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Samenvatting

Achtergrond
In de literatuur omtrent de geestelijke gezondheid van gedetineerden 

wordt gesuggereerd dat de gevangenispopulatie voor een groot deel bestaat 
uit mensen bij wie sprake is van executief disfunctioneren, psychiatrische en 
ontwikkelingsstoornissen of een verstandelijke beperking. Deze kwetsbaarheden 
vergroten het risico op externaliserende psychopathologie, zoals antisociaal en 
agressief gedrag. Bovendien kunnen ze het zelfstandig functioneren compliceren, 
bijvoorbeeld het zoeken en behouden van werk of een woning, of het aangaan en 
onderhouden van stabiele relaties. Dergelijke factoren dragen bij aan het risico 
op recidive. Daarbij kunnen stoornissen in de executieve functies het risico op 
crimineel gedrag verhogen door een verminderde zelfregulatie. Zelfregulatie 
is een proces dat voornamelijk wordt aangestuurd door de prefrontale cortex. 
Bij mensen met een beperkte zelfregulatie, zoals antisociale en gewelddadige 
delictplegers, blijkt sprake van zowel verminderd hersenvolume als hersenactiviteit 
in prefrontale gebieden zoals de orbitofrontale en dorsolaterale prefrontale cortex 
en de anterior cingulate cortex.

Detentie gaat gepaard met een verlies van autonomie en met een 
vermindering van fysieke activiteit, cognitieve uitdagingen en sociale interactie. 
De gevangenisomgeving staat aldus model voor een verarmde omgeving. Een 
verarmde omgeving kan een negatieve invloed hebben op prefrontaal functioneren 
en zelfregulatie. De gevangenisomgeving wordt doorgaans ook als stressvol 
ervaren, onder meer door constante gevoelens van onveiligheid, en door verlies 
van autonomie. Chronische stress verhoogt de activiteit in de amygdala en andere 
subcorticale gebieden, welke vervolgens het functioneren van de prefrontale 
cortex verminderen. Detentie leidt ook tot verstoorde slaap: één van de meest 
gehoorde klachten bij medische diensten in gevangenissen wereldwijd. Ook 
slaapproblemen kunnen het prefrontale functioneren verminderen en worden 
gezien als een risicofactor voor agressief gedrag.

Het hoofddoel van dit proefschrift is het bestuderen van de invloed van de 
gevangenisomgeving op executieve functies en zelfregulatie. Daarnaast richt 
het zich op verschillen in executief functioneren tussen gewelddadige en niet-
gewelddadige delictplegers en het executief functioneren van gedetineerden in 
het algemeen.
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Samenvatting van de onderzoeksresultaten
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking 

tot executieve functies in de reguliere gevangenispopulatie. Er worden opvallend 
weinig gecontroleerde studies gevonden. De studies hebben bovendien de nodige 
beperkingen, zoals een kleine steekproef en beperkte neuropsychologische 
batterijen. Desalniettemin worden opmerkelijke resultaten gerapporteerd. In de 
gevangenispopulatie wordt bijvoorbeeld een vermindering in aandacht en set-
shifting gevonden. Daarnaast zijn er onderzoeken die specifiek gewelddadige of 
niet-gewelddadige delictplegers onderzoeken. Uit de studies naar gewelddadige 
delictplegers blijkt sprake van verstoorde set-shifting en werkgeheugen. Uit de 
studies naar niet-gewelddadige delictplegers blijkt sprake van verstoorde inhibitie, 
werkgeheugen en probleemoplossend vermogen.

Verschillen in executief functioneren tussen gedetineerde gewelddadige en 
niet-gewelddadige delictplegers worden empirisch onderzocht in hoofdstuk 3. 
De gewelddadige delictplegers hebben significant slechtere respons inhibitie ten 
opzichte van de niet-gewelddadige delictplegers. Echter, op de andere functies, 
namelijk aandacht, planning, set-shifting, werkgeheugen en impulsiviteit/
beloningsgevoeligheid, worden geen verschillen tussen deze twee groepen 
gevonden. Een andere, opmerkelijke bevinding komt voort uit een exploratieve 
analyse over de gehele groep: er blijkt een relatie te bestaan tussen verminderde 
planning en (retrospectieve) recidive. Anders gezegd, degenen die het slechtst 
kunnen plannen hebben het meest in detentie gezeten.

Zoals eerder vermeld, vormen slaapproblemen één van de meest door 
gedetineerden gerapporteerde klachten. Deze klachten worden mogelijk 
veroorzaakt door de verarmde en stressvolle omgeving. Slaapproblemen kunnen 
echter zorgen voor verminderde zelfregulatie en een verhoogd risico op agressie. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4, komen zowel slaapproblemen als agressie 
vaak voor bij gedetineerden in Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC; een 
psychiatrische kliniek binnen de gevangenis).  De relatie tussen het slaap-waakritme 
en agressie wordt bestudeerd onder gedetineerden met een psychotische stoornis. 
Er blijkt een significante relatie tussen nachtelijke onrust, oftewel toegenomen 
activiteit in de nacht, en een toename in geagiteerd of agressief gedrag.

Hoewel verminderde zelfregulatie en executief functioneren kenmerken 
zijn van antisociale en criminele populaties, is de invloed van detentie op deze 
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functies nooit onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt de verandering in mate van 
zelfregulatie en executief functioneren na drie maanden detentie bestudeerd. 
Binnen een week nadat een gedetineerde nieuw binnenkomt wordt een uitgebreide 
neuropsychologische testbatterij afgenomen. Drie maanden later wordt 
dezelfde testbatterij nogmaals afgenomen. Er blijkt een significante toename in 
impulsiviteit, ofwel een afname in bottom-up inhibitie, terwijl top-down respons 
inhibitie niet afneemt.

In verschillende Nederlandse gevangenissen worden reeds interventies 
toegepast die de zelfregulatie van gedetineerden mogelijk positief beïnvloeden. 
Een voorbeeld van zo’n interventie is Running Therapy, op dit moment 
geïndiceerd voor patiënten met bijvoorbeeld angst of depressie. Door het 
geleidelijk verhogen van de fysieke activiteit van de gedetineerden, kunnen 
er zowel directe als indirecte positieve effecten zijn op de zelfregulatie. Het 
uitvoeren van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) blijkt in de 
Nederlandse praktijk niet haalbaar. Een implicatie zou namelijk zijn dat patiënten 
die toegewezen worden aan de controlegroep een geïndiceerde behandeling niet 
zouden krijgen, omdat zij bijvoorbeeld voor een aantal maanden op een wachtlijst 
worden geplaatst. In hoofdstuk 6 worden daarom de moeilijkheden rondom het 
organiseren van een dergelijk onderzoek in detentie beschreven. Tevens wordt 
uitgebreid beschreven hoe een dergelijke interventie wel als een fase I/II-pilot 
uitgevoerd kan worden binnen de huidige situatie, waarvan de resultaten mogelijk 
voldoende onderbouwing kunnen leveren om vervolgens een RCT op te zetten.

Implicaties en aanbevelingen voor beleid en praktijk
Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift impliceert dat de algemene 

gevangenispopulatie gekenmerkt wordt door specifieke stoornissen in het executief 
functioneren, zoals in aandacht, set-shifting, werkgeheugen en inhibitie. Het 
derde hoofdstuk impliceert dat er verschillen zijn in inhibitie tussen verschillende 
subgroepen van gedetineerden. Hoewel de bevindingen in het tweede hoofdstuk 
gebaseerd zijn op een beperkt aantal studies, zijn ze wel in lijn met bevindingen in 
niet-gedetineerde antisociale en criminele populaties. Dit vraagt om meer aandacht 
voor neuropsychologische problematiek onder gedetineerden. Het gebrek aan 
neuropsychologische studies in reguliere gevangenissen (dat wil zeggen, niet-
psychiatrische afdelingen van gevangenissen) zou een reflectie kunnen zijn van 
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een gebrek aan neuropsychologen werkzaam in die gevangenissen, en een reflectie 
van een gebrek aan kennis omtrent neuropathologie onder de aanwezige medische 
en paramedische disciplines. Weinig aandacht voor neuropsychologie in detentie 
resulteert mogelijk in het onopgemerkt blijven van (of het misinterpreteren 
van) neuropsychologische problematiek voortkomend uit aandoeningen als 
dementie, Korsakoff, foetale alcohol spectrum stoornissen of (niet-)aangeboren 
hersenletsel. Gevangenissen zouden in overweging kunnen nemen om hun 
(medische) professionals te trainen in het herkennen van symptomen die 
mogelijk voortkomen uit neuropsychologische problematiek. Impulsiviteit kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door hersenschade, terwijl het constant herhalen 
van dezelfde vragen indicatief kan zijn voor een geheugenprobleem. Ook kan 
men bewust worden gemaakt van de relatie tussen een verstoord slaap-waakritme 
en gedragsproblemen zoals geagiteerd en agressief gedrag, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4. Aangezien slaapproblemen een van de meest voorkomende klachten 
zijn in de gevangenis, zou het personeel alert moeten zijn op slaapproblemen bij 
gedetineerden bij wie tevens sprake is van gedragsproblematiek. Slaap kan positief 
beïnvloed worden door blootstelling aan daglicht en door een toename aan fysieke 
activiteit. De vraag is of gedetineerden met slaapproblemen actief kunnen worden 
aangemoedigd door het personeel om deze stappen te maken, zodat ze hun slaap 
(en mogelijk hun gedrag) positief kunnen beïnvloeden.

Een andere implicatie van dit proefschrift betreft de mogelijk negatieve 
invloed van de gevangenisomgeving op zelfregulatie (hoofdstuk 5). Hoewel de 
studie uitgevoerd werd in een kleine steekproef, komen de resultaten overeen met 
tientallen jaren van onderzoek naar de invloed van de omgeving op de hersenen. 
Ook relevant zijn grote, recent uitgevoerde studies die laten zien dat een strenger 
gevangenisregime (ofwel een meer verarmd regime) geen afschrikkend effect heeft, 
maar mogelijk zelfs zorgt voor een hoger recidiverisico. Hoewel toekomstige studies 
moeten uitwijzen wat de invloed van de gevangenisomgeving op zelfregulatie en 
executieve functies precies omvat, zou het gevangenisbeleid mogelijk al aangepast 
kunnen worden op basis van de uitgebreide literatuur omtrent de positieve 
invloed van verrijkte omgeving op zelfregulatie en executieve functies: functies 
waarvan we weten dat ze aangedaan zijn in de gevangenispopulatie en functies 
die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan recidive. Voorbeelden van verrijking van 
de omgeving kunnen eenvoudige zaken zijn, zoals het lezen van meer boeken, 
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maar ook intensievere zaken zoals het stimuleren van fysieke activiteit en het 
volgen van uitdagend onderwijs, of het uitbreiden van de mogelijkheden om 
zinvol en uitdagend werk te doen tijdens detentie. Een groot deel van de dag 
in Nederlandse gevangenissen bestaat voor gedetineerden uit arbeid. Wanneer 
arbeid tijdens detentie sterk lijkt op werken in een organisatie buiten detentie, 
kunnen gedetineerden niet alleen werken op hun eigen niveau (en op die manier 
een cognitieve uitdaging geboden worden), maar ook voorbereid worden op het 
leven dat wij als maatschappij van ze verwachten buiten de gevangenis. 

Gevangenispersoneel zou gedetineerden kunnen stimuleren fysiek actiever 
te zijn en om zo zelfstandig mogelijk uitdagingen op te lossen. In Nederland 
kunnen reeds een aantal initiatieven geïdentificeerd worden die raken aan het 
verrijken van de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld het Thema Leefklimaat binnen 
DJI, gebaseerd op het werk van prof. dr. Miranda Boone, wat gericht is op het 
terugbrengen van de schadelijke effecten van detentie. De hoofddoelen van dit 
programma zijn het verbeteren van de relaties tussen gedetineerden en personeel, 
het doen toenemen van de mate van autonomie van gedetineerden, intensiveren 
van de interactie met het sociale netwerk buiten detentie, verbeteren van de 
veiligheid, en het doen toenemen van zinvolle dagbesteding en verbeteren van 
de gezondheid van gedetineerden. Een ander belangrijk thema binnen DJI is het 
Thema Zelfredzaamheid, wat gedetineerden stimuleert en faciliteert om hun zaken 
zoveel mogelijk zelf te regelen, bijvoorbeeld door gedetineerden de sleutel van 
hun eigen cel te geven. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor “vakmanschap”: 
hoewel training van het personeel traditioneel zich altijd heeft gericht op veiligheid, 
zal gevangenispersoneel meer training krijgen gericht op het verbeteren van 
hun agogische vaardigheden, zoals effectief communiceren en het opbouwen 
van gepaste relaties met gedetineerden. Een ander verrijkend initiatief, hoewel 
kleinschalig, is het aanbieden van Running Therapy in PI Ter Apel, door Running 
Therapeut John Fokkink, geïndiceerd voor bijvoorbeeld depressie, angst, ADHD 
en slaapproblemen. Deze therapie kan beschouwd worden als een verrijking van 
de omgeving door toegenomen fysieke activiteit; zoals beschreven in hoofdstuk 6 
is er voldoende bewijs dat aerobe fysieke activiteit zelfregulatie positief beïnvloedt. 
Het zou interessant zijn om te onderzoeken of de voorgenoemde programma’s en 
initiatieven kunnen leiden tot verbeterd prefrontaal functioneren en verbeterde 
zelfregulatie en executieve functies.
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Conclusie
De bevindingen in dit proefschrift nodigen wetenschappers, 

gevangenispersoneel en beleidsmakers uit meer aandacht te geven aan het 
neuropsychologisch (dis)functioneren van de gevangenispopulatie. Daarnaast 
nodigen de bevindingen uit meer aandacht te geven aan de potentiële invloed 
van een verarmde omgeving en een sedentaire levensstijl op de zelfregulatie en 
executieve functies van gedetineerden, en indirect op de kans op recidive. De 
voorlopige boodschap uit dit proefschrift: sla het brein niet in de boeien.


