
overdag vaker moeite om wakker te blijven. Deze
klachten worden minder als jongeren een week lang in
de avond geen scherm gebruiken. Het helpt als ze tij-
dens het schermgebruik in de avond een oranje bril
dragen die het blauwe licht tegenhoudt. Het is voor het
eerst dat een dergelijk onderzoek onder jongeren is uit-
gevoerd. Ruim een op de vijf kinderen (van acht tot
dertien jaar) gebruikt dagelijks een lichtgevend scherm
in de avond (22%). Onder jongeren (van dertien
tot achttien jaar) is dit 83%. Vaak gebruiken
ze ’s avonds meer dan twee uur een scherm. Het
onderzoek bevestigt resultaten uit eerder onderzoek
onder volwassenen. Daaruit bleek dat vaak of langdu-
rig schermgebruik in de avond samenhangt met slaap-
klachten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of beschik-
bare (ingebouwde) blauwlichtfilters op apparaten de
effecten op slaap kunnen verminderen. Ook is vervolg-
onderzoek nodig om de precieze rol van de mogelijke
verschillende onderliggende mechanismen op te helde-
ren.
(RIVM)

‘Dat jongens achterlopen in
hersenontwikkeling is een mythe’

Meisjes presteren op school beter dan jongens, maar
dat ligt niet aan een verschil in ontwikkeling van de
hersenen. Die conclusie trekt psychobioloog Lara Wie-

renga in een publicatie in Journal of Cognitive Neuro-
science op 12 februari 2019. Het is de eerste studie die
hersenontwikkeling direct linkt aan sekseverschillen en
schoolprestatie. Wierenga signaleert een wijdverbreid
misverstand in de populaire media dat hersens van jon-
gens achterlopen in ontwikkeling vergeleken bij meis-
jes. Dit zou verklaren waarom meisjes beter presteren
op school. Om te ontdekken of jongens achterlopen in
hersenontwikkeling op meisjes toetsten de onderzoe-
kers 217 jongens en meisjes tussen de 8 en 29 jaar. Ze
volgden hen gedurende vijf jaar en bekeken in die
periode een aantal keren de structuur van hun herse-
nen met een MRI-scanner. Daarnaast verrichtten de
deelnemers taken uit de schooldomeinen, zoals een
leestaak en een taak waarbij ze getallen moesten ont-
houden. Die schoolprestaties zijn vaak verschillend
tussen jongens en meisjes. Wieringa: ‘De uitkomsten
van het onderzoek zijn belangrijk omdat veel misver-
standen ontstaan door het idee dat sekseverschillen in
schoolprestaties nou eenmaal vastgelegd zijn in het
brein. Meisjes denken bijvoorbeeld dat ze niet goed
zijn in wiskunde en kiezen minder snel een technische
opleiding. Daarom moeten we opzoek naar andere fac-
toren voor de verschillen in schoolprestaties tussen
jongens en meisjes, bijvoorbeeld een verschil in trai-
ning, zelfvertrouwen of concentratie. Studies laten al
zien dat zelfvertrouwen een grote invloed heeft.’
(Universiteit Leiden)

Diversen

Literatuur

Promotie: ‘Medisch beroepsgeheim en de
zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in
de rechtsverhouding tussen arts, kind en
ouders’

Als artsen vermoeden dat hun minderjarige patiënt is
misbruikt, zijn zij dan verplicht hun plicht van medi-
sche geheimhouding na te leven of niet? Dit proef-
schrift, dat Mirjam Sombroek-van Doorn op 19 febru-
ari 2019 bij de Universiteit Leiden heeft verdedigd,
biedt een analyse van de belangrijkste normen voor het
medisch beroepsgeheim en voor de schending door
artsen ervan en de implicaties hiervan in de context
van kindermishandeling. Bovendien biedt het inzicht
in de rol en toegevoegde waarde van de zorgplicht in

dit opzicht. Onlangs zijn er verschillende wetgevende
en administratieve keuzes gemaakt om kindermishan-
deling te bestrijden die gericht zijn op het onthullen
van vertrouwelijke informatie, ondanks het medisch
beroepsgeheim. Het paradigma lijkt te zijn verschoven
zijn van ‘zwijgen – tenzij’ naar ‘spreken – tenzij’. Deze
verschuiving roept op tot een onderzoek naar de wijze
waarop de wetgevende en bestuurlijke keuzes voor het
onthullen van informatie kunnen worden ingekaderd
in het licht van de bestaande en geaccepteerde uitzon-
deringen op medische vertrouwelijkheid, die afwijken
van het principe dat ‘de dokter zwijgt, tenzij’.
(Universiteit Leiden)

Jurisprudentie

Moeder mag nalatenschap grootvader namens
minderjarige verwerpen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 december 2018, ECLI:NL:
GHSHE:2018:5232 (datum publicatie: 13 februari 2019)

Uit het dossier is naar het oordeel van het hof
voldoende aannemelijk geworden dat de erflater bij
zijn overlijden schulden had aan onder meer CJIB,
VGZ en Edinet. Voor zover de moeder bekend,
had de erflater geen bezittingen van enige waarde. De
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eerste erfgenamen – de dochter en de zoon van erfla-
ter – hebben er dan ook beiden voor gekozen de nala-
tenschap te verwerpen. Het hof acht het daarom aan-
nemelijk dat de totale waarde van de bezittingen van
erflater de totale waarde van diens schulden niet over-
treft. Om die reden oordeelt het hof dat de belangen
van de minderjarige zich niet verzetten tegen de inwil-
liging van het verzoek van de moeder haar een machti-
ging te verlenen om namens de minderjarige de nala-
tenschap te verwerpen.

Verzoek tot meerderjarig verklaren
minderjarige moeder afgewezen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019, ECLI:
NL:GHARL:2019:477 (datum publicatie: 14 februari
2019)
Het hof ziet dat de minderjarige moeder zich vanaf de
geboorte van haar kind volledig inzet om een goede
moeder, verzorger en opvoeder voor hem te zijn. Zij
verblijft met hem in een moeder-kindhuis en doorloopt
daar inmiddels fase 3. De moeder is gegroeid in haar
moederschap en laat daarin nog steeds groei zien. Er is
sprake van een goede band tussen de moeder en haar
zoon. De inspanningen van de moeder en de positieve
resultaten dwingen, gelet op haar jonge leeftijd, respect
af. Niettemin acht het hof de huidige situatie nog niet
voldoende stabiel om de moeder meerderjarig te ver-

klaren. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen
dat de moeder een kwetsbare jonge vrouw is, afkomstig
uit een kwetsbaar gezinssysteem, die zich op een aantal
vlakken nog verder moet ontwikkelen.

Verzoek tot voornaamswijziging afgewezen

Rechtbank Oost-Brabant 21 februari 2019, ECLI:NL:
RBOBR:2019:1044 (datum publicatie: 22 februari 2019)
De minderjarige is negen jaar oud en staat in de regis-
ters van de burgerlijke stand ingeschreven met de
voornamen [X en Y]. Naast de Nederlandse heeft [X]
ook de Marokkaanse nationaliteit. De vader heeft een
islamitische achtergrond, de moeder een christelijke.
Ten tijde van de aangifte van de geboorte hadden ver-
zoekers de intentie om – gezien de achtergrond van de
moeder – de minderjarige christelijk te dopen. De
moeder heeft zich inmiddels echter bekeerd tot het
islamitische geloof. Zij voeden de minderjarige islami-
tisch op. Verzoekers stuiten thans op het probleem dat
zij de voornamen van [X] niet geregistreerd krijgen bij
het Marokkaanse consulaat. De verzoeken worden
afgewezen omdat de stelling dat Nederlandse voorna-
men niet kunnen worden opgenomen in een Marok-
kaans paspoort niet zijn onderbouwd, daargelaten dat
dit geen reden voor wijziging zou zijn. Stellingen dat
de minderjarige last heeft van zijn voornamen, zijn ook
niet onderbouwd.
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