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Wist u dat… 

…bijna alle menselijke eigenschappen 
erfelijk zijn?

…de band tussen ouders en kind 
(gehechtheid) hierop een uitzondering is?

…het temperament van jonge kinderen wel 
erfelijk is?

…dat niet betekent dat ouders geen invloed 
kunnen hebben op het temperament van 

hun kind?



De onderzoekers lieten kinderen tussen de drie 
en vier jaar naar het lab komen. In het lab werden 
allerlei omstandigheden gecreëerd die kinderen 
de kans gaven hun hulpvaardigheid te tonen. De 
proefleider liet bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ een 
doosje pennen op de grond vallen om te zien 
of het kind uit zichzelf bereid was te helpen met 
oppakken en deed alsof ze zich had bezeerd om 
te zien of het kind haar wilde troosten. Ook gaf 
ze zichzelf en het kind een pakje snoepjes en liet 
grote teleurstelling zien als haar doosje maar 
een paar snoepjes bleek te bevatten. Het doosje 
van het kind bevatte veel meer snoepjes en de 
onderzoekers waren benieuwd welke kinderen 
uit zichzelf aanboden hun snoepjes te delen. 

Verder keken de onderzoekers ook naar de 
opvoedstijl van de ouders waarbij ouders een 
score kregen op de mate van warmte en positief 
ouderschap. Om het verband tussen genen en 
omgeving uit te zoeken, werd bij de kinderen 
speeksel afgenomen. De onderzoekers waren 
vooral geïnteresseerd in het dopamine gen; 
een gen dat invloed heeft op de hoeveelheid 
dopamine in de hersenen. Uit eerder onderzoek 
bleek al dat kinderen met een bepaalde variant 
van dit gen vaak ontvankelijker zijn voor 
omgevingsinvloeden dan kinderen zonder deze 
variant. 

Eerst onderzochten Knafo en collega’s of de 
opvoedingsstijl van de ouders voorspellend 
was voor de hulpvaardigheid van de kinderen, 
dit bleek niet zo te zijn. Toen keken de 
onderzoekers of het wel of niet hebben van 
de variant in het dopamine gen voorspellend 
was voor hulpvaardigheid, ook dit was niet het 
geval. Wat bleek nu: alleen als de onderzoekers 
naar de combinatie van opvoedingsstijl 
en het dopamine-gen keken, konden ze 
hulpvaardigheid voorspellen. De kinderen met 

Wist u dat…

…in de kern van elke lichaamscel ons DNA 
zit?

…dit DNA bestaat uit lange slim opgerolde 
kettingen die we chromosomen noemen?

…dat als we die kettingen zouden uitrollen 
ze wel een paar meter lang zouden zijn?

…het DNA van twee willekeurige personen 
er voor 99,9% hetzelfde uit ziet?

…en we dus maar voor 0,1% verschillen?
…maar dat die 0,1% wel bestaat uit 

miljoenen verschillen?
…en dat ons DNA maar voor 2% verschilt 

van mensapen zoals chimpansees???



                        Contactgegevens 
Voor vragen, opmerkingen of 

adreswijzigingen kunt u ons bellen of 
e-mailen: 

020-598 9023 
info@generaties2.nl

Wist u dat…
…het nature-nurture debat oorspronkelijk 

ging over de vraag of een eigenschap 
aangeboren of aangeleerd is?

… dit nature-nurture debat met de kennis 
van nu eigenlijk achterhaald is?

… het nature-nurture debat nu gaat over 
de vraag hoe aangeboren en aangeleerde 

factoren samen een eigenschap 
beïnvloeden?


