met impulsief-onverantwoordelijke trekken). De effectiviteit van deze interventies moet 
echter nog worden aangetoond in vervolgonderzoek.  

Tenslotte is het essentieel om op te merken dat de bevindingen van dit onderzoek 
moeten worden begrepen binnen een biopsychosociaal samenspel van factoren, waarbij de 
huidige bevindingen een momentopname betreffen tijdens de ontwikkeling van het jeugdige 
brein. Vervolgonderzoek moet daarom longitudinaal van aard zijn om de wederzijdse 
beïnvloeding van belonings- en angstleerprocessen, gedragsmatige ontwikkeling en omgeving 
beter te begrijpen en zo inzicht te verschaffen in mogelijkheden om preventie en interventie 
effectiever te indiceren en toe te passen. 


