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Dagelijks wordt dr. Albu van Eeden geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van seksuele 
bandeloosheid en seksverslaving. De christelijke wetenschapper onderzocht de effecten van 
pornografie op de hersenen. „In een duizendste van een seconde is een pornografisch beeld 
opgeslagen in onze geest. Alleen Christus’ bloed kan het nog uitwissen.”
Zijn navorsingen, zoals Van Eeden zijn onderzoeken in het Zuid-Afrikaans noemt, tonen de verwoestende kracht 
van seksverslaving aan. Dat is meer dan zondige begeerte of wellust, stelt Van Eeden. „Pornografie heeft de 
macht om onmiddellijk sterker te zijn dan de rede, dan het nuchter nadenken, en wordt onuitwisbaar opgeslagen 
in het geheugen.” 
Dat is neurologisch te verklaren, ontdekte Van Eeden na allerlei onderzoeken met de nieuwste scantechnieken. „In 
de hersenen bevindt zich een denkend deel, de cortex, en een gevoelsdeel, het limbische systeem. Het limbische 
systeem genereert gevoelens van plezier, angst, pijn, argwaan en seksuele verlangens. In de cortex worden die 
gevoelens als het ware samengevoegd, wordt er betekenis aan gegeven en wordt de geestelijke balans 
gehandhaafd. Een beeld dat iemand ziet, komt eerst binnen in het limbische deel, gaat vervolgens naar de 
denkende hersenen en wordt daarna opgeslagen in het geheugen. In het denkende deel besluiten de hersenen of 
het fantasie is wat je ziet, of realiteit. Wordt het beeld als realiteit beoordeeld, dan wordt het opgeslagen in het 
geheugencentrum, waar je herinneringen bewaart.”
En daar zit de onvoorstelbare kracht van pornografie, maakt Van Eeden duidelijk. „Een pornografisch beeld dat 
binnenkomt, gaat direct van het limbisch systeem naar het geheugencentrum. Het wordt onmiddellijk opgeslagen 
als realiteit, als een situatie waarbij je betrokken was. Binnen een milliseconde, je hebt geen tijd om te denken: 
dit wil ik niet, dit aanvaard ik niet. Het beeld wordt onuitwisbaar vastgelegd in je geest.”

Des te sterker is dat effect bij het brein van jongeren, zegt Van Eeden. „Pas op je vijfentwintigste worden je 
hersenen neurologisch volwassen. Tot die leeftijd heeft een mens technisch gezien het brein van een kind. Dat 
betekent dat het limbische deel sterker ontwikkeld is dan de denkende hersenen. Het voelen, ervaren en 
herinneren is er eerder dan het logisch redeneren. De herinneringen, met de bijbehorende emoties van angst of 
opwinding, zijn bij kinderen daardoor veel dieper en sneller traumatisch. Leg dat eens naast het gegeven dat 90 
procent van de kinderen tussen de 8 en de 16 jaar al naar onlineporno heeft gekeken.”
In de hersenen gebeurt nog meer als iemand naar pornografie kijkt, legt Van Eeden uit. „Er ontstaan ook 
onbewuste emoties. Van afkeer, van haat, van angst. Die leiden tot het afscheiden van neurotransmitters. 
Chemische stoffen zoals serotonine, amfetamine en dopamine, die bij onder andere cocaïne, heroïne en lsd 
verantwoordelijk zijn voor het verslavende karakter ervan. Een cocktail aan erotoxines, noem ik het. Als de 
hersenen daar lange tijd aan blootgesteld worden, verandert de structuur van de hersenen permanent en kunnen 
bepaalde delen voor altijd beschadigd raken.”
Het zijn geen veronderstellingen die hij aandraagt, benadrukt Van Eeden. „Als wetenschapper neem ik alleen 
genoegen met feiten en cijfers die onderbouwd zijn. Dankzij de modernste scantechnieken zijn we veel over de 
hersenen te weten gekomen. We kunnen tegenwoordig zelfs de mate van depressie, angst, irritatie, opwinding of 
boosheid meten. Met die nieuwe technieken hebben we de schadelijkheid van pornografie en seksverslaving 
kunnen aantonen. En laten we vooral bedenken: God doorziet met Zijn hemelse scan onze hersenen. Wat ziet Hij, 
als Hij naar onze levens kijkt?”
Seksverslaving vertoont alle elementen van een echte verslaving. Van Eeden noemt de behoefte aan een steeds 
sterkere kick, als voorbeeld. De hersenen vragen om almaar heftiger beelden en daden, om de neurotransmitters 
af te kunnen scheiden. „Levensgevaarlijk”, waarschuwt de arts, „want niet zelden komt er na verloop van tijd 
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geweld bij. De verslaafde gaat zichzelf of anderen geweld aandoen, en naar steeds perversere vormen van seks
verlangen. Dat kan uitmonden in de meest gruwelijke daden, tot moord toe. Daar zijn vele voorbeelden van 
bekend.”
Van Eeden ziet het als zijn taak als christenwetenschapper om aan te tonen hoe schadelijk en verwoestend porno 
is voor de mens als individu en voor de samenleving als geheel. „Het is als het paard van Troje”, vergelijkt hij, 
„waarmee we onze ondergang binnenhalen. Dat paard ís reeds binnen.”
Van Eeden roept christenen ertoe op om pornografie publiekelijk aan de kaak te stellen. „De wetenschap heeft 
christenen al eerder beschaamd. Toen de kerk nog bang was om iets over roken te zeggen, verkondigde de 
wetenschap: roken is dodelijk, een gestadige zelfmoord. Zoiets gebeurt nu toch niet weer als het gaat over 
pornografie? Ik verbaas me erover hoe bevreesd we zijn om te staan voor de Goddelijke beginselen en Bijbelse 
principes. De wereld slaagt er in ons monddood te maken, zodat we niets zeggen.”
Van Eeden wijst met klem op het persoonlijke leven. „Met wat voor beelden loop je rond op je mobiel? Wat staat 
er op je computer? Ik vraag het aan alle christenen: Heb je een schoon geweten? Als het niet schoon is, ga naar 
God en breng je bezoedelde geweten voor Hem. Pornobeelden blijven permanent. Geen psychotherapie kan ze 
uitwissen. Alleen het bloed, het reddende bloed van Jezus Christus, kan je brein en je ziel schoonwassen.”
Het is een taboe, maar veel (jonge) reformatorische christenen worstelen met seksverslaving. Deze maand in 
Accent een vijfdelige serie rond dit thema. Vandaag deel 3. 

Dr. Albu van Eeden 
Dr. Albertus van Eeden is (christelijk) arts in Zuid-Afrika. Hij werkte er in verschillende ziekenhuizen en 
ontwikkelde een gezondheidszorgprogramma voor lokale gemeenschappen. Hij is als arts ook nauw betrokken bij 
de gevolgen van de aidsepidemie en de behandeling van aidspatiënten en hun familie. 
Daarnaast is hij voorzitter van Doctors for Life International, een internationale organisatie van medici die zich 
inzetten voor „de heiligheid van het leven, van conceptie tot sterven”, vanuit een christelijke ethiek en op 
wetenschappelijke basis.
Dokter Van Eeden houdt zich al vijftien jaar bezig met de behandeling en het herstel van mensen met psychische 
problemen en verslavingen. Vanwege zijn kennis en ervaring wordt hij nationaal en internationaal geraadpleegd 
en gevraagd voor lezingen.
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