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Achtergrond
Met ons onderzoek wilden we nagaan of je leeftijd bepaalt hoe goed je kan liegen. Onze
onderzoeksvraag begon met de bevinding dat liegen meer van ons brein vergt dan de
waarheid vertellen. Zo ben je trager en maak je meer fouten als je liegt dan als je de
waarheid spreekt1. Daarnaast gaat liegen gepaard met meer activiteit in de frontaalkwab,
een hersengebied dat zorgt voor cognitieve controle2. Liegen is dus lastiger dan de
waarheid spreken.
Onderzoek heeft aangetoond dat de prestatie op cognitieve controletaken samenhangt met
het ontwikkelingsverloop van de frontaalkwab. De ontwikkeling van de frontaalkwab
voltooit zich rond de leeftijd van 25 jaar, waarna de hersenregio systematisch aftakelt3. In
lijn met deze hersenveranderingen ziet men dat de prestatie op cognitieve controletaken
verbetert door de kindertijd heen, en rond de leeftijd van 25 jaar opnieuw lineair daalt4.
Het leugenonderzoek
Op basis van deze bevindingen, maakten we de hypothese dat kinderen steeds beter in
staat zouden zijn om te liegen naarmate ze ouder worden. Vanaf de leeftijd van ongeveer
25 jaar verwachtten we dan weer een systematische daling in het vermogen om te liegen.
Om deze hypothese te toetsen namen in augustus 2012 maar liefst 1005 NEMO-bezoekers
tussen de leeftijd van 6 en 77 jaar deel aan een leugentaak op de computer. In dit taakje
werden deelnemers gevraagd zo snel mogelijk ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden op eenvoudige
vragen als “Kan een varken vliegen?”. Afhankelijk van de kleur die op het scherm
verscheen, werden de proefpersonen gevraagd soms te liegen en soms de waarheid te
vertellen.
De resultaten
Onze resultaten bevestigen vooral dat liegen lastig is. In vergelijking met het spreken van
de waarheid, ging liegen trager. Ook gingen de deelnemers vaker in de fout wanneer ze
logen. Al met al bevestigt dat het idee dat liegen meer mentale inspanning vraagt dan de
waarheid spreken. Dit is het eerste grootschalige onderzoek dat bewijs levert voor deze
hypothese. Eerder onderzoek was erg beperkt in het aantal (doorgaans minder dan 50) en
de aard van de deelnemers (psychologiestudenten).
Interessant is dat er zoals verwacht ook leeftijdsverschillen waren. Kijken we naar het
aantal fouten die men maakte tijdens het liegen (Figuur 1), dan zien we dat proefpersonen
van 6 naar ca. 25 jaar steeds minder in de fout gingen. Vanaf de leeftijd van 25 jaar
presteerden deelnemers weer slechter en lieten ze steeds vaker de waarheid ontglippen.

Leeftijdsgroep
Figuur 1. Percentage fouten tijdens het liegen en waarheidspreken, per leeftijdsgroep.

In reactietijden (Figuur 2) zien we voor een stuk hetzelfde patroon: Ook hier zie je dat
mensen vanaf ca. 25 jaar systematisch slechter worden in liegen. De snelheid waarmee
men liegt (in vergelijking met het spreken van de waarheid) verschilt zo goed als niet voor
proefpersonen tussen de leeftijd van 6 en 25 jaar.
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Figuur 2. Reactietijden tijdens het liegen en waarheidspreken, per leeftijdsgroep.

Conclusies
Onze resultaten laten vooral zien dat liegen lastig is. Het idee dat mensen vanaf 25 jaar
tot de ouderdom steeds slechter worden in liegen wordt door onze studie eenduidig
bevestigd: Hoe ouder, hoe trager en hoe vaker in de fout deelnemers gaan wanneer ze
liegen. De hypothese dat men tussen de leeftijd van 6 tot 25 jaar steeds beter gaat liegen
werd deels bevestigd (in fouten, maar niet in reactiesnelheid).
Verder onderzoek
Onze studie heeft belangrijke gevolgen voor leugenonderzoek. In de meeste studies rond
liegen komen de proefpersonen namelijk uit de studentenpopulatie, zij zijn rond de 25
jaar. Aangezien ons onderzoek uitwijst dat mensen rond deze leeftijd het best kunnen
liegen, wordt de werkelijke werking van leugentests wellicht onderschat. Onze
bevindingen zouden daarom moeten aansporen om in toekomstig leugenonderzoek meer
aandacht te hebben voor de rol van leeftijd door proefpersonen van verschillende
leeftijden te testen.
We merken op dat we in onze studie één bepaalde leugentest afnamen in een labsetting.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of we gelijkaardige resultaten vinden met andere
leugentests en in een meer realistische context. Als onze bevindingen inderdaad kloppen,
dan zal ook de praktijk gebaat zijn rekening te houden met de leeftijd van verdachten.
Terwijl schuldigen met een pensioengerechtigde leeftijd snel door de mand zouden vallen,
zouden jongvolwassenen die iets misdaan hebben minder snel te pakken zijn. De strategie
om ondervraagden extra mentaal te belasten om liegen lastiger te maken (door hen
bijvoorbeeld hun verhaal in omgekeerde volgorde te laten vertellen5), zou dan vooral bij
jongvolwassenen een handig hulpmiddel zijn.
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