
 

 

 

 

 

 

Academiejaar 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVLOED VAN KINDERMISBRUIK OP DE 

HERSENFUNCTIES 

 

 

 

 

 

Ilse SIX 

 

 
Promotor: Prof. Dr. Cornelis van Heeringen 

 

 

 

 
Masterproef voorgedragen in de 2

de
 Master in het kader van de opleiding tot  

MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE 
 





Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.





 

Woord vooraf 
 

Voor u ligt de scriptie van mijn masterproef in het kader van de Masteropleiding Gemeenschappelijk 

gedeelte Master in de geneeskunde die ik volg aan Universiteit Gent. Mijn interesse in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie is al een eind geleden ontstaan, namelijk in de periode dat bij mijn jongere broer, 

Tuur, de diagnose van autisme werd gesteld. Ik vind het interessant hoe de hersenen, zo’n klein 

hoopje massa, gans je redeneren en denken bepaalt, al je herinneringen opslaat en ervoor zorgt dat 

gans je lichaam functioneert. Er is nog relatief weinig gekend over hoe de hersenen precies werken 

en ik vind het boeiend om naar die werking op zoek te gaan. Toen de lijst met onderwerpen voor 

literatuurstudie in het kader van de masterproeven op Minerva, het digitale leerplatform van de 

UGent, kwam, was mijn keuze voor een onderwerp dan ook onmiddellijk gemaakt.  

Voordat ik echt begon met mijn thesis ben ik in augustus en september 2012 anderhalve maand op 

vrijwillige stage geweest naar een ‘Child development centre’ in Chiang Mai, Thailand. Daar kreeg 

ik een eerste kennismaking met de kinderpsychiatrie in de praktijk. Ook ben ik toen naar een 

internationaal congres in Bangkok over mentale gezondheid geweest.  

De zoektocht naar artikels en informatie over het onderwerp was een zeer leerzame periode. Graag 

wil ik in mijn voorwoord een dankwoordje richten aan een aantal mensen die geholpen hebben met 

de totstandkoming van deze masterproef. Allereerst wens ik mijn promotor te bedanken. Hij heeft het 

onderwerp aangeboden en heeft mij gedurende twee jaar goed begeleid. Daarnaast wil ik ook mijn 

familie en vrienden bedanken. Zij hebben gezorgd voor een gezond evenwicht tussen studie en 

ontspanning en gaven mij wel eens feedback op mijn werk. Hierbij bedank ik in het bijzonder mijn 

ouders voor het bekostigen van mijn studies en Stevie Van Overtveldt voor de controle op spelling, 

taal en zinsbouw.  

 

Gent, april 2014 

Ilse Six 
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Abstract 
 

Achtergrond: Kindermisbruik is een groot maatschappelijk probleem met zware psychische 

gevolgen. Het doel van deze masterproef is om te onderzoeken welke de effecten van 

kindermishandeling op de hersenfuncties zijn en dit zowel bij kinderen als op latere leeftijd.  

 

Methode: Er werd een review gemaakt van de literatuur over de invloed van kindermisbruik op de 

hersenfuncties. Hiervoor werd de ‘PubMed’-database gebruikt. Zowel neurobiologische als 

neuropsychologische gevolgen van kindermisbruik werden beschouwd en vergeleken, alsook de 

relatie met de ontwikkeling van de hersenen en de genetische basis.  

 

Bevindingen: Data-analyse toont structurele en functionele hersenveranderingen aan. De 

belangrijkste structurele bevinding is een kleinere hippocampus bij volwassenen. Daarnaast vertonen 

zij ook een reductie van de witte banen en van bepaalde gebieden van de frontale cortex. Bij 

kinderen werd er een kleiner cerebellum vastgesteld. Op functioneel gebied werd een gestegen 

amygdala-activiteit rechts in antwoord op bedreigende gezichtsuitdrukkingen bij zowel kinderen als 

volwassenen vastgesteld. Kinderen vertonen minder academische prestaties en verwaarloosde 

kinderen hebben een minder goed lange termijngeheugen en een grotere proportie aan negatieve 

valse herinneringen en minder positieve herinneringen. Mishandelde vrouwen vertonen een grotere 

rechter frontale EEG activiteit. Tijdens het misbruik zijn de cortisolspiegels gedurende lange tijd 

verhoogd. Over de cortisolspiegels na de mishandeling bestaan zowel bij kinderen als bij 

volwassenen gemengde bevindingen.  

 

Conclusie: Gebaseerd op de bevindingen uit verschillende studies kan er besloten worden dat er 

voldoende evidentie is om uit te gaan van een invloed van kindermisbruik op verschillende 

hersensystemen. Verder onderzoek is echter nog nodig om de gaten in de puzzel aan te vullen. 

Hierbij is het belangrijk uit te gaan van voldoende grote onderzoeksgroepen, te splitsen op subtype 

kindermisbruik, rekening te houden met de genetische basis van de onderzochte individuen en te 

controleren op psychiatrische aandoeningen en het gebruik van psychofarmaca.  
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1 Inleiding 
 

De prevalentie van psychiatrische morbiditeit is hoog. Week- en maandprevalenties van 

psychiatrische stoornissen liggen in de orde van 15 tot 20%. Psychische symptomen (zoals 

hallucinaties, waandenkbeelden, dwanggedachten of een depressieve stemming) zijn een uiting van 

stoornissen in de psychische functies van de hersenen. Deze psychische functies (bijvoorbeeld 

bewustzijn, aandacht, waarneming, denken, geheugen, emoties, motivatie en gericht gedrag) 

betreffen de wisselwerking tussen individu en omgeving. Bij oorzaken van psychiatrische 

stoornissen denkt men intuïtief aan ernstige levensgebeurtenissen zoals kindermishandeling. In 

werkelijkheid ontstaan psychiatrische ziekten door een complexe interactie van lichamelijke, 

psychische en sociale factoren en uiten zich in disfunctioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal 

terrein (3).  

Er wordt gezocht naar de missing link tussen psychiatrische aandoeningen zoals depressie enerzijds 

en genetische- en epigenetische factoren (omgevingsfactoren) anderzijds. Heel wat psychiatrische 

ziektebeelden zijn het gevolg van de interactie tussen een voorafbestaande en persistente 

kwetsbaarheid enerzijds en aversieve levensgebeurtenissen anderzijds. Ten minste twee oorzakelijke 

factoren kunnen aan de basis liggen van een dergelijke kwetsbaarheid, namelijk erfelijke invloeden 

en ingrijpende levensgebeurtenissen op jonge leeftijd. Met betrekking tot genetische invloeden wordt 

meer en meer duidelijk dat psychiatrische ziektebeelden meer voorkomen in bepaalde families dan in 

andere, waarbij voor een aantal ziektebeelden kandidaat-genen zijn geïdentificeerd. Aangaande de 

ingrijpende levensgebeurtenissen op jonge leeftijd kan het gaan om bijvoorbeeld een prenatale 

blootstelling aan virale infectie (die mogelijks een oorzakelijke rol speelt bij schizofrenie) of 

vroegkinderlijke blootstelling aan misbruik (zoals deze een rol kan spelen bij de ontwikkeling van 

persoonlijkheidsstoornissen) (4).  

Waarom kiezen voor kindermisbruik als aversieve levensgebeurtenis? Kindermisbruik is een grotere 

risicofactor voor het ontwikkelen van psychopathologie dan andere stressoren, waarschijnlijk omdat 

kinderen afhankelijk zijn van volwassenen voor hun overleving. Voor enkele veel voorkomende 

stoornissen heeft er een aanzienlijke deelgroep een verleden van kindermishandeling. 

Kindermishandeling verhoogt het risico op psychopathologie en het begrijpen van 

kindermishandeling als etiologische risicofactor is cruciaal voor de ontwikkeling van de wetenschap 

van preventie, therapie en nosologie. Fenotypische expressie van psychopathologie kan sterk 

beïnvloed worden door de blootstelling aan mishandeling (‘ecofenotypes’), waarbij het essentieel is 

dit te onderscheiden (biologische basis) en herkennen naar behandeling toe (5).  
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Het doel van deze masterproef is om een stapje te zetten in de richting van de ontrafeling van de link 

tussen psychiatrische aandoeningen en kindermisbruik. Er wordt uitgevist wat een ervaring van 

kindermisbruik aan veranderingen teweegbrengt in de hersenstructuren en -functies. Om van 

ervaringen van kindermisbruik uiteindelijk te komen tot een psychiatrische aandoening moet er iets 

veranderd zijn, een biologisch mechanisme opgetreden zijn op het niveau van de hersenen dat ervoor 

zorgt dat zij meer vatbaar zijn voor dergelijke aandoeningen.  

Om structurele en vooral functionele veranderingen op het niveau van de hersenen na te gaan, 

moeten tegelijk een neurobiologische methode (zoals beeldvorming) en (neuro)psychologische 

methode (zoals neuropsychologische testen) van diagnostiek gebruikt worden. Wanneer een 

hersengedeelte in volume is afgenomen bijvoorbeeld, kun je impliceren dat dit een gevolg heeft op 

de werking ervan. Deze veranderingen kunnen een verhoogd risico verklaren om tot psychiatrische 

stoornissen te komen. Echter niet alle veranderingen in hersenfuncties zullen morfologisch zichtbaar 

zijn. Daarom zijn ook neuropsychologische testen onontbeerlijk, bijvoorbeeld om de invloed van 

misbruik op hersenfuncties zoals het (autobiografisch) geheugen na te gaan.  

Eerst zal onderzocht worden onderzoeken wat verstaan wordt onder kindermishandeling en onder 

hersenfuncties. Daarna wordt gekeken welke de mogelijkheden zijn om veranderingen in 

hersenfuncties te registreren. Ten slotte onderzoekt deze masterproef wat de invloed van 

kindermisbruik op de hersenstructuren en hersenfuncties nu precies is, door te kijken welke 

resultaten hierover al gevonden werden in studies en deze te bespreken.  
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2 Methodologie 
 

Eerst en vooral heb ik op Wikipedia (zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige) en Google 

Scholar rondgeneusd. Dit vooral om te kijken welke aandacht het onderwerp momenteel in de 

actualiteit en de huidige samenleving krijgt. Zo werden WHO-rapporten (6) en een rapport van Kind 

& Gezin (7) gevonden met cijfers over prevalentie en incidentie. Deze weerspiegelen de relevantie 

van mijn onderzoek.  

Het boek ‘Leerboek psychiatrie’ (3) werd op aanraden van mijn promotor gelezen. Dit voornamelijk 

om mezelf een bredere kennis bij te brengen over de wereld van de psychiatrie, alsook voor het 

definiëren van ‘hersenfuncties’ en de manier waarop onderzoek binnen het domein van de 

psychiatrie en psychologie gebeurt.  

Voor het vinden van specifieke informatie over de invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties 

werd gebruik gemaakt van de elektronische database ‘PubMed’ (inclusief de smartphoneapplicatie 

‘PubMed4Hh’), gebruik makend van full text- en MeSH-termen om die studies te identificeren die 

kindermisbruik associëren aan hersenfuncties. ‘Child abuse’ werd gevonden als MeSH-term met 

daaronder ‘sexual’ en ‘München syndrome by Proxy’. ‘Brain function’ bleek geen MeSH-term te 

zijn. Wel werden ‘brain injury’, ‘shaken infant syndrome’ en ‘psychosocial neglect’ als MeSH-term 

gevonden. ‘Child abuse brain function’ leverde in PubMed 160 artikels op, gepubliceerd in de laatste 

vijf jaar.  

Er werd gebruik gemaakt van synoniemen en verwante termen om geen artikels te missen. Enkel 

artikels in het Engels, Nederlands, Frans, Duits of Spaans werden beschouwd. In de eerste plaats 

werd er gekeken naar artikels van de laatste vijf jaar, maar belangrijke, oudere literatuur werd ook 

opgevist. Daarnaast werden de referentielijsten van geselecteerde artikels geraadpleegd op zoek naar 

bijkomende relevante studies, en de literatuursuggesties gegeven door PubMed. Zowel originele 

studies, als reviews en meta-analyses werden bestudeerd. Via ‘myNCBI’ werden belangrijke 

zoekopdrachten bewaard om nadien gemakkelijk de gevonden artikels terug te bekomen.  

Ter kwaliteitscontrole werd rekening gehouden met de impactfactor van de wetenschappelijke 

tijdschriften waaruit de artikels komen. De twee voornaamste reviews waarop deze masterproef 

gebouwd is, zijn ‘Childhood maltreatment and psychopathology: A case for ecophenotypic variants 

as clinically and neurobiologically distinct subtypes’ (5) en ‘Neuroimaging of child abuse: a critical 

review’ (8). Deze eerste komt uit het tijdschrift ‘The American Journal of Psychiatry’ waarbij in 

2012 een impactfactor van 14,721 berekend werd, wat hem tot het tweede belangrijkste tijdschrift in 

het vakgebied van de psychiatrie – bestaande uit 135 wetenschappelijke tijdschriften – maakt. Het 



 14 

tweede artikel komt uit het tijdschrift ‘Frontiers in Human Neuroscience’ dat in 2012 een 

impactfactor van 2,9 kreeg. Hierbij komt dit tijdschrift op een 20
ste

 plaats te staan van de 175 

tijdschriften in de psychologie en een 123
ste

 plaats van de 251 tijdschriften in de 

neurowetenschappen.  

Om de literatuurstudie niet te uitgebreid te maken, werden artikels over Münchausen by proxy en het 

shaken infantsyndroom buiten beschouwing gelaten. De gevolgen hiervan op de hersenfuncties 

werden dan ook niet bestudeerd. Daarnaast werd de invloed van schedelbreuken, 

hersenkneuzingen… op de hersenfuncties t.g.v. fysieke kindermishandeling door slagen met 

vreemde voorwerpen op het hoofd e.d. tevens achterwege gelaten.  

In eerste instantie heb ik gezocht naar artikels over wat onder kindermisbruik verstaan wordt. 

Vervolgens werd gezocht naar artikels die me meer vertelden over wat verstaan wordt onder 

hersenfuncties en hoe dit gemeten wordt, om dan te eindigen met de invloed van kindermisbruik op 

de hersenfuncties. Een eerste zoektocht bracht al gauw een ruwe indeling van mijn masterproef met 

zich mee. De gevonden artikels resulteerden in deze literatuurstudie en de referenties naar die 

artikels werden via het programma ‘EndNote’ in de Vancouverstijl gezet.  
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3 Resultaten 

3.1 Definiëring, indeling, screening en epidemiologie van kindermisbruik 

3.1.1 Definiëring 

Om te kunnen onderzoeken wat de invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties is, wil ik me 

eerst een beeld vormen van wat nu precies verstaan wordt onder kindermisbruik (of 

kindermishandeling) en welke soorten kindermisbruik er allemaal bestaan. De ‘International Society 

for the Prevention of Child Abuse and Neglect’ heeft verschillende definities van misbruik van 58 

landen vergeleken en kwam tot een zeker akkoord over wat als misbruik werd aanschouwd (9). In 

1999 schreef de ‘WHO Consultation on Child Abuse Prevention’ (6) de volgende definitie neer: 

“Kindermisbruik of -mishandeling vormt van alle vormen van fysieke en/of emotionele 

mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling of commerciële of andere 

exploitatie, resulterend in daadwerkelijke of mogelijke schade voor de gezondheid, overleving, 

ontwikkeling of waardigheid van het kind in de context van een relatie van verantwoordelijkheid, 

vertrouwen of macht.”  

Het artikel ‘Child abuse as an international issue’ (10) schreef de volgende definitie neer: 

“Kindermishandeling is de portie schade aan kinderen die het resultaat is van menselijke actie die 

verboden en vermijdbaar is.” In ‘Child Maltreatment: A Global Issue’ vond ik de volgende 

definiëring: “Elke handeling die een persoon opzettelijk of onredelijk doet of laat een kind of jongere 

doen die een gevaar is of kan zijn voor de veiligheid van het kind of de jongere of dat een kind of 

jongere onnodige fysieke pijn, lijden of letsel, enige emotionele schade of schade aan zijn of haar 

gezondheid of ontwikkeling veroorzaakt of kan veroorzaken” (11, 12).  

Sommige definities focussen op de gedragingen en de acties van de volwassenen ten aanzien van het 

kind, terwijl andere definities daarentegen mishandeling beschouwen wanneer er schade of 

bedreiging plaatsvindt van of schade dreigt te zijn voor het kind (13). Het NRC (National Research 

Council,1993) rapport over onderzoek naar kindermishandeling formuleerde het volgende over 

definiëring van de term kindermishandeling: “De formulering van onderzoeksdefinities van 

kindermishandeling moeten worden geleid door vier belangrijke principes: beschouwing van de 

specifieke doelstellingen waartoe de definitie moet dienen, verdeling in homogene subtypen, 

conceptuele helderheid en de haalbaarheid in de praktijk” (14).  

Het definiëren van de term kent een ganse geschiedenis en het definiëren van de verschillende 

subtypes kan bijdragen tot de opbouw van een definitie (14). Het NRC zag dat het gebrek aan 

geschikte onderzoeksdefinities over misbruik en verwaarlozing barrières zijn in het onderzoek naar 
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kindermishandeling. Rapporten van misbruikte kinderen betrokken in de LONGSCAN-studie 

(Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect) werden gebruikt om de concordantie tussen 

classificatietypes van kindermishandeling door kinderprotectiediensten en door twee 

onderzoekscoderingssystemen (het ‘Maltreatment Classification System’ en het ‘Second National 

Incidence Study maltreatment coding system’) te vergelijken (15).  

3.1.2 De verschillende subtypes van kindermishandeling 

Doorgaans worden er vier types van kindermishandeling beschouwd: fysieke mishandeling, seksueel 

misbruik, emotionele mishandeling en verwaarlozing (13, 14). Soms worden de types ook als volgt 

onderverdeeld: fysieke mishandeling, fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, emotionele en 

psychologische mishandeling en emotionele en psychologische verwaarlozing (10, 16, 17). 

Daarnaast zijn er nog twee specifieke types, namelijk het shaken infantsyndroom en het München 

syndroom by Proxy. Deze twee worden niet verder besproken.  

In de studie van Lau, 2005 (18) werd gezocht om een classificatieschema te identificeren om een 

predominant type van kindermishandeling in de geschiedenis van een kind te determineren die het 

beste de verschillen in ontwikkelingsuitkomsten voorspelt. Drie verschillende classificatieschema’s 

voor het vaststellen van een predominant type werden gebruikt: het hiërarchische type, het 

ernst/frequentietype en het uitgebreide hiërarchische type. Uit de studie blijkt dat er enige waarde 

kan gehecht worden aan het gebruik van dergelijke classificatieschema’s voor het identificeren van 

een predominant type van kindermishandeling bij de voorspelling van de gedragsuitkomsten en de 

functionele uitkomsten.  

3.1.2.1 Fysieke mishandeling 

Fysieke of fysische mishandeling van het kind wordt gedefinieerd als die misdaden gepleegd door 

een zorggever die fysieke schade veroorzaken of de potentie hebben dit te doen (13). Het onderwerp 

van kindermishandeling kreeg pas aandacht van de medische professie en de algemene bevolking 

vanaf 1962, met de publicatie van het werk ‘The battered child syndrome’ door Kempe et al. (13, 19-

21). Dit artikel wordt dan ook aanzien als een van de meest invloedrijke, zo niet het belangrijkste, 

artikel over kindermishandeling (22). ‘The battered child syndrome’ is een klinische conditie bij 

jonge kinderen die serieus fysiek misbruik hebben ontvangen en is een frequente oorzaak van 

permanente letsels of dood. Psychiatrische factoren zijn waarschijnlijk van groot belang in de 

pathogenese van de aandoening, maar kennis van deze factoren is beperkt (19).  
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3.1.2.2 Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik wordt gedefinieerd als die daden waarbij een zorggever een kind gebruikt voor 

seksuele gratificatie (13). Het publieke bewustzijn van seksueel kindermisbruik is geëxplodeerd in de 

jaren 70-80. Kinderen zijn doorheen de geschiedenis al slachtoffer van seksueel misbruik geweest, 

maar slechts de laatste 30 jaar zijn de ware afmetingen aan het licht gekomen t.g.v. recente 

bewustwording en studie (23).  

3.1.2.3 Emotionele mishandeling 

Emotioneel misbruik bevat het falen van de zorggever om te voorzien in een aangepaste en 

ondersteunende omgeving en omvat alle daden die een nadelig effect hebben op de emotionele 

gezondheid en ontwikkeling van het kind. Dergelijke daden omvatten het aan banden leggen van een 

kind zijn bewegingen, denigratie, belachelijk maken, bedreiging en intimidatie, discriminatie, 

verwerping en andere niet-lichamelijke vormen van vijandige bedreiging (13).  

3.1.2.4 Fysieke en emotionele verwaarlozing 

Verwaarlozing verwijst naar het falen van een ouder om te voorzien in de ontwikkeling van het kind 

– waar de ouder in een positie is dit te doen – op een of meerdere van de volgende vlakken: 

gezondheid, educatie, emotionele ontwikkeling, voeding, onderdak en veilige 

levensomstandigheden. Verwaarlozing wordt dus onderscheiden van omstandigheden van armoede 

in die zin dat verwaarlozing enkel kan optreden in gevallen waar er bronnen beschikbaar zijn voor de 

familie of verzorger (13).  

3.1.3 Childhood Trauma Questionnaire 

Talrijke studies hebben gekeken naar de prevalentie van kindermishandeling en haar psychologische 

gevolgen in de volwassenheid. Dergelijke studies hebben verschillende populaties onderzocht met 

behulp van een breed scala aan definities en evaluatiemethodes (16). In de meeste studies wordt 

gebruik gemaakt van de Childhood Trauma Questionnaire om na te gaan of en in welke mate iemand 

mishandeld of misbruikt geweest is in zijn jeugd.  

De Childhood Trauma Questionnaire is een korte en relatief niet-invasieve, 70-items bevattende 

vragenlijst en screeningstest voor de zelfrapportering van kindermishandeling die retrospectief de 

ervaringen van mishandeling vóór de leeftijd van 18 jaar bij adolescenten en volwassenen beoordeelt 

(16, 24). De items werden opgebouwd op basis van een overzicht van de literatuur over 

kindermishandeling (16). Analyse van de hoofdcomponenten van kindermishandeling leverde vier 

factoren: fysieke en emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en 
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lichamelijke verwaarlozing. Soms gaat men uit van vijf factoren, waarin fysiek en emotioneel 

misbruik gesplitst wordt in afzonderlijke factoren (16, 17).  

De eerste bevindingen suggereerden dat de CTQ een gevoelige en valide screeningslijst is voor 

kindermishandeling in jeugdpsychiatrische instellingen (24). De CTQ heeft aangetoonde sterke 

psychometrische eigenschappen in klinische samples. De laatste bevindingen suggereren dat zowel 

de CTQ-scores in het algemeen als per factor bruikbaarheid hebben voor zowel onderzoek als in de 

klinische praktijk bij een sample in de algemene populatie (16). Als variant op de CTQ bestaat ook 

de CTQ-SF, een verkorte versie van de CTQ, met slechts 28 items i.p.v. 70. Deze blijkt ook een 

goede validiteit te hebben en er bestaat ook een valide Nederlandstalige variant van de CTQ-SF (17, 

25).  

3.1.4 Prevalentie en incidentie van kindermishandeling 

3.1.4.1 Vlaanderen 

Informatie in verband met de prevalentie en incidentie van kindermishandeling in Vlaanderen werd 

bekomen in het boek ‘Het kind in Vlaanderen 2011’, uitgegeven door Kind & Gezin (7). De zes 

Vertrouwenscentra Kindermishandeling kregen in de loop van 2011 over 59,4 kinderen per 10 000 

een signaal van een concrete situatie van mishandeling of verwaarlozing, of een vermoeden hiervan, 

en een totaal van 7163 meldingen. Bij deze meldingen waren er 10 188 minderjarigen betrokken 

(gezien een melding over meer dan een kind kan gaan), waarvan er 7814 (76,7%) werden opgegeven 

voor een concrete situatie van mishandeling of verwaarlozing, of een vermoeden hiervan.  

Bij 38,7% van die 7814 kinderen signaleerden de melders lichamelijke mishandeling of 

verwaarlozing. Bij 34,3% van alle meldingen signaleerde de melder emotionele mishandeling of 

verwaarlozing door een of meerdere volwassenen. Het aantal kinderen dat werd aangegeven voor 

seksueel misbruik bedroeg 22,5% van de rapporteringen. Incest door een volwassen familielid werd 

geseind bij 11,3% van alle gemelde kinderen. Dat is 49,9% van alle kinderen gemeld voor seksueel 

misbruik door een volwassene.  

Tegenover 2010 is er een toename van het aantal kinderen dat wordt gemeld voor een (vermoeden 

van een) concrete situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, zowel in geval van 

mishandeling, verwaarlozing of misbruik door een volwassene als in de gevallen van minderjarig 

plegerschap. 39,4% van alle meldingen was afkomstig uit de primaire omgeving van het kind, terwijl 

36,3% kwam van hulpverleners. Meldingen door andere professionelen vormen samen 22,7% van 

het totale aantal meldingen (7).  
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3.1.4.2 De Verenigde Staten 

Gezien een groot aantal artikelen gepubliceerd zijn in de VS, werd ook even stilgestaan bij de 

incidentie in dit land. Wanneer de nationale statistieken bekeken worden (‘The Administration on 

Children, Youth and Families’), blijkt dat 78,3% van de slachtoffers van kindermishandeling werden 

verwaarloosd, 17,6% werden fysiek mishandeld, 9,2% werden seksueel misbruikt, 8,1% 

psychologisch mishandeld en 2,4 % werden medisch verwaarloosd. Daarbij komt nog dat 10,3% van 

de slachtoffers een ‘ander’ type misbruik kende, zoals ‘achtergelaten’, ‘dreiging tot schade aan het 

kind’ of ‘congenitaal drugsverslaafd’. Staten konden iedere mishandeling coderen als ‘ander’ 

wanneer het niet viel onder een van de NCANDS (‘The National Child Abuse and Neglect Data 

System’) categorieën als hierboven opgesomd. Wanneer je alle percentages optelt, kom je aan meer 

dan 100%; dit doordat een kind kan lijden onder meer dan één type misbruik (26).  

Ieder jaar worden in de VS 3,3 miljoen rapporten opgemaakt van kindermishandeling; hierin zijn 6 

miljoen kinderen betrokken (27). De VS scoort het slechtst van alle geïndustrialiseerde landen met 

een dagelijks verlies van vijf kinderen t.g.v. mishandeling (28). Iedere 10 seconden wordt er een 

rapport over kindermishandeling opgesteld (27). Ongeveer 80% van de kinderen die sterven aan de 

mishandeling zijn jonger dan vier jaar (28). Er wordt verondersteld dat 50-60% van de kindersterfte 

t.g.v. mishandeling niet als dusdanig gerapporteerd wordt op doodscertificaten (29).  

Meer dan 90% van de slachtoffers van seksueel kindermisbruik kennen hun verkrachter (30). 

Ongeveer 30% van de mishandelde en verwaarloosde kinderen zullen later zelf hun kinderen 

mishandelen (31). Ongeveer 80% van de 21-jarigen die als kind mishandeld werden, ontwikkelen 

later minimaal een psychologische stoornis (28). De geschatte jaarlijkse kost van kindermishandeling 

in de VS in 2008 bedroeg $124 000 000 (32). 14% van de mannen en 36% van de vrouwen in de 

gevangenis in de VS werden als kind mishandeld. En zo kan er nog een eindje worden doorgaan 

(33).  

3.1.5 Maatschappelijk beleid, culturele verschillen en wetgeving 

Kindermishandeling komt voor bij iedere socio-economische status, bij alle etnische groepen en 

culturen, bij alle religies en op alle niveaus van educatie (31). Iedere globale benadering van 

kindermisbruik moet rekening houden met de verschillende standaarden en verwachtingen inzake 

ouderlijk gedrag in de verschillende culturen ter wereld (11, 13).  

Kindermishandeling is bij wet verboden en er staan bijgevolg sancties op het plegen van 

kindermishandeling. In de Belgische grondwet (art. 22 bis) staat dat elk kind recht heeft op een 

eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit en dat elk kind recht 

heeft op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. In Nederland geeft de Wet op de 
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Jeugdzorg (art. 1) de volgende definitie van kindermishandeling: “Kindermishandeling is elke vorm 

van voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele 

aard die de ouders of andere personen ten opzichte waarvan de minderjarige in een 

afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade 

wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische 

stoornissen. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en 

onderwijs.”  
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3.2 Definiëring en in kaart brengen van de hersenfuncties 

3.2.1 Definiëring 

De hersenen zijn het orgaan dat, indien wakker, informatie uit de omgeving opneemt (bewustzijn, 

aandacht, waarneming), deze informatie toetst aan eerdere ervaringen (geheugen) en aan motieven, 

en de informatie dan direct waardeert (emoties) of eventueel vervolgens weegt (denken). De 

uitkomst van die al of niet bewuste interpretaties vertaalt zich in automatische spierbewegingen 

(psychomotoriek) of gericht handelen (gedrag) (3, 34). In dit proces van informatieverwerking 

kunnen verschillende hersenfuncties onderscheiden worden: waarneming (visueel, auditief...), taal, 

motoriek, geheugen... Er zijn ook hersenfuncties die meer te maken hebben met het verwerken van 

lichamelijke informatie, zoals het regelen van de hartslag, van de hormonen... (34).  

Om de hersenfuncties in kaart te brengen bestaan verschillende manieren. Psychiatrische ziekten 

ontstaan namelijk door een complexe interactie van genetische aanleg met neurobiologische en 

psychologische factoren in de ontwikkeling en de omgeving van de patiënt en vereisen daarom 

tegelijkertijd een neurobiologische en een (neuro)psychologische methode van diagnostiek en 

behandeling (methodisch dualisme) (3).  

3.2.2 Neuropsychologische onderzoeken 

Psychologen hebben veel gestandaardiseerde tests ontwikkeld om de verschillende psychische 

functies betrouwbaar te meten. Bekend zijn de intelligentietests en tests om allerlei kenmerken van 

de persoonlijkheid vast te stellen. Ook in de psychiatrie maakt men hiervan gebruik. Van toenemend 

belang zijn de neuropsychologische tests die specifieke hersenfuncties meten, zoals aandacht, 

geheugen en taal. Subtiele afwijkingen door organische hersenziekten kunnen hiermee worden 

vastgesteld (3). Hieronder worden een aantal neuropsychologische studies beschreven die gebruikt 

geweest zijn in het onderzoek naar de invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties. Daarnaast 

wordt ook toenemend gebruik gemaakt van diagnostische gestructureerde interviews en vragenlijsten 

om de neuropsychologische toestand van patiënten na te gaan en symptomen van psychiatrische 

stoornissen betrouwbaar en eventueel gekwantificeerd vast te leggen (3, 35).  

3.2.2.1 Intelligentieschaal 

De Wechsler Intelligence Scale for Children-III (WISC-III, 6 tot 11 jaar) / Wechsler Preschool 

and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R, 2,5 tot 7,5 jaar oud) genereert een naar leeftijd 

gestandaardiseerde IQ-score. Ook bestaat er ondertussen al een Wechsler Intelligence Scale for 

Children-Fourth Edition (WISC-IV, 2003). Er bestaat eveneens een verkorte vorm: de Wechsler 
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Abbreviated Scales of Intelligence (WASI) (36-38). Verwerkingssnelheid kan worden gemeten met 

de ‘Symbol Search’ schaal (38).  

Neurocognitieve prestaties kunnen ook gemeten worden met de ‘Reynolds Intellectual Assessment 

Scales’, inclusief de ‘Guess What’, de ‘Odd-item out’, het verbaal geheugen en de non-verbale 

geheugen subtests. De ‘Guess-What’-subtest meet verbaal redeneren in combinatie met 

woordenschat, taalontwikkeling en de algemene bron van kennis. ‘Odd-item out’ meet non-verbale 

cognitieve vaardigheden en visueel-ruimtelijk inzicht. De verbale geheugen subtest beoordeelt het 

vermogen om verbaal materiaal te coderen, kort op te slaan en op te roepen. De non-verbale 

geheugen subtest meet de mogelijkheid om concrete en abstracte picturale stimuli te coderen, kort op 

te slaan en te herkennen (39). 

3.2.2.2 Geheugentesten 

Om het leerproces te vergelijken tussen kinderen die wel of niet mishandeld werden, werd gebruik 

gemaakt van de ‘imitation task’. Hierbij werd de kinderen gevraagd hun moeder te imiteren. Het is 

al lang bekend dat imitatie een mechanisme van leren is (Piaget, 1962) en is uitgegroeid tot een 

geaccepteerd instrument voor de beoordeling van het declaratieve geheugen. Bij de studie naar het 

geheugen van volwassenen die rapporteren mishandeld te zijn geweest, werd vaak gebruik gemaakt 

van de ‘Deese-Roediger-McDermott paradigm’ (Deese, 1959; Roediger-McDermott, 1995) om te 

zoeken naar valse herinneringen bij volwassenen die mishandeling in de jeugd rapporteren en dit te 

vergelijken met volwassenen die geen mishandeling ervaren hebben (40).  

Met behulp van de Autobiografische Geheugen Test  kan worden onderzocht in welke mate 

mensen waaraan seksueel misbruik werd aangedaan in hun kindertijd en controles moeilijkheden 

ervaren bij het ophalen van specifieke herinneringen uit hun verleden. Personen die rapporteren 

herinneringen aan seksueel misbruik in hun kindertijd te hebben teruggevonden, zijn bijna per 

definitie van mening dat deze herinneringen voorheen ontoegankelijk waren voor hen. Met deze test 

kan onderzocht worden of dit slecht autobiografisch geheugen ook geldt voor andere soorten 

evenementen (d.w.z. gebeurtenissen die niet noodzakelijkerwijs met het kindermisbruik verband 

houden); dit zou impressies van geheugenverlies geven (41).  

3.2.2.3 Aandachtstesten 

Aandachtsbias is een centraal kenmerk van veel cognitieve theorieën van psychopathologie. Een van 

de meest voorkomende onderzoeksmethoden naar een dergelijke afwijking is een analoog van de 

‘emotionele Stroop task’ (EST). De klassieke Stroop taak (Stroop, 1935) geeft kleurwoorden (bv. 

blauw) in verschillende kleuren inkt (bv. rood). De deelnemer wordt gevraagd om de semantische 

inhoud van het woord te negeren en de kleur waarin het woord wordt weergegeven te noemen. De 
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kritische studies zijn deze waarbij de kleur niet overeenkomt met het semantische woord. Deze 

manipulatie leidt tot conflicten tussen taakrelevante stimuli (de kleur) en afleidende stimuli (de 

semantische inhoud). De Strooptest kan ook worden gemanipuleerd om te onderzoeken hoe 

emotionele stimuli kleurnaamgevingsprestaties verstoren. De EST is vergelijkbaar met de 

oorspronkelijke taak, maar de semantische inhoud van het woord wordt gemanipuleerd: het woord is 

neutraal van betekenis (bv. 'potlood') op een aantal proeven, terwijl het woord een eerder 

bedreigende betekenis heeft (bv. 'aanval') op andere studies. Zo kan de EST de invloed van 

emotionele processen detecteren op de traditionele, op cognitie gebaseerde, taak (38, 42, 43).  

Auditieve aandacht wordt gemeten met de ‘Brief Test of Attention’ die vereist dat de deelnemers 

luisteren naar een opname van een aantal series van letters en cijfers die worden voorgelezen. Na 

elke serie wordt het kind gevraagd aan te geven hoeveel getallen hij gehoord heeft in de reeks. Het is 

de kinderen niet toegestaan om te tellen op hun vingers (38).  

3.2.2.4 Testen voor gedrag en gedragsinhibitie 

De FrSBe kan gebruikt worden om een totale maat van neurogedragseigenschappen en syndromen 

geassocieerd met prefrontale cortex disfunctie te identificeren en is gebaseerd op een model van goed 

onderzochte frontale subcorticale neuroanatomie (37).  

Gedragsremming kan worden gemeten met de ‘Gordon Diagnostic System’ die vereist dat kinderen 

op een toets drukken telkens als ze een ‘1’ zien gevolgd door een ‘9’. Dit onder twee 

omstandigheden. In de eerste (waakzaamheid) toestand, zien de kinderen een enkele stroom van 

getallen. In de tweede (afleidbaarheid) toestand zien de kinderen drie stromen van getallen en moet 

het kind enkel drukken op de toets na het zien van de juiste nummervolgorde in de middelste kolom 

van getallen. De taak wordt gescoord door berekening van het aantal juiste drukken en het aantal 

nalatigheidsfouten in elke conditie (38).  

3.2.2.5 Testbatterijen voor het testen van verschillende neuropsychologische functies 

NEPSY is een kinderneuropsychologische batterij die bestaat uit 36 psychometrisch ontwikkelde 

subtests ontworpen voor kinderen van 3-12 jaar. De kernbatterij bestaat uit 14 subtests die taal, fijne 

motoriek, visueel/ruimtelijk inzicht, geheugen/leren en aandacht/uitvoerende functies meten. 

Daarnaast kunnen op leeftijd gebaseerde scores voor aanvullende taken voor auditieve aandacht, 

herinnering voor gezichten (direct, vertraagd) en herinnering voor namen (vertraagd) gebruikt 

worden (38).  

Verder worden de ‘Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery’ (CANTAB) en de 

‘Wide-Range-Achievement-Test’ (WRAT-3) gebruikt. Het leesonderdeel van de WRAT-3 wordt 

gebruikt om de academische prestatie te onderzoeken en deze wordt naast de CANTAB-test gebruikt 
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om de data van de CANTAB-test te interpreteren. De CANTAB is ontworpen om een breed scala 

aan cognitieve functies te beoordelen, met inbegrip van psychomotorische en motorische snelheid, 

redeneren en planningscapaciteiten, geheugen en aandacht, en frontale, temporale en hippocampus 

disfunctie. De uitvoering vereist ongeveer 60 minuten en bestaat uit 7 testen. Alle testen zijn 

geautomatiseerd en worden gepresenteerd op een touchscreen. De CANTAB onderzoekt volgende 

functies: psychomotorische coördinatie en motorische snelheid, redeneren en planning, geheugen 

(ruimtelijke werkgeheugen, patroonherkenningsgeheugen, ruimtelijke herkenningsgeheugen) en 

aandacht (attentieshift en volgehouden aandacht). Daarnaast is er ook de ‘Delayed Matching to 

Sample’, een test voor onmiddellijke en vertraagde perceptuele matching, en de ‘Affectieve Go - No 

Go’ die informatieverwerkingsbias en inhibitiecontrole onderzoekt voor positieve en negatieve 

stimuli (40, 44-46).  

3.2.3 Structurele beeldvormende onderzoeken 

Een CT (computertomografie) van de hersenen heeft geen plaats in het psychiatrisch onderzoek, 

tenzij er gedacht wordt aan een ruimte-innemend proces als oorzaak voor de psychiatrische 

symptomen (3).  

Met MRI (magnetic resonance imaging of kernspintomografie) kunnen de hersenstructuren 

gevisualiseerd worden. Het laat toe kleinere afwijkingen te zien en is zinvol bij verdenking op een 

neurologische oorzaak van een psychiatrische stoornis (3). Via Voxel-based morphometry kunnen 

de volumes en afwijkingen in morfologie bestudeerd worden. De grootte van een hersenstructuur kan 

in relatie gebracht worden met de werking van die hersenstructuur. Een hersenstructuur die kleiner is 

dan hij hoort te zijn, kan wijzen op onderontwikkeling ervan en dus op een verminderde functie. 

Omgekeerd kan een vergrote hersenstructuur wijzen op een overactivatie van die hersenfunctie (47). 

Voorbeelden van MRI-beelden zie je in figuren 1 en 2.  

3.2.4 Functionele beeldvormende onderzoeken 

Met fMRI krijgt de radioloog informatie over een aantal hersenfuncties die met andere methodes 

niet te verkrijgen is (47). Bij deze beeldvormende techniek wordt het zuurstofniveau in het bloed 

gemeten, hetgeen een beeld geeft van de activiteit van bepaalde hersengebieden. Ook kan gebruik 

worden gemaakt van een radioactief contrastmiddel. Er is vooral fMRI-onderzoek gedaan bij 

schizofrenie, depressieve stoornis, bipolaire stemmingsstoornis en bij de obsessieve-compulsieve 

stoornis (3). In studies kan via fMRI de neurale reactie op bedreigende (boos) en niet-bedreigende 

(verdrietig) gezichtsuitdrukkingen vergeleken worden met die op neutrale gezichten. Deze 

emotionele face-matching paradigma is in het bijzonder ontworpen om de amygdala te activeren in 
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Figuur 2 (2): Sagittaal MRI-beeld met aanduiding van 

hersenstructuren die beïnvloed worden door 

kindermisbruik  

Figuur 1 (1): Axiaal MRI-beeld met 

aanduiding van hersenstructuren die beïnvloed 

worden door kindermisbruik  

reactie op bedreigingsgerelateerde gezichten (47).  Voor de diagnostiek in de dagelijkse praktijk van 

de psychiatrie worden deze beeldvormende technieken nog niet toegepast (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PET (positronemissietomografie) is een beeldvormende techniek waarbij een radioactief isotoop 

(een radionuclide) wordt toegediend aan een patiënt. Deze radionuclides verzamelen zich op 

bepaalde plaatsen in het lichaam (bijvoorbeeld een tumor). Bij het verval produceren deze 

atoomkernen een positron en een neutrino. Positronen zijn de antideeltjes van elektronen en hebben 

dezelfde massa, maar een positieve lading. Een gevormd positron zal na een kort pad een paar 

gammafotonen produceren, dat wordt gedetecteerd in een ring detectoren. Voor elke annihilatie kan 

zo vastgelegd worden waar hij heeft plaatsgevonden en op die manier wordt een beeld gevormd van 

de verdeling van het radionuclide in het lichaam (48).  

Tractografie is het in beeld brengen van neurale verbindingen in de hersenen door middel van 

Diffusion Tensor Imaging (DTI) en is de enige niet-invasieve methode voor het karakteriseren van de 

microstructurele integriteit van de weefsels in vivo. (49, 50) Het is een MRI-techniek die gevoelig is 

voor diffusie van watermoleculen in het lichaam, en waarbij diffusiepatronen in een 3D-beeld 

worden weergegeven. Hiermee kunnen zowel de lange bundels van zenuwvezels als meer 

gecompliceerde korte verbindingen tussen verschillende corticale en subcorticale gebieden in een 

3D-beeld worden weergegeven (50).  
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hippocampus 

cerebellum 
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corpus callosum 
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3.2.5 Neurofysiologische onderzoeken 

EEG (elektro-encefalografie) is een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen 

zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren. Het EEG kan bij ziekteprocessen inlichtingen geven 

over zowel de aard als de plaats van de afwijking. EEG wordt ook veel gebruikt als 

onderzoeksmethode binnen de cognitieve neurowetenschappen. Er wordt dan vaak gebruik gemaakt 

van zogenaamde ‘event-related potentials’ (ERP's). Hierbij wordt een proefpersoon herhaaldelijk 

blootgesteld aan een bepaald type stimulus (bijvoorbeeld een toon), terwijl er een EEG wordt 

gemaakt. Van de EEG-signalen wordt dan het gemiddelde berekend, zodat een weergave van enkel 

de hersenenactiviteit naar aanleiding van de stimulus overblijft. Zo kan men de reactie van het brein 

op verschillende typen stimuli met elkaar vergelijken (51).  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Potentiaalverschil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderzoeksmethode&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Event-related_potential
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stimulus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toon_(geluid)
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3.3 Invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties 

3.3.1 Structurele hersenveranderingen 

3.3.1.1 Globaal volume 

Volwassenen met kindermishandeling gerelateerde PTSS hebben kleinere cerebrale volumes en er is 

een positieve correlatie met de leeftijd waarop het trauma startte en een negatieve correlatie met de 

duur van de mishandeling. Velen van hen hadden echter comorbide psychiatrische stoornissen  (8).  

3.3.1.2 Prefrontale cortex, orbitofrontale cortex en visuele cortex 

De prefrontale cortex (PFC) heeft een belangrijke rol in alle functies die volwassen gedrag 

karakteriseren, met inbegrip van hogere niveau motorische controle, inhibitoire controle, aandacht, 

werkgeheugen, persoonlijkheidsexpressie, emotie- en motivatieregulatie en het modereren van 

geleerd sociaal gedrag (52, 53). De orbitofrontale cortex (OFC) staat centraal in de emotionele en 

sociale regulatie en is dus belangrijk voor gedrags- en emotionele flexibiliteit (54). 

Gezien PFC en OFC dus een grote rol spelen in de functies van het mature volwassen gedrag, 

ontwikkelen deze hersengebieden dus relatief laat in het leven (8). Tot de leeftijd van 20 jaar of zelfs 

later worden nog veranderingen in de OFC waargenomen (54). Bijgevolg maakt dit hen vatbaar voor 

schade gedurende de jeugd wat leidt tot een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van 

mentale gezondheidsproblemen (8, 54).  

ROI-studies bij kinderen geven verschillende tegenstrijdige bevindingen over het volume van de 

PFC bij kinderen (8). Sommige studies tonen geen verschil aan, anderen een kleinere PFC bij de 

misbruikte kinderen, nog anderen een grotere grijze massa. Verklaringen voor deze verschillende 

bevindingen zijn de verschillen in leeftijden van de deelnemers in de studies, variatie in het soort 

mishandeling en blootstelling en de methodologische verschillen van de studies (visuele inspectie 

versus VBM) (55). Tevens zijn die studies gebeurd bij kinderen die eveneens gediagnosticeerd waren 

voor PTSS (8). Er zijn specifieke vensters van kwetsbaarheid in de hersenontwikkeling; de effecten 

van mishandeling kunnen zich enkel manifesteren op een kritiek punt van de hersenontwikkeling. De 

PFC wordt maximaal beïnvloed rond 14-16 jaar (dus tamelijk laat) (55). Ook worden verslechterde 

corticocorticale connecties waargenomen bij kinderen die ernstige psychosociale verwaarlozing 

kenden door van jongs af aan in een instelling te zitten (56).  

Bij volwassenen blijkt er een reductie in het volume van de frontale cortex te zijn (8). Bepaalde 

gebieden in de prefrontale cortex, nl. het dorsomediale gedeelte en het ventromediale gedeelte (incl. 

de anterieure cingulate gyrus) vertoonden een volumereductie van de grijze massa (47). Analoog was 

er een verminderde grijze materie van de DLPFC, een gedaalde rostrale ACC (negatief gecorreleerd 
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aan cortisolspiegels en CTQ), een gereduceerde grijze materie van de linker en rechter primaire 

visuele cortex van seksueel misbruikte vrouwen en een verminderde auditieve cortex (5, 55).  

Kinderen die lichamelijke mishandeling hadden ervaren, vertoonden kleinere rechter OFC-volumes 

(meting via TBM), net als de fysiek misbruikte kinderen die problemen vertoonden bij het 

maatschappelijk functioneren. Er werd geen significante associatie gevonden tussen de OFC en het 

neuropsychologisch functioneren (gemeten via CANTAB). In het gedragsdomein werden grotere 

witte stof volumes van de linker prefrontale cortex (PFC) positief gecorreleerd met het functioneren 

in het brede gedragsdomein. Dit werd onderzocht met het Life-Stress Interview, waarbij grotere 

volumes in de hersenregio gerelateerd waren aan toenemende problemen (54).  

3.3.1.3 Hippocampus 

De hippocampus is onderdeel van het limbische systeem en speelt een belangrijke rol bij leren en het 

geheugen. Er zijn relatief weinig studies gebeurd op het hippocampusvolume bij kinderen. Uit deze 

studies blijkt er weinig evidentie voor volumereductie (5, 8). Kinderen met PTSS blijken ook geen 

kleiner volume te hebben (55). Bevindingen suggereren dat de hippocampus kleiner wordt met de 

tijd. Bij kinderen is er enige evidentie voor een gestegen bilaterale hippocampus. Een plotse 

groeispurt, een soort ‘litteken’ t.g.v. gestegen cortisolniveaus (8).  

Bij volwassenen is er evidentie voor een kleinere hippocampus (5, 47). Een hiervan is dus een 

vertraging tussen blootstelling aan kindermisbruik en neurobiologische verandering net zoals er een 

vertraging wordt gezien tussen blootstelling aan kindermisbruik en psychopathologie (5). Een studie 

vond een significant negatief verband tussen het grijze massavolume van de hippocampus en de 

CTQ-scores, en dit enkel in de rechter hippocampus. Fysische verwaarlozing was de sterkste 

voorspellende waarde, gevolgd door emotionele mishandeling, seksueel misbruik, fysieke 

mishandeling en emotionele verwaarlozing (47). Een andere studie vond daarentegen in het 

bijzonder aan de linker kant een gereduceerd volwassen hippocampusvolume. Mishandeling werd bij 

deze studie gekwantificeerd met behulp van de Adverse Childhood Ecperience Study (ACES) en 

CTQ-scores. De sterkste associaties tussen mishandeling en volume werden waargenomen in de 

linker CA2-CA3 en CA4-DG subvelden. Vergelijken van personen met hoge versus lage scores op 

de CTQ en ACES toonde een gemiddelde volumereductie van 6,3% en 6,1% in respectievelijk de 

linker CA2-CA3 en linker CA4-DG. Volumevermindering van de CA1 en fimbria waren 44% en 

60% lager dan in de CA2-CA3. Mishandeling was geassocieerd met respectievelijk 4,2% en 4,3% 

reductie van de linker presubiculum en subiculum. De hypothese dat mishandeling kan geassocieerd 

worden met volumevermindering in MRI deelgebieden die DG en CA3 bevatten, werd beoordeeld 

via de automatische segmentatie routines voor FreeSurfer (57). De eerste studie werd gecorrigeerd 
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op recente stressvolle situaties, huidige niveaus van subklinische depressie en angstsymptomen en 

verbale intelligentie of socio-demografische factoren, de andere op een voorgeschiedenis van MDD 

of PTSS. Daarnaast is er een link tussen het begin en de duur van het misbruik enerzijds en het 

hippocampusvolume anderzijds. Alle studies zijn ROI-benaderingen en velen namen psychoactieve 

medicatie op het moment van de test (8).  

Voor het gereduceerde volume van de hippocampus bij volwassenen bestaan er twee hypotheses: die 

van de neurotoxiciteit en die van de kwetsbaarheid. Volgens die van de neurotoxiciteit zorgt 

chronische stress voor een langdurige blootstelling aan veel glucocorticoïden. Deze zorgen voor 

celdood van de neuronen (55). Translationele studies tonen aan dat de sleutelgevolgen van 

stressblootstelling op de hippocampus onderdrukking van neurogenese in de dentate gyrus (DG) en 

dendritische remodelling in de cornu ammonis (CA), m.n. het CA3-subveld zijn (5, 57).  

Cortisollevels en PTSS-symptomen voorspelden de graad van volumeafname. Volgens de hypothese 

van de kwetsbaarheid is een kleinere hippocampus een voorbeschikte risicofactor om PTSS te 

ontwikkelen (55). Bij volwassenen bleek een kleinere hippocampus namelijk eerder gerelateerd te 

zijn aan PTSS dan aan de mishandeling zelf (8).  

3.3.1.4 Amygdala 

De amygdala speelt een belangrijke rol in de emotionele verwerking, evaluatie van bedreigende 

informatie, gedragsregulatie, angstconditionering en het geheugen voor emotionele gebeurtenissen 

(8). Conflicterende resultaten werden vastgesteld bij kinderen: reductie van de amygdala bij 

mishandeling gerelateerde PTSS, toename bij institutionalisering. Volgens een meta-analyse zijn er 

geen significante amygdala volumeveranderingen. Geen enkele studie heeft gecontroleerd op 

comorbiditeit (5, 8).  

De resultaten bij volwassenen zijn ook inconsistent. Een studie toont een gereduceerde amygdala, 

gerelateerd aan PTSS. Deze studie werd niet gecontroleerd op medicatie. Een andere studie 

publiceerde een gereduceerde amygdala bij mensen zonder PTSS. Twee andere studies vonden geen 

verschil in volume. In deze studies zaten deelnemers met PTSS, alsook andere comorbiditeiten en 

allen waren ROI-studies. (8). Algemeen kan men dus stellen dat er noch bij kinderen, noch bij 

volwassenen significante veranderingen in amygdalavolume werden gevonden (5, 55).  

3.3.1.5 Corpus callosum en hemisferische integratie 

Het corpus callosum (CC) is de grootste wittestofstructuur in de hersenen. Het verbindt de linker en 

rechter hersenhelften en vergemakkelijkt interhemisferische communicatie voor emotie en hogere 

cognitieve functies (8).  
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Er zijn gedaalde volumes van het corpus callosum beschreven bij zowel kinderen, adolescenten, als 

volwassenen met PTSS (en andere comorbiditeit) na ernstige kindermishandeling en deze dalingen 

zijn geslachtsafhankelijk (5, 8, 55). Er werd ook een gedaald volume bij mishandelde kinderen en 

adolescenten zonder PTSS (maar met andere comorbiditeit) gezien, maar niet bij kinderen na 

institutionalisering (8, 55, 58).  

Lagere fractionele anisotropie van de middelste en posterieure corpus callosum bij mishandelde 

kinderen duidt op een verminderde myelinisatie van de vezelbaan. Dit kan stammen uit een 

onderdrukking van de gliale celdeling t.g.v. stresshormonen (49, 59). Fractionele anisotropiescores 

zijn gecorreleerd met angstscores (49).  

3.3.1.6 Lange witte banen 

Deze wegen zijn van belang voor de communicatie tussen de geïsoleerde hersenregio’s (8). 

De myelinisatie gaat door gedurende jeugd en volwassenheid (49). DTI toont bij kinderen die socio-

economische deprivatie kenden (en waarvan 71% min. 1 psychiatrische diagnose had) gedaalde 

anisotropiewaarden (dus een gedaalde densiteit) aan in de linker uncinate fasciculus. (8, 55)  

Ernstig ouderlijk verbaal misbruik toont bij jongvolwassenen een reductie aan van de densiteit van 

drie witte materie wegen: de arcuate fasciculus (verbindt Wernicke, Broca en PFC), de cingulum 

bundel (verbindt limbische lobus en neocortex, is gevoelig voor stress en een gedaalde densiteit werd 

in deze bundel reeds gezien bij PTSS) en de linker fornix (speelt een grote rol mediatie angst). De 

auteurs hypothetiseren dat de abnormaliteiten van deze drie wegen aan de grondslag liggen van de 

taal- en emotieregulatiemoeilijkheden (5, 8).  

Onbeïnvloede gezonde eerstegraadsfamilieleden van patiënten met MDD vertoonden grotere 

fractionele anisotropie dan controles in het lichaam en het splenium van het corpus callosum, de 

inferior fronto-occipitale fasciculus, de linker superior longitudinale fasciculus en de rechter fornix. 

Zij die meer tegenslagen kenden als kind hadden een grotere fractionele anisotropie dan de andere. 

Of sterkere neurale verbindingen geassocieerd kunnen worden met meer veerkracht tegen depressie 

moet nog verder bestudeerd worden. Bij controles werd een associatie gezien tussen tegenslagen als 

kind en gedaalde fractionele anisotropie in deze vezelbanen (60).  

3.3.1.7 Anterieure cortex cingulatae 

De anterieure cingulate cortex ligt op het raakvlak tussen het limbische systeem en de neocortex (8). 

Er zijn geen ROI MRI-studies op de ACC van kinderen gebeurd en op totale hersen-MRI’s is er geen 

reductie waarneembaar. Reducties van de ACC bij volwassenen met een geschiedenis van 

ongunstige gebeurtenissen (o.a. misbruik, maar bv. ook scheiding, gepest e.d.) in de kindertijd zijn 
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waarneembaar op zowel ROI als totale hersenen-MRI’s (5, 8). Een gedaalde rostrale ACC bij 

volwassenen is negatief gecorreleerd aan cortisolspiegels en CTQ (55).  

3.3.1.8 Cerebellum 

Het cerebellum vormt uitgebreide verbindingen met de frontale kwabben en is onderdeel van het 

fronto-cerebellaire neurale netwerk dat gedrag fijn moduleert (61).  

Een gereduceerd cerebellum wordt gezien bij kinderen na kindermishandeling (met PTSS en 

comorbiditeit) met daarbij een correlatie met start en duur van het trauma (8, 55). Ook bij kinderen 

die ernstige psychosociale verwaarlozing kenden door van jongs af aan in een instelling te zitten, 

werd er een daling van het cerebellumvolume gezien (5, 62). Het linker cerebellum is groter bij 

fysisch misbruikte kinderen (studie waarbij de meesten geen PTSS of andere psychiatrische 

aandoeningen hadden) (8).  

3.3.1.9 Pariëto-temporale regio’s 

Kleinere pariëto-temporale regio’s werden geobserveerd in fysisch misbruikte kinderen waarvan de 

meesten geen psychiatrische diagnoses hadden en een grotere superior temporale gyrus bij 

mishandelde kinderen en jongeren met PTSS en comorbiditeit (8).  

3.3.2 Functionele hersenveranderingen 

Slechts enkele studies deden onderzoek naar de functionele hersenveranderingen bij een 

voorgeschiedenis van kindermisbruik en een klein deel van hen deed dat bij kinderen (8, 55).  

3.3.2.1 Rusttoestand 

Neurologische beeldvormingsstudies suggereren dat de toestand van rust bij de mens wordt 

gekenmerkt door een georganiseerd patroon van activiteit over verschillende anatomische regio's die 

verzwakt is tijdens doelgerichte mentale activiteit. Er wordt verondersteld dat de hersenen ‘default 

mode’ handhaven in de afwezigheid van cognitieve vragen, mogelijks om de staat van paraatheid te 

vergemakkelijken bij antwoord op omgevingsveranderingen. Verschillende gebieden werden als 

DMN (standaard modus netwerk)-componenten geïdentificeerd, met inbegrip van de PCC, de ACC, 

de middelste temporale gyrus, de inferieure pariëtale cortex en de mPFC. Onlangs werd veranderde 

DMN-connectiviteit bij personen met PTSS gerelateerd aan langdurige kindermishandeling. De 

deficiënte DMN-connectiviteit bij volwassenen met aan kindermishandeling gerelateerde PTSS lijkt 

gelijkaardig met patronen van DMN-connectiviteit waargenomen bij gezonde kinderen van 7 tot 9 

jaar. Hieruit kan gesteld worden dat early-life trauma's kunnen interfereren met het 

ontwikkelingstraject van de DMN en de bijbehorende functies (58).  



 32 

Bij premature en voldragen pasgeborenen is het gebrek aan anterior-posteriorintegratie 

waarschijnlijk te wijten aan minder goed ontwikkelde witte banen, maar bij zuigelingen is er wel al 

een sterke coactivatie tussen de precuneus, de PCC en de bilaterale pariëtale cortex. Dit kan erop 

wijzen dat integratie binnen de DMN zich al op jonge leeftijd begint te ontwikkelen. Voor de leeftijd 

van 9 jaar wordt de DMN bij kinderen gekenmerkt door een beperkte anterior-posteriorintegratie, 

zoals wordt aangegeven door verminderde verbindingen tussen de DMN-knooppunten in de PCC en 

mPFC. In de loop van de ontwikkeling wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uiteenlopende 

anatomische regio's, tijdelijk ook in de gebieden die geen deel uitmaken van het volwassen netwerk, 

resulterend in anterior-posteriorintegratie van de DMN en functionele dissociatie van andere 

netwerken. Verstoringen van de DMN in de loop van zijn ontwikkeling kan invloed hebben op de 

toekomstige capaciteiten ervan, afhankelijk van de functionaliteit van dit netwerk. Wat opvalt is dat 

bij vrouwen met PTSS de anterior-posteriorintegratie van de DMN zeer beperkt blijkt. Het DMN-

knooppunt in de PCC vertoonde alleen coactiviteit met de thalamus en de linker gyrus frontalis 

superior, terwijl de mPFC-connectiviteit beperkt was tot enkel met andere mPFC-gebieden (58).  

Op een PET bij Roemeense weeskinderen merkte men een gedaald basaal glucosemetabolisme in 

een netwerk van hersengebieden betrokken in stressregulatie (8, 56).  

3.3.2.2 Werkgeheugen 

Slechts in een fMRI met een kleine sample volwassenen werd het werkgeheugen onderzocht. Hieruit 

bleek een gereduceerde activiteit in de linker STG, een gestegen activiteit in de rechter STG en een 

sterk gebrekkige taakperformance. Deze studie werd niet gecontroleerd op psychiatrische condities 

(8).  

3.3.2.3 Inhibitiecontrole 

Bij twee fMRI’s afgenomen bij adolescenten werd gekeken naar inhibitiecontrole en blijvende 

aandacht via een go/no go-task. Hieruit bleek een gestegen activiteit van de ACC, een gedaalde 

activiteit van de DLPFC en een gestegen activiteit van de mPFC. Beiden hadden goede sample sizes. 

De ene studie gebeurde bij adolescenten met verschillende mishandelingsvormen, PTSS en andere 

psychische comorbiditeit, de andere gebeurde bij adolescenten na deprivatie, zonder PTSS en 

waarvan slechts enkelen psychische comorbiditeit vertoonden (8, 55).  

3.3.2.4 Emotieverwerking 

Er is een positief verband tussen CTQ-scores en het antwoord van de rechter amygdala op 

bedreigende/angstige gezichten bij zowel kinderen als volwassenen. Deze associatie wordt niet 

gebiased door confounders als recente stressvolle situaties, huidige niveau van subklinische depressie 
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en angstsymptomen, verbale intelligentie of socio-demografische factoren (47, 55). De verhoogde 

amygdalareactie bij personen die mishandeld zijn geweest, ontstaan secundair t.g.v. blijvende 

veranderingen in de limbische functie tijdens de vroege neurologische ontwikkeling veroorzaakt 

door stressoren (63). Kinderen die blootgesteld werden aan familiegeweld (met normale levels van 

angst en depressie) vertoonden naast een verhoogde amygdalareactiviteit rechts ook een verhoogde 

anterieure insulareactiviteit bilateraal in antwoord op angstige gezichten (bedreigende 

gezichtsuitdrukking), maar niet bij verdrietige gezichten (niet-bedreigende gezichtsuitdrukking) en 

neutrale gezichten. De graad van activatie voor de angstige gezichten in de linker anterieure insula 

werd positief gecorreleerd aan de ernst van blootstelling aan geweld (64). Geïnstitutionaliseerde 

kinderen met ernstige sociale deprivatie vertoonden naast verhoogde amygdalareactiviteit ook 

corticale hypoactiviteit tijdens de verwerking van de faciale uitdrukkingen (55). Er was een veel 

sterkere relatie tussen rechter amygdalareactie en lichamelijke mishandeling dan met de andere 

vormen van misbruik en verwaarlozing, wat erop wijst dat er verschillen zijn tussen de verschillende 

misbruiksubtypes en amygdalareactie (63).  

Hoewel een dergelijke verhoogde reactiviteit tegenover een biologische dreiging een adaptieve 

respons op een aanhoudend omgevingsrisico kan zijn (ze zijn hyper-vigilant voor een potentieel 

sociale bedreiging in hun omgeving), kan het eveneens bijdragen tot een latente neurobiologische 

risicofactor voor psychopathologie (55, 64). Verhoogde amygdalareactiviteit op aversieve stimuli in 

een ernstige depressie werd beschouwd als een kernelement van de onderliggende fysiologie. 

Groepsverschillen in amygdalareactie suggereren echter dat een verhoogde reactiviteit niet 

kenmerkend was voor personen met depressie in het algemeen, maar primair was bij mensen met een 

significante geschiedenis van misbruik. Ook bij een PET op vrouwen met vroeger seksueel misbruik 

met en zonder PTSS was het niet duidelijk of de oorzaak van de gestegen amygdala-activiteit en 

gedaalde ACC-activiteit de PTSS of het misbruik was (55). Deze bevindingen suggereren dat de 

relatie tussen jeugdtrauma en risico op depressie wordt gemedieerd door verhoogde amygdalareactie, 

maar verschilt per type misbruik (63).  

3.3.2.5 Traumatische scripts 

Een PET bij seksueel misbruikte vrouwen met en zonder PTSS die onderworpen werden aan 

traumatische script gedreven afbeeldingen of de Strooptest (invloed van emotie op aandacht) toonde 

veranderingen aan in de bloedstroom bij de PTSS-groep in de DLPFC, mPFC, OFC, ACC, 

posterieure cingulate, hippocampus, insula, visuele associatie cortex, cuneus en inferieure pariëtale 

lob, en veranderde activatie in de DLPFC, mPFC en ACC. Er was echter geen controlegroep, velen 

hadden andere psychiatrische diagnoses en velen namen hersenfunctie beïnvloedende medicatie.  
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Twee PET-studies met controlegroep toonden veranderingen in de bloedstroom van de mPFC, OFC, 

MFG, ACC, posterieure cingulate, hippocampus en inferieure pariëtale lob aan bij volwassenen met 

een voorgeschiedenis van kindermisbruik bij het terugvinden van neuraal en emotioneel waardevolle 

woordparen. Bij het gebruik van de angstconditioneringsparadigma vertoonden zij gestegen 

amygdala-activiteit en gedaalde ACC-activiteit. Veel onder hen hadden echter PTSS en/of andere 

psychiatrische condities (8).  

Twee fMRI’s bij volwassenen met in het verleden seksueel kindermisbruik of een 

motorvoertuigaccident vertoonden een gedaalde activiteit in de thalamus, ACC en MFG bij zij die 

volledige PTSS hadden in tegenstelling tot zij die enkel wat PTSS-symptomen vertoonden (8).  

3.3.2.6 Verwerking van beloning 

Volwassenen met verschillende types kindermishandeling (comorbiditeit en medicatie) deden een 

‘monetary incentive delay’-taak (8). Zij hadden op fMRI een zwakkere respons op beloning in de 

linker globus pallidus in vergelijking met een controlegroep en meer aanleg op depressieve 

psychopathologie later in het leven (8, 55). Enkelen onder hen hadden echter psychiatrische condities 

of namen hersenfunctie beïnvloedende medicatie (8).  

3.3.2.7 Sensoriële verwerking 

Er werd gekeken of volwassenen die kindermishandeling hebben meegemaakt, een andere manier 

van perceptie van hun omgeving hebben ontwikkeld te wijten aan die mishandeling via niet-

bedreigende en niet-trauma gerelateerde olfactorische stimuli bij fysiek en/of seksueel misbruikte 

vrouwen. Zij vertoonden geen verschil in mentale stoornissen tegenover de controlegroep. De 

hedonische kwaliteit van de geurstalen werd verschillend beoordeeld door beide groepen. Terwijl 

‘perzik’ als zeer aangenaam werd beschouwd, werd de ‘koffieachtige’ geur als neutraal beschouwd.  

De mishandelde groep vertoonde een significant verhoogde activering in voornamelijk neocorticale 

gebieden die betrokken zijn in associatienetwerken, en in het PCC. Het effect lijkt meer uitgesproken 

na stimulatie met de neutrale, koffieachtige geur dan na stimulatie door de aangename perzikgeur. 

Daarnaast vond men bij de controles in vergelijking met de misbruikte groep een verhoogde 

activering in de linker hippocampus, de linker OFC, het cerebellum en de ACC (65).  

Een studie met empathie geïnduceerde pijn bij multisomatoforme pijnpatiënten met en zonder een 

verleden van kindermisbruik vertoont gelijkaardige resultaten: de misbruikten hebben een gestegen 

activiteit in de PFC tijdens de test, terwijl de controles een gestegen activiteit in de linker 

hippocampus vertoonden (8). Dit alles lijkt te wijzen op een gewijzigde verwerking van niet-

traumatische stimuli bij volwassenen die als kind misbruikt werden.  
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3.3.2.8 Cerebellum 

Het cerebellum heeft een hoge susceptibiliteit voor vroege stress. Volwassenen met een verleden van 

seksueel kindermisbruik vertonen een hogere T2-relaxatietijd in de vermis dan controles (8).  

3.3.3 Cognitieve veranderingen 

3.3.3.1 Academische prestaties en IQ 

Kinderen die het slachtoffer waren van fysiek geweld rapporteerden meer stressoren in hun 

academische, gedrags- en familiale domeinen. Ze hebben grotere moeilijkheden bij de kind-

ouderrelatie, zoals vaker argumenteren en minder emotionele steun, en grotere academische 

problemen, zoals falen voor 3 of meer vakken in 1 jaar en voltijdse plaatsing in een klas voor 

kinderen met leerproblemen. Beiden zijn ook positief gecorreleerd aan een kleiner rechter OFC-

volume. Er werd daarnaast ook een lager IQ gemeten bij mishandelde kinderen. Roemeense wezen 

vertoonden meer IQ-gebreken dan ADHD’ers. De relatie met PTSS is onduidelijk. Bij volwassenen 

blijkt er een normalisering van het IQ op te treden (8). 

De slechtere academische prestaties van mishandelde kinderen zijn daarnaast ook gecorreleerd aan 

kleinere volumes in de linker pariëtale kwab en rechter temporale lob, in eerste instantie gezien bij 

fysiek misbruikte kinderen. Deze kleinere volumes vertoonden een significant negatieve relatie met 

functioneren, met een recht evenredig verband tussen een kleinere omvang en toenemende 

problemen op dit gebied. Grotere volumes in de rechter cingulata bij de mishandelde kinderen 

vertoonden een significant positief verband met een verminderde werking in het academische 

domein en meer functionele beperkingen (54).  

3.3.3.2 Langetermijngeheugen (declaratief geheugen) 

Het is al lang bekend dat imitatie een mechanisme van leren is (Piaget, 1962) en dit is uitgegroeid tot 

een geaccepteerd instrument voor de beoordeling van het declaratieve geheugen. Er werd aan 

misbruikte kinderen gevraagd hun moeder te imiteren. Bij hen was er een evidentie van verbetering 

in imitatie/performance van baseline naar herinnering met aandacht, en herinnering, voor de acties 

zoals gemodelleerd door de experimentator. Gezien mechanismen van hersenplasticiteit 

verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van herinneringen, kan de betere prestatie gerelateerd 

worden aan een behoud van de plasticiteit die de veerkracht faciliteert ten opzichte van armoede, 

stress en/of trauma. Verwaarloosde kinderen vertoonden een minder goede performance. Plasticiteit 

in de hersenen van verwaarloosde kinderen kan verloren gegaan zijn door een gebrek aan stimulatie, 

wat hen meer kwetsbaar maakt voor stress t.g.v. armoede en verwaarlozing (40).  
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Het opkomen van een episodisch autobiografisch geheugen voor gebeurtenissen die eigen zijn in 

plaats en tijd wordt verondersteld op te treden vanaf de leeftijd van 4 jaar. Rond deze leeftijd worden 

kinderen zich bewust van eenvoudige informele relaties tussen verlangen, emoties en reacties bij 

anderen. In de daaropvolgende jaren (kinderen van 5-10 jaar) wordt gewerkt aan een verbeterd 

bewustzijn dat herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden, biases en verwachtingen een 

impact hebben op de emotionele reacties op actuele gebeurtenissen van andere mensen. Dit houden 

ze in hun achterhoofd en zo kunnen ze verschillende perspectieven tegelijkertijd vergelijken. 

Blootstelling aan evenementen (bv. kindermisbruik) dat dit ontwikkelingstraject verstoort, kan 

gevolgen hebben op de verdere ontwikkeling van een groot aantal systemen (incl. de DMN) die een 

beroep doen op veel dezelfde onderliggende processen en neurale substraten (58).  

Er werden gebreken in korte- en langetermijngeheugen bij kinderen en volwassenen gevonden, er 

waren echter ook negatieve bevindingen. PTSS zorgt voor gebreken in het verbale geheugen (8). Hoe 

meer trauma’s een kind zich herinnert, hoe angstiger het zich voelt. Seksueel misbruikte kinderen 

herinneren zich meer trauma’s excl. het misbruik zelf. Dit werd onderzocht met de ‘trauma system 

checklist’ (tsc-c). Niet volledig onterecht, zo blijkt, want het relatieve risico om nieuw misbruik mee 

te maken in het volgende jaar, is bij hen ook tien keer groter (66).  

3.3.3.3 Kortetermijngeheugen (werkgeheugen) 

Zowel mishandelde als niet-mishandelde kinderen vertonen valse herkenningsherinneringen en 

herinneringsinaccuraatheid en onthouden beter woorden op naar zichzelf verwijzende condities dan 

onder structurele condities, zonder verschillen op groepsniveau. Dit suggereert dat zelfrepresentatie 

als een schema dient voor het geheugen en leidt tot gemakkelijker herinneren. De jonge, 

verwaarloosde kinderen hadden een grotere proportie aan negatieve valse herinneringen en minder 

positieve herinneringen dan de jonge, misbruikte kinderen, wat wijst op een grotere kwetsbaarheid 

op jonge leeftijd voor geheugeninaccuraatheid bij de verwaarloosde kinderen. Op iets oudere leeftijd 

vertonen zowel misbruikte als verwaarloosde kinderen een minder grote proportie valse herinnering. 

De studie is echter niet gecontroleerd op andere psychiatrische condities (44).  

Mishandelde kinderen hebben significant hogere dissociatiescores op het gemiddelde dan niet-

mishandelden. Kinderen met dissociatiesymptomen groter dan +1SD werden gecatalogiseerd in een 

hoge dissociatiegroep en alle overige kinderen werden gecatalogiseerd in een lage dissociatiegroep. 

Bij mishandelde kinderen werden er geen significante verschillen in valse herkenning geobserveerd 

tussen kinderen met hoge en lage dissociatie. Niet-mishandelde kinderen met hoge niveaus aan 

dissociatieve symptomen hadden hogere valse herkenningsscores. Deze bevindingen suggereren dat 
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dissociatie bijdraagt tot een hoger inaccuraat geheugen bij niet-mishandelde kinderen, maar geen 

invloed had op de valse herinnering of discriminatie bij de mishandelde kinderen (44).  

Over het werkgeheugen bij volwassenen met een geschiedenis van kindermisbruik bestaan zowel 

positieve als negatieve bevindingen (8).  

3.3.3.4 Aandacht 

Kinderen die misbruikt zijn geweest, vertonen auditieve en visuele aandachtsproblemen. Deze 

studies werden niet gecontroleerd op psychische comorbiditeit (8). 

3.3.3.5 Inhibitiecontrole 

Defecten in inhibitiecontrole kunnen aangetoond worden bij volwassenen, jongeren en kinderen. Al 

deze studies zijn echter niet gecontroleerd op psychische comorbiditeit en sommigen namen 

neurotrope medicatie. Roemeense wezen bleken zelfs meer inhibitiegebreken te hebben dan 

ADHD’ers (8).  

3.3.3.6 Emotieverwerking 

Jonge kinderen vertonen moeilijkheden met de verwerking van faciale expressies, oudere kinderen 

niet, wat wijst op een normalisering met de leeftijd. Deze moeilijkheden zijn ook afhankelijk van het 

type mishandeling: verwaarloosde kinderen kunnen de gezichten moeilijker discrimineren, de fysiek 

mishandelde kinderen zullen vooral de negatieve emoties (angst, pijn, woede) identificeren en daarop 

reageren. Zij vertonen dus een vertekende respons. Deze studie werd niet gecontroleerd op 

psychiatrische condities (8).  

3.3.4 Elektrische hersenactiviteit 

Bij kinderen die ernstige psychosociale verwaarlozing kenden door van jongs af aan in een instelling 

te zitten, werd een EEG afgenomen op de leeftijd van acht jaar. Bij het geven van een positieve 

visuele stimulus zien we dat geïnstitutionaliseerde kinderen een grotere EEG-kracht vertonen in de θ-

band en een gereduceerde α- en β-band in vergelijking met kinderen die nooit in een instelling 

hebben gezeten. Patronen van gestegen kracht in laagfrequente (θ) en gedaalde kracht in 

hoogfrequente (α en β) EEG wordt aanzien als de representatie van een maturatiestilstand in de 

ontwikkeling. Activatie in de hoge frequenties wordt geassocieerd met een verbeterde cognitieve 

prestatie en aandachttoestand bij kinderen en volwassenen. Geïnstitutionaliseerde kinderen hadden 

een grotere θ-kracht in de temporale elektrode van de linker hemisfeer en een kleinere α-kracht over 

de frontale, centrale en pariëtale schedelgebieden, met het grootste effect in de linker hemisfeer (56).  

Een rust frontale EEG werd als biologische merker van stresskwetsbaarheid genomen bij adolescente 

vrouwen die blootgesteld waren aan kindermishandeling (gem. leeftijd 14 jaar) en leeftijdsgematchte 
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niet-mishandelde vrouwen. De mishandelde vrouwen vertoonden een grotere rechter frontale EEG-

activiteit dan de controles over een periode van 6 maanden. De linker frontale regio verwerkt de 

onmiddellijke omgevingsgerelateerde gedragingen en emoties, terwijl de rechter frontale regio de 

ingetrokken gedragingen en emoties verwerkt. Daarbij bleek die frontale EEG-asymmetrie stabiel te 

blijven bij de mishandelde groep over een periode van zes maanden, wat suggereert dat de 

neurobiologische correlaties van mishandeling niet simpelweg relatief dynamische kortdurende 

veranderingen zijn, maar langer bestaande veranderingen. Patronen van rust frontale EEG-

asymmetrie reflecteert een bias voor het ervaren van positieve of negatieve emoties, individuele 

verschillen in affectieve stijl en psychiatrisch risico gedurende de ontwikkeling. Deze bevindingen 

worden bediscussieerd in termen van plasticiteit van de neurale circuits van emotieregulatie 

gedurende de vroege kinderperiode en alternatieve causale modellen van de ontwikkeling van 

psychopathologie (67).  

3.3.5 Fysiologische veranderingen: De hypothalamo-hypofysaire as 

3.3.5.1 Een overzicht van de belangrijkste stresssystemen 

Verschillende systemen hebben zich ontwikkeld om een individu voor te bereiden op gebeurtenissen 

die hun welzijn of overleving kunnen bedreigen. Het snelle systeem is het sympathische systeem dat 

adrenaline en noradrenaline afvuurt. Deze wordt gevolgd door het parasympathische systeem dat 

werkt als een soort rem. Het trage systeem dat zich ontwikkeld heeft bij zoogdieren om de 

cognitieve, emotionele en gedragsactiviteit in respons op bedreiging en stress te helpen richten en 

volhouden, is de HHA-as. De hypothalamus produceert CRH en AVP, daarna produceert de 

hypofyse ACTH en ten slotte produceert de bijnier glucocorticoïdhormoon (cortisol, vaak 

beschouwd als het ‘stresshormoon’) dat gaat circuleren in het bloed en zorgt voor mobilisatie van 

opgeslagen glucose- en vetvoorraden. Negatieve feedbackloops herstellen de homeostase. Deze 

loops worden gemedieerd door glucocorticoïdreceptoren (GR) en mineralocorticoïdreceptoren (MR) 

en worden beïnvloed door input uit de prefrontale cortex en de amygdala. Ook verschillende andere 

neuroendocriene-, immuunsystemen en metabole pathways zijn betrokken partij (55).  

Basale spiegels aan cortisol zijn nodig voor een normale neurobiologische groei en voor de steun van 

de metabole activiteiten, nodig voor het volgehouden functioneren. Cortisol beïnvloedt de centrale 

neurale processen die geïmpliceerd zitten in cognitie, emotie en geheugen. Chronische 

hyperactiviteit van de HHA-as kan leiden tot een aantal negatieve biologische en psychologische 

uitkomsten, inclusief het verlies aan hippocampusneuronen (met verslechtering van het declaratieve 

geheugen en het visuele episodische geheugen) en verminderde affectie en cognitief functioneren 

(44, 55).  
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Bij zoogdieren speelt CRH ook een belangrijke rol in de autonome- en gedragsresponsen doordat het 

een belangrijke neurotransmitter is in de amygdala, hippocampus en cerebrale cortex. Door een 

verminderde densiteit aan CRH-bindingsplaatsen op enkele centrale hersenregio’s die in interactie 

staan met enkele frontale regio’s, is er een verlies aan ‘branches’ en ‘spines’ gevolgd op stress. Deze 

frontale regio’s spelen een belangrijke rol in het antwoord van een individu op verwachtingen van 

beloning en bedreiging (55).  

3.3.5.2 De impact van de opvoedingsomgeving: dierenstudies 

Wanneer een primaat bezig is met haar jong, zorgt dat voor minder angst bij het jong en een 

efficiënter HHA-antwoord. De oorzaak daarvan is een gestegen GR-expressie en andere 

neurobiologische processen die plaats vinden in de hippocampus. Scheiding zorgt voor een gestegen 

of gedaalde HHA-as activiteit. Dit zorgt voor een gestegen glucocorticoïdrespons en daarnaast een 

gestegen angst gerelateerd gedrag, hyperwaakzaamheid en milde cognitieve verslechteringen. Zowel 

de starttijd als de duur van de scheiding zijn van belang. Een hoog niveau van likken aan de puppy 

door de ouder zorgt voor meer ‘stressweerbaarheid’. Ouderschap onder condities van stress, zoals 

een ouder dat moet foerageren, zorgt bij muizen voor een verhoogd CRF in het cerebrospinaal vocht 

en een gereduceerd cortisol (55). 

De mens toont merkwaardige gelijkenissen met andere dieren. De impact op de HHA-functie is 

echter minder begrepen bij primaten. Een hypothese is dat de initiële cortisolrespons op stress de 

ontwikkeling van dopaminerge neurotransmissie in de prefrontale cortex verandert (55).  

3.3.5.3 De impact van de opvoedingsomgeving: humane studies 

De bevindingen bij kinderen zijn gemengd (55). Mishandelde en niet-mishandelde kinderen 

verschilden niet in hun gemiddelde spiegel aan ochtendcortisol. Er waren echter wel meer 

mishandelde kinderen in de groep met lage cortisol in vergelijking met niet-mishandelde kinderen. 

De lage cortisol groep had significant hogere valse herinneringenscores dan de gematigde en hoge 

cortisolgroepen. De discriminatie-index, welke de mogelijkheid van een kind meet om een 

onderscheid te maken tussen doelwoorden en afleidingen en welke het herkenningsgeheugen van een 

kind in rekening houdt in relatie tot het aantal vals positieven, werd ook geëvalueerd. De groep met 

een laag ochtendcortisol had duidelijk lagere discriminatiescores dan kinderen met een gemiddelde 

of hoge cortisolspiegel (44). Een verklaring voor de gereduceerde basale cortisolspiegels is het 

optreden van stresshabituatie. Daarnaast is er ook een invloed van genetische factoren. Kinderen met 

een gereduceerd basaal cortisol vertonen ook moeilijkheden in emotie- en gedragsregulatie (55).  

Andere studies vonden dan weer een gestegen basaal cortisol. Zo is het cortisolniveau ’s ochtends in 

het speeksel gestegen bij kinderen met een moeder die een postnatale depressie heeft. Zelf hebben ze 
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ook een verhoogd risico op depressie. Een mogelijke verklaring voor het vinden van een gestegen 

basaal cortisol is dat die mishandelde kinderen gelijktijdig een affectiviteitsstoornis zoals depressie, 

PTSS of dysthymie hebben. Het is niet duidelijk of dit ook zo is bij kinderen met dezelfde 

stoornissen die nooit mishandeld zijn geweest of dat er sprake is van een additioneel effect (55).  

Er werd geen verschil in cortisol gevonden bij seksueel misbruikte meisjes. Kinderen die nog steeds 

blootgesteld worden aan stress, vertonen ook geen verschil in cortisol met niet-mishandelde 

kinderen. Cortisolsuppressie bij stress werd wel gevonden bij vroeger mishandelde peuters. Studies 

die lagere cortisolspiegels aantonen wanneer blootgesteld aan stress, zijn waarschijnlijk ook te wijten 

aan stresshabituatie (55).  

Seksueel misbruikte meisjes hebben lagere ACTH-niveaus. Mishandelde kinderen die nog steeds 

blootgesteld worden aan stress vertonen een ACTH-hyperresponsiviteit. Deze hyperresponsiviteit is 

waarschijnlijk een gevolg van het heden (55).  

Kindermishandeling wordt geassocieerd met veranderingen in de HHA-aswerking op volwassen 

leeftijd. Dit wordt echter ook in de hand gewerkt door additionele factoren zoals comorbide 

psychopathologie, genetische polymorfismen en recente stress (68). Cortisollevels in het speeksel 

werden bepaald voor, tijdens en na blootstelling aan psychosociale stress (m.b.v. de Trier Social 

Stress Task) bij vrouwen met vroeger kindermisbruik (met en zonder depressie) en stemmings- en 

angststoornissen (SAD) in vergelijking met SAD-patiënten zonder een verleden van 

kindermishandeling. Misbruikte patiënten blijken een gestegen cortisolreactiviteit en ACTH-respons 

te hebben in vergelijking met SAD-patiënten zonder kindermisbruik in het verleden, patiënten met 

PTSS zonder voorgeschiedenis van kindermisbruik en gezonde individuen. De baseline 

cortisolspiegels verschilden niet. Er bestaat bij volwassenen dus een HHA-assensitisatie die niet 

specifiek blijkt te zijn voor depressie, maar een algemene uitkomst geassocieerd met kindermisbruik 

bij patiënten met SAD. De gestegen waarde kan ook niet toegewijd worden aan een hogere angst als 

antwoord op de TSST (62). Bij een dexamethasone/CRF-suppressietest hebben mannen met een 

voorgeschiedenis van kindermisbruik en depressie een gestegen cortisolspiegel en falen zij in de 

glucocorticoïd gemedieerde negatieve feedback (55).  

Over de combinatie PTSS en kindermishandeling zijn er gemengde bevindingen. Hypocortisolisme 

wordt gezien bij de fysieke en seksuele vormen. Hypocortisolisme is een fenomeen bij individuen 

die chronische stress hebben ervaren zoals een voortdurende mishandeling, waarbij een gereduceerde 

adrenocorticale secretie of activiteit, of verbeterde negatieve feedbackinhibitie van de HHA-as wordt 

waargenomen (44). HHA hypoactiviteit wordt gezien bij mensen zonder depressie, HHA 

hyperactiviteit bij mensen met depressie. Beiden reflecteren aanpassingen van de HHA-as (55). 

Vrouwen met een geschiedenis van seksuele en fysieke kindermishandeling en van depressie 
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vertonen 6 maanden postpartum verhoogde cortisolspiegels in het speeksel bij afname tijdens een 

stressparadigma. De baseline cortisol van hun kinderen is verlaagd. Kindermishandeling bij de 

moeder was geassocieerd met gestegen cortisollevels bij die moeders die additionele stressoren 

ervoeren. Kindermishandeling bij de moeder en comorbide PTSS was geassocieerd met grotere 

stijgingen in de cortisolspiegel van hun kinderen (68).  

Bij vrouwen met postpartum depressie werd gekeken naar concomitante hypothalamo-hypofysaire 

thyroïdstoornissen (HHTS). Daarbij werden abnormaal TSH en/of T4, aanwezigheid van TPOAb of 

TGAb of veranderingen van TT3 beschouwd als HHTS. Een verleden van kindermisbruik deed bij 

deze vrouwen het risico voor HHTS verdubbelen. Ook een leeftijd boven de 34 jaar en een vorige 

postpartum depressie deed het risico voor thyroïddisfunctie bij postpartum depressie stijgen. 

Kindermisbruik zou dus een belangrijke risicofactor voor de aanwezigheid van HHTS bij vrouwen 

met postpartum depressie kunnen zijn (69).  

Bij volwassenen met een voorgeschiedenis van kindermishandeling zonder psychopathologie wordt 

dus een hypocortisolisme gezien t.g.v. initiële hyperactiviteit van het HHA-systeem evoluerend naar 

een status van chronische adrenale stress hyporeactiviteit. Of dit een risicofactor is voor het 

ontwikkelen van een psychiatrische stoornis of net zorgt voor veerkracht, is niet geweten (55).  

3.3.6 Postnatale cerebrale ontwikkeling en mishandeling 

We worden onafgewerkt geboren. Tijdens de evolutie van de mens hebben er zich mechanismen 

ontwikkeld om de kans op overleving en voortplanting te verhogen. In de oertijd leefden we als 

gemeenschappen van jagers-verzamelaars. Er lagen constant gevaren op de loer en daar moesten we 

gepast op kunnen reageren. Er waren twee acute gevaren die zorgden voor een directe reflexmatige 

reactie: roofdieren en andere mensen. Omgaan met angst en gevaar gebeurt voornamelijk in de 

'amandelen' (amygdalae - emotioneel geheugen). Dit is niet als enige van belang. In de emotionele 

reactie spelen de zintuigen (input), de thalamus (coördinatie), de hippocampus (autobiografisch 

geheugen) en de prefrontale cortex (centrale besturing, soort computer) een rol. Trauma in de 

ontwikkeling leidt tot sensitisatie van het stresssysteem. Niet de tijger, maar een niet reëel gevaar die 

doet denken aan een reëel gevaar leidt tot die reactie. Dit leidt tot ‘hyperarousel’ of ‘dissociation’ 

(66).  

Voor de geboorte is er een expansie van de neurale cellen en dendrieten van de neuronen. Tijdens het 

eerste levensjaar worden de definitieve neuronale connecties gevormd. Deze zijn genetisch 

gedetermineerd. Postnataal gebeurt er nog gedurende jaren myelinisatie, geassocieerd met de 

ontwikkeling van de functionele capaciteit van de neuronen (5). Stimuli zorgen ervoor dat het 

centraal zenuwstelsel gaat rijpen. Ontwikkeling gebeurt dus door zintuigelijke reactie vanop moeders 
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schoot. Bepaalde stimuli zorgen ervoor dat bepaalde zaken minder en meer gaan ontwikkelen. 

Stimuli bepalen niet enkel de structuur, maar ook de functies van de hersenen (66). Onderbrekingen 

van de myelinisatie zorgen voor inhibitie in de volledige ontwikkeling van de cognitieve, motorische 

en sensorische functies (70). Er blijken specifieke periodes in de ontwikkeling te zijn die veel 

kwetsbaarder zijn voor de negatieve effecten van blootstelling aan kindermishandeling (5).  

Mishandeling op jonge leeftijd kan de productie beïnvloeden van neurotransmitters, neuro-

endocriene hormonen en neurotrope factoren. Deze verhoogt namelijk als reactie op stress. De 

belangrijkste negatieve gevolgen hiervan op de hersenen zijn snel verlies van neuronen en vertraging 

van het proces van myelinisatie. Dit verklaart belangrijke structurele en functionele neurobiologische 

gevolgen (70).  

Studies gericht op de effecten van kindermishandeling op de hersenontwikkeling hebben zich 

voornamelijk gericht op leeftijden geschikt voor de beeldvormingstechnieken. Preklinische studies 

hebben echter aangetoond dat de hersenregio’s die bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 

stress zich gedurende de eerste jaren van het leven ontwikkelen, een hoog niveau van 

glucocorticoïdreceptoren vertonen en een zekere graad van postnatale neurogenese presenteren (70).  

3.3.6.1 Gevolgen van verwaarlozing op de hersenontwikkeling 

Volgens de hechtingstheorie is hechting bij zuigelingen vooral een proces van ‘nabijheid zoeken’ bij 

een volwassene in situaties van ervaren angst of alarm ten behoeve van overleving. Zuigelingen 

geraken gehecht aan volwassenen die gevoelig zijn en responsief in sociale interacties met het kind, 

en die consequent blijven als verzorgers voor enkele maanden in de periode van ongeveer 6 maanden 

tot twee jaar oud. Ouderlijke reacties leiden tot de ontwikkeling van patronen van hechting die op 

hun beurt leiden tot 'interne werkmodellen' die gevoelens van het individu, gedachten en 

verwachtingen zal begeleiden in latere relaties (71). Het limbische systeem zorgt ervoor dat we 

onszelf met anderen op een hechte manier kunnen verbinden. Deze attachement zorgt ervoor dat we 

het gevoel krijgen dat we een plaats hebben in het bewustzijn van de ander, het gevoel dat anderen 

om ons geven, het gevoel dat we door hen getroost worden en het gevoel van veilig zelfvertrouwen 

(72).  

Onze (neo)cortex is nauw verbonden met het limbisch systeem en zorgt voor regulatie van dit 

systeem. Baby’s kunnen hun gevoelens nog niet opvangen en hebben prikkels van externe personen 

nodig hiervoor. Op lange termijn zorgen verbindingen tussen deze twee structuren er dan voor dat ze 

zichzelf kunnen troosten. Spiegelneuronen en liefde zijn dus belangrijk voor het verteren van hun 

gevoelens (72). Kinderen ontwikkelen zich binnen een circle of security. Deze hechte relatie zorgt 

voor een daling van cortisol bij het kind (73).  
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Wanneer cellen o.i.v. stimuli info uitwisselen, communiceren ze met elkaar en blijven deze 

verbindingen behouden. Op die manier leeft ons brein. Bij de geboorte hebben we een overvloed aan 

cellen en verbindingen en o.i.v. prikkels zullen bepaalde verbindingen blijven bestaan (omdat ze 

gebruikt worden), terwijl anderen verdwijnen. Dit heet neuroplasticiteit. Kinderen die verwaarloosd 

worden, krijgen een gebrek aan stimuli waardoor ze ook verwaarloosde hersenen vertonen. Een groot 

aantal verbindingen zijn verdwenen (72).  

3.3.6.2 Gevolgen van kindermishandeling op de ontwikkeling van de hippocampus 

Stress op kinderleeftijd kan diepe structurele veranderingen veroorzaken. De hippocampus is 

bijzonder kwetsbaar t.g.v. de hoge densiteit aan glucocorticoïdreceptoren en dit het meest tussen de 

leeftijd van drie en vijf jaar (5, 70). Stress voorkomt de normale synapsproductie in de zones CA1 en 

CA3 bij kinderen en adolescenten, waardoor het volume van de hippocampus kan afnemen bij 

volwassenen: uit de studie van Bremner et al. blijkt een volumeafname links van 16% bij misbruik 

en PTSS, en van 19% bij misbruik zonder PTSS. Bilaterale hippocampusreductie is bovendien 

gecorreleerd aan het begin en de duur van het misbruik. Op die manier is er ook een afname van het 

volume van de amygdala aangetoond bij volwassenen met PTSS en vroeger kindermisbruik. Bij 

kinderen en adolescenten daarentegen valt er geen verschil in hippocampusgrootte te zien tussen de 

groep met en de groep zonder PTSS. Dit is het gevolg van de neuronale plasticiteit van kinderen. De 

functionele manifestaties van die veranderingen uiten zich als symptomen typisch voor PTSS: 

amnesie, dissociatie en angst (70).  

3.3.6.3 Gevolgen van kindermishandeling op de ontwikkeling van de amygdala 

Stress zorgt voor veranderingen in de subeenheid van GABAA van de amygdala op zo’n manier dat 

de densiteit aan centrale benzodiazepinereceptoren vermindert en de affiniteit van de GABAA-

receptoren voor GABAA toeneemt. Op die manier zorgt stress voor een toename aan dopamine en 

een afname aan serotonine in de amygdala. Dit kan de activiteit van de temporale lobulus of van het 

limbische systeem doen versnellen (‘irritabilidad límbica’). Hierdoor wordt de amygdala 

hyperresponsief bij volwassenen met PTSS secundair aan kindermishandeling. Er is geen significant 

verschil in volume links of rechts tussen de amygdala van volwassenen met PTSS t.g.v. 

kindermishandeling en gezonde mensen. Er is wel een significante volumeafname van de amygdala 

van kinderen met PTSS tegenover controlekinderen (70).  
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3.3.7 Genetische invloeden 

3.3.7.1 Kan genetica verantwoordelijk zijn voor individuele verschillen in veerkracht en 

kwetsbaarheid? 

De literatuur heeft zich voornamelijk gericht op de problemen afkomstig van mishandeling, zonder 

veel belang te hechten aan de discrepanties in individuele kwetsbaarheid. Deze vallen te verklaren 

door genetische factoren (70): Er zijn geen genen die coderen voor PTSS, depressie of antisociaal 

gedrag. Er zijn wel genetische varianten die elk een kleine verhoging toevoegen aan de 

waarschijnlijkheid dat iemand beschermd is tegen een psychiatrische uitkomst of er een zal 

ontwikkelen. Deze genetische varianten beïnvloeden immers de functie van verschillende hersen- of 

hormooncircuits. Voorbeelden van gevonden genvarianten die de veerkracht of kwetsbaarheid 

beïnvloeden, zijn genen die coderen voor MAOA, BDNF, 5-HTT en COMT (8).  

Heel wat studies die gezocht hebben naar een verband tussen een gen en een stoornis, kunnen geen 

verband aantonen wegens het kleine effect van dat ene gen op een menselijk gedrag. Er zijn daarom 

ook gen-geninteractie studies: twee risicovolle genvarianten zorgen voor een grotere kwetsbaarheid 

voor stress. Ook zijn er gen-omgevingsinteractie (GxE) studies. Een biologisch gedreven 

predispositie (genen) gaat in interactie met omgevingsfactoren om het fenotype van een persoon te 

produceren. De focus van de hieronder beschreven studies is de uitkomst van vroege stress en 

mishandeling in functie van het genotype. Genotypes zijn voorspellers van zowel risico op als 

veerkracht tegen volwassen psychiatrische uitkomsten voor mensen die kindermishandeling en -

misbruik overleefd hebben. De kwetsbaarheidseffecten zijn echter niet stoornisspecifiek (8).  

3.3.7.2 Epigenetica en de impact van het vroegere opvoedingsmilieu 

De risico-effecten van een gen kunnen nooit manifesteren als dat gen niet tot expressie gebracht 

wordt (8). Er is een verschil in genexpressie los van het onderliggende DNA. RNA-transcriptie en 

enzymen zorgen ervoor dat je komt van genotype naar fenotype. Histonen en methylgroepen zorgen 

dat bepaalde delen al dan niet vertaald worden. De methylatiegraad van bepaalde genen blijken ook 

een rol te spelen bij het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Op die manier kun je ook info 

doorgeven aan het nageslacht (66).  

De regulatie van genexpressie wordt voorgesteld als een potentieel moleculair mechanisme dat 

maladaptief (kwetsbaarheid) of adaptief (veerkracht) kan mediëren. Deze ‘epigenetische’ 

mechanismen verwijzen naar complexe processen die genactiviteit kunnen reguleren zonder de 

onderliggende DNA-sequentie te veranderen. Zorgverleningsgedrag kan lange termijneffecten 

produceren op de HHA-activiteit en neuronale functie. Deze link wordt waarschijnlijk gemedieerd 

op het niveau van de hippocampale GR-expressie en GC-feedbackgevoeligheid (8).  
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Uit studies met ratten blijkt dat vroege mishandeling blijvende wijzigingen in de methylatie van 

BDNF-DNA veroorzaakt. Daardoor is er een gewijzigde BDNF genexpressie in de volwassen PFC. 

Er zijn dus epigenetische veranderingen in hersengebieden waarvan al geweten was dat ze structureel 

en functioneel gewijzigd zijn bij mensen na kindermishandeling (zie verder). Ook werd gezien dat de 

nakomelingen van deze vrouwen t.g.v. transgeneratietransmissie veranderingen vertoonden in 

genexpressie en gedrag, hoewel zij zelf niet blootgesteld werden aan trauma. Er is slechts een 

dergelijke studie gebeurd bij de mens bij suïcidale slachtoffers met en zonder een voorgeschiedenis 

van kindermisbruik en daarbij werden vergelijkbare effecten geobserveerd als bij ratten (8).  

3.3.7.3 BDNF Val66Met  

De effecten van stressvolle gebeurtenissen op de BDNF-spiegels is afhankelijk van de 

veelvoorkomende variant van het BDNF-gen (Val66Met; rs6265), waarbij het Met-allel geassocieerd 

is met een gedaalde activiteitsafhankelijke secretie van BDNF in vergelijking met het Val-allel. Bij 

een cross-sectionele studie bij mensen met MDD werd de impact van kindermishandeling en recente 

stressvolle gebeurtenissen op de serum BDNF-spiegels onderzocht en gekeken of deze te wijten 

waren aan het BDNF Val66Met polymorfisme. In het algemeen hadden de Met-dragers gereduceerde 

serum BDNF-levels wanneer ze blootgesteld waren geweest aan kindermishandeling en dit dosis-

afhankelijk. Blootstelling aan recente stressvolle situaties was ook geassocieerd met een daling van 

de BDNF-levels, maar dit was onafhankelijk van BDNF Val66Met. Wanneer niet blootgesteld 

geweest aan kindermisbruik, hadden de Met-carriers hogere BDNF-spiegels dan de Val/Val-

individuen, die geen daling van BDNF vertoonden in associatie met kindermisbruik. Deze 

bevindingen bleken alleen te verschijnen in de MDD-groep die geen comorbide angststoornissen 

vertoonde. Deze interactie tussen genetica en omgeving op serum-BDNF-spiegels suggereert dat 

Met-dragers bijzonder gevoelig zijn aan (vroegere) stressvolle levensgebeurtenissen (74).  

Gebaseerd op de biologische interacties tussen het serotonerg systeem en de BDNF, blijkt BDNF 

deel uit te maken van een gen-gen-omgevingsinteractie, dat de interactie tussen het s/l 

promotorpolymorfisme van de serotoninetransporter (5-HTTLPR) en kindermisbruik modereert. 

Deelnemers aan de studie die deze hypothese staaft, ondergingen de Beck Depression Inventory 

(BDI-II) en de CTQ. De genotypes van allen werden ook bepaald naar BDNF Val66Met (rs6265) en 

s/l-HTTLPR polymorfismes. Emotioneel misbruik had het grootste effect op de interactie. Het s/s-

genotype van de 5-HTTLPR oefent alleen zijn negatieve impact uit op de mentale gezondheid na 

kindermisbruik in de aanwezigheid van het BDNF Val/Val genotype (hoge BDI-II-score), maar niet 

in de aanwezigheid van minimum één BDNF Met-allel. In contrast daarmee hebben misbruikte 

dragers van het l/l-genotype hoge BDI-II-scores in combinatie met twee Met-allelen voor BDNF. De 
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resultaten tonen dus een gen-gen-omgevingsinteractie aan die een rol toont van het s/s genotype op 

de 5-HTTLPR in kindermisbruik: afhankelijk van de BDNF-achtergrond (Val/Val versus Met-allel) 

vertoont het s/s-genotype risico versus protectieve proporties met het zicht op depressieve 

symptomen (75).  

3.3.7.4 Mineralocorticoïdreceptor Iso/Val (rs5522) 

Emotionele verwaarlozing gedurende de jeugd en hypercortisolisme kunnen leiden tot verhoogde 

bedreigingsgerelateerde amygdalareactiviteit. Dit kan wijzen op de mogelijkheid dat genetische 

variatie die de HHA-asfunctie beïnvloedt, ook bijdraagt tot individuele verschillen in 

amygdalareactiviteit. Er werd onderzocht of de mineralocorticoidreceptor Iso/Val polymorfisme 

(rs5522), een functionele genetische variant die de HHA-as beïnvloedt, de bedreigingsgerelateerde 

amygdala-activiteit beïnvloedt bij individuen in de late jeugd en vroege adolescentie. De studie keek 

ook of de effecten van het genotype op de amygdalareactiviteit congruent zijn met emotionele 

verwaarlozing als kind (76).  

Emotionele verwaarlozing als kind en het Val-allel waren geassocieerd met een grotere 

amygdalareactiviteit. Er was zelfs een significante interactie tussen genotype en emotionele 

verwaarlozing, waarbij grotere amygdalareactiviteit in Val-allelcarriërs onafhankelijk was van 

voorafgaande emotionele verwaarlozing. Bij relatief lage niveaus van emotionele verwaarlozing 

hadden de Val-carriërs verhoogde amygdalareactiviteit in vergelijking met iso-homozygoten. Deze 

resultaten suggereren dat een relatief grotere amygdalareactiviteit een biologisch mechanisme kan 

representeren waarbij emotionele kinderverwaarlozing en functionele genetische variatie in de HHA-

as responsiviteit op stress een risico voor psychopathologie kan mediëren (76).  

Binnen de HHA-as zijn er daarnaast ook nog FKBP5-polymorfismes die verantwoordelijk zijn voor 

de regulatie van de glucocorticoïdreceptoren. Zij modereren de waarschijnlijkheid voor het 

ontwikkelen van PTSS (8).  

3.3.7.5 Monoamino-oxidase A 

Monoamino-oxidase A is betrokken in de regulatie van neurale mechanismen van serotonine, 

norepinefrine en dopamine. Mishandelde kinderen met hoge niveaus MAOA-expressie zijn minder 

voorbeschikt om een antisociale stoornis te ontwikkelen dan zij met veel lagere niveaus. Deze 

veerkracht kan van zo veel verschillende factoren afhangen als de persoonlijke verschillen, de sociale 

context en de demografische verschillen (70). Het lage activiteitsallel MAOAl geeft een toegenomen 

risico op antisociale gedragsstoornissen volgend op mishandeling. Het brengt namelijk 

kwetsbaarheid voort voor (reactieve) agressie volgend op mishandeling. Dit mechanisme kan ook 
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een gestegen en slecht gereguleerde neurale reactiviteit op bedreigingssignalen in de omgeving 

teweeg brengen (8).  

Zowel hoge- als lage activiteit allelcombinaties worden gezien als protectief voor mishandelde 

kinderen. Dit bleek uit een prospectieve cohortestudie van als kind misbruikte en verwaarloosde 

volwassenen, gematcht aan een controlegroep, waarbij bloed genomen werd en DNA-extractie en -

analyse volgde. Geen enkele soort mishandeling voorspelde dysthymie, MDD of alcoholmisbruik 

door interactie met een MAOA-genotype. Er was echter wel een driewegeninteractie tussen genotype, 

type mishandeling en geslacht dat dysthymie-, alcoholmisbruik- en MDD-symptomen voorspelde. 

Enkel voor fysisch en veelvuldig misbruikte vrouwen geldt dat er een interactie was tussen MAOA-

genotype en dysthymiesymptomen. Lage activiteit MAOA-genotype (homozygote 3,3) i.t.t. hoge 

activiteit MAOA-genotype (homozygote 4,4) bleek te bufferen tegen symptomen van dysthymie. Het 

MAOA-genotype had geen interactie met een type mishandeling bij de man. Er bleek ook een 

driewegeninteractie te zijn tussen MAOA-genotype, symptomen van dysthymie en MDD en ras. Lage 

activiteit MAOA-genotype (homozygote 3,3 of heterozygote 3) bufferde tegen symptomen van 

dysthymie, MDD en alcoholmisbruik voor seksueel misbruikte blanken, terwijl het hoge activiteit 

MAOA-genotype (homozygote 4,4 of heterozygote 4) beschermend was voor niet-blanken (77).  
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4 Discussie 

4.1 Algemeen 

Het eerste wat opviel in de zoektocht naar de invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties is dat 

in de grote publicaties rond Mental Health (zoals bv. ‘WHO World Mental Health Report 2001’ of 

‘Mental Health Atlas 2005’) het onderwerp kindermishandeling met zijn gevolgen amper ter sprake 

komt. Dit ondanks de grote prevalentie- en incidentiecijfers van kindermisbruik, zowel in Noord-

Amerika als Europa, die uit epidemiologisch onderzoek blijken. Kindermishandeling verhoogt het 

risico op psychopathologie. Voor enkele hoog prevalente stoornissen heeft er een aanzienlijke 

deelgroep een verleden van kindermishandeling (5). Dit zorgt voor enorme gevolgen, zowel op vlak 

van kosten als op vlak van persoonlijk lijden (‘WHO Global burden of disease’). De kennis over het 

effect van risicofactoren zoals kindermisbruik op psychopathologie lijkt veel minder bestudeerd dan 

bijvoorbeeld het effect van het cholesterolgehalte als risicofactor voor hart- en vaatlijden. Het 

ontstaansmechanisme van psychiatrische problematiek blijkt een stuk minder bestudeerd te zijn dan 

somatische ziektes met een gelijkaardige prevalentie.  

Opvallend is dat de problematiek van fysieke kindermishandeling enorm aan maatschappelijk belang 

heeft gewonnen sinds de publicatie ‘The Battered-Child Syndrome’ van Kempe e.a. in JAMA in 

1962 (19), waardoor het aantal publicaties rond het onderwerp daarna massaal is toegenomen. Het 

publieke bewustzijn van de problematiek van seksueel misbruik is ook nog maar de laatste 30 jaar 

toegenomen, hoewel seksueel misbruik al eeuwen gebeurt en de gevolgen ervan dus ook al eeuwen 

aanwezig moeten geweest zijn. Maar daarvoor zijn die blijkbaar altijd onderkend en onbestudeerd 

geweest.  

Het bepalen van de precieze impact van het probleem is moeilijk gezien niet elk misbruik 

gerapporteerd wordt. Denk maar aan de vele verhalen van kindermisbruik door priesters binnen de 

katholieke kerk die pas jaren na de feiten aan het licht komen. Daarbij komt nog dat bepaalde 

manieren van straffen van kinderen bijvoorbeeld verschillen van land tot land en een zogenaamde 

educatieve tik al of niet beschouwd wordt als kindermisbruik.  

Er kan al een ganse studie gebeuren naar wat onder kindermisbruik verstaan wordt op zich. Gezien 

de verschillen in wat als kindermisbruik wordt beschouwd, zullen de verschillende studies ook 

telkens andere criteria gebruikt hebben. Dit maakt het er niet gemakkelijker op om de resultaten van 

verschillende studies te interpreteren. Daarnaast komt nog eens dat er een aantal subtypes van 

kindermishandeling zijn. De uitkomsten van deze types op de verschillende hersenfuncties kunnen 

onderling verschillend zijn en verklaren waarom soms tegenstrijdige resultaten gevonden worden in 
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studies. Wel werd vaak gebruik gemaakt van de CTQ. Dit maakt vergelijking mogelijk en laat ook 

toe om dosis-responsverbanden te gaan bekijken.   

Mishandelde kinderen ontwikkelen niet alleen meer psychiatrische stoornissen, ze blijken ook te 

verschillen van psychiatrische patiënten zonder een verleden van kindermisbruik. Zij vertonen dan 

ook hersenabnormaliteiten die er niet zijn bij psychiatrische patiënten die geen kindermisbruik 

gekend hebben. Ze vertonen vroeger en ergere psychopathologie, meer comorbiditeit, meer 

zelfmoord en minder respons op behandeling en bij beeldvorming wordt vaker een gereduceerde 

hippocampus en hyperreactieve amygdala waargenomen (5).  

In figuur 3 vind u een schematisch overzicht van de belangrijkste gevonden invloeden van 

kindermisbruik op de hersenfuncties. Het gaat hem vooral om een gedaalde hippocampusfunctie, een 

gestegen amygdalafunctie, veranderde functies in de frontale gebieden en veranderingen in de 

werking van de hypothalamo-hypofysaire as.  

 

 

Figuur 3 (5): Het neurocircuit die het stressantwoord op dreigende stimuli reguleert  
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4.2 Structurele hersenveranderingen 

De literatuur doet vermoeden dat de fronto-limbische circuits het meest beïnvloed worden door 

kindermishandeling. Slechts weinig ROI’s hebben echter het fronto-stratiale systeem onderzocht. De 

meesten van laatstgenoemde hebben geen effect kunnen aantonen op de basale ganglia. Een ervan 

toonde echter kleinere caudate nuclei aan bij volwassenen. Het onderzoek wordt dus gebiast door 

vooral die regio’s te onderzoeken die meest voor de hand liggen gevoelig te zijn aan 

kindermishandeling. Nochtans heeft geen enkele volledige hersenanalyse hippocampale of amygdale 

veranderingen aangetoond, terwijl dit de gebieden zijn waarop de meeste ROI’s gefocust hebben. Dit 

blijkt ook uit Neuroimaging of child abuse: a critical review (8).  

Bij het interpreteren van de resultaten uit de studies die hun focus legden op de structurele 

hersenveranderingen, treden een aantal problemen op die ook geformuleerd worden door deze 

review (8). Zo zijn er bij het merendeel van de studies een groot aantal patiënten met geassocieerde 

psychiatrische condities waardoor het moeilijk, dan wel onmogelijk is om te weten waaraan de 

volumeveranderingen toe te schrijven zijn. In vele studies werd er psychoactieve medicatie 

ingenomen (of niet naar gescreend), geneesmiddelen waarvan men weet dat ze de hersenstructuren 

en –functies beïnvloeden. Dit maakt het opnieuw moeilijk te bepalen waaraan de resultaten toe te 

schrijven zijn. Daarnaast heeft men in veel studies te maken met zeer beperkte ‘sample sizes’. Bij 

MRI is bijvoorbeeld een onderzoeksgroep van minimum twintig personen per groep nodig om 

waardevolle conclusies te kunnen trekken (8). Enkele studies voldeden daar niet aan wat hen 

statistisch zwakker maakt. Dit kunt u zien in tabel 1 in bijlage. De hier beschreven problemen treden 

niet alleen op bij de studies die de focus leggen op de structurele hersenveranderingen, maar ook de 

studies die kijken naar functionele, elektrische en fysiologische hersenveranderingen, die ook in de 

tabel zijn opgenomen.  

PTSS is de hoofduitkomst van kindermisbruik met PTSS-incidenties als gevolg van het 

kindermisbruik van 36,3% tot 63% (8). Dit maakt het heel moeilijk om PTSS en kindermisbruik los 

van elkaar te beschouwen. De vraag is dan in hoeverre de geziene hersenveranderingen het gevolg 

zijn van het kindermisbruik zelf, dan wel niet van de PTSS. Mogelijks veroorzaakt 

kindermishandeling hersenveranderingen die kunnen leiden tot de ontwikkeling van PTSS en andere 

psychiatrische condities. En dan vooral de meer merkbare veranderingen. Deze hypothese wordt nog 

versterkt doordat verschillende studies correlaties vonden tussen startleeftijd en duur (8).  

Kindermisbruik zou dus kunnen leiden tot structurele hersenveranderingen die de ontwikkeling naar 

PTSS mediëren, waarbij blootstelling vanaf een jonge leeftijd en gedurende een lange periode leidt 

tot grotere hersenveranderingen en een grotere kans op en/of een ergere vorm van PTSS. In dit 
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opzicht kan het zijn dat kindermisbruik niet los kan beschouwd worden van PTSS, gezien indien 

deze comorbiditeit zou worden weggelaten, je enkel de minder erg misbruikte kinderen overhoudt of 

zij die dankzij veerkracht (al dan niet genetisch bepaald) geen (prominente) hersenveranderingen 

ontwikkelen en bijgevolg in hun latere leven dan ook niet meer at risk zijn op het ontwikkelen van 

psychiatrische aandoeningen dan de algemene bevolking.  

Gecontroleerde studies met relatief grote onderzoeksgroepen toonden correlaties aan tussen 

kindermishandeling en DLPFC (cognitieve verwerking), mPFC (sociale cognitie zoals zelfkennis en 

persoonsperceptie), OFC & ACC (beloningsproces en emotie- & motivatiecontrole), hippocampus 

(herinnering), amygdala (emotie) en cerebellum (executieve functies en emotieverwerking) (8). 

Algemeen kan wel gesteld worden dat deze hersenstructuren wel degelijk t.g.v. het kindermisbruik 

veranderd zijn.  
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4.3 Functionele hersenveranderingen 

Het eerste wat duidelijk opvalt, is het gebrek aan studies die zich bekommerd hebben om de 

functionele hersenveranderingen t.g.v. kindermisbruik. Het is moeilijk conclusies te trekken over wat 

de invloed van kindermisbruik is op bijvoorbeeld werkgeheugen en inhibitiecontrole als daar maar 

een of twee studies naar gebeurd zijn. Over de functionele hersenveranderingen t.g.v. kindermisbruik 

bij kinderen valt al bijna helemaal niets te zeggen, gezien de enkele studies die gebeurd zijn, quasi 

steeds bij volwassenen gebeurden. Nochtans is onderzoek bij hen ook zeer belangrijk gezien 

hersenveranderingen zich kunnen ontwikkelen of normaliseren over de tijd.  

Andere beperkingen van het huidige onderzoek zijn analoog als bij de studies naar structurele 

hersenveranderingen, nl. vaak bijkomstige psychiatrische condities (vooral PTSS), enkele studies 

o.i.v. psychotrope medicatie en de soms kleine studiegroepen (zie tabel 1). Doorgaans zijn dezelfde 

regio’s veranderd bij volwassenen met kindermisbruik in het verleden met of zonder PTSS. Bij de 

volwassenen met seksueel misbruik in het verleden is er echter een verschil tussen de groep zonder 

en met PTSS in de bloedstroom van de DLPFC, mPFC, OFC, ACC, hippocampus en insula (8). 

Voor een fMRI is er een onderzoeksgroep van min. 12 personen per groep nodig, voor een PET 10-

20. En hersenveranderingen kunnen ontwikkelen of normaliseren over de tijd (8). De enige 

functionele hersenverandering die wel meermaals in de literatuur omschreven werd en doorgaans 

met een iets betere studiedesign, is die op de emotieverwerking, dat zich anatomisch lokaliseert t.h.v. 

de amygdala.  

Het positieve verband tussen kindermishandeling en amygdala-activiteit op bedreigende stimuli kan 

verklaard worden a.d.h.v. het model van LeDoux. De amygdala maakt deel uit van het 

frontolimbische systeem en wordt beïnvloed door cortisol. Dit systeem wordt duidelijk beïnvloed en 

de wisselwerking tussen de verschillende componenten kunt u zien op figuur 3. Een verdere 

verklaring en bespreking hieromtrent vind u verder in de discussie onder fysiologische 

hersenveranderingen. Het belang van opsplitsing binnen studies naargelang het subtype 

kindermisbruik wordt hier duidelijk in het licht gesteld daar er in de resultaten groepsverschillen 

tussen de verschillende types kindermisbruik worden waargenomen. Dit is een belangrijk gegeven 

naar toekomstige onderzoeken toe.  

PET en fMRI volledige hersenanalyse tonen een veranderde activiteit aan in de DLPFC, inferieure 

PFC, mPFC, OFC en ACC, wat in lijn is met wat de structurele MRI-bevindingen. Over de 

frontostratiale wegen (o.a. de basale ganglia) zijn er weinig studies. Zij wijzen op een gestegen 

activiteit van de inferieure frontale cortex en het stratium. Er is een veranderde activiteit van de 
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insula. Deze heeft verschillende functies en is functioneel gelinkt met emotieverwerking. Er is een 

gedaalde activiteit van het cerebellum, wat ook in de lijn ligt van de structurele studies (8).  
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4.4 Cognitieve veranderingen 

Er werden duidelijk meer studies naar de cognitieve veranderingen door kindermisbruik bij kinderen 

dan bij volwassenen uitgevoerd. Ook hier waren er weer enkele studies bij personen met 

psychiatrische aandoeningen en personen o.i.v. psychotrope farmaca.  

De vermindering aan academische prestaties die vastgesteld werd, kan gecorreleerd worden aan 

structurele veranderingen, wat een neurologisch substraat veronderstelt voor deze cognitieve 

verandering. Het lange termijngeheugen van verwaarloosde kinderen is verminderd t.g.v. een daling 

van de plasticiteit van de hersenen t.g.v. een gebrek aan stimulatie. Dit valt te verklaren in het kader 

van de postnatale cerebrale ontwikkeling. Hersenregio’s die minder gestimuleerd worden, hebben in 

het algemeen de neiging om zich minder te ontwikkelen en omgekeerd. Gezien via studies naar 

structurele hersenveranderingen een gereduceerde hippocampus gevonden werd, kon een 

verminderen van het geheugen al verwacht worden. De aangetoonde geheugendefecten zijn dus het 

gevolg van de onderbreking van de onderliggende neurale circuits.  

Blootstelling aan kindermisbruik leidt tot vermindering van het autobiografisch geheugen en dit kan 

gevolgen hebben op de verdere ontwikkeling van o.a. de DMN die een beroep doet op veel 

onderliggende processen en neurale substraten. Herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden 

hebben nl. een impact op de emotionele reacties op actuele gebeurtenissen van mensen. Een minder 

ontwikkeld autobiografisch geheugen lijkt dus te leiden tot een minder ontwikkeld ‘default mode’ 

van de hersenen in afwezigheid van cognitieve vragen en dus mogelijks een veranderde staat van 

paraatheid en antwoord op omgevingsveranderingen.  

Jonge, verwaarloosde kinderen hadden een grotere proportie aan negatieve valse herinneringen en 

minder positieve herinneringen dan de jonge, misbruikte kinderen. Het lijkt alsof de hersenen het 

gebrek aan stimuli (t.g.v. verwaarlozing) compenseren door zelf informatie aan te maken. Een 

fenomeen dat eerder al omschreven werd: 48u totale sensoriële deprivatie leidt tot verwardheid en 

zelfs suïcide; er gebeurt een escape door de hersenen onder de vorm van het zelf aanmaken van info 

(78).  

Werkgeheugen, aandacht en motorische inhibitie ontwikkelen zich laat in de adolescentie, waardoor 

deze mogelijks beïnvloed worden door kindermisbruik. De gebrekkige emotiediscriminatie en -

regulatie is het gevolg van de onderbreking in ontwikkeling van de fronto-limbische neurale circuits.  
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4.5 Elektrische en fysiologische hersenveranderingen 

De afwijkingen in de EEG die gezien worden bij verwaarloosde kinderen kunnen gelinkt worden aan 

de cognitieve hersenfuncties en representeren een maturatiestilstand in de ontwikkeling. Bij 

adolescenten werden EEG-afwijkingen gezien t.h.v. de frontale hersenregio’s. Hier werden ook al 

structurele en functionele hersenveranderingen waargenomen. Deze hersengebieden zijn 

verantwoordelijk voor de verwerking van de gedragingen en emoties (zie ook figuur 3). EEG-

wijzigingen bij rust wijzen op lang bestaande veranderingen die zorgen voor een bias bij het ervaren 

van positieve of negatieve emoties. In de vroege kinderperiode zal de plasticiteit van de neurale 

circuits van emotieregulatie dus verantwoordelijk zijn voor een andere uitkomst op latere leeftijd.  

In de negatieve feedbackloop van de HHA-as is de input van de PFC en amygdala belangrijk. Het is 

net die feedbackloop die lijkt stuk te zijn als gevolg van kindermisbruik. Zelf heeft de HHA-as met 

als eindproduct cortisol een cytotoxisch effect op de hippocampus. Opnieuw lijken dezelfde 

hersengebieden die al meermaals hierboven beschreven zijn, betrokken te zijn en CRH lijkt ook een 

neurotransmitter te zijn in elk van deze regio’s. Het sympathische systeem en de HHA-as zijn ook te 

zien op figuur 3 en in feite kunt u nog lijken bijtekenen op de figuur. Alles lijkt met elkaar samen te 

hangen.  

Veel van de gevonden vaststellingen passen in het model van LeDoux. Cortisol zorgt ervoor dat 

aandacht en geheugen gevestigd worden op het negatieve in het leven, wat noodzakelijk is bij 

dreiging. Wanneer cortisol echter persisterend hoog blijft t.g.v. een negatieve feedbackloop die niet 

meer werkt, heeft dit een cytotoxisch effect op de serotonerge neuronen in bepaalde delen van de 

hippocampus, wat leidt tot psychopathologie zoals depressie. Het belang van een intacte 

hippocampus blijkt ook uit het model van LeDoux: een stimulus die toekomt in de thalamus gaat 

zowel via de ‘quick and dirty’-weg als via de PFC en de hippocampus naar de amygdala. De ‘quick 

and dirty’ is de snelle, gedragsmatige reactie op een stimulus, terwijl de langere weg dient om dit 

signaal af te zwakken om toch de persoonlijke doelen te bereiken die je voor jezelf geformuleerd 

hebt (79). Gezien bij kindermisbruik een gereduceerde hippocampus en vermindering van het 

geheugen gezien wordt, die het gevolg blijkt van een teveel aan cortisol, zal de informatie 

voornamelijk via de ‘quick and dirty’ verlopen. Dit verklaart de aandachtsproblemen, problemen met 

emotieproblemen en gebrek aan inhibitiecontrole die deze mensen ervaren.  

Bij kinderen kan er geen significant verschil gevonden worden in de basale cortisolspiegels. Er wordt 

wel vaker een laag cortisol aangetroffen t.g.v. stresshabituatie met bijgevolg meer vals positieve 

herinneringen en moeilijkheden in emotie- en gedragsregulatie. Daarnaast zijn er ook bevindingen 

van een hoog cortisol en dit vaak in combinatie met psychiatrische aandoeningen. Beiden kunnen 
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beschouwd worden als een vorm van aanpassing. Kinderen die niet meer blootgesteld worden aan 

stress hebben een lager ACTH dan andere kinderen. Zij die nog steeds blootgesteld worden aan 

stress, vertonen een hoger ACTH dan andere kinderen.  

Bij de volwassenen worden analoge bevindingen geconstateerd. Baseline is er geen verschi, maar na 

stress is er een gestegen cortisol en ACTH. Er blijkt een sensitisatie te zijn en de feedbackloop lijkt 

kapot. Daarnaast wordt ook hypocortisolisme gevonden, wat als habituatie kan beschouwd worden. 

Sensitisatie en habituatie zijn beiden aanpassingen van de HHA-as. De vraag blijft dan waarom bij 

de ene habituatie en bij de andere sensitisatie optreedt. Daarom is verder onderzoek nodig met 

opsplitsing naargelang subtype misbruik, geslacht, genetische basis…  

Een algemene regel lijkt dat bij volwassenen met een voorgeschiedenis van kindermishandeling 

zonder psychopathologie een hypocortisolisme gezien wordt t.g.v. van initiële hyperactiviteit van het 

HHA-systeem, evoluerend naar een status van chronische adrenale stress hyporeactiviteit. Of dit een 

risicofactor is voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis of net zorgt voor veerkracht, is 

niet geweten. Ook een vraag blijft of HHTS een risicofactor is bij als kind misbruikte vrouwen voor 

het ontwikkelen van post partumdepressie.   
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4.6 Invloed van ontwikkeling en genetica 

De hersenen zijn het meest plastisch op zeer jonge leeftijd. Tijdens die vroege periode ontwikkelen 

de hersenen nog het meest en zijn hierbij afhankelijk van neurotransmitters. Wanneer in die periode 

stress optreedt, zoals bij kindermishandeling het geval is, kunnen veranderingen optreden met grote 

veranderingen op latere leeftijd. Want stress brengt verandering teweeg in verschillende 

neurotransmittersystemen. Weinig studies zijn echter gebeurd bij heel jonge kinderen, waardoor er 

een minder zicht is op welke veranderingen stabiliseren en welke verergeren naarmate men onder 

wordt.  

De veranderingen in de hippocampus lijken met de tijd toe te nemen. Bij kinderen is het volume nog 

normaal na kindermishandeling, bij volwassenen daarentegen is die verkleind. Net o.w.v. het feit dat 

de hersenen plastischer zijn als kind lijken de gevolgen vooral waarneembaar op oudere leeftijd. Bij 

de amygdala lijkt dan weer het omgekeerde waar te zijn. Daar is de amygdala kleiner tegenover 

controles bij kinderen, maar niet bij volwassenen. Stress op jonge leeftijd brengt een verandering 

teweeg in de benzodiazepinereceptoren met een veranderde affiniteit tegenover neurotransmitters tot 

gevolg. Dit brengt een hyperresponsieve amygdala met zich mee dat kadert in een veralgemeend 

prikkelbaar limbisch systeem.  

Zoals in de inleiding reeds werd gezegd, wordt psychopathologie niet alleen bepaald door 

omgevingsfactoren, zoals kindermisbruik, maar ook door genetische factoren. Genetische varianten 

beïnvloeden immers ook de functie van verschillende hersen- en hormooncircuits. De focus van de 

studies die hier besproken worden, is de uitkomsten van vroege stress en mishandeling in functie van 

het genotype. Deze studies gaven veel meer blijk van de link tussen gen en omgeving. Bijgevolg 

geven zij ook meer een verklaring waarom bij de ene persoon wel en bij de andere geen verandering 

wordt waargenomen op de hersenfuncties. Want genotypes zijn voorspellers van zowel risico op, als 

veerkracht tegen volwassen psychiatrische uitkomsten voor mensen die kindermishandeling en -

misbruik overleefd hebben. Via deze studies kan de uitkomst van kindermisbruik a.d.h.v. genetica 

voorspeld worden. Vandaar dat er volgens mij in de toekomst meer nood is aan dergelijke 

geïntegreerde studies om de gaten in de puzzel op te vullen.  

Wat opvalt in de tabel wanneer u deze studies bekijkt, is dat de onderzoekspopulaties een stuk groter 

zijn. Dit maakt de resultaten van deze studies een stuk krachtiger. Ook werd vaak een opsplitsing 

gemaakt naargelang subtype kindermisbruik en werden de resultaten veelal afzonderlijk besproken. 

Wel gebeurde er weinig controle op psychische aandoeningen en gebruik van psychotrope farmaca.  

Zorgverleningsgedrag bepaalt welke genen aan en uit worden gelegd. Deze genen kunnen zowel 

adaptief als maladaptief werken en zijn verantwoordelijk voor lange termijneffecten van 
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kindermisbruik. De belangrijkste gen-(gen-)omgevingsinteracties die gevonden werden, zijn de 

volgende: Met-carriërs van BDNF hebben een gedaald serum-BDNF t.g.v. kindermishandeling i.t.t. 

Val-carriërs en hebben dus een verhoogde kwetsbaarheid. Emotioneel misbruik en de aanwezigheid 

van s/s 5-HTTLPR leidt enkel tot depressie bij Val/Val-dragers van BDNF. Kindermisbruik en de 

aanwezigheid van l/l 5-HTTLPR leidt voornamelijk tot depressie bij Val/Val-dragers van BDNF. 

Emotionele verwaarlozing en het hebben van een Val-allel in de mineralocorticoïdreceptor leidt tot 

grotere amygdalareactiviteit. Kindermishandeling en lage MAOA-expressie leidt vaker tot een 

antisociale stoornis, terwijl bij fysiek misbruikte vrouwen hoge MAOA-expressie vaker leidt tot 

dysthymie, en dit vooral bij blanken.  

De DNA-sequentie van de genen voor BDNF, 5-HTTLPR en MAOA blijken dus belangrijk te zijn 

om de uitkomst van kindermisbruik te verklaren op de hersenfuncties. Hierbij blijken de ene 

beschermd te zijn tegen de gevolgen van kindermisbruik, terwijl de andere net veranderingen in de 

hersenen gaan mediëren.  
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6 Bijlagen 

6.1 Tabel 

 
Tabel 1: De veranderingen van kindermisbruik op de hersenstructuren en -functies – overzicht van de gebruikte originele studies  

Studie 

 

 

 

(54) 

 

(56) 

 

(57) 

 

 

(49) 

 

 

(59) 

 

 

(60) 

 

 

(62) 

 

 

 

(63) 

 

 

(64) 

 

 

(65) 

 

 

(67) 

Type 

kindermisbruik 

 

 

Fysiek 

 

Verwaarlozing 

 

Alle types 

 

 

Alle types 

 

 

Nv 

 

 

Alle types 

 

 

Emotioneel, 

seksueel en 

fysiek 

 

Alle types 

 

 

Verwaarlozing 

 

 

Seksueel en 

fysiek 

 

Nv 

Aantal proefpersonen 

(blootgesteld aan 

kindermisbruik/controles) 

 

72 (31/41) 

 

208 (136/72) 

 

193 

 

 

32 (17/15) 

 

 

30 (23/7) 

 

 

45 (21/24) 

 

 

18 (9/9) 

 

 

 

36 (10/26) 

 

 

43 (20/23) 

 

 

22 (12/10) 

 

 

63 (38/25) 

Leeftijdscategorie 

(specifieker in 

jaren) 

 

Kinderen  

 

Kinderen (8) 

 

Volwassenen (18-

25) 

 

Kinderen 

 

 

Kinderen (gem. 16) 

 

 

Volwassenen (gem. 

36) 

 

Volwassenen (gem. 

30) 

 

 

Volwassenen (18-

55) 

 

Kinderen (gem. 12) 

 

 

Volwassenen (gem. 

40) 

 

Kinderen (12-16) 

Geslacht 

(man/vrouw) 

 

 

Beiden 

 

Beiden 

 

Beiden 

(73/120) 

 

Beiden 

(14/18) 

 

Beiden 

(17/13) 

 

Beiden 

(18/27) 

 

Beiden (8/10) 

 

 

 

Beiden 

(15/21) 

 

Beiden 

(25/18) 

 

Vrouwen 

 

 

Vrouwen 

Psychiatrische 

aandoeningen? 

 

 

Ja 

 

Nv 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Ja: sociale 

angststoornis 

(e.a.) 

 

Ja: unipolaire 

depressie 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Gebruik 

psycho-

farmaca? 

 

Nv 

 

Nv 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nv 

 

 

Nv 

 

 

Ja 

 

 

 

Nee 

 

 

Nv 

 

 

Nv 

 

 

Nee 

Manier van 

testen 

 

 

MRI 

 

EEG 

 

MRI 

 

 

DTI 

 

 

DTI 

 

 

DTI 

 

 

Speekseltest 

 

 

 

fMRI 

 

 

fMRI 

 

 

fMRI 

 

 

EEG 

Belangrijkste bevinding 

 

 

 

Kleinere rechter OFC 

 

Hogere frequentie EEGα 

 

Kleinere hippocampus 

 

 

Kleinere corpus callosum 

 

 

Lagere anisotropie corpus 

callosum 

 

Lagere anisotropie corpus 

callosum 

 

Hoger cortisol na TSST 

 

 

 

Hogere amygdalarespons op 

droevige gezichten 

 

Hogere amygdalarespons op boze 

gezichten 

 

Activatie andere regio’s bij 

olfactorische stimuli 

 

Lagere frequentie frontale EEGα 



II 

Tabel 1: De veranderingen van kindermisbruik op de hersenstructuren en -functies – overzicht van de gebruikte originele studies (vervolg)  

Studie 

 

 

 

(68) 

 

 

 

(69) 

 

 

(74) 

 

 

(75) 

 

 

 

(76) 

 

 

 

(77) 

 

Type 

kindermisbruik 

 

 

Emotioneel, 

seksueel en 

fysiek 

 

Seksueel 

 

 

Alle types 

 

 

Emotioneel, 

seksueel en 

fysiek 

 

Alle types 

 

 

 

Alle types 

 

Aantal proefpersonen 

(blootgesteld aan 

kindermisbruik/controles) 

 

126  

 

 

 

103 (65/38) 

 

 

1435 (822/613) 

 

 

2035 (185/1850) 

 

 

 

279 

 

 

 

631 

 

Leeftijdscategorie 

(specifieker in 

jaren) 

 

Volwassenen 

 

 

 

Volwassenen (gem. 

33) 

 

Volwassenen (gem. 

42) 

 

Volwassenen (29-

90) 

 

 

Kinderen (11-15) 

 

 

 

Volwassenen (31-

51) 

 

Geslacht 

(man/vrouw) 

 

 

Vrouwen 

 

 

 

Vrouwen 

 

 

Beiden 

(440/995) 

 

Beiden 

(966/1069) 

 

 

Beiden 

(139/140) 

 

 

Beiden 

(324/307) 

 

Psychiatrische 

aandoeningen? 

 

 

Ja: MDD 

 

 

 

Ja: postpartum 

depressie (e.a.) 

 

Ja: MDD en/of 

angststoornis 

 

Nv 

 

 

 

Nv 

 

 

 

Ja 

 

Gebruik 

psycho-

farmaca? 

 

Nv 

 

 

 

Nv 

 

 

Ja 

 

 

Nv 

 

 

 

Nv 

 

 

 

Nv 

 

Manier van 

testen 

 

 

Speekseltest 

 

 

 

Labo (bloed) 

 

 

Labo (bloed) 

 

 

Labo (bloed) 

 

 

 

fMRI + labo 

(speeksel) 

 

 

Labo (bloed) 

 

Belangrijkste bevinding 

 

 

 

Lager cortisol na stress 

 

 

 

Thyroïddisfunctie 

 

 

Minder BDNF-productie bij 

Val66Met 

 

Vaker depressie bij Val/Val 

BDNF en s/s 5-HTTLPR 

 

 

Hogere amygdala-activiteit bij 

iso/val polymorfisme (rs5522) 

van de mineralocorticoïdreceptor 

 

3,3 laag actieve allel beschermt 

tegen psychopathologie 

 



III 

6.2 Lijst met gebruikte afkortingen 

 

3D 

5-HTT 

ACC 

ACTH 

ADHD 

a.d.h.v. 

AMT 

AVP 

BDNF 

CANTAB 

CC 

COMT 

CRH 

CTQ 

CTQ-FS 

DLPFC 

DMN 

DNA 

DRM 

DTI 

e.a. 

e.d. 

EEG 

EST 

FKBP5 

fMRI 

GABA 

GxE 

HHA 

HHTS 

Incl. 

i.t.t. 

IQ 

MAO 

MDD 

MeSH 

Met 

MFG 

mPFC 

MRI 

Nv 

OFC 

o.i.v. 

o.w.v. 

PCC 

PET 

PFC 

Driedimensioneel 

Serotonine  

Anterieure corpus callosum 

Adrenocorticotroop hormoon 

Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis 

Aan de hand van  

Autobiografische geheugentest 

Arginine vasopressine 

Brain-derived neurotropic factor 

Cambridge neurological test automated battery 

Corpus callosum 

Cyclo-o-methyltransferrine 

Corticoïd releasing hormone 

Child trauma questionnaire 

Child trauma questionnaire – short format 

Dorsolaterale prefrontale cortex 

Standaard modus netwerk 

desoxyribonucleïnezuur 

Deese-Roediger-McDermott 

Diffusie tensor beeldvorming 

En andere 

En dergelijke 

Elektro-encefalogram 

Emotionele Stroop test 

FK506 binding protein 5 

Functionele magnetische resonantie beeldvorming 

Gamma-aminoboterzuur 

Gen-omgevingsinteractie 

Hypothalamo-hypofysaire as 

Hypothalamo-hypofysaire thyroïdstoornissen 

Inclusief  

In tegenstelling tot 

Intelligentiequotiënt  

Monoamino-oxidase 

Maior depression disorder 

Medical subjectheadings 

Methionine  

Middelste frontale gyrus 

Middelste prefrontale cortex 

Magnetische resonantie beeldvorming 

Niet vermeld 

Orbitofrontale cortex 

Onder invloed van 

Omwille van 

Posterieure corpus callosum 

Positronemissietomografie 

Prefrontale cortex 



IV 

PTSS 

RIAS 

ROI 

SAD 

SD 

STG 

TGAb 

t.g.v. 

t.h.v. 

TPOAb 

TSH 

TSST 

TT3 

Val 

VBM 

VS 

WHO 

WRAT-3 

Posttraumatisch stresssyndroom 

Reynolds intellectual assessment scales 

Region of interest 

Stemmings- en angststoornissen 

Standaarddeviatie 

Superieure temporale gyrus 

Thyroglobuline antilichamen 

Ten gevolge van 

Ter hoogte van 

Thyroïd peroxidase antilichamen 

Thyroïd stimulerend hormoon 

Trier social stress test 

Totale triiodothyronine 

Valine 

Voxel-based morphometry 

Verenigde Staten 

Wereldgezondheidsorganisatie 

Wide range achievement test 3 
 


