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Uit vrije wil

• V A N D E R E D A C T I E

Het is een goed gebruik om rond de
jaarwisseling goede voornemens te
formuleren, die evenzo gemakkelijk
weer vergeten worden. Immers: ‘de
geest is gewillig, maar het lichaam is
zwak’ (Matt. 26:41). Onze patiënten
laten ook vaak gedrag zien dat zij
eigenlijk niet willen maar toch verto-
nen; of ze doen juist niet wat ze wel
graag zouden willen. Dit vraagstuk
van de wilsbekwaamheid houdt 
filosofen, juristen, psychologen en
natuurlijk ook artsen dagelijks bezig.

Zo rond de feestdagen koop ik ter
verstrooiing vaak een paar bladen –
geen vakliteratuur, maar diverse tijd-
schriften zoals bijvoorbeeld The Eco-
nomist. Tot mijn verbazing was er in
het kerstnummer een uitgebreide
reportage te vinden over de laatste
inzichten in de werking van het
brein. In een paar knap geschreven
artikelen kwamen bekende thema’s
aan de orde zoals de amygdala, Le
Doux en Damasio. Daarbij werd ge-
refereerd aan ontdekkingen op het
gebied van emotionele reacties, het
bewustzijn en de neurobiologie van
de wil.

In een inleidend artikel, de zoge-
naamde ‘teaser’, werd aangevoerd
dat nieuwe kennis over het brein het
terrein van de vrije wil drastisch zal
gaan inperken. Deze uitspraak werd
onderbouwd met een voorbeeld van
een man die in de jaren negentig na
een tot dan toe vlekkeloos leven op-
eens kinderporno ging verzamelen.
Op de dag voorafgaand aan de rech-
terlijke uitspraak liet hij zijn brein
scannen. Hij bleek een hersentumor
te hebben die verlangens in hem op-
wekte die hij eerder nooit gehad had
en hem bijna een celstraf oplever-
den. Na de operatie verdween de
parafilie – om terug te komen toen de
tumor later weer groeide, en op-
nieuw te verdwijnen na heroperatie.

Nieuwe inzichten in de werking van
het brein, maar ook uitkomsten uit
de steeds populairder wordende stu-
dies naar interacties in de gen-omge-
ving, zullen het concept van de vrije
wil en de eigen verantwoordelijkheid
verder gaan beïnvloeden. Dat geeft
nu al aanleiding tot discussie in de
kliniek, want in hoeverre kun je zeg-
gen dat iemands gedrag onderhevig
is aan de wil? Bijvoorbeeld in het
geval van een man met borderline-
problematiek die rond de feestdagen
in crisis werd opgenomen. Hij blijft
zeggen ‘ik kon niet anders’, terwijl
we ook weten dat er een belangrijke
component ‘aangeleerd gedrag’ is,
die om begrenzing schreeuwt.

Libet beschreef in 1999 een experi-
ment waaruit hij opmaakte, dat er in
het brein een ‘readiness potential’
voorafgaat aan de bewustwording
van het willen van een bepaalde
handeling. Deze bevinding geeft aan-
leiding tot veel vragen en discussie.
Bestaat er wel een vrije wil als er een
onbewuste prikkel voorafgaat aan
een handeling? Het artikel lezende
vraag ik mij af of er niet een metho-
dologische denkfout in het onder-
zoek zit. Hoe meet je wanneer je iets
weet? De reactietijd is immers altijd
langzamer dan de gedachte. Wan-
neer begint een gedachte? Enfin,
veel vragen, weinig antwoorden.

Het tijdschrift voor neuropsychiatrie
en gedragsneurologie is voor het
nieuwe jaar uiteraard voornemens
en van goede wil te blijven bijdragen
aan de verspreiding van nieuwe ken-
nis. Aan onze ‘readiness potential’
zal het niet liggen! 
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