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het Strafrechtelijk brein:  

de invloed van neurowetenschap in het 

strafrecht 
 

prof. dr. D. F. Swaab 

prof. dr. G. Meynen 

prof. mr. dr. G.G.J.A. Knoops 
 

 

│22 september 2023 │6 PO NOvA│ 

│ fysiek op locatie + via livestream │ 

│€ 425,- [fysiek] / € 375,- [livestream] │ 

 

● 

In deze nieuwe praktijkcursus zal een uniek team van docenten u 

meenemen naar de wondere wereld van de neurowetenschappen en 

het toenemende belang daarvan voor het strafrecht. Daarbij zal met 

name worden ingegaan op de ontwikkelingen binnen de neurobio-

logie voor zover relevant voor de strafrechtspraktijk, onder meer in 

het kader van bepaalde strafuitsluitingsgronden.  

De invloed van neurowetenschappelijk onderzoek op het strafrecht 

betreft een relatief onontgonnen terrein, ook in het kader van de dis-

cussie omtrent de ‘vrije wil’ en de invloed van bepaalde genetische 

predisposities op de rechtsvinding in strafzaken. Strafrechtjuristen 

moeten beslist op de hoogte zijn van het belang van de neuroweten-

schap voor de praktijk van het strafrecht.  

http://www.edulawopleidingen.nl/
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In deze praktijkcursus zal op al deze aspecten worden ingegaan met 

als doel om de strafrechtjurist meer inzicht te verschaffen in het 

functioneren van het menselijk brein en de relatie met de dagelijkse 

praktijk van het strafrecht.  

Met deze kennis over het strafrechtelijke brein heeft u beslist een 

kennisvoorsprong op anderen. 

 

● 

Deze cursus wordt verzorgd door prof. dr. D. F. Swaab, prof. dr. G. 

Meynen en prof. mr. dr. G.G.J.A. Knoops. 

 

- Prof. Swaab is em. hoogleraar Neurobiologie (UvA), 

voormalig directeur van het Nederlands Herseninstituut en de 

Nederlandse Hersenbank, en auteur van de bestsellers ‘Wij 

zijn ons Brein’ en ‘Ons Creatieve brein’. 

 

 

 

 

 

 

- Prof. Meynen is hoogleraar Forensische psychiatrie aan het 

Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (UU). 

Zijn onderzoek richt zich met name op toerekeningsvatbaar-

heid en neurorecht.  
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- Prof.  Knoops is advocaat te Amsterdam en treedt op o.a. bij 

de Hoge Raad, het EHRM en het Internationaal Strafhof. Hij 

is bijz. hoogleraar politiek van het internationaal recht (UvA 

Amsterdam).  

 

 

  

 

 

 

● 

Datum en tijdstip: vrijdag 22 september 2023, tussen 9.30-17.00 

Opleidingspunten: 6 PO NOvA, zowel bij fysieke als online deel-

name. 

Doelgroep: advocaten, leden openbaar ministerie en rechterlijke 

macht.  

Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, 

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand 

van trein-/tramstation Amsterdam RAI). 

Cursusprijs: € 425,- ex. btw (deelname fysiek, incl. lunch) / € 375,- 

ex. btw (deelname livestream). 

  

● 

Aanmelden/vragen 

per e-mail info@edulawopleidingen.nl 

via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu) 

of telefonisch 06 10 29 72 28 

http://www.edulawopleidingen.nl/
mailto:info@edulawopleidingen.nl
http://www.edulawopleidingen.nl/

