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‘Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet’
Mogelijkheden en grenzen van neurowetenschappen  

voor het menselijke gedrag (*)

Ben je ook al twee keer teruggelopen nadat je je wa-
gen geparkeerd had om even te checken of je hem wel 
degelijk afgesloten had? Maak je geen zorgen. Dat 
is volkomen normaal. Iedereen heeft dat wel eens. 
Problematisch wordt het pas als je dat twintig keer 
doet, of misschien wel honderd keer. Dan spreekt men 
van een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) of 
obsessive compulsive disorder (OCD). Patiënten met 
deze vorm van neuropsychiatrische aandoeningen kun-
nen worden behandeld met gedragstherapie of medi-
catie. Wanneer een dergelijke conventionele medische 
behandeling geen soelaas biedt, kan elektrische hersen-
stimulatie een laatste reddingsboei zijn. Deze nieuwe 
chirurgische techniek uit de neurowetenschappen wil 
voor de hersenen doen wat een pacemaker voor het hart 
doet. Vandaag wordt ze al met succes toegepast op pa-
tiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte van 
Parkinson om de symptomen van de ziekte te reduce-
ren. Ook voor patiënten met OCS werpt de behande-
ling goede resultaten af. Deze neurowetenschappelijke 
techniek zit echter nog in een experimenteel stadium 
en roept heel wat vragen en bedenkingen op. Bij artsen, 
wetenschappers, ethici, maar ook bij het grote publiek.

Wanneer komt een patiënt met een neuropsychiatrische 
aandoening in aanmerking voor zo’n behandeling? Wat 
houdt dat precies in? Waar houdt de neurowetenschap 
zich mee bezig? Welke methodes hanteert ze? Welke 
doelstellingen beoogt ze? Op welke manier probeert 
men op basis van inzichten uit neurowetenschappe-
lijk onderzoek het menselijke gedrag te beïnvloeden, 
te blokkeren, te wijzigen? Worden daarbij ethische 
criteria gehanteerd? Worden mensen enkel behandeld 
om therapeutische redenen of kan iemand ook zijn toe-
vlucht nemen tot het inplanten van hersenelektrodes 
om zijn geheugen te verbeteren, wat in het vakjargon 
enhancement genoemd wordt. Sterker nog, is de maat-
schappij in sommige gevallen moreel verplicht om het 
gedrag van iemand te beïnvloeden om de samenleving 
te beschermen? Kortom, welke zijn de mogelijkheden 
en grenzen van de inzichten uit neurowetenschappelijk 
onderzoek over en voor de mens en zijn gedrag?

Professor Roger Burggraeve, moraaltheoloog aan de 
K.U.Leuven, en Ilse Van Halst, journaliste bij Kerk & 
Leven, zochten Bart Nuttin, neurochirurg en profes-
sor in de experimentele neurochirurgie en neuroana-
tomie aan het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in 

Leuven, op in zijn biotoop en legden hem het vuur aan 
de schenen.

What’s in a name?

Neurowetenschap is een wetenschap binnen de exacte 
wetenschappen die de activiteiten van het zenuwstel-
sel onderzoekt en tracht te doorgronden. Binnen het 
vakgebied van de neurowetenschappen zijn er tal van 
specialisaties, zoals de algemene neurochirurgie, vak-
gebied van professor Bart Nuttin. Daarnaast verdiept 
Nuttin zich vooral in onderzoek op het vlak van functi-
onele en stereotactische neurochirurgie.

Stereotaxie – letterlijk ‘nauwkeurig aanraken in de 
ruimte’ – is een techniek in de neurochirurgie waar-
bij met behulp van een computer heel nauwkeurig één 
vooraf bepaald punt in de hersenen wordt aangeraakt, 
net zoals een gps je nauwkeurig de weg wijst naar één 
bepaalde locatie. Maar waar een gps op enkele meters 
of kilometers nauwkeurig werkt, gaat het bij stereo-
taxie om millimeters en zelfs minder dan millimeters. 
De techniek wordt onder meer aangewend om tumoren 
te behandelen of elektroden in te planten.

Functionele neurochirurgie wil mensen die abnormaal 
functioneren behandelen zodat ze zich opnieuw meer 
normaal gedragen. Dit abnormale functioneren beslaat 
verschillende domeinen.

-  Het domein van pijn veroorzaakt door de bescha-
diging van zenuwweefsel. “Stel dat je kat in je vin-
ger heeft gebeten en daarbij een kleine zenuw heeft 
geraakt”, geeft professor Nuttin een voorbeeld. 
“Weken of maanden later kan dit zo’n afschuwe-
lijke pijn veroorzaken dat je niet meer kunt werken. 
Als medicatie en andere mogelijke behandelingen 
geen soelaas bieden, kan een neurochirurg het ze-
nuwstelsel op een elektrische manier zodanig sti-
muleren en dus beïnvloeden dat die pijnbaan onder-
drukt wordt.”

-  Het hele spectrum van bewegingsstoornissen zoals 
de ziekte van Parkinson, waarbij vooral de motoriek 
getroffen is, essentiële familiale tremor (een aandoe-
ning waarbij men beeft), dystonie (een aandoening 
die gekenmerkt wordt door plotselinge onvrijwil-
lige samentrekkingen van de spieren, waardoor de 
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persoon in kwestie abnormale bewegingen maakt), 
spasticiteit of epilepsie.

-  Het domein van de psychiatrie, waaronder onder 
meer psychiatrische aandoeningen zoals depressie, 
OCS en recent ook anorexia nervosa ressorteren. Bij 
anorexia nervosa bijvoorbeeld zal de neurochirur-
gische ingreep niet proberen een of ander verdik-
kingseffect te stimuleren, maar trachten de onderlig-
gende drive van de patiënt, namelijk het abnormale 
lichaamsbeeld, te beïnvloeden en recht te trekken.

Daarnaast ontwikkelt het onderzoeksteam van 
Nuttin samen met het onderzoekscentrum IMEC uit 
Leuven nieuwe technologieën zoals nieuwe elektro-
des. Momenteel wordt in de neurochirurgie gewerkt 
met elektrodes die anderhalve millimeter ‘groot’ zijn. 
Omdat dit olifanten zijn in de porseleinenwinkel die 
onze hersenen zijn, werkt Nuttin met een multidisci-
plinair team aan de ontwikkeling van elektrodes met 
superfijne contacten om nauwkeuriger te kunnen luis-
teren naar de activiteiten van de neuronen of zenuwcel-
len, zodat deze via de elektrische circuits beter beïn-
vloed kunnen worden. Uiteindelijk is het de bedoeling 
die technologie in een goed omlijnd ethisch kader niet 
alleen binnen de psychiatrie te gebruiken, maar voor 
een breed gamma neurologische aandoeningen, met de 
bedoeling mensen doelgericht beter te maken en onder-
tussen in een moeite door grondig gefundeerde weten-
schappelijke inzichten in de functie van de neuronen te 
verkrijgen.

Hoe kun je gedrag beïnvloeden?

Een typisch voorbeeld van een neuropsychiatrische aan-
doening die professor Nuttin behandelt, is obsessive com-
pulsive disorder OCD of obsessieve compulsieve stoor-
nis OCS. Eén tot twee procent van de bevolking heeft 
met deze stoornis te kampen. De symptomen van OCS 
zijn obsessies of dwanggedachten, compulsies of dwang-
handelingen, depressie en angst. Een dwanggedachte is 
bijvoorbeeld het idee dat je hand besmet wordt zodra een 
ander je een hand geeft, je een zitbank op een tram aan-
raakt, je bestek in een restaurant gebruikt enzovoort. De 
dwanghandeling bestaat er dan in je hand gedurende een 
half uur te wassen telkens je iemand een hand hebt ge-
geven enzovoort. Mensen met OCS zijn van vroeg in de 
ochtend tot laat in de avond in de ban van hun dwangge-
dachten of –handelingen. Ze zijn er voortdurend mee be-
zig en hebben nagenoeg geen tijd om iets anders te doen. 
Vaak gaat dat gepaard met depressie en angst.

Mensen met OCS worden in eerste instantie door een 
psychiater behandeld met gedragstherapie of medicatie. 

De medicatie werkt in op receptoren, moleculen op het 
celmembraan. Op die manier wordt de activiteit van 
neuronen beïnvloed, waardoor een arts soms het ge-
drag van de patiënt kan beïnvloeden. Bij patiënten met 
OCS zijn bepaalde regio’s in de hersenen actiever en 
andere regio’s minder actief dan normaal. Dat wijst op 
een abnormaal circuit in de hersenen. Door een genees-
middel toe te dienen, kun je dat circuit opnieuw norma-
liseren. Dat kan wetenschappelijk aangetoond worden 
via hersenscans.

Een aantal mensen is evenwel niet geholpen met me-
dicatie en gedragstherapie. “Belangrijk om te weten is 
dat deze mensen niet gek zijn”, benadrukt neurochirurg 
Nuttin. “Eigenlijk zijn ze even normaal als u en ik, 
maar sommigen zijn zo ziek ten gevolge van OCS dat 
ze niet meer kunnen functioneren. Omdat ze dat zelf 
beseffen maar geen uitweg meer zien, worden ze soms 
zo zwaar depressief, dat ze zelfs overwegen om zelf-
moord te plegen.”

Een nieuwe techniek

In extreme gevallen van OCS waarbij geen medicatie 
en geen enkele behandeling door de psychiater helpt, 
kan een neurochirurgische operatie een uitweg bieden. 
Dat is het werkdomein van professor Nuttin.

In het midden van de twintigste eeuw werden reeds 
chirurgische operaties uitgevoerd met de bedoeling het 
gedrag van mensen – niet alleen OCS, maar het brede 
spectrum van psychiatrische aandoeningen - te beïn-
vloeden, waarbij de verbinding tussen de frontale kwab 
en de rest van de hersenen doorgesneden werd. Deze 
methode werd lobotomie genoemd. Voor zijn experi-
menten op dat vlak kreeg de Portugese neuroloog Egaz 
Moniz in 1949 zelfs de Nobelprijs. Door incisies te ma-
ken tussen de frontale hersenkwab en de rest van de 
hersenen, trachtte hij het abnormale circuit in de herse-
nen, oorzaak van afwijkend gedrag, te doorbreken met 
de bedoeling het normale circuit te herstellen, zodat de 
patiënt opnieuw normaal zou kunnen functioneren.

De resultaten van lobotomie waren evenwel niet altijd 
even goed. De operatieve technieken waren nog niet 
zo sterk ontwikkeld als vandaag, er waren nog geen 
CT-scans, er traden vaak complicaties op bij operaties 
omdat zenuwbanen naar andere centra werden doorge-
sneden met alle gevolgen van dien, enzovoort.

Bovendien werd de methode niet alleen te pas maar ook 
te onpas gebruikt. Vooral in de Verenigde Staten haalde 
psychiater Walter Freeman zich de woede van het pu-
bliek op de hals met allerlei experimenten. Het resultaat 
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was dat deze psycho-chirurgie, zoals de publieke opi-
nie neurochirurgie voor psychiatrische aandoeningen 
wel eens noemde, in het verdomhoekje belandde. “Het 
gebruik van de term psycho-chirurgie voor dergelijke 
hersenoperaties is eigenlijk een verkeerde benaming”, 
weerlegt professor Nuttin meteen deze veel voorko-
mende misvatting. “Het gaat immers niet om chirur-
gie van de psyche of ziel, maar om een operatie in de 
hersenen. Deze hersenoperatie heeft een invloed op de 
psyche van de patiënt, net zoals een neuscorrigerende 
operatie. Door plastische chirurgie van een misvormde 
neus grijp je immers onrechtstreeks ook in in de psyche 
van de patiënt, omdat je dankzij de operatie zijn zelf-
beeld opkrikt.”

Wereldwijd zochten een aantal chirurgen verder naar 
andere methodes en technieken om abnormaal gedrag 
te kunnen corrigeren langs operatieve weg. Met behulp 
van stereotaxie brengen neurochirurgen in de hersenen 
van een patiënt een hoogtechnologische naald of een 
elektrode in, om langs deze weg het gedrag van de pa-
tiënt te beïnvloeden.

Zo’n hoogtechnologische naald is volledig geïsoleerd 
behalve aan het uiteinde. Die metalen punt kan ver-
warmd worden, zodat een arts een kleine brandwonde 
of letsel kan maken op een welbepaalde plaats, waar-
door hij veel nauwkeuriger dan vroeger het patholo-
gische circuit van de patiënt kan beïnvloeden. “Het 
nadeel blijft evenwel dat deze behandeling onomkeer-
baar of irreversibel is en dat eventuele nevenwerkingen 
bijgevolg definitief zijn”, stipt Nuttin aan. “Je kunt het 
vergelijken met het wit van een ei. Dat is doorzichtig 
als je het ei breekt, maar zodra je het ei opwarmt, stijft 
het op en wordt het wit. Dit stadium is onomkeerbaar: 
eens het eiwit opgesteven is, kun je het niet meer terug 
doorzichtig maken, zelfs niet als je het opnieuw laat af-
koelen. Evenzo zijn deze letsels irreversibel.”

Om deze irreversibiliteit van letsels te omzeilen, zoch-
ten neurochirurgen andere methodes. En die vonden 
ze door technieken uit aanverwante domeinen over te 
nemen, zoals de behandeling van patiënten met moto-
rische gedragsproblemen. Bij een patiënt met de ziekte 
van Parkinson is het motorische circuit aangetast. Hij 
beeft. Door via stereotaxie een elektrode in de hersenen 
in te planten, kun je dit circuit beïnvloeden. Jaag je via 
een stimulator stroom door de elektrode, dan stopt de 
tremor. Zodra je geen stroom meer toedient, keert het 
beven terug. Met deze methode boek je dus een reversi-
bel of omkeerbaar resultaat.

“Zouden deze methodes die doeltreffend blijken te zijn 
om stoornissen in het motorische circuit te behandelen 

ook met succes toegepast kunnen worden in het limbi-
sche circuit van de hersenen, ook wel het emotionele 
geheugen genoemd?” vroegen professor Nuttin en zijn 
team zich op een mooie dag af. In 1994 begon hij met 
zijn team experimenten uit te voeren op proefdieren om 
na te gaan of ze door letsels toe te brengen en door elek-
trodes in te planten het gedrag van ratten – die model 
stonden voor het dwangmatig handelen van OCS - op 
een irreversibele dan wel reversibele manier konden 
beïnvloeden. Toen dit succesvol bleek, werden in 1998 
de eerste elektrodes ingeplant bij vier patiënten met 
OCS. Al snel stelden wetenschappers vast dat ze via 
elektrische hersenstimulatie zware obsessies en com-
pulsies, ernstige depressie en angst, op een significante 
manier wisten terug te schroeven, waardoor patiënten 
met een zware vorm van OCS opnieuw redelijk nor-
maal konden functioneren. Mensen die gedurende vele 
jaren ziek aan huis gekluisterd waren, waren plots in 
staat – althans zolang ze elektrisch gestimuleerd wer-
den - opnieuw uit werken te gaan of opnieuw studies 
aan te vatten.

Met een succesvolle behandeling van een vijfde patiënt 
wist professor Nuttin de interesse te wekken van zijn 
Amerikaanse collega’s, die naar Leuven afzakten om sa-
men met hem verdere onderzoeken op het vlak van diepe 
hersenstimulatie uit te voeren. Al snel werden gelijkaar-
dige neurochirurgische onderzoekscentra geopend in de 
Verenigde Staten. In 2009 keurde de Food and Drug 
Administration uit de VS diepe hersenstimulatie goed als 
humanitarian device exemption of HDE. Dat wil zeggen 
dat ondernemingen elektrodes mogen verkopen aan neu-
rochirurgen om ze in te planten bij een beperkt aantal pa-
tiënten die op geen enkele andere manier geholpen kun-
nen worden en dat ze er geen winst op mogen maken. In 
Europa is er inmiddels een CE-markering voor deze elek-
tronische implantaten, wat betekent dat ze beantwoorden 
aan de Europese regelgeving. Sinds dit jaar werkt het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) aan de terugbetaling.

Op dit ogenblik kunnen neurochirurgen niet aantonen 
of een letsel of irreversibele behandeling beter of slech-
ter is dan elektrische hersenstimulatie of een reversi-
bele behandeling. Ze stellen wel vast dat letsels vaak 
apathie of desinteresse veroorzaken. Deze nevenwer-
king verdwijnt doorgaans na enkele dagen of weken, 
maar is in enkele gevallen irreversibel. Bij elektrische 
hersenstimulatie komt deze nevenwerking niet voor.

Heiliger dan de paus

Beeld je in dat je het gedrag van iemand zou kunnen 
beïnvloeden door aan een knop te draaien. Het lijkt een 
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idee uit een sciencefictionfilm, maar niets is minder 
waar. De Amerikaanse en Europese overheden keurden 
de toepassing van de techniek van elektrische hersen-
stimulatie voor patiënten met OCS reeds goed. Toch 
bevindt elektrische hersenstimulatie zich in de ogen 
van professor Nuttin en zijn team op dit ogenblik nog 
altijd in een experimenteel stadium. Daarom staan ze 
erop dat er zeer omzichtig mee omgesprongen wordt. 
Het verleden heeft immers geleerd hoe dergelijke tech-
nieken verkeerd aangewend kunnen worden.

Om aberraties en willekeur te voorkomen, en om de pa-
tiënt optimaal te beschermen, werkten de Commissie 
voor neurochirurgie voor psychiatrische aandoenin-
gen in ons land en de European Academy een aantal 
richtlijnen uit. Zelfs de World Society for stereotactic 
and functional neurosurgery werkt nu aan eigen richt-
lijnen. Ze vormen een internationaal referentiekader 
voor de toepassing van elektrische hersenstimulatie. 
Deze richtlijnen zijn uitermate beperkend. Ze trekken 
een lijn tussen wat kan en wat niet kan. “Naarmate de 
technologie verder ontwikkeld wordt, meer patiënten 
met elektrische hersenstimulatie behandeld worden 
en de wetenschappelijke inzichten toenemen, kunnen 
de grenzen wat verlegd worden”, laat professor Nuttin 
enige speling.

Met een verwijzing naar deze internationale richtlijnen 
publiceerde het Comité Consultatif National d’Ethique 
pour les sciences de la vie et de la santé in Frankrijk dat 
elektrische hersenstimulatie als behandeling van OCS-
patiënten ethisch aanvaardbaar is op voorwaarde dat dit 
uitgevoerd wordt binnen het kader van een gecontro-
leerd onderzoek1. 

Ook Bart Nuttin is van mening dat een neurochirurgi-
sche operatie van iemand met OCS aanvaardbaar is: 
“Iedereen vindt het volkomen normaal dat een patiënt 
met kanker geopereerd wordt. Waarom zou je dan geen 
psychiatrische patiënt mogen opereren die niet meer 
kan functioneren en die ook, net als iemand met een le-
vensbedreigende ziekte, kan overlijden, al was het maar 
omdat hij zo zwaar depressief is wegens OCS dat hij 
zelfmoord pleegt.”

Bij een ingreep staat steevast het welzijn voorop van de 

1  Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de 
la vie et de la santé, Avis	071,	La	neurochirurgie	fonctionelle	
d’affections	psychiatriques	sévères, 25 avril 2002; Interview 
van Bart Nuttin door S. Goodman: France	wires	up	to	treat	
obsessive	disorder, in Nature 417, 677, June 13, 2002; Jan 
Gybels, Paul Cosyns, Bart Nuttin, La	psychochirurgie	en	Belgi-
que, in Les	Cahiers	du	Comité	Consultatif	National	d’Ethique	
pour	les	sciences	de	la	vie	et	de	la	santé (la France) 32 (2002) 
18-21.

patiënt die lijdt aan een zware psychiatrische aandoe-
ning. Als de patiënt niet lijdt, maar de omgeving wel, zijn 
bovengenoemde commissies van oordeel dat elektrische 
hersenstimulatie niet toegepast mag worden. Toch komt 
niet eender welke patiënt met OCS in aanmerking voor 
diepe hersenstimulatie, maar uitsluitend patiënten met 
ernstige psychiatrische aandoeningen die een positief ad-
vies krijgen van de Commissie voor neurochirurgie voor 
psychiatrische aandoeningen. Deze Commissie werd 
meer dan dertig jaar geleden opgericht in Vlaanderen. 
Sinds 1 januari 2011 werkt ze op nationaal vlak in het 
kader van de terugbetaling van elektrische implantaten.

“Eigenlijk zijn we heiliger dan de paus”, stelt Nuttin tot 
zijn verbazing vast. “In onze samenleving bestaat er geen 
gelijkaardige commissie voor euthanasie, wat toch wel 
sterk ingrijpt op het menselijke leven. Wil je euthanasie 
plegen, heb je enkel de goedkeuring van twee artsen no-
dig. Een uitermate beperkte controle, die nochtans door 
iedereen als vanzelfsprekend aanvaard wordt.” “Hoe an-
ders verloopt het met een patiënt met kanker. Een mul-
tidisciplinair team – een oncoloog, een radiotherapeut, 
een neurochirurg, een radioloog, een patholoog en noem 
maar op – buigt zich over zijn toestand en overlegt hoe 
de patiënt zo goed mogelijk geholpen kan worden: ope-
reren? Chemotherapie opstarten?”

Door een Commissie voor neurochirurgie voor psychi-
atrische aandoeningen op te richten, wilden neurochi-
rurgen en psychiaters de zorg voor het welzijn van pa-
tiënten met een neuropsychiatrische aandoening op een 
gelijkaardige leest schoeien. “Deze Commissie is bewust 
multidisciplinair samengesteld omdat we van oordeel 
zijn dat we veel makkelijker juiste beslissingen kunnen 
nemen als deskundigen uit verschillende disciplines sa-
menwerken en overleggen. En dit met de bedoeling bin-
nen de neurochirurgie de beste technologie aan te wen-
den in een ethisch kader voor het welzijn van de patiënt.”

Voorgezeten door een psychiater, omdat het uiteindelijk 
om een patiënt gaat met een psychiatrische aandoening 
die gewoonlijk door een psychiater wordt behandeld, 
bestaat deze Commissie uit psychiaters en neurochirur-
gen van verschillende universitaire centra, een ethicus 
en leken of niet-deskundigen, allen gebonden door het 
beroepsgeheim. Deze ploeg bestudeert het dossier van 
elke patiënt grondig, overlegt om tot een gezond oordeel 
te komen en geeft advies. De patiënten worden naar de 
Commissie doorverwezen door de behandelende psychi-
ater, wanneer deze oordeelt dat hij zelf niets meer kan 
doen voor de patiënt, of ze kunnen zelf contact opnemen 
met de Commissie, maar ze moeten altijd in behandeling 
zijn bij een psychiater als een operatie wordt uitgevoerd.
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De Commissie kan drie mogelijke adviezen geven: de 
patiënt komt niet in aanmerking voor een operatie, de 
patiënt komt in aanmerking of de patiënt komt eventueel 
in aanmerking, maar enkel nadat hij eerst nog deze of 
gene behandeling heeft geprobeerd én wanneer die niet 
geholpen heeft. Elke patiënt wordt steevast uitvoerig ge-
informeerd over wat elektrische hersenstimulatie is, wat 
de ingreep behelst, wat de alternatieven zijn (zoals ir-
reversibele letsels), wat de voordelen zijn, maar ook en 
vooral wat de mogelijke risico’s en nevenwerkingen zijn, 
enzovoort. Psychiaters zijn het er over eens dat een pa-
tiënt die aan OCS lijdt, nog voldoende helder is om zelf 
een beslissing te nemen over al dan niet opereren of met 
andere woorden om zijn informed consent of adequaat 
geïnformeerd en overwogen instemming te geven.

Recht op vrijheid?

Elektrische hersenstimulatie mag dan een nieuwe, nog 
experimentele techniek zijn, het is een relatief veilige 
techniek in de ogen van professor Nuttin. “Veiliger dan 
het maken van letsels en de therapietrouw is groter dan 
bij medicatie”, maakt hij zich sterk. Hoezo? Medicatie 
werkt in op receptoren van cellen. Deze receptoren be-
vinden zich hier en daar, bij voorbeeld rechts vooraan 
in de hersenen, links achteraan enzovoort. De regio 
waarop de medicatie inwerkt, is dan ook heel moeilijk 
zo niet onmogelijk af te bakenen. Bij elektrische sti-
mulatie daarentegen wordt één elektrode op één welbe-
paalde plaats ingebracht. Zo’n elektrode heeft meerdere 
elektrische contacten. Afhankelijk van welk contact de 
neurochirurg negatief of positief laadt via stimulatie, 
beïnvloedt hij enkel die neuronen die rechtstreeks met 
dat contact in aanraking komen.

Daarnaast speelt nog een andere arbitraire factor bij het 
gebruik van medicatie. Wie geneesmiddelen inneemt, 
krijgt daarvoor een voorschrift van de arts. Daarmee gaat 
de patiënt al dan niet naar de apotheek. En stel dat hij het 
geneesmiddel gaat halen, dan nog kan hij zelf kiezen of 
hij het inneemt en of hij het trouw inneemt. Bij elektri-
sche hersenstimulatie daarentegen, kan de arts in overleg 
met de patiënt en met zijn familie de stimulator zo nauw-
keurig en dus veilig instellen als gewenst.

Dit wil echter niet zeggen dat de vrijheid en verant-
woordelijkheid van de patiënt buiten spel worden gezet. 
Integendeel. De patiënt beschikt zelf over een program-
mator, waarmee hij de stimulator kan uitschakelen in-
dien gewenst (net zoals een patiënt ervoor opteert geen 
geneesmiddelen in te nemen) of het toestel een stand 
hoger kan schroeven, bijvoorbeeld om zich veiliger te 
voelen wanneer hij bij iemand op bezoek gaat. Om te 
voorkomen dat de patiënt de stimulator excessief hoog 

schakelt, wordt door artsen altijd een bovengrens inge-
bouwd. “Er hoeft geen tekening bij gemaakt te worden 
dat de controle op het systeem bij elektrische hersensti-
mulatie veel groter is en dat er veel meer therapietrouw 
kan zijn dan bij het innemen van geneesmiddelen. Maar 
ook hier blijft de finale beslissing bij de patiënt, die zijn 
vrijheid behoudt om de stimulator uit te schakelen”, be-
nadrukt Nuttin. “Dat recht moet de patiënt te allen tijde 
hebben.”

Natuurlijk loert hier een potentieel gevaar om de hoek. 
Momenteel moeten stimulator en elektrode nog recht-
streeks boven elkaar gehouden worden om de instel-
lingen van de stimulator te wijzigen, maar dankzij de 
evolutie van de technologie is het niet denkbeeldig 
dat het binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn om de 
elektrode van op een afstand te stimuleren. Dan zou het 
gevaar kunnen bestaan dat een buitenstaander de pro-
grammator bedient om het gedrag van de patiënt te be-
invloeden, ten goede of misschien ook wel met kwade 
bedoelingen. Voorlopig is dat gelukkig nog sciencefic-
tion. En in dat geval kan de wetgever verplichten een 
elektronische beveiliging in te bouwen.

Evenwichtsoefening tussen goed en kwaad

De recent opgerichte World Society for stereotactic and 
functional neurosurgery en de Europese Academie wa-
ken er respectievelijk op wereldvlak en op Europees 
niveau over dat diepe hersenstimulatie enkel toegepast 
wordt om het lijden te verlichten van patiënten met ern-
stige psychiatrische aandoeningen. Het gevaar voor en-
hancement is immers niet denkbeeldig. Enhancement 
betekent dat je een techniek aanwendt, niet om het lij-
den van iemand te verlichten, maar om zijn uiterlijk of 
zijn gedrag – waar vanuit medisch oogpunt niets mis 
mee is – te verbeteren2. 

Stel dat je kinderen lastig zijn of dat je ze graag wat slim-
mer had gezien en je stapt naar een neurochirurg met de 
vraag hen te behandelen. Dan gaat het niet meer over het 
verlichten van het lijden van een patiënt met een ernstige 
psychiatrische aandoening, maar over enhancement. Een 
voorbeeld. Jan is heel pienter. Dankzij de ontwikkeling 
van een techniek zoals diepe hersenstimulatie kan een arts 
zijn geheugen zo sterk stimuleren dat Jan dikke cursus-
sen enkel even moet doornemen om alles te onthouden, 

2  Cf. Reinhard Merkel, Gerard J. Boer, Jörg M. Fegert, Thorsten 
Galert, Dirk Hartmann, Bart Nuttin, Steffen K. Rosahl, Inter-
vening	in	the	Brain.	Changing	Psyche	and	Society (Ethics of 
Science and Technology Assessment, 29; Book Series of the 
Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissen-
schaftlich-technischer Entwicklungen, edited by Carl Friedrich 
Gethmann), Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH: Springer Verlag, 
2007.
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waardoor hij steeds uitermate goed scoort, hoog op de 
sociale ladder kan klimmen en zijn bankrekening snel 
ziet aandikken. Jans buurvrouw, Hilde, is ook bij de pin-
ken, maar kan Jan na zijn operatie niet meer bijbenen. 
Ze ziet hoe goed Jan boert en wordt jaloers. Moreel zet 
Jan haar ertoe aan om ook een gelijkaardige operatie te 
ondergaan, met alle mogelijke risico’s van dien.

“Dit voorbeeld illustreert hoe belangrijk een goede diag-
nose is vooraleer een arts begint te opereren”, benadrukt 
Nuttin. Hij verwijst naar het liedje Het is niet wat het 
is, het is wat je ermee doet van Bart Peeters. „Niet de 
techniek is goed of kwaad op zich, maar de toepassing 
ervan kan wel kwaad zijn of kwaad veroorzaken. Diepe 
hersenstimulatie is een uitermate goede techniek om ie-
mand te behandelen met de ziekte van Parkinson, maar 
niet voor iemand die geen geheugenproblemen heeft en 
enkel zijn eigen hersencapaciteit wil opkrikken. Net zo-
als atoomenergie op zich niet slecht is, maar wel als je ze 
aanwendt om er een atoombom mee te maken.”

Voor neurochirurgen zijn de richtlijnen heel duide-
lijk: het welzijn van de patiënt komt altijd op de eerste 
plaats. Een neurochirurg wil de patiënt beter maken. 
Wat niet wegneemt dat hij er zich zeer goed van be-
wust is dat dit nagenoeg altijd implicaties heeft voor 
de omgeving. “Als arts streef ik er steeds naar zo goed 
mogelijk te doen, maar veroorzaak ik niettemin soms 
ongewild kwaad, omdat er in de marge van de opera-
tie heel wat andere aspecten bij komen kijken”, erkent 
neurochirurg Nuttin. Een voorbeeld. Na positief advies 
van de Commissie werd een veertigjarige vrouw met 
een zware vorm van OCS geopereerd en kreeg ze een 
elektrode ingeplant. Na de operatie voelde de vrouw 
zich zo veel beter, dat ze plots niet meer zo afhankelijk 
was van haar ouders, die tot dan nog steeds de zorg 
voor haar op hen namen. Eensklaps besloot de vrouw 
zelf haar leven in te richten. Zo wilde ze bijvoorbeeld 
niet langer vóór 20 uur ’s avonds naar huis komen, zoals 
de regel tot dan toe was. Ze wilde gaan en komen zoals 
ze zelf wilde, maar dat creëerde spanningen tussen de 
vrouw en haar ouders, die nog niet klaar waren om hun 
dochter los te laten. Zo brengt een operatie soms onge-
wild spanningen teweeg. “Wat is dan goed en kwaad?” 
vraagt Bart Nuttin zich af. “De operatie was goed voor 
de patiënt en verbeterde haar situatie, maar veroorzaak-
te ook conflicten. Daar zullen we als arts ook rekening 
mee trachten te houden. Vooraleer te opereren, zullen 
we daarom niet alleen de patiënt doorlichten, maar ook 
zijn omgeving, al was het maar omdat die een rol speelt 
in het genezingsproces.”

Veronderstel nu dat een neurochirurg elektrische her-
senstimulatie niet aanwendt om patiënten met OCS te 

behandelen, maar om mensen met een overdadig drank- 
of druggebruik van hun verslaving af te helpen. Vandaag 
bestaat er reeds een experimentele techniek waarbij be-
paalde delen van de hersenen elektrisch gestimuleerd 
worden om abnormaal alcoholverbruik te beïnvloeden 
en het drinken onder controle te houden. Indien dit ge-
beurt door letsels te maken, rijst er geen probleem. Zodra 
het letsel gemaakt is, is de verslaving onder controle. 
Maar als een arts dat via elektrische stimulatie bewerk-
stelligt en de vrijheid van de patiënt respecteert door de 
verantwoordelijkheid over het gebruik van de stimulator 
te geven, creëert hij mogelijk wel een probleem. Want 
als de patiënt zich op een bepaald moment minder goed 
voelt en besluit de stimulator uit te schakelen, kan hij 
hervallen in zijn oude gewoonten. “In feite berokken je 
een patiënt met een verslaving dus kwaad door hem de 
verantwoordelijkheid over de stimulator te geven, omdat 
je hem de sleutel in handen geeft om de deur naar zijn 
slechte gewoonten opnieuw op een kier te zetten”, con-
cludeert professor Nuttin. “Betekent dat dan dat je deze 
patiënten de vrijheid moet ontnemen om zelf te beslissen 
over hun behandeling? Bij een patiënt met OCS rijst dat 
probleem nooit omdat deze patiënten zich sowieso slech-
ter voelen zodra de stimulatie stopgezet wordt. Als de 
batterij van de programmator van een patiënt met OCS 
leeg is, zal deze onmiddellijk naar de telefoon grijpen om 
zijn arts te verwittigen, omdat hij zonder programmator 
niet normaal kan functioneren.” 

Of stel dat een patiënt die met elektrische hersensti-
mulatie behandeld werd voor zware OCS, na zijn ope-
ratie een misdaad begaat en in de gevangenis belandt. 
“Iedereen kan een misdaad begaan, maar in het geval 
van zo’n patiënt zal meteen de vraag rijzen: ‘Is zijn 
misdaad het gevolg van zijn hersenoperatie?’” beseft 
de neurochirurg. “Heb je dan als arts goed gedaan door 
die patiënt te behandelen?”

Andersom rijst de vraag of een arts in sommige geval-
len de plicht heeft om patiënten met abnormaal gedrag 
te opereren, niet in de eerste plaats om de patiënt te 
helpen, maar om te voorkomen dat hij of zij de sa-
menleving kwaad berokkent. Veronderstel dat iemand 
een psychiatrische aandoening heeft waardoor hij zeer 
agressief is. Het kan gaan om agressie die tegen hem-
zelf is gericht of auto-mutilatie. Zo zijn er personen die 
hun ogen uitsteken of aan auto-laparotomie doen (hun 
buik opensnijden en hun darmen eruit halen). Het staat 
buiten kijf dat deze mensen lijden. Neurochirurgen zien 
dan ook geen enkel bezwaar om hen te behandelen.

Maar soms richt de agressie zich op een ander. Denk 
maar aan iemand die een moord pleegt. Hier rijst wel een 
probleem. Stel dat het mogelijk is – en Nuttin is ervan 
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overtuigd dat dit moet kunnen – om de agressie terug te 
schroeven door een elektrode in te planten en er elektri-
sche stimuli door te jagen, wat is dan de plicht van een 
neurochirurg? “Mag je een patiënt die door destructief 
gedrag in de gevangenis belandt opereren om te voorko-
men dat hij nog verder schade berokkent? Moet je hem 
opereren?” vraagt Nuttin zich af. “Wanneer een gevan-
gene een appendicitis heeft, vindt de samenleving het 
vanzelfsprekend dat hij geopereerd wordt. Sterker, men 
vindt zelfs dat hij uit zijn lijden verlost moet worden. 
Maar wat als het gaat om de behandeling van de agres-
sie die net ook de reden is van de internering? Betekent 
dat dan dat ook de reden van de internering wegvalt 
en de gevangene nadien zal vrijkomen?” De Europese 
Academie is van oordeel dat er een ontkoppeling moet 
zijn tussen al dan niet genezen en al dan niet vrijlaten. 
Nuttin beaamt nadrukkelijk: “Het is niet omdat je een 
gevangene behandelt, dat hij zal mogen vrijkomen. Want 
dat zou impliceren dat je een gevangene moreel verplicht 
om een operatie te ondergaan die mogelijk ook negatie-
ve bijwerkingen kan hebben. En laat ons wel wezen, het 
gaat hier niet om een operatie aan zijn grote teen, maar 
over een ingreep in zijn hersenweefsel.”

Oude wijsheden

Het mag duidelijk zijn dat voor neurochirurgen die pati-
enten met OCS elektrisch stimuleren, het welzijn van de 
patiënt steeds voorop staat. Niet louter de fysieke mens, 
maar de persoon op zich in zijn omgeving én met zijn 
zingeving. “Ik zag vele patiënten met een zware vorm 
van OCS op raadpleging komen die de zin van hun leven 
niet meer zagen. Na de operatie waren ze uitermate dank-
baar omdat hun leven opnieuw zin had gekregen”, stelt 
professor Bart Nuttin tevreden vast. Uiteindelijk doen 
de neurochirurg en zijn team niets anders dan een oude 
wijsheid illustreren, alleen nu wat beter wetenschappe-
lijk onderbouwd: mens sana in corpore sano. Een mens 
voelt zich maar goed in zijn vel als hij fysiek in orde 
is. Een goede lichamelijke gezondheid is de voorwaarde 
voor een goede geestelijke gezondheid.
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Abstract: ‘It’s not about what it is, it’s about what 
you do with it’. Possibilities and boundaries of the 
neurosciences for human behavior.

This article presents the report of an interview with 
Prof. Bart Nuttin, neurosurgeon and professor in exper-
imental neurosurgery and neuro-anatomy at Katholieke 
Universiteit Leuven, on the development of the neurosci-
ences and their applications, paying special attention to 
the ethical questions with regards to influencing human 
behaviour. A patient with obsessive-compulsive disorder 
(OCD), a neuropsychiatric condition, suffers from intru-
sive thoughts, repetitive behaviour, depression and anx-
iety. Typically, such patient is treated with behavioural 
therapy or medication. If this does not offer any com-
fort, then electrical brain stimulation can be a last resort 
whereby doctors implant an electrode in the brain of the 
patient in order to influence behaviour by means of elec-
trical stimuli. this neuroscientific technique has been 
approved both in the USA as well as in Europe, but the 
European academy opines that this neuroscientific tech-
nique is still in its experimental stage. Indeed there are not 
even two randomised clinical studies published that have 
been performed independent of each other. Considering 
the delicate character of the intervention on abnormal be-
haviour by means of surgery in the brain, it is proposed 
that the highest criteria for quality be followed before 
this can be called a classically accepted therapy. In our 
country [Belgium] the Commission for Neurosurgery for 
Psychiatric Disorders decides which patients with OCD 
are eligible for such intervention. What stands foremost 
is the well-being of the patient that suffers from a severe 
psychiatric condition. The patient freely provides his or 
her informed consent and likewise after surgery he or she 
preserves one’s freedom and responsibility, and can at 
all times decide to have the stimulator switched off. The 
European Academy maintains, however, that this tech-
nique can only be applied to patients in serious suffering 
but not to normal persons. In the latter case one speaks 
of enhancement.

(*)  Met dank overgenomen uit COLLATIONES,  
Jaargang 41 (2011)- Nr. 4.


