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Deelnemers opleiding Forensische neuropsychologie en -psychiatrie in de
rechtbank
De Vrije Universiteit Amsterdam was eind juni voor één dag een rechtbank. Advocaat mr. Lucy
Oldenburg en rechters mr. Eric Mol, mr. Ben van der Aa en mr. Polly van Dijk lieten zich door
forensische experts adviseren over de toerekeningsvatbaarheid van verdachten. De delicten zijn
daadwerkelijk gepleegd, de rechtszaken werden nagespeeld: het betrof de eindopdracht van de VU
postacademische opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie.
De 19 deelnemers ontvingen na afloop hun certificaat. Zij zijn nu beter in staat om het delictgedrag te
kunnen plaatsen vanuit de neuropsychologie, bijvoorbeeld als een gevolg van traumatisch hersenletsel.
Dit draagt bij aan het voorkomen van recidive en het bepalen van de juiste strafmaat en behandeling.
Een van de deelnemers is Annelies Vissers, klinisch psycholoog a.i. FPC de Oostvaarderskliniek. Zij
vertelt: "Door deze opleiding ben ik anders naar forensische patiënten gaan kijken. Ik kijk nu ook naar
beperkingen in hersenfuncties, wat zeer belangrijk kan zijn voor behandeling."
Traumatisch hersenletsel bij delinquenten
Er is in het forensische werkveld steeds meer behoefte aan neuropsychologische kennis bij diagnostiek
en behandeling van verdachten en veroordeelden met cognitieve stoornissen. Volgens
opleidingsmanagers Frank Jonker en Sylco Hoppenbrouwers veronderstellen de huidige
behandelprogramma’s vaak dat een betrokkene in staat en bereid is tot rationele afwegingen en keuzes,
en zelf kan kiezen hoe hij of zij zich gedraagt. “Delinquenten hebben echter vaak traumatisch
hersenletsel, waardoor dat allemaal niet opgaat,” vertelt Frank. “Bij 78% is er een verdenking van
traumatisch hersenletsel; bij 25% kan het vastgesteld worden. Ter vergelijking: buiten de gevangenis is
dat 8,5%.” Dit uit zich in bijvoorbeeld ernstige depressie, verslavings- en agressieproblemen en suïcidale
gedachten, wat problemen oplevert bij deelname aan rehabilitatieprogramma’s.
Terugdringen recidive
De Vrije Universiteit Amsterdam doet veel onderzoek op dit terrein en wil met de opleiding een bijdrage
leveren aan een betere diagnose en behandeling van delinquenten en daarmee aan afname van
recidive. Frank Jonker promoveert op gedragsproblemen na frontaalletsel en Sylco Hoppenbrouwers
onderzoekt het cognitieve profiel van psychopathische criminelen en verslaafde delinquenten. “Wij
hopen met het aandragen van wetenschappelijke kennis een kwaliteitsimpuls te geven aan de huidige
manier van handelen,” zegt Sylco. “Denk aan het wel of niet inzetten van bestaande psychologische
behandelingen bij iemand die niet leerbaar is.”
Opleiding start februari 2018
In februari 2018 start de 2e editie van de postacademische opleiding Forensische Neuropsychologie en
Neuropsychiatrie voor psychologen, psychiaters en PJ-rapporteurs. De docenten behoren tot de
Nederlandse top op het gebied van neuropsychologie, psychiatrie en forensische psychologie en de
opleiding is geaccrediteerd door de NFGzPt en de NVvP. Voor meer informatie over de opleiding:
vu.nl/forneuro of VU opleidingssecretariaat: Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl.
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