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Het concept psychopathie duidt op een complexe problematiek met patholologische af-
wijkingen op affectief, interpersoonlijk en gedragsmatig gebied. Psychopaten worden be-
schreven als emotioneel kil en onverschillig, narcistisch, antisocial en impulsief (o.a. Cooke, 
Michie, & Hart, 2006). Onderzoek naar de ontwikkeling van deze zware problematiek heeft 
aangetoond dat de aanwezigheid van emotioneel kille en onverschillige trekken al op 
zeer jonge leeftijd kunnen voorkomen (Frick & White, 2008). Over de invloed van de ove-
rige trekken is echter minder bekend. Terwijl onderzoek bij volwassenen in het verleden 
vooral gebruik gemaakt heeft van algemene psychopathie-scores, werd er bij kinderen en 
jeugdigen met namen onderzoek verricht naar de specifieke rol van de emotioneel kille en 
onverschillige trekken als mogelijke voorloper van psychopathie. Verder is er in het meeste 
onderzoek naar psychopathie gebruik gemaakt van een categoriale benadering. 

In dit proefschrift wordt het concept psychopathie bij jeugdigen onderzocht van-
uit een dimensionele benadering waarin de traditionele psychopathie factoren worden 
beschouwd als continue dimensies (lopend van weinig aanwezig tot helemaal aanwezig) 
in tegenstelling tot een taxonische benadering (wel of niet aanwezig; o.a. Edens, Marcus, 
Lilienfeld, & Poythress, 2006).  Door het gebruik van algemene psychopathie-scores lijjkt 
het alsof alle pyschopathen gelijk zijn, terwijl zij in feite heel verschillend kunnen zijn (o.a. 
Vitacco, Neumann, Caldwell, Leistico, & Van Rybroek, 2006). Het verschil is gelegen in de 
mogelijk verschillende bijdrage van de onderliggende psychopathie dimensies, waar-
door er per persoon een individueel psychopathie profiel zichtbaar wordt. In het huidige 
proefschrift wordt in 5 hoofdstukken onderzoek beschreven naar het concept psychopa-
thie bij jeugdigen. Het eerste deel, bestaande uit 2 hoofdstukken, betreft een introductie 
deel, waarin de validiteit van psychopathie bij jeugdigen wordt bestudeerd. Het tweede 
deel bestaat uit 3 hoofdstukken waarin verschillende correlaten (impulsiviteit, cortisol en 
moraliteit) van de psychopathie dimensies worden bestudeerd. 

Deel I In hoofdstuk 1 wordt het concept psychopathie (in de volwassenheid) gedefiniëerd 
en de uitbreiding van het psychopathie concept naar de kinderen- en jeugdtijd belicht. 
Hierin wordt de veronderstelde rol van de emotioneel kille trekken, de zogenaamde ‘callous 
unemotional (CU) traits’ kritisch onder de loep genomen. Vervolgens wordt het beschikba-
re onderzoek naar cognitieve, gedragsmatige en affectieve correlaten van de verschillende 
psychopathie dimensies (callous, narcistisch en impulsief ) bij gedetineerde jeugdigen met 
gedragsproblemen besproken. Samenvattend  kan gesteld worden dat  het ondanks eer-
ste bevindingen, te vroeg is om conclusies te trekken met betrekking tot verschillende 
psychopathie-profielen bij jeugdigen. Tot slot worden in dit hoofdstuk de vraagstellingen, 
die vervolgens verderop in het proefschrift aan de orde komen, opgesomd.  
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In hoofdstuk 2 werden de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse verta-
ling van de ‘Inventroy of Callous-Unemotional Traits’ (ICU; Frick, 2003) onderzocht. De ICU, 
een vragenlijst, is tot nu toe het enige meetinstrument waarmee CU traits gedetailleerd 
in kaart kunnen worden gebracht. 

Twee onderzoeksvragen werden onderzocht. Ten eerste werd onderzocht in hoe-
verre het mogelijk is om CU traits op een betrouwbare en valide manier te meten op 
grond van zelf-rapportage. Ten tweede werd onderzocht of de ICU in staat zou zijn tussen 
gedetineerde jeugdigen met gedragsproblemen en gezonde jeugdigen uit de bevolking 
onderscheid te maken. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag lieten de resultaten 
een goede betrouwbaarheid zien van de Nederlandse ICU, zoals een adequate test-her-
test. Tevens waren de convergente en critierion validiteit van de Nederlandse ICU in orde. 
Er werd echter middels een confirmative factor analyse geen steun gevonden voor de 
originele ICU bifactor oplossing (Essau, Sasagawa, & Frick, 2006). Een  daaropvolgende ex-
ploratieve factor analyse liet een alternatieve, vijf-factor oplossing zien. Op grond van de 
verkregen resultaten wordt geadviseerd met name met de totaal ICU-scoren te rekenen.

Vanuit de literatuur blijkt dat de aanwezigheid van CU traits tijdens de jeugd een 
belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van psychopathie op latere leeftijd (Chris-
tian, Frick, Hill, Tyler, & Frazer, 1997; Frick et al., 2003). Maar ook tijdens de normale ontwik-
keling van puber naar volwassenen kunnen deze CU traits optreden. Pubers zijn ook vaak 
minder empathisch, hebben geen duidelijke toekomstplannen en kunnen kil of onver-
schillig overkomen (Seagrave & Grisso, 2002). CU traits staan echter voor pathologische 
trekken en om die reden zou de ICU in staat moeten zijn een onderscheidt te maken tus-
sen CU traits bij gedragsproblemen en als normale puberteitseffect. Om een antwoord 
te krijgen op de tweede onderzoeksvraag, werd de ICU bij vier verschillende groepen 
jeugdigen afgenomen. Ondanks dat het op basis van statistische redenen mogelijk was 
onderscheid te maken tussen de gedetineerde en de controle groep op basis van de 
ICU, bleven de CU traits laag met een klein bereik (21-29;  op een mogelijke totaal-score 
van 72). Op basis van deze resultaten werd een meta-analyse uitgevoerd waarin de ICU 
totaal-scores van de algemene bevolking en gedetineerde steekproeven werden verge-
leken. Deze analyse liet met betrekking tot de ICU totaal-scores eveneens geen klinisch 
relevant verschil tussen deze groepen zien. Samengevat kan gesteld worden dat ondanks 
de gevonden ondersteuning voor de convergente en criterion validiteit van deze vragen-
lijst, de ICU in zijn huidige vorm niet in staat is tussen pathologische en puberteitsgere-
lateerde CU traits te kunnen onderscheiden. Om die reden wordt een multi-informant 
benadering geadviseerd.

Deel II  Dit deel omvat drie studies die zich richten op bestaande controversies om-
streeks cognitieve, gedragsmatige en affectieve correlaten van de verschillende psycho-
pathie dimensies in de groep jeugdigen met een verhoogd risico op de ontwikkeling 
van psychopathie. 
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In Hoofdstuk 3 werd de vraag onderzocht of psychopathie bij jeugdigen gekenmerkt 
wordt door een algemeen impulsiviteits-probleem, gemeten a.d.h.v. response inhibitie. 
Eerder onderzoek naar de samenhang tussen psychopathie en response-inhibitie-pro-
blemen werd gekenmerkt door twee voornamelijke tekortkomingen. Ten eerste werd 
onderzoek uitgevoerd bij antisociale steekproeven, waarbij een gebrek aan impuls con-
trole bekend is (Gorenstein, 1982); ten tweede werd alleen naar de samenhangen met 
een globale diagnose psychopathie gekeken, zonder uitsplitsingen naar verschillende 
dimensies binnen dit concept (Lapierre, Braun, & Hodgins, 1995; Roussy & Toupin, 2000). 
Hierdoor bleven mogelijke verschillen in samenhangen tussen response-inhibitie met de 
verschillende psychopathie dimensies onopgespoord. Gegeven dat met name psycho-
paten proactieve agressie vertonen welke gekenmerkt wordt door planmatig gedrag en 
executieve controle (o.a. Cima & Raine, 2009), lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat alle psycho-
pathie dimensies een samenhang vertonen met response-inhibitie-problemen.

Daarom werd in hoofdstuk 3 de samenhang tussen response-inhibitie en de ver-
schillende psychopathie dimensies onderzocht in een steekproef van gedetineerde an-
tisociale jeugdigen en een steekproef jeugdigen uit de algemene populatie. Response-
inhibitie werd gemeten door middel van een neuropsychologische (GoNoGo) test. 
Agressie werd gemeten met de ‘Reactive Proactive Aggression Questionnaire (RPQ)’ en 
psychopathie dimensies werden gemeten met de ‘Psychopathy Checklist: Youth Version 
(PCL:YV)’. Resultaten vertoonden dat in de groep van gedetineerde jeugdigen, reactieve 
agressie en de impulsief/antisociale dimensie (twee factor  model/vier facetten model) 
geassocieerd waren met response-inhibitie-problemen. De callous/narcissistische di-
mensie (twee factor model),  proactieve agressie en verbaal IQ bleken juist samen te han-
gen met een beter inhibitievermogen. De resultaten uit deze studie spreken daarom een 
algemeen inhibitie-probleem binnen jeugdigen met psychopathische trekken tegen. De 
mate waarin de jeugdigen uit deze studie inhibitie-problemen vertonen, lijkt dus duide-
lijk in verband te staan met hun dimensionele psychopathie profiel. Het kijken naar de 
globale diagnose psychopathie, schiet hier te kort. Een dimensioneel profiel zou dus de 
toepassing van het beste behandelaanbod kunnen faciliteren door nog specifieker op 
individuele kenmerken te kunnen ingaan.

Op zoek naar toegepaste behandelmethodes werd er de afgelopen jaren ook naar bio-
logische mogelijkheden gekeken. Zo werd er steeds vaker gesteld  dat laag basaal cor-
tisol een biologische marker voor de aanwezigheid van CU traits zou kunnen zijn (Loney, 
Butler, Lima, Counts, & Eckel, 2006). Deze uitspraak berust echter op weinig empirische 
ondersteuning. Bovendien is er weinig bekend over de mogelijke samenhang van lage 
cortisol niveau’s met de andere psychopathie dimensies. In de empirische studie be-
schreven in hoofdstuk 4 werd daarom onderzocht hoe de verschillende dimensies van 
psychopathie samenhangen met basale cortisol niveaus. Tegelijkertijd werd onderzocht 
of er verdere aanwijzing is om basaal cortisol als een biologische marker voor CU traits 
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te beschouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een steekproef gedetineerde antiso-
ciale jeugdigen en een steekproef jeugdigen uit de algemene populatie. Psychopathie 
dimensies (CU traits, narcissime en impulsiviteit) werden gemeten door middel van zelf-
rapportage (ICU, NPIC en RPQ). Cortisol werd gemeten in het speeksel. De twee groepen 
verschilden niet in hun basale cortisol niveau’s en de fluctuatie in cortisol over de dag. 
Daarnaast bleek alleen de impulsiviteits dimensie samen te hangen met een laag cortisol 
niveau maar specifiek binnen de steekproef jeugdigen uit de algemene bevolking. De 
huidige resultaten bieden daarom geen onderbouwing voor de stelling dat lage basale 
cortisol niveau’s een biologische marker zouden zijn voor de  callous dimensie in het bij-
zonder. Een kunstmatige verhoging van basale cortisol nivau’s om individuen met hoge 
mate van psychopathische trekken responsiever te maken (Glenn, 2009; Stadler, Poustka, 
& Sterzer, 2010), lijkt dus geen succesvole medische behandeling voor CU triats. 

In Hoofdstuk 5 werd onderzocht hoe de combinatie van CU traits en externalizerende 
symptomen gerelateerd is aan cognitieve versus affectieve moraliteit. Onderzoek wijst uit 
dat volwassen psychopaten en kinderen met CU traits op cognitief niveau wel weten wat 
goed en kwaad is, maar niet de nodige emoties erbij kunnen voelen (o.a. Cima, Tonnaer, 
& Hauser, 2011; Jones, Happe, Gilbert, Burnett, & Viding, 2010). Bij kinderen en jeugdigen 
is deze samenhang nog weinig onderzocht. Dieper inzicht in deze samenhangen zou de 
ontwikkeling en vroege toepassing van specifieke behandelingen kunnen bevorderen. 
De huidige studie werd uitgevoerd in een steekproef jongens uit de algemene bevolking. 
Externaliserend gedrag werd gemeten met de YSR, CU traits werden gemeten met de 
ICU, cognitieve en affectieve moraliteit werden met de AMI. De combinatie van  sterk ex-
ternaliserend gedrag en hoge mate van CU-traits bleek in bijzonder mate samen te han-
gen met een gebrek in affectieve moraliteit (met name zich minder schuldig voelen en 
vooral vrolijk en geprikkeld voelen na het plegen van een antisociale daad), maar intact 
cognitieve moraliteit (in overeenkomst met de normen en waarden van de samenleving 
kunnen beschrijven hoe een ander zich zou moeten voelen na het plegen van een anti-
sociale daad). Op basis van de bevindingen werd concludeerd dat vooral kinderen met 
de combinatie van CU traits en externaliserende symptomen in het algemeen weten wat 
goed en fout is (cognitieve moraliteit), maar dit op affectief niveau niet kunnen voelen (af-
fectieve moraliteit). Gezien deze resultaten zou behandeling daarom minder op het leren 
van goed en kwaad moeten focussen (cognitieve moraliteit) en meer op het beleven van 
schuld en empathie (affectieve moraliteit).

De resultaten van onderzoeken die in de verschillende hoofdstukken zijn gerapporteerd, 
onderstrepen het nut en belang van een dimensionele benadering van het concept 
psychopathie bij jeugdigen (hoofdstuk 6). Een aantal methodologische bedenkingen, 
richtlijnen voor toekomstig onderzoek en klinische implicaties worden in dit hoofdstuk 
beschreven. Tot slot concluderen we dat hoewel jeugdigen met psychopathische trek-
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ken vaak als een gelijke groep worden beschouwd, er duidelijke verschillen bestaan. Ook 
wijzen de resultaten erop dat jeugdigen binnen verschillende ontwikkelingstrajecten 
psychopathische trekken kunnen vertonen. De gevonden verschillen in de samenhan-
gen tussen psychopathie dimensies en externe factoren, zouden een goed startpunt 
kunnen bieden voor longitudinal onderzoek naar de ontwikkeling van verschillende psy-
chopathie profielen.


