
VU Research Portal

Neural correlates of antisocial behavior in multi-problem young adults

Zijlmans, J.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Zijlmans, J. (2020). Neural correlates of antisocial behavior in multi-problem young adults. [PhD-Thesis -
Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/e96d54a9-012e-43bb-958a-d21f071d4dfd


Samenvatting (summary in Dutch)



Samenvatting

148

Het algemene doel van dit proefschrift was het vergroten van het begrip van de 
neurale correlaten van verschillende antisociale kenmerken bij multi-probleem 
jongvolwassenen, en het beoordelen of dergelijke neurobiologische maten kunnen 
worden gebruikt om de voorspelling van criminele recidive te vergroten. In een 
grote steekproef van jongvolwassen mannen met multi-problematiek (N = 127, 
leeftijd 18 tot 27; getrokken uit een grotere steekproef van 696 multi-probleem 
jonge volwassenen) hebben we gegevens verzameld met behulp van functionele 
magnetische resonantie beeldvorming, elektro-encefalografie, en fysiologische 
metingen van het autonome zenuwstelsel. Zodoende konden we het neurobiologische 
functioneren beoordelen aan de hand van verschillende meettechnieken. We 
onderzochten hoe kille-emotieloze, impulsief-onverantwoordelijke, en grandioos-
manipulatieve psychopathische eigenschappen, en reactieve en proactieve agressie 
binnen deze populatie geassocieerd zijn met drie relevante processen: morele 
evaluatie, cognitieve controle, en het functioneren van het autonome zenuwstelsel. 

Jongvolwassenen met multi-problematiek in vergelijking met 
gezonde controles

In vergelijking met gezonde jongvolwassen mannen, vonden we dat multi-probleem 
jongvolwassenen slechter presteren op verschillende maten. Ten eerste waren ze in 
hun morele evaluatie van situaties (hoofdstuk 3) in staat om onderscheid te maken 
tussen immorele en niet-morele situaties, maar deden dit minder goed dan de 
controles. Terwijl zij neutrale situaties hetzelfde beoordelen als controles (i.e. niet 
immoreel), beoordelen zij immorele situaties als minder immoreel dan controles en 
beoordelen zij niet-morele situaties als meer immoreel dan controles. Ten tweede 
was hun prestatie tijdens een cognitieve controletaak (hoofdstuk 4) slechter dan 
die van de controles: hun nauwkeurigheid op de taak was significant lager. Hun 
beoordeling van emoties tijdens droevige filmfragmenten (hoofdstuk 5) verschilde 
daarentegen niet. Ze herkenden dat karakters in filmfragmenten verdrietig waren 
en, evenals de controles, identificeerden ze een zekere mate van angst en boosheid. 
De controles toonden echter geen enkele variatie in hun beoordeling van het geluk 
(elke controledeelnemer beoordeelde helemaal geen geluk), terwijl sommige multi-
probleem jongvolwassenen ook een zekere mate van geluk identificeerden. Dit kan 
duiden op enige onzekerheid in de multi-probleemgroep met betrekking tot de 
herkenning van positieve emoties, maar dit is niet nauwkeurig te beoordelen op basis 
van de huidige gegevens.
 Op de neurobiologische maten vonden we slechts weinig verschillen tussen 
multi-probleem jongvolwassenen en controles. Tijdens de morele evaluatie (hoofdstuk 
3) vertoonden de groepen vergelijkbare neurale activiteit in het gehele brein en 
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dit activeringspatroon van beide groepen was consistent met de hersengebieden die 
betrokken bleken bij morele evaluatie in eerder onderzoek. Ook het functioneren van 
het autonome zenuwstelsel in rust en de reactiviteit van het autonome zenuwstelsel 
op verdriet (hoofdstuk 5) vertoonden geen verschillen tussen de groepen op de 
beoordeelde maten (i.e. hartslag, respiratoire sinusaritmie, pre-ejectie periode, 
en huidgeleidingsniveau). We vonden wel verschillen tussen multi-probleem 
jongvolwassenen en controles op een van de neurale maten van foutverwerking. Multi-
probleem jongvolwassenen vertoonden een significant kleinere hersenreactie snel na 
het maken van een fout, wat duidt op een verminderde automatische foutverwerking. 
De latere, meer bewuste verwerking van fouten verschilde niet tussen de groepen. 
Over het algemeen zijn tekorten in het executief functioneren in overeenstemming 
met de literatuur over antisociaal gedrag (Ogilvie, Stewart, Chan, & Shum, 2011). 
In het bijzonder kan een verminderde neurale vroegtijdige foutverwerking ten 
grondslag liggen aan het voortbestaan van problematisch gedrag, omdat fouten als 
minder betekenisvol kunnen worden ervaren of ervaren (Hajcak et al., 2005). 
 Een mogelijke verklaring voor het verminderde onderscheid tussen 
morele en niet-morele gebeurtenissen, het minder goed functioneren van de 
foutverwerkingstaak, en de verminderde neurale vroegtijdige foutverwerking is het 
intelligentieniveau van de populatie. Hoewel we het IQ in de controlegroep niet hebben 
beoordeeld, hebben we deze geselecteerd op een gemiddeld opleidingsniveau, terwijl 
de multi-probleemgroep een laag gemiddeld IQ van 83 heeft. Daarnaast vonden we 
dat IQ significant gerelateerd is aan de waardering van niet-morele situaties (r = 
-.41), aan de nauwkeurigheid van de foutverwerkingstaak (r = .32), en aan de snelle 
hersenrespons op fouten (r = -.19). In alle gevallen was een hoger IQ gerelateerd aan 
betere prestaties. 
 De vergelijking tussen multi-probleem jongvolwassenen met controles wordt 
echter bemoeilijkt door verschillende factoren. Ten eerste was de omvang van de 
controlegroep vrij klein (N=27), waardoor de statistische kracht van de groepsanalyses 
beperkt was. Ten tweede zijn multi-probleem jongvolwassenen een heterogene groep 
mensen; er bestaat grote variatie in de problemen die zij hebben. Daarom is het 
moeilijk te beoordelen aan welke kenmerken de verschillen (en overeenkomsten) in 
gedrag en biologisch functioneren tussen de groepen kunnen worden toegeschreven. 
Ze kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van verschillen in externaliserende 
problemen, verschillen in trauma’s in de kindertijd, of verschillen in drugsgebruik. 
Het is echter ook mogelijk dat subgroepen van multi-probleem jongvolwassenen 
lijden aan verschillende combinaties van problemen en dat ze gemiddeld genomen 
vergelijkbaar zijn met controles, maar dat er verschillende clusters van multi-
probleem jongvolwassenen aanwezig zijn met een afwijkend functioneren. Het is 
belangrijk te beseffen dat dit alleen kan worden bestudeerd als het onderzoek naar 
multi-probleem jongvolwassenen wordt ingebed in groot bevolkingsonderzoek. Dit 
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komt doordat er geen controlegroep bestaat die varieert op slechts één of enkele 
parameters, gezien de problematiek waarin we geïnteresseerd zijn meervoudig en 
onderling gerelateerd is. In hoofdstuk 2 lieten we door middel van clusteranalyse 
zien dat het gedrag van multi-probleem jongvolwassenen inderdaad clustert binnen 
profielen die verschillen naar gelang de ernst en de aard van de problemen, maar helaas 
waren er van te weinig deelnemers (127 van de 696 deelnemers) neurobiologische 
gegevens beschikbaar om te kunnen beoordelen of deze clusters ook verschilden in 
neurobiologisch functioneren. Dergelijk onderzoek op grotere schaal kan licht werpen 
op de diversiteit aan bevindingen in verschillende onderzoekspopulaties.

Neurale correlaten van antisociaal gedrag binnen multi-
probleem jongvolwassenen

Dimensionale analyses waarbij drie psychopathische kenmerken (hoofdstuk 3 en 4) 
of drie psychopathische kenmerken en twee typen agressie (hoofdstuk 5) werden 
onderzocht, brachten beperkte associaties aan het licht tussen antisociaal gedrag 
en neurobiologisch functioneren. We vonden verbanden tussen psychopathie en 
hersenactiviteit tijdens de morele evaluatie in verschillende hersengebieden 
(hoofdstuk 3). Hier waren specifiek de kille-emotieloze trekken gerelateerd 
aan verhoogde hersenactiviteit in drie hersengebieden: de linker ventromediale 
prefrontale cortex, de linker superieure temporele gyrus, en de linker cingulate gyrus. 
Voor beide maten van neurale foutverwerking (hoofdstuk 4) en voor de rustactiviteit 
en reactiviteit van het autonome zenuwstelsel (hoofdstuk 5) vonden we geen relaties 
tussen antisociale gedragingen en neurobiologische maten. 
 Onze bevindingen over de morele evaluatietaak suggereren dat de kille-
emotieloze trekken van psychopathie gerelateerd kunnen zijn aan wijdverbreide 
veranderde activeringspatronen tijdens morele evaluatie, in plaats van meer 
exclusief aan de ventromediale prefrontale cortex en amygdala zoals gesuggereerd 
door theoretische modellen (Blair, 2007). Andere studies hebben negatieve relaties 
gevonden tussen amygdala-activiteit en psychopathie in morele paradigma’s, maar 
alleen in tegenstelling tot neutrale stimuli (i.e. immoreel + niet-morele > neutrale, 
immorele > neutrale, en niet-morele > neutrale contrasten) (Harenski, Edwards, et 
al., 2014a; Harenski, Harenski, et al., 2014; Harenski et al., 2010). Een beperking 
van de analyse van deze contrasten is dat het zowel de valentie als de morele 
waarde van stimuli omvat, in plaats van alleen de morele waarde. Dit bemoeilijkt 
de interpretatie van de associatie tussen psychopathie en hersenactiviteit, omdat 
de associatie het gevolg kan zijn van de valentie, de morele waarde, of beide. Het 
kan zijn dat amygdala disfunctie relevant is voor de morele verwerking, juist omdat 
het betrokken is bij een affectieve verwerkingscomponent die nodig is om morele 
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beoordelingen te maken. Bijvoorbeeld als de morele evaluatie (deels) gedreven zou 
worden door het gevoel dat er iets mis is. Een andere mogelijkheid is dat de morele 
beoordeling geen affectieve verwerking vereist, maar de twee zijn gecorreleerd 
omdat immorele handelingen voor de meeste mensen een negatieve valentie hebben. 
Ten slotte zou binnen psychopathie het affectieve proces minder relevant kunnen 
zijn voor de morele beoordeling. Welke verklaring het beste past, vereist meer 
specifiek onderzoek, maar de resultaten van één onderzoek bij gezonde vrijwilligers 
suggereren wel dat de betrokkenheid van de amygdala varieert met hoe emotioneel 
de geëvalueerde morele situaties zijn en dat binnen psychopathie de betrokkenheid 
van de amygdala minder groot is (Glenn et al., 2009a).
 Met betrekking tot foutverwerking voegen onze resultaten toe aan het 
bestaande bewijs dat neurale vroege foutverwerking intact is binnen psychopathie 
(e.g. Brazil et al., 2009; Maurer et al., 2015, 2018), maar de nul-bevindingen over alle 
drie de psychopathische factoren voor neurale late foutverwerking zijn moeilijker te 
interpreteren. Een verklaring zou kunnen zijn dat initiële foutverwerkingstekorten in 
de adolescentie veranderen in foutverwerkingsovercompensatie op volwassen leeftijd 
(waar een positieve associatie tussen late foutverwerking en psychopathie is gemeld 
(Steele, Maurer, et al., 2015). Een andere mogelijkheid is dat de nul-bevinding te 
wijten is aan het gebruik van een zelfrapportage vragenlijst van psychopathie. 
 Ook onze nul-bevindingen voor de autonome maten van het zenuwstelsel 
in relatie tot alle antisociale maten zijn enigszins raadselachtig, aangezien een 
afwijkende autonome activiteit in rust een robuuste bevinding is in studies naar 
antisociaal gedrag (e.g. Lorber, 2004; Ortiz & Raine, 2004; Portnoy & Farrington, 2015). 
Dit kan deels worden verklaard door het feit dat de effectgroottes bij volwassenen 
ongeveer twee keer zo klein zijn als bij kinderen (Portnoy & Farrington, 2015) en 
dus moeilijker te detecteren zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk dat er binnen multi-
probleem jongvolwassenen geen relatie bestaat tussen antisociaal gedrag en het 
functioneren van het autonome zenuwstelsel. Dit kan het geval zijn als afwijkend 
autonoom functioneren specifiek aanwezig zou zijn in bepaalde subgroepen met 
extreme niveaus van asociaal gedrag. Echter hebben we in hoofdstuk 5 wel laten zien 
dat rusthartslag longitudinaal voorspellend is voor criminele recidive binnen multi-
probleem jongvolwassenen, wat aangeeft dat het binnen onze steekproef gerelateerd 
is aan crimineel gedrag, ongeacht het feit dat het niet gerelateerd is aan psychopathie 
of agressie.  
 Er zijn verschillende beperkingen te overwegen met betrekking tot onze 
dimensionale bevindingen. Ten eerste, omdat multi-probleem jongvolwassenen een 
zeer antisociale steekproef vormen, bestaat het risico dat er binnen de groep te 
weinig variatie is op de psychopathie- en agressiematen of dat relatief veel van de 
variatie bestaat uit meetfouten in plaats van echte variatie. Aangezien de individuele 
scores op de maten echter het hele spectrum bestrijken, lijkt dit niet waarschijnlijk. 
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Ten tweede maakt de manier waarop de psychopathie werd gemeten het moeilijk 
om te vergelijken met ander onderzoek. Waar een groot deel van de onderzoeken 
gebruik maakt van de Psychopathy Checklist - Revised of de Psychopathy Checklist 
Youth Version (Hare, 2003), die zowel gegevens uit een uitgebreid interview als 
dossiergegevens bevat, hebben we gebruik gemaakt van de YPI (van Baardewijk e.a., 
2010). Hoewel de conceptualisaties van psychopathie van verschillende instrumenten 
overlappen, zijn er enkele verschillen tussen de maten. Het belangrijkste is of 
crimineel gedrag wordt gezien als onderdeel van het psychopathisch construct (Hare 
& Neumann, 2008) of als een gevolg van psychopathie (Cooke & Michie, 2001). In 
de YPI is crimineel gedrag niet opgenomen in de definitie. Dit kan deels verklaren 
waarom we geen associaties hebben gevonden tussen de YPI en fysiologische maten 
(hoofdstuk 3 en 4), maar wel vinden dat deze fysiologische maten voorspellend zijn 
voor toekomstige delinquentie (hoofdstuk 5).

Neurovoorspelling van delinquentie

In hoofdstuk 5 hebben we de incrementele voorspellende waarde van neurobiologische 
maatregelen onderzocht naast de bekende risicofactoren voor algemene en ernstige 
criminele recidive binnen multi-probleem jongvolwassenen. Uit de bekende 
risicofactoren vonden we delict geschiedenis, proactieve en reactieve agressie en 
de impulsief-onverantwoordelijke psychopathische factor als goede individuele 
voorspellers. Uit de neurobiologische metingen vonden we dat hartslag in rust en 
twee hersenresponsen op het maken van fouten goede individuele voorspellers zijn. 
Deze groep van drie neurobiologische variabelen vergrootte de voorspellende kracht 
van de modellen. Met name in de analyse van ernstige recidive verbeterden deze 
maten de voorspellende functie. 
 Onze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat 
rusthartslag een sterke voorspeller is van gewelddadige delinquentie (Latvala et al., 
2015). De enige andere studie die de voorspellende waarde van EEG-metingen van 
foutverwerking beoordeelde vond geen effecten om delinquentie bij volwassen daders 
te voorspellen. Naar aanleiding van een eerder onderzoek, waarbij werd aangetoond 
dat activiteit in de anterieure cingulate cortex tijdens een inhibitie taak voorspellend 
was voor recidive (Aharoni et al., 2013), hebben we activiteit uit hetzelfde gebied 
gemeten tijdens een vergelijkbare taak. De voorspellende bevinding konden we 
echter niet repliceren.
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Wetenschappelijke implicaties en toekomstig onderzoek

Om ons begrip van neurobiologische processen in antisociale populaties te bevorderen, 
moeten deze processen worden onderzocht vanuit een meer ontwikkelingsgericht 
perspectief. Grote en langdurige cohortstudies zijn nodig om de ontwikkeling van 
de relaties tussen antisociaal gedrag en neurobiologie te beoordelen, aangezien 
deze in de loop van de tijd kunnen veranderen en variëren tussen verschillende 
ontwikkelingsfasen (zie hoofdstuk 4 en 5). Rekening houdend met de natuurlijke 
ontwikkeling van deze processen kan licht werpen op de vraag waarom de bevindingen 
verschillen tussen populaties van verschillende leeftijden. Daarnaast is het relevant 
om naturalistische groepen te onderzoeken, zoals multi-probleem jongvolwassenen, 
omdat bevindingen in klinische steekproeven kunnen verschillen van die binnen 
ongeselecteerde steekproeven.
 De bevindingen van onze longitudinale studie (hoofdstuk 6) suggereren dat 
het toevoegen van neurobiologische maatregelen aan risicobeoordelingen een manier 
kan zijn om de voorspelling van recidive te verbeteren. Tot nu toe zijn er te weinig 
studies uitgevoerd om de implementatie van dit type risicobeoordeling in de praktijk 
te rechtvaardigen, maar het empirische bewijs voor een dergelijke risicobeoordeling 
neemt toe. Aangezien de voorspelling waarschijnlijk deels een ander deel van de 
te verklaren variantie omvat dan bekende risicofactoren zoals de geschiedenis 
van criminaliteit en het drugsgebruik, kunnen neurobiologische maatregelen 
de kwaliteit van de risicobeoordeling in de rechtspraktijk in theorie aanzienlijk 
verbeteren. Een dergelijke neurobiologisch geïnformeerde beoordeling kan nuttig 
zijn in besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld met betrekking tot behandeling en 
proeftijd. Wanneer we de relatie tussen neurobiologie en antisociaal gedrag proberen 
te begrijpen is het essentieel dat we ons mechanistisch inzicht verbeteren, echter als 
we neurobiologische maatregelen inzetten als hulpmiddelen om antisociaal gedrag 
te voorspellen, is het in eerste instantie niet nodig om te begrijpen hoe en waarom 
dit het geval is (Moons, Royston, Vergouwe, Grobbee, & Altman, 2009). Aangezien 
ons mechanistisch begrip van deze processen nog zeer beperkt is, verwacht ik dat 
dit soort voorspellende modellering op korte termijn een van de meest rationele 
en effectieve manieren zal zijn om neurobiologische bevindingen in de klinische en 
gerechtelijke praktijk te implementeren.
 Naast de vraag of voorspellingsmodellen met neurobiologische maatregelen 
voldoende betrouwbaar kunnen zijn, is het relevant om te beoordelen hoe haalbaar 
het is om dergelijke gegevens buiten de laboratoriumomgeving en zonder al te hoge 
kosten te verkrijgen. Zelfs als bijvoorbeeld een fMRI-maat de voorspellende kracht 
van een model voor delinquentie robuust zou vergroten, beperken de hoge kosten 
en de complexe apparatuur de bruikbaarheid ervan in veel situaties. Daarentegen 
zijn fundamentele fysiologische maten vrij eenvoudig te verwerven, is er weinig 
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expertise voor nodig, en zijn ze zeer goedkoop. Elektro-encefalografische maten 
liggen hiertussen in en vereisen meer gegevensverwerking voordat ze bruikbare 
variabelen opleveren. In toekomstige studies is replicatie van de fysiologische en 
hersenbevindingen nodig. Deze studies moeten worden uitgevoerd in grotere en 
kruislings gevalideerde steekproeven om de robuustheid van het voorspellingsmodel te 
beoordelen, en moeten plaatsvinden in instellingen waar de feitelijke implementatie 
zou kunnen plaatsvinden, zoals gevangenissen.


