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Causaliteitsbeoordeling van delicten bij SSRI-gebruik 
 

A.J.M. LOONEN, A.H. WIJNBERG, R.C. BROUWERS, T.I. OEI 

ANTON.LOONEN@WXS.NL 

INHOUD VAN DE CURSUS 
Door de recente berichtgeving over delicten die (zouden) zijn gepleegd naar aanleiding van 

het starten of het stoppen van het gebruik van selectieve serotonine heropnameremmers 

(SSRIs), bestaat behoefte aan expertise voor het inschatten van de causale samenhang. In 

deze cursus wordt eerst een overzicht gegeven van de literatuur over de meldingen van 

(auto)agressie-incidenten. Daarna worden de mogelijke mechanismen besproken waarlangs 

het starten of stoppen van SSRI-gebruik tot agressie zou kunnen leiden. Hierna wordt 

ingegaan op de juridische implicaties die het bestaan van een (mede)causale relatie kan 

hebben in het strafrecht. Tenslotte wordt aan de hand van een casus uitgewerkt hoe op 

wetenschappelijke verantwoorde wijze tot een causaliteitsschatting kan worden gekomen. 

 
VORM 
Twee hoorcollege's en een werkcollege. 

 
LEERDOEL 
Aan het einde van de sessie moet de deelnemer in staat zijn om bij juridische rapportages tot 

een inschatting te komen van de kans dat het gebruiken of het stoppen van een SSRI een 

bijdrage heeft geleverd bij het tot stand komen van het verweten gedrag.  

Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht dat hij deze werkwijze kan 

overdragen naar andere geneesmiddelencategorieën. 
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