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Inleiding

Dorret I. Boomsma

Dit is een boek over tweelingen en andere meerlingen. Meerlingen fascineren
mensen, ze roepen vragen op over onze persoonlijke identiteit. Twee- en
meerlingen spelen ook een belangrijke rol in het wetenschappelijk en medisch
onderzoek naar de oorzaken van verschillen tussen mensen. Dit fascinerende
onderzoek, waaraan nationaal en internationaal al vele duizenden twee- en
meerlingen hebben meegewerkt, wordt in dit boek uitvoerig belicht.
Het eerste deel van dit boek richt zich op de vraag hoe het is om deel van

een tweeling te zijn of hoe het is om ouder van een twee- of meerling te zijn.
Het begint met een overzicht van het aantal meerlingen dat er wordt geboren
en verklaart hoe het komt dat er de laatste dertig jaar zo’n grote toename is te
zien in het aantal twee- en meerlinggeboorten. Niet alle vrouwen hebben een
even grote kans om een tweeling te krijgen. In het tweede hoofdstuk wordt
besproken welke vrouwen een grotere kans hebben ommoeder van een meer-
ling te worden.
Er zijn twee soorten tweelingen: eeneiige en twee-eiige. Het is bij de ge-

boorte en zelfs bij een volwassen tweeling lang niet altijd meteen duidelijk of
het gaat om een eeneiig of een twee-eiig paar. Hoofdstuk  gaat over het ver-
schil tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen. Uitgelegd wordt hoe kan wor-
den vastgesteld om welk type tweeling het gaat. Tegenwoordig kan dat met
behulp van een DNA-test met bijna % zekerheid worden vastgesteld. Ver-
der hebben tweelingen hun eigen groeicurve. Hoofdstuk  laat zien hoe die in
de eerste levensjaren verschilt van de groeicurve van eenlingen.
Naast tweelingen zijn er ook de zeldzamer drie-, vier- en vijflingen (die

kunnen eeneiig, twee-eiig, drie-eiig, viereiig, etc. zijn!). Hoewel meerlingen
tegenwoordig vaak worden geboren na medische assistentie bij het ontstaan
van een zwangerschap, zijn er ook spontane vijflingen en zelfs zeslingen be-
kend. In veel gevallen kan in dit boek voor ‘tweelingen’ ook ‘twee- of meer-
lingen’ worden gelezen. We wijden echter een afzonderlijk hoofdstuk aan de
speciale situatie van drielingen en ‘supermeerlingen’.
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Over de speciale leefwereld van tweelingen is nog niet veel geschreven. Een
internationale expert op dit terrein belicht in hoofdstuk  een aantal van de
meest opvallende aspecten. Een terugkerend thema is natuurlijk dat beide
typen tweelingen veel gemeen hebben: ze delen de negen maanden van hun
prenatale leven en groeien daarna op in de directe nabijheid van een zus of
broer van precies dezelfde leeftijd. Er zijn echter ook grote verschillen tussen
eeneiige en twee-eiige tweelingen. Eeneiige tweelingen zijn identiek in hun
erfelijke aanleg (ze worden daarom vaak identieke tweelingen genoemd).
Twee-eiige tweelingen zijn wat hun erfelijke aanleg betreft ‘gewone’ broertjes
en zusjes en delen maar % van hun genen. Eeneiige tweelingen zijn dus
altijd van hetzelfde geslacht, terwijl twee-eiige tweelingparen zowel twee
meisjes, twee jongens, als een jongen en een meisje kunnen zijn.
Dit belangrijke verschil in de mate van genetische overeenkomst speelt een

centrale rol in het wetenschappelijke en medische onderzoek dat dankzij de
medewerking van tweelingen mogelijk is. In de laatste hoofdstukken van het
eerste deel wordt uitgelegd hoe dit onderzoek in zijn werk gaat, met als be-
langrijk voorbeeld de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Bij dit onderzoek
gaat het steeds om de vraag hoeveel eeneiige tweelingen op elkaar lijken en
hoeveel twee-eiige tweelingen op elkaar lijken. Bijvoorbeeld: als het ene kind
van een tweelingpaar erg introvert of agressief is, is het andere kind dat dan
ook? In het wetenschappelijk onderzoek wordt de overeenkomst tussen leden
van een tweelingpaar uitgedrukt in een getal (een ‘correlatie’) tussen ‘’ en ‘’.
Daarbij staat de ‘’ voor geen enkele gelijkenis en de ‘’ voor perfecte gelijke-
nis. De overeenkomsten bij eeneiige tweelingparen worden vervolgens verge-
leken met de overeenkomsten bij twee-eiige tweelingparen. Alleen als de een-
eiige tweelingen, die immers genetisch identiek zijn, in een bepaalde
eigenschap meer gelijkenis vertonen dan de twee-eiige tweelingen, mag de
conclusie worden getrokken dat de onderzochte eigenschap wordt beïnvloed
door erfelijke aanleg.
Uit het bovenstaande blijkt al dat voor onderzoekers de medewerking van

zowel eeneiige tweelingen als twee-eiige tweelingen van groot belang is. He-
laas denken veel ouders van tweelingen, en ook tweelingen zelf, dat dit niet zo
is en menen zij ten onrechte dat de wetenschap meer geïnteresseerd zou zijn
in eeneiige tweelingen. Zo vroeg ik ooit aan de moeder van een twee-eiige
tweeling in de klas van mijn dochtertje of zij ook meewerkte aan het onder-
zoek van het NTR. Ze zei: ‘Ja, maar ja, eeneiige tweelingen zijn natuurlijk toch
veel interessanter.’ Professor Rose legt in zijn hoofdstuk uit hoe belangrijk
juist ook de twee-eiige tweelingen zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar
gezondheid en ziekte.

Boomsma
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Wat is eigenlijk het ‘NTR’? NTR staat voor Nederlands Tweelingen Register.
Dat is een groot register dat is opgericht aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Tweelingen en hun familieleden, bijvoorbeeld ouders, broers en zussen,
maar ook levenspartners, kunnen zich inschrijven als zij willen meewerken
aan onderzoek. Als de tweelingen nog jong zijn, kunnen ze worden opgege-
ven door hun ouders, die gedurende de eerste levensjaren ook de belangrijkste
bron van informatie over de ontwikkeling van de kinderen zijn. Met bijna
. Nederlandse tweelingfamilies die over een lange periode worden ge-
volgd, is het NTR een van de belangrijkste registers op basis waarvan weten-
schappelijk en medisch onderzoek kan worden verricht.
Het tweede deel van het boek gaat in op wat we op basis van dit onderzoek

bij tweelingen te weten zijn gekomen over de oorsprong van verschillen tus-
sen mensen. Waarom is het ene kind bijvoorbeeld zoveel zwaarder of dikker
dan het andere? Waarom krijgt het ene kind ADHD en het andere niet?
Waarom is de ene volwassene gevoelig voor depressie en de andere niet?
Waarom is het voor de een zoveel moeilijker om te stoppen met roken dan
voor de ander? Kunnen dit soort verschillen tussen mensen worden verklaard
op grond van verschillen in hun erfelijke aanleg, dat wil zeggen door verschil-
len in hun genetisch materiaal? De hoofdstukken in het tweede deel zijn alle-
maal gebaseerd op onderzoeken bij tweelingen. Zij gaan niet zozeer over
tweelingen zelf, maar vooral over wat er met hun hulp en met de hulp van
hun familieleden aan kennis is opgedaan op een zeer groot aantal gebieden,
variërend van gezondheid tot levensgeluk.
De eerste hoofdstukken van het tweede deel van dit boek presenteren de

belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van gedrags- en emotionele
problemen bij kinderen, met speciale aandacht voor problemen die samen-
hangen met ADHD. Maar er is ook aandacht voor geluk en welbevinden bij
kinderen en volwassenen. In de daaropvolgende hoofdstukken laten we zien
welke belangrijke resultaten er op grond van tweelingonderzoek bij volwasse-
nen zijn geboekt op het terrein van hart- en vaatziekten, migraine en depres-
sie. Bij deze aandoeningen blijkt erfelijke aanleg een belangrijke rol te spelen
en veel van het hedendaagse biologische onderzoek naar deze aandoeningen
steunt op tweelingonderzoek. Erfelijke aanleg speelt ook een verrassende rol
bij leefgewoonten als roken en drinken, waarbij u dat misschien veel minder
had verwacht. Tenslotte laten de laatste twee hoofdstukken zien dat ook ons
brein en onze cognitieve vermogens in belangrijke mate door onze erfelijke
aanleg worden gevormd.
Tweelingonderzoek als instrument voor het vaststellen van erfelijke invloe-

den op vele menselijke eigenschappen kan worden gezien als een indirecte
vorm van onderzoek naar de invloed van het DNA (de drager van erfelijke
eigenschappen). De grote vooruitgang in de moleculaire biologie maakt het

Inleiding
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tegenwoordig mogelijk om rechtstreeks in het DNA te meten. Met deze nieu-
we mogelijkheden is de betekenis van het tweelingonderzoek echter niet ver-
dwenen, zoals in het laatste hoofdstuk van dit boek wordt besproken. Het
tweelingonderzoek zal in de toekomst waarschijnlijk wel een steeds sterkere
samenhang met de moleculaire biologie vertonen.

Ik wil hier graag mijn dank uitspreken aan alle tweelingen en hun familie-
leden die hebben meegewerkt aan de onderzoeken die in dit boek staan be-
schreven. Zonder hun grote inzet en jarenlange medewerking waren deze on-
derzoeken en dit boek niet mogelijk geweest. Dit boek had ook niet tot stand
kunnen komen zonder de medewerking van mijn collega’s, die allen met veel
enthousiasme hun bevindingen hebben beschreven.

Boomsma
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Het aantal meerlinggeboorten:

trends en oorzaken

Jacob F. Orlebeke

Het aantal meerlingen – en in het bijzonder tweelingen – is veel groter dan
doorgaans wordt gedacht. Veel mensen realiseren zich niet dat van iedere
dertig mensen die zij kennen, er gemiddeld één de helft van een tweeling is.
In Nederland zijn volgens het CBS de laatste jaren circa  op de  zwan-
gerschappen een tweelingzwangerschap. Dat is niet altijd zo geweest. In de
jaren zestig van de vorige eeuw waren het er ongeveer  op de  en hal-
verwege de jaren zeventig was het promillage gedaald tot ongeveer ‰. Dat
is goed te zien in Figuur , waarin het totaal aantal tweelinggeboorten (per
 levendgeborenen) in Nederland sinds het begin van de twintigste eeuw
is weergegeven.

Figuur . Het verloop van alle tweelinggeboorten in Nederland sinds  (bron: CBS).
Kleine fluctuaties van jaar tot jaar zijn statistisch ‘gladgestreken’.
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Voorts valt op dat de meerlingfrequentie niet alleen varieert door de tijd heen,
maar ook verschilt van land tot land. In Japan worden bijvoorbeeld aanzien-
lijk minder meerlingen geboren dan in Europa (circa  op de  tegen ge-
middeld  op de  in Europa). Nigeria is het vaak aangehaalde andere
uiterste: circa  op de !
In Scandinavische landen worden de meerlingfrequenties al verscheidene

eeuwen in kerkelijke registers bijgehouden. Uit die historische gegevens blijkt
dat vóór  het aantal tweelinggeboorten aanzienlijk hoger lag dan in de
periode daarna: ongeveer  op de  geboorten in de tweede helft van de
achttiende eeuw (in sommige gebieden zelfs meer dan  op de ). Na
 heeft het promillage zich in de meeste Europese landen gestabiliseerd
rond de ‰, afgezien van de apart te bespreken veranderingen tussen 

en .
Dit hoofdstuk gaat over de factoren die van invloed zijn op (variaties in)

het aantal meerlinggeboorten (tweelingen in het bijzonder).

Zygositeit

Het is van belang erop te wijzen dat het totaal aantal tweelinggeboorten de
optelsom is van eeneiige (monozygote of MZ) en twee-eiige (dizygote of DZ)
tweelingen. De eeneiige tweelingzwangerschap ontstaat als één bevrucht eitje
zich tijdens het transport door de eileider deelt in twee identieke eitjes, die
zich vervolgens in de baarmoederwand innestelen. Bij de twee-eiige zwanger-
schap is sprake van twee verschillende eitjes (als gevolg van een dubbele ovu-
latie), die elk door een andere zaadcel worden bevrucht. Eeneiige tweelingen
zijn genetisch (vrijwel) geheel gelijk, twee-eiige tweelingen lijken genetisch
gemiddeld voor % op elkaar, net als ‘gewone’ broers en zussen. Het geslacht
van eeneiige tweelingen is altijd hetzelfde, terwijl dat van twee-eiige tweelin-
gen gelijk of ongelijk kan zijn. Daarom is een tweeling die bestaat uit een
jongen en meisje altijd twee-eiig. Als het geslacht gelijk is, weten we niet zeker
of het om een twee-eiige of een eeneiige tweeling gaat en zijn er andere me-
thoden nodig om de zygositeit vast te stellen. Om te beginnen kan men kijken
naar gelijkenissen in uiterlijke kenmerken zoals gelaat, kleur van de ogen en
het haar en of het lastig is (vooral voor buitenstaanders) om de kinderen uit
elkaar te houden. Er bestaan vragenlijstjes voor deze wijze van zygositeitsbe-
paling. Maar ook met die methode wordt toch altijd nog zo’n % van de twee-
lingen van gelijk geslacht onjuist ingedeeld. De (bijna) perfecte bepaling kan
worden uitgevoerd met behulp van bloedgroepen of DNA. Dat is echter ta-
melijk kostbaar en het is feitelijk onuitvoerbaar om langs die weg van alle
tweelingen in (bijvoorbeeld) Nederland de zygositeit te bepalen. Wel is het

Orlebeke
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mogelijk om een schatting te maken van de percentages eeneiige en twee-eiige
tweelingen die er in een bepaalde periode in een land zijn geboren.

De regel van Weinberg

Wilhelm Weinberg bedacht reeds in  een manier om van alle geboren
tweelingen de proporties eeneiig en twee-eiig vast te stellen zonder de zygosi-
teit van ieder individueel paar te hoeven weten. Uitgaande van de veronder-
stelling dat het aantal tweelingen van ongelijk geslacht (altijd twee-eiig) onge-
veer even groot is als het aantal twee-eiige tweelingen van gelijk geslacht,
moet het totaal aantal twee-eiige tweelingen gelijk zijn aan twee keer het aan-
tal tweelingen van ongelijk geslacht. Het verschil tussen dat getal en het totaal
aantal geboren tweelingen geeft dan het aantal eeneiige tweelingen. Deze for-
mule staat sindsdien bekend als de ‘regel van Weinberg’.
Als die regel wordt toegepast op alle in Nederland geboren tweelingen zoals

weergegeven in Figuur , dan blijkt dat variaties in de totale tweelingfrequen-
tie hoofdzakelijk (of misschien zelfs uitsluitend) zijn toe te schrijven aan va-
riaties in het aantal geboorten van twee-eiige tweelingen. Dat is te zien in
Figuur . Het lijkt erop dat het promillage eeneiige tweelingen tamelijk con-
stant is, rond de ‰. Dat zien we ook in andere landen. Het valt wel op dat
zich de laatste jaren (overal) een zeer lichte toename van de geboortefrequen-
tie van eeneiige tweelingen voordoet. Speculaties over de mogelijke oorzaken
daarvan komen in de volgende paragraaf aan de orde.

Figuur . Het resultaat van toepassing van de Weinberg-regel op de gegevens uit Figuur .

Het aantal meerlinggeboorten: trends en oorzaken
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De leeftijd van de moeder

De uiterst snelle afname van de tweelingfrequentie tussen ongeveer  en
 (in Nederland, maar ook in alle ons omringende landen) is zeer vermoe-
delijk veroorzaakt door de parallel daaraan optredende daling van de gemid-
delde leeftijd waarop vrouwen kinderen kregen. Verscheidene onderzoekers
hebben aangetoond dat de kans op een twee-eiige tweelingzwangerschap bij
vrouwen tussen  en  jaar ongeveer twee keer zo groot is als die bij vrou-
wen die jonger zijn dan  jaar. Dit houdt verband met het gegeven dat de
kans op onregelmatigheden in de ovulatie (bij een twee-eiige zwangerschap
komen twee eitjes tegelijk beschikbaar) toeneemt met de leeftijd. Voor Neder-
land zijn de veranderingen in maternale leeftijd en die in tweelinggeboorten
in één grafiek weergegeven (Figuur ). De maternale leeftijd is de door het
CBS opgegeven gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in het betreffende jaar
kinderen kregen.

Figuur . Gemiddelde maternale leeftijd sinds  (linker y-as) en tweelinggeboorten
(rechter y-as). Bron: CBS.

Deze figuur is uiteraard op zichzelf geen bewijs voor een causaal verband
tussen maternale leeftijd en tweelingfrequentie, maar in combinatie met de
resultaten van ander onderzoek lijkt die causaliteit wel erg waarschijnlijk. Die
vermoedelijk juiste conclusie wordt bovendien versterkt door het gegeven dat
vanaf circa  niet alleen de maternale leeftijd weer is toegenomen, maar
ook het aantal tweelingen.
De parallel tussen maternale leeftijd en tweelingfrequentie zet zich na 

voort, maar na  stijgt het aantal tweelinggeboorten veel sneller dan op

Orlebeke
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grond van de maternale leeftijd verwacht zou mogen worden. Die surplus-
toename van tweelingen moet zeer vermoedelijk worden toegeschreven aan
de steeds groter wordende invloed van de moderne vruchtbaarheidstechnie-
ken.
De CBS-gegevens die aan Figuur  ten grondslag liggen, maken het moge-

lijk om een schatting te maken van het surplusaantal tweelingen, dat wil zeg-
gen het aantal tweelingen dat er meer wordt geboren dan op grond van het
verband met de maternale leeftijd (zoals dat vóór  bestond) kan worden
verwacht. In  waren dat er driehonderd, wat neerkomt op circa % van
alle in dat jaar geboren tweelingen. Dat aantal komt overeen met het aantal
vrouwen dat in  behandeld was met het ovulatiestimulerende hormoon
clomifeencitraat (Clomid®). Dat synthetische hormoon werd begin jaren tach-
tig al gebruikt om onvruchtbaarheid te behandelen, voordat de IVF-techniek
en daarvan afgeleide verbeteringen een paar jaar later geleidelijk aan werden
ingevoerd. Hormoonbehandelingen en IVF worden thans doorgaans gecom-
bineerd gebruikt. Beide hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de groei
van het aantal meerlinggeboorten. Clomid stimuleert de ovulatie en vergroot
daardoor de mogelijkheid van een zogeheten dubbele eisprong en daarmee de
kans op een twee-eiige tweeling. Daar komt bij dat hormonale behandeling
voor onvruchtbaarheid vaak wordt toegepast bij relatief oudere vrouwen, bij
wie de kans op een tweelingzwangerschap toch al groter is. Daarnaast is be-
vruchting buiten het lichaam (in-vitrofertilisatie, IVF) steeds meer in zwang
gekomen (zoals gezegd, meestal ondersteund door hormonen) en verder ge-
perfectioneerd. Om de kans op een zwangerschap te vergroten plaatsen gy-
naecologen doorgaans meerdere bevruchte eicellen in de baarmoeder terug,
ofschoon men daar de laatste jaren wel veel terughoudender mee omgaat
(meestal niet meer dan twee embryo’s per behandeling). Uiteindelijk zijn de
gezondheidsrisico’s van een meerlingzwangerschap toch groter dan die van
een gebruikelijke zwangerschap van één foetus.
Al deze nieuwe vruchtbaarheidstechnieken hebben, in combinatie met de

steeds hoger wordende leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, geleid tot
een spectaculaire toename van het aantal meerlingen, voornamelijk tweelin-
gen. In een aantal andere West-Europese landen is dezelfde trend te zien als
in Nederland, zoals weergegeven in Figuur .

Het aantal meerlinggeboorten: trends en oorzaken
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Figuur . Tweelinggeboorten sinds  in vier West-Europese landen. (Bron: nationale
statistische bureaus).

Uit Figuur  kan worden geconcludeerd dat de stijging van het aantal twee-
lingen na  aanvankelijk nog vrijwel geheel voor rekening kwam van de
toename van de maternale leeftijd, maar dat geleidelijk aan de bijdrage van
de medische technologie groter is geworden en (ruw geschat) % van het
tweelingensurplus verklaart. Van alle succesvolle IVF- en ICSI-behandelingen
resulteert naar schatting % in een meerlingzwangerschap (Huisjes et al.,
). Volgens de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynae-
cologie) werden er van de . in  in Nederland geboren kinderen
circa  na een IVF- of ICSI-behandeling geboren. Indien % daarvan
deel van een meerling is (dus ongeveer ), dan zou dat aantal zo’n 

tweelingparen moeten omvatten.

Uitsluitend twee-eiige tweelingen?

We zagen reeds dat de variaties in meerlingfrequenties alleen of hoofdzakelijk
het aantal twee-eiige tweelingen betreft. De statistieken van de laatste decen-
nia wijzen er evenwel op dat er sprake is van een lichte toename in de fre-
quentie van eeneiige tweelingen ten opzichte van het jarenlange alom stabiele
promillage van circa  op de . Die trend is in verscheidene landen waar-
neembaar. Volgens sommigen is die groei een gevolg van het toenemend ge-
bruik van anticonceptiemiddelen. Dat vermoeden is echter waarschijnlijk on-
juist, omdat de toename van het aantal eeneiige tweelingen in de meeste
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landen al begon vóór de grootschalige invoering van ‘de pil’ en in andere lan-
den geruime tijd daarná.
Het is ook mogelijk dat het gebruik van synthetische hormonen bij de be-

handeling van vruchtbaarheidsproblemen ogenschijnlijk een toename van het
aantal eeneiige tweelingen heeft veroorzaakt, namelijk doordat er minder
twee-eiige tweelingen van ongelijk geslacht dan van gelijk geslacht worden
geboren. Door toepassing van de regel van Weinberg wordt zodoende het to-
taal aantal twee-eiige tweelingen onderschat en bijgevolg het aantal eeneiige
tweelingen overschat. Kortom, de toename van het aantal eeneiige tweelingen
zou het resultaat kunnen zijn van de omstandigheid dat niet meer voldaan
wordt aan de assumpties van de Weinberg-regel.
Als we de tijdreeks van eeneiige-tweelinggeboorten in Nederland nauw-

keuriger bekijken, lijkt het er bovendien op dat de toename van het aantal
eeneiige tweelingen – zij het op uiterst bescheiden schaal – al in de eerste helft
van de twintigste eeuw is begonnen, toen er dus nog helemaal geen sprake
was van onvruchtbaarheidsbehandeling met synthetische hormonen. In
Duitsland bijvoorbeeld was de frequentie van eeneiige tweelingen tussen 

en  ongeveer ,‰, in de jaren zestig ,‰ en van  tot heden circa
,‰. In Nederland was dat respectievelijk ,‰, ,‰ en ,‰. Ook in
Denemarken en in Engeland en Wales zien we die trend. Deze cijfers wijzen
erop dat de toename van het aantal eeneiige tweelingen geen fenomeen van
de laatste decennia is, maar zich al manifesteerde vóór de invoering van (ora-
le) anticonceptiemiddelen en vruchtbaarheidsstimulerende middelen. Dat
laatste lijkt de toename van eeneiige tweelingen echter wel versneld te hebben.
Het vermoeden dat de werkelijke oorzaak van de toename van het aantal

eeneiige tweelingen gezocht moet worden in een verschuiving van de ratio
tussen het aantal twee-eiige tweelingen van gelijk en die van gemengd ge-
slacht (naar waarden die kleiner zijn dan .), wordt gesteund door het ge-
geven dat die ratio is veranderd van > gedurende de eerste helft van de twin-
tigste eeuw naar < in de tweede helft van die eeuw. Voorts blijkt in alle in
Figuur  genoemde landen de proportie tweelingen van gemengd geslacht
tijdens de periode van dalende tweelingfrequenties (tussen  en ) gro-
ter te zijn (,%) dan tijdens de vergelijkbare periode met stijgende frequen-
ties na  (ongeveer %) (Derom et al., ). De mogelijkheid dat deze
verandering een afspiegeling is van een toenemend aantal eeneiige tweelin-
gen, is onwaarschijnlijk. Van  tweelingenkinderen van het Nederlands
Tweelingen Register (NTR) van wie de zygositeit bekend was, bleken er 
eeneiig,  twee-eiig van gelijk geslacht en  twee-eiig van ongelijk ge-
slacht. Als we op die gegevens de regel van Weinberg zouden toepassen, zou
dat resulteren in  eeneiige (i.p.v. ) en  twee-eiige tweelingen (i.p.v.
). De frequentie van eeneiige tweelingen lijkt dus niet toe te nemen, maar
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de frequentie van twee-eiige tweelingen van ongelijk geslacht neemt af. Over
de oorzaak daarvan bestaat geen duidelijkheid.

Drielingen

Wordt de kans op een tweeling gesteld op :, de kans op een drieling is
:. en die op een vierling :... Daarbij gaan we uit van volstrekt
natuurlijke processen, een aanname waaraan de laatste vijfentwintig jaar niet
meer wordt voldaan.
Als we uitgaan van circa . geboorten per jaar in Nederland, dan zou

het aantal volkomen natuurlijke concepties van drielingen ongeveer twintig
per jaar bedragen (,‰). Cijfers van het CBS bevestigen dat promillage tot
ongeveer . Toen werden er vijfentwintig drielingen geboren op een totaal
aantal levendgeborenen van .. Dat is circa ,‰. Tien jaar later kwa-
men er in Nederland  drielingen ter wereld, wat overeenkomt met ruim
,‰: een spectaculaire toename die hoofdzakelijk moet worden toegeschre-
ven aan de nieuwe medische technieken in combinatie met het terugplaatsen
van (te veel) embryo’s. De toenemende terughoudendheid van gynaecologen
op het laatste punt heeft er vermoedelijk toe geleid dat het aantal drielingen
(doorgaans te vroeg geboren met een gemiddeld geboortegewicht van circa
 gram, met alle gezondheidsrisico’s van dien) de laatste jaren weer is ge-
daald naar ,‰ in  en ,‰ in .
Dit beeld zien we terug in landen om ons heen, zoals is weergegeven in

Figuur .

Figuur . Drielinggeboorten sinds  in vijf West-Europese landen. (Bron: nationale sta-
tistische bureaus).
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Drielingen kunnen eeneiig (monozygoot, MZ), twee-eiig (dizygoot, DZ: twee
van de drie kinderen vormen een eeneiige tweeling) of drie-eiig (trizygoot,
TZ) zijn. Reeds in  heeft Gordon Allen een methode voorgesteld waar-
mee de proporties eeneiige, twee-eiige en drie-eiige drielingen geschat kun-
nen worden:

Aantal MZ = L - ½D - ¼T

Aantal DZ = D =  (MZ x DZ) N

Aantal TZ = T = (U - ½D)⅓

L is hier het aantal drielingen van gelijk geslacht, U het aantal drielingen van
ongelijk geslacht (dus twee jongens en een meisje of twee meisjes en een jon-
gen) en N het aantal drielingzwangerschappen. Als deze regel wordt toegepast
op alle drielingen die in Nederland zijn geboren in de periode –, dan
leidt dat tot een verdeling van ,%MZ, ,% DZ en ,% TZ. Bij een groep
van  bij het NTR geregistreerde drielingen die in dezelfde periode geboren
zijn, is empirisch vastgesteld tot welk type zij behoren. Dat leverde de vol-
gende verdeling op: MZ ,%, DZ ,% en TZ ,%. Met de rekenregel van
Allen wordt de realiteit dus goed benaderd (Orlebeke et al., ).

Condities die de meerlingfrequentie beïnvloeden

Maternale leeftijd en pariteit: Afgezien van de moderne medische technologie
zijn er nog een aantal andere omstandigheden die de frequentie van meer-
lingzwangerschappen beïnvloeden. Wij zagen reeds dat de leeftijd van de
moeder (maternale leeftijd) van groot belang is: hoe ouder een vrouw, des te
groter de kans op een meerling. Dat is al in  door de Schotse obstetricus
Duncan ontdekt. Hij schrijft: ‘In de periode vanaf het moment van geslachts-
rijp worden tot de leeftijd van veertig jaar neemt de vruchtbaarheid van de
vrouw sterk af. De vruchtbaarheid van moeders van tweelingen neemt echter
geleidelijk aan toe.’
Voorts is gebleken dat de kans op een meerling toeneemt met de pariteit

(het aantal keren dat een vrouw al eerder heeft gebaard), ook als rekening
wordt gehouden met de leeftijd van de moeder. Reeds in  onderzocht de
Brit Waterhouse het verband tussen tweelingfrequentie enerzijds en pariteit
en maternale leeftijd anderzijds voor alle tweelingen die gedurende de periode
– in Engeland en Wales waren geboren. Zo’n groot gegevensbestand
is noodzakelijk om de invloed van die twee sterk gecorreleerde factoren te
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kunnen ontrafelen. Beide variabelen bleken onafhankelijk van elkaar bij te
dragen aan het aantal tweelinggeboorten. Meer recent onderzoek op basis
van Amerikaanse geboortecijfers van eind jaren tachtig bevestigen de resulta-
ten van Waterhouse op het punt van de pariteit, maar die voor de maternale
leeftijd alleen als het eerstgeborenen betreft (pariteit = ). Dat is natuurlijk
wel de grootste en in de loop der jaren steeds groter wordende groep, die
statistisch een belangrijke bijdrage levert aan de totale tweelingfrequentie. Pa-
riteit draagt de laatste decennia verwaarloosbaar weinig bij aan de totale vari-
antie in tweelingfrequenties vanwege de lage vruchtbaarheid (in Nederland
gemiddeld , kind per vrouw gedurende de afgelopen tien jaar). Er zijn –
anders dan in de jaren veertig, de periode waarin Waterhouse zijn onderzoek
deed – nauwelijks nog grote gezinnen (lees: nog maar weinig pariteit>).

Lichaamslengte: Een nog niet begrepen verband is dat tussen tweelingfre-
quentie en lichaamslengte van de moeder. Door verschillende onderzoekers
is geconstateerd dat moeders van twee-eiige tweelingen significant langer zijn
dan die van eeneiige tweelingen. Waarschijnlijk is het kenmerkende dat moe-
ders van eeneiige tweelingen korter zijn dan moeders van twee-eiige tweelin-
gen en eenlingen. Het gaat om een gemiddeld verschil van iets minder dan 

centimeter.

Geografische breedte: De frequentie van twee-eiige tweelingen is hoger in
meer noordelijk gelegen streken. In Scandinavische landen ligt deze frequen-
tie bijvoorbeeld hoger dan in landen rond de Middellandse Zee. Dit verschil
zien we ook terug in de Verenigde Staten. Omdat dit fenomeen zich zowel in
Europa als in de VS voordoet, is het niet erg waarschijnlijk dat hier genetische
factoren meespelen en ligt een omgevingsfactor als oorzaak meer voor de
hand.
Daarnaast bestaan er, zoals aan het begin van dit hoofdstuk reeds werd

aangestipt, grote regionale verschillen die vermoedelijk wel een populatiege-
netische basis hebben.

Seizoensinvloeden: In de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de
winter. Als dat ook voor tweelingen geldt, is er dus ‘niets bijzonders aan de
hand’. In Engeland enWales werden er in de perioden – en –
in december circa % meer twee-eiige tweelingen geboren dan in juni. Dat
gold eveneens voor drielingen. Een opvallende analyse naar de mogelijke in-
vloed van de seizoenswisselingen werd uitgevoerd in Duitsland, waarbij ge-
bruikgemaakt werd van . in de kerkelijke registers van Görlitz (in het
oosten van Duitsland) genoteerde geboorten in de periode –. De on-
derzoekers meldden stabiele tweelingfrequenties in voor- en najaar, maar

Orlebeke

22



sterk wisselende frequenties in de zomer en in de winter. Uit een analyse van
alle Nederlandse tweelinggeboorten in de periode – valt bij zowel
tweelingen als eenlingen op dat er in de zomer meer kinderen worden gebo-
ren dan in de winter, maar dat het verschil tussen zomer en winter voor twee-
lingen wel veel groter is. Omdat deze gegevens afkomstig zijn uit een tijd
waarin gezinsplanning al gebruikelijk was, zouden de natuurlijke seizoensin-
vloeden gemaskeerd kunnen zijn.

Erfelijke invloeden. Het is een bekend gegeven dat in sommige families (veel)
meer tweelingen voorkomen dan in andere. Dat wijst erop dat genetische
aanleg een rol speelt bij de tweelingzwangerschap, in ieder geval bij twee-eiige
tweelingen. Aanwijzingen voor een genetische invloed op de eeneiige twee-
lingzwangerschap zijn er niet of nauwelijks. Hoe de eventuele overerving van
de twee-eiige zwangerschap precies loopt, was lange tijd onbekend. Weinberg
heeft er destijds al onderzoek naar gedaan. Hij constateerde dat bij tweeling-
moeders en hun zusters en dochters de twee-eiige tweelingfrequentie aan-
zienlijk hoger lag dan bij verwanten van tweelingvaders. Daaruit conclu-
deerde hij dat overerving uitsluitend via de vrouwelijke lijn verloopt.
Om de erfelijkheidsvraag goed te kunnen beantwoorden is een groot aantal

stambomen nodig waarin de tweelinggeboorten over meerdere generaties in
kaart zijn gebracht, uitgaande van steeds een bepaalde tweeling (de proband).
Het NTR heeft samen met het Oost-Vlaams Meerlingenregister (OVMR)
 drie-generatiestambomen verzameld (de generatie van de tweeling, die
van hun ouders en die van hun grootouders). Het fenotype (= het leven ge-
schonken hebben aan en tweeling) is per definitie een eigenschap van vrou-
wen. Het daaraan ten grondslag liggende genotype kan in principe wel door
vaders aan hun dochters worden doorgegeven. De uitkomsten van de zogehe-
ten segregatieanalyse van alle  stambomen past het best bij een wijze van
overerving waarin één kopie van een bepaald gen (niet gelegen op de ge-
slachtschromosomen) de draagster een kans van % geeft om moeder van
een twee-eiige tweeling te worden. Zowel mannen als vrouwen kunnen drager
van het gen zijn, maar alleen vrouwen kunnen de eigenschap tot expressie
brengen (Meulemans et al., ). Mede op grond van deze resultaten is er in
internationaal verband een grote zoektocht gestart naar het gen dat het krij-
gen van meerlingen beïnvloedt.

Behandeling van onvruchtbaarheid

Zoals eerder is besproken, is een aanzienlijk deel van de toename van twee-
linggeboorten gedurende de afgelopen twintig jaar het gevolg van vruchtbaar-
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heidsbehandelingen. Informatie over de invloed daarvan op de zygositeit van
de tweelingen kan worden verkregen door meerlingen die na een hormoon-
behandeling (AIO, artificial induction of ovulation; dus niet IVF) werden ge-
boren te vergelijken met ‘spontaan’ geboren meerlingen. De met het Vlaamse
meerlingenregister geassocieerde ‘East Flanders Prospective Twin Survey’
(EFPTS) heeft de zygositeit bepaald van  AIO-tweelingen en  AIO-
drielingen. Van de tweelingen bleken er  twee-eiig en (verrassend!) 
eeneiig. Van  paren was de zygositeit onbekend. Van de drielingen waren
 twee-eiig en  drie-eiig. Dat lijkt erop te wijzen dat AIO niet uitsluitend
de frequentie van twee-eiige tweelingen verhoogt, maar ook enigszins die van
eeneiige tweelingen. Hierbij zij aangetekend dat het aan een eeneiige tweeling
ten grondslag liggende biologische proces (splitsing van bevruchte eicel vóór
innesteling in de baarmoederwand) op zichzelf altijd mogelijk blijft en dat
derhalve de  eeneiige tweelingen niet dwingend aan AIO toegeschreven
hoeven te worden.
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Waarom er tweelingen geboren worden

Grant W. Montgomery en Chantal Hoekstra

Inleiding

Er zijn, zoals bekend, twee soorten tweelingen: identieke, eeneiige tweelingen
en niet-identieke, twee-eiige tweelingen. Eeneiige twee- en meerlingen ont-
staan als een embryo zich kort na de bevruchting splitst en beide delen zich
vervolgens zelfstandig ontwikkelen. Eeneiige tweelingen zijn genetisch (vrij-
wel) identiek. Twee-eiige twee- en meerlingen ontstaan wanneer er bij de ei-
sprong twee of meer eitjes vrijkomen, die elk door een afzonderlijke zaadcel
worden bevrucht. De genetische verwantschap tussen twee-eiige tweelingen is
dan ook hetzelfde als die tussen ‘gewone’ broers en zussen (zij delen gemid-
deld % van hun genen). Twee-eiige tweelingen kunnen van gelijk geslacht
zijn (twee jongens of twee meisjes) of van gemengd geslacht (jongen-meisje).
Twee-eiige tweelingen hebben dezelfde genetische verwantschap als broers en
zussen, maar de eitjes zijn samen gerijpt, op hetzelfde moment bevrucht en
hebben zich tijdens dezelfde zwangerschap ontwikkeld.
Deze twee typen tweelingen ontstaan op verschillende manieren. Het pro-

ces dat leidt tot het ontstaan van een eeneiige tweeling speelt zich af in de
vroege ontwikkeling van het embryo, direct na de bevruchting, en resulteert
in de splitsing van de cellen in één of meer embryo’s. Het proces dat tot twee-
eiige tweelingen leidt, speelt bij de selectie van de follikels in de eierstok, zodat
er niet één, maar twee follikels rijpen en er bij de eisprong twee eitjes vrij-
komen die vervolgens kunnen worden bevrucht (zie Figuur  en ).
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Ontwikkeling en werking van de eierstok

Om inzicht te krijgen in de processen die leiden tot een tweeling, moeten we
eerst kijken wat er aan de bevruchting en de vroege ontwikkeling van het
embryo voorafgaat. De bevruchting is het proces waarbij een zaadcel door-
dringt in een rijp eitje en er zich een embryo ontwikkelt. Dit is het begin van
een nieuw leven en de afsluiting van een proces van ontwikkeling en rijping
van zowel de zaadcel als het eitje. Dit rijpingsproces is van cruciaal belang en
zorgt ervoor dat er zo min mogelijk fouten optreden in de complexe proces-
sen van de bevruchting en de ontwikkeling van het embryo.

Figuur . Stadia van de follikelontwikkeling in de eierstok, van slapende (primordiale) fol-
likels tot volledig ontwikkelde, grote follikels, die halverwege de cyclus hun eitje vrijgeven
voor bevruchting.

Voor de eicel heeft een groot deel van dit cruciale proces zich al voltrokken
toen de moeder zelf nog in de baarmoeder zat. De eicellen ontwikkelen zich in
speciale blaasjes in de eierstok, die follikels worden genoemd (Figuur ). Al

Montgomery & Hoekstra

26



vroeg in de ontwikkeling van de vrouwelijke foetus verplaatsen speciale cel-
len, de latere eicellen, zich naar de plaats waar de eierstok zich ontwikkelt.
Daar binden zij zich aan andere cellen en groeien uit tot vroege follikels (Fi-
guur ). Deze follikels bestaan uit de eicel en ondersteunende cellen en blijven
nog jarenlang in dit vroege stadium. Volgens alle handboeken wordt de vol-
ledige voorraad follikels (. tot .) al tijdens de foetale ontwikke-
ling aangemaakt. Alle follikels die zich vanaf de puberteit ontwikkelen, ko-
men dus uit deze voorraad vroege follikels. De follikels ontwikkelen zich
tijdens het leven van de vrouw en nemen gestaag in aantal af. Rond de meno-
pauze stopt de menstruatiecyclus, omdat er niet meer genoeg follikels zijn. De
gedachte dat follikels zich alleen tijdens de foetale ontwikkeling vormen, is
sinds kort aan twijfel onderhevig. Er zijn aanwijzingen uit dieronderzoek dat
zich onder bepaalde omstandigheden bij volwassen dieren ook nog follikels
kunnen vormen, maar er is meer onderzoek naar deze observaties nodig.
Na de puberteit begint er een regelmatige menstruatiecyclus. De onrijpe

follikels in de eierstok worden dan geactiveerd. Eenmaal geactiveerd beginnen
de follikels te groeien naar de stadia die zijn weergegeven in Figuur . Ze wor-
den rijp en laten een eicel vrij om bevrucht te worden. Als dat niet gebeurt,
sterft het eitje af. Halverwege elke menstruatiecyclus komt er een eitje vrij (de
ovulatie) en gaat het op weg door de eileider, waar het een zaadcel kan tegen-
komen en bevrucht kan worden. Tijdens iedere cyclus komt er één eicel vrij,
soms twee, soms meer. De eisprong vindt – keer in een vrouwenleven
plaats (afhankelijk van het aantal zwangerschappen). Slechts een klein aantal
van de .–. eicellen in de onrijpe follikels brengen het dus tot
een eisprong. De meeste sterven af. Er zijn veel belangrijke fasen en selectie-
processen tijdens de groei en rijping van de follikels. Dat proces wordt strak
gereguleerd, zodat er in de meeste cyclussen slechts één rijpe follikel vrijkomt.

Hormonale controle van de follikelontwikkeling

Na de puberteit blijven de menstruaties elkaar opvolgen, uiteraard tenzij er
een zwangerschap is ontstaan. De gebeurtenissen tijdens de menstruatiecy-
clus en het halverwege vrijkomen van de rijpe eicel(len) worden gereguleerd
door controlesystemen die ervoor zorgen dat alles zich in de juiste volgorde
en op het juiste moment voltrekt. We weten inmiddels veel over de werking
van deze controlesystemen. Zoals voor de hand ligt bij zo’n complex systeem,
speelt de regulering zich af op verschillende niveaus: in de hersenen, in de
eierstok en in de baarmoeder. Zo wordt ervoor gezorgd dat het systeem klaar
is voor een bevruchting en een mogelijke zwangerschap. De processen in de
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verschillende weefsels moeten zich tegelijkertijd voltrekken. Er moeten dus
onderling signalen worden afgegeven om alles synchroon te laten lopen.
Chemische boodschappers of hormonen spelen een belangrijke rol bij de

regulering van het voortplantingsproces. Deze chemische signalen worden op
één plaats geproduceerd en via de bloedbaan getransporteerd om hun signaal
aan andere weefsels af te geven door zich te binden aan bepaalde receptoren,
waaraan zij de regulerende boodschap doorgeven. Aan de onderzijde van de
hersenen ligt een kleine maar zeer belangrijke klier, de hypofyse, die signalen
uit de hersenen opvangt en chemische boodschappen naar allerlei delen van
het lichaam uitzendt. De hypofyse speelt een cruciale rol bij een aantal fysio-
logische processen, zoals de groei en ontwikkeling, de reactie op stress en de
voortplanting. Twee boodschappers uit de hypofyse zijn essentieel voor de
voortplantingsfunctie van zowel vrouwen als mannen. Bij de vrouw zorgen
deze boodschappers ervoor dat de cyclus alle stadia doorloopt. Ze reguleren
de laatste groeistadia van de follikels in de eierstok en controleren het proces
van de eisprong, wanneer er een eitje vrijkomt om te worden bevrucht. Daar-
naast spelen ze een rol bij de selectie van de follikels die gaan ovuleren en het
aantal follikels dat er in de cyclus vrijkomt. Dit gebeurt in het laatste stadium
van de follikelontwikkeling, als er een of twee follikels worden geselecteerd
(Figuur ).

Figuur . Selectie van een of twee dominante follikels tijdens de laatste stadia van de folli-
kelrijping. Als twee follikels hun eitje vrijgeven, kan er een twee-eiige tweeling ontstaan.

Om alle verschillende processen goed te laten verlopen moeten signalen wor-
den uitgewisseld tussen verschillende weefsels en tussen cellen binnen die
weefsels. Uit recent onderzoek is gebleken dat de follikel reageert op externe
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hormonale signalen. De regulering op dit niveau zorgt voor een gecoördi-
neerde groei en ontwikkeling van de eicel en de omringende steuncellen. Het
is sinds kort duidelijk dat het in hoofdzaak de eicel is die in de follikel het
proces reguleert. De eicel zendt groeifactoren uit naar de steuncellen om de
celdeling en celgroei te stimuleren. De hoofdrolspelers daarbij zijn de nauw
gerelateerde groeifactoren die specifiek tot expressie komen in de eicel en
worden aangeduid als bone morphogenetic protein  (BMP) en groeidiffe-
rentiatie-factor  (GDF). Deze groeifactoren binden zich aan specifieke re-
ceptoren op meerdere cellen, om ervoor te zorgen dat de eicel tijdens de groei
en ontwikkeling wordt ondersteund.
De mechanismen die leiden tot het ontstaan van twee-eiige (en misschien

ook wel eeneiige) tweelingen hebben hun oorsprong in de regulering van de
processen tijdens de follikelontwikkeling.

Eeneiige tweelingen

Ongeveer  op de  afgeronde zwangerschappen is een eeneiige tweeling-
zwangerschap. Dat betekent dat  op de  kinderen tot een eeneiige tweeling
behoort. Er bestaat nog altijd geen duidelijkheid over de oorzaak van deze
relatief hoge frequentie van eeneiige tweelingen bij mensen. Afhankelijk van
de wijze waarop eeneiige tweelingen ontstaan, zien we verschillende situaties,
die in het volgende hoofdstuk nader worden besproken. Het feit dat er ver-
schillende typen eeneiige tweelingen bestaan, duidt erop dat er mogelijk
meerdere ontstaanswijzen meespelen. We weten niet waarom eeneiige twee-
lingen ontstaan, maar wat we wel weten is dat de frequentie van eeneiige
tweelinggeboorten in bepaalde landen hoger of lager ligt; en dat de leeftijd
van de moeder niet van invloed is. Uit grote onderzoeken onder families met
tweelingen blijkt ook dat dochters of zussen van vrouwen met eeneiige twee-
lingen niet vaker eeneiige tweelingen krijgen dan andere vrouwen.
Het percentage eeneiige tweelingen is toegenomen onder kinderen die ge-

boren worden na in-vitrofertilisatie (IVF). Er wordt wel gedacht dat dit het
gevolg is van een beschadiging van het sterke, transparante membraan dat het
omhulsel van het eitje vormt (de zona pellucida). De toename in het aantal
eeneiige tweelingen die ontstaan na in-vitrofertilisatie duidt erop dat de split-
sing van het eitje het gevolg is van gebeurtenissen die kort na de bevruchting
optreden. In die fase treden er veranderingen in de cellen van het embryo op,
die de grondslag vormen voor de toekomstige regulering van de genexpressie
die belangrijk is voor de ontwikkeling van het embryo en het latere leven. Er
zijn aanwijzingen dat een verstoring van deze vroege processen ook een reden
kan zijn waarom een embryo zich splitst in twee identieke delen. De technie-
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ken die bij IVF worden gebruikt, zouden van invloed kunnen zijn op deze fase
tijdens de vroege ontwikkeling van het embryo. Dit zou een verklaring kun-
nen zijn voor de toegenomen frequentie van eeneiige tweelingen na IVF-be-
handelingen. Het is ook mogelijk dat de factoren die van invloed zijn op de
vroege ontwikkeling van het embryo en de splitsing daarvan hun oorsprong
hebben in de periode van de follikelrijping en de ontwikkeling van het eitje.
Als we begrijpen waarom IVF tot meer eeneiige tweelingen leidt, zou dat ons
ook kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het spon-
taan ontstaan van eeneiige tweelingen.
Er zijn uit de literatuur zeldzame voorbeelden bekend van families waarin

opvallend veel eeneiige tweelingen voorkomen. Dit zou erop kunnen wijzen
dat bepaalde zeldzame families een erfelijke aanleg meedragen die de kans op
een eeneiige tweeling vergroot. Het is echter ook mogelijk dat het ongebruike-
lijke aantal eeneiige tweelingen op toeval berust en dat die families aandacht
krijgen omdat dat gewoon opmerkelijk is.

Twee-eiige tweelingen

Twee-eiige tweelingen worden geboren na de bevruchting en ontwikkeling
van twee eicellen die bij de ovulatie tegelijkertijd zijn vrijgekomen. De kans
op een tweeling wordt dan dus bepaald door factoren die de follikelontwikke-
ling reguleren.

Lessen uit dieronderzoek

Dieren verschillen sterk in het aantal jongen dat zij krijgen. Koeien krijgen
meestal maar één kalf, terwijl diersoorten als muizen en varkens wel tien of
meer jongen tegelijk kunnen hebben. Het aantal jongen is een belangrijk eco-
nomisch kenmerk van dieren in het boerenbedrijf en er is dan ook uitgebreid
onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij de variatie in het
aantal jongen dat dieren werpen. Factoren die van invloed zijn op het krijgen
van meerlingen zijn de leeftijd van de moeder, de voeding ten tijde van de
conceptie en de genetische aanleg. Zowel het gewicht ten tijde van de concep-
tie als effecten van bepaalde voedingsstoffen kunnen de frequentie van twee-
lingen vergroten. Het is onduidelijk of deze onderzoeken ook relevant zijn
voor het inzicht in de oorzaken van tweelinggeboorten bij mensen, met name
in landen waar alle benodigde voedingsmiddelen volop voorhanden zijn.
Toch zouden bepaalde voedingsstoffen wel een rol kunnen spelen. De andere
factoren – leeftijd van de moeder en genetische achtergrond – spelen bij men-
sen zeker een rol bij het ontstaan van twee-eiige tweelingen.

Montgomery & Hoekstra

30



Er is veel duidelijk geworden over de belangrijke biologische processen op
grond van onderzoek bij schapen. Dat onderzoek wordt gedaan omdat de
meeste rassen per dracht één of twee lammeren werpen. Sommige rassen wer-
pen echter wel drie of meer lammeren. Deze hogere frequentie van twee- en
drielingen wordt beïnvloed door de genetische aanleg. Uit onderzoek naar
een van deze rassen, dertig jaar geleden, bleek dat het grote aantal lammeren
het resultaat was van de werking van één gen. Dat kwam destijds als een ver-
rassing, omdat altijd werd aangenomen dat de genetische oorzaak van het
krijgen van tweelingen bestond in de werking van een groot aantal genen met
elk een klein effect, in plaats van de werking van een of twee genen (of varian-
ten) met een groot effect. Deze ontdekking vormde de aanzet tot een inten-
sieve zoektocht naar het betreffende gen.
Deze zoektochten leverden resultaat op. In drie verschillende genen zijn

veranderingen (mutaties) gevonden die tot een hogere meerlingfrequentie lei-
den. Twee van deze genen zijn de nauw gerelateerde groeifactoren die speci-
fiek tot uiting komen in de eicel, de eerder genoemde genen BMP en GDF.
Het derde gen is een receptor (bone morphogenetic protein receptor  B;
BMPRB). De mutaties die bij schapen tot meer tweelingen leiden, zijn alle-
maal aangetroffen in genen die tot uiting komen in de eierstok. Dit duidt erop
dat, althans voor deze soort, de primaire controle over het aantal vrijkomende
follikels (en daarmee de kans op meerlingen) in de eierstok zelf ligt.
Sommige mutaties houden verband met onvruchtbaarheid. Dit is het geval

wanneer iemand twee kopieën van de mutaties heeft. We dragen allemaal
twee kopieën van de meeste genen mee, een van vaderskant en een van moe-
derskant (met één belangrijke uitzondering: mannen hebben slechts één ko-
pie van de genen op het X-chromosoom). We kunnen dus een gemuteerde
kopie of een variant van een genkopie van een van onze ouders erven en nul,
één of twee kopieën van een gemuteerd of niet-functioneel gen meedragen.
Veel erfelijke ziekten, zoals de taaislijmziekte (cystic fibrosis), zijn recessief.
Dat wil zeggen dat mensen met deze ziekte van beide ouders een niet-functi-
onele kopie van het gen moeten hebben geërfd. Bij recessieve ziekten hebben
dragers van slechts één niet-functionele kopie doorgaans geen klachten, om-
dat het eiwit dat de functionele kopie produceert, voldoende is voor een nor-
male werking van het gen. Onvruchtbaarheid bij schapen is voor bepaalde
mutaties in BMP en GDF recessief. Dragers van één kopie van de mutatie
krijgen meer tweelingen, terwijl dragers van twee niet-functionele kopieën
van het gen een verstoorde ontwikkeling van de eierstokken laten zien en on-
vruchtbaar zijn.
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Twee-eiige tweelingen bij mensen

De afgelopen  jaar is in een groot aantal landen het percentage tweelingen
toegenomen. Hoe dat komt, is in het vorige hoofdstuk uitgebreid besproken.
Er zijn een aantal factoren van invloed op de frequentie van twee-eiige twee-
linggeboorten. De belangrijkste factoren die leiden tot een groeiend aantal
tweelinggeboorten zijn de leeftijd van de moeder en genetische aanleg. Hierbij
spelen zowel hormonale mechanismen als processen in de eierstok mee.

Invloed van leeftijd

De kans op een twee-eiige tweeling is voor een vrouw van veertig ongeveer
vier keer zo groot als toen zij vijftien was. De reden voor de toename van het
aantal twee-eiige tweelinggeboorten op hogere leeftijd wordt gezocht in de
interactie van de hormoonsignalen tussen de hersenen en de eierstokken. Bij
jongere vrouwen zijn er veel follikels aan het groeien en is er één grote follikel
die direct reageert op het hormoonsignaal aan het begin van de menstruatie-
cyclus. Die grote follikel stuurt direct een hormoonsignaal terug naar de her-
senen. Daardoor stoppen de andere follikels met groeien en komt er halver-
wege de cyclus één dominante follikel vrij.
Naarmate de vrouw ouder wordt, neemt het aantal groeiende follikels af,

omdat de voorraad onrijpe follikels in de eierstok opraakt. Daardoor is er niet
altijd meer één grote follikel die snel op het hormoonsignaal kan reageren.
Soms reageren er twee kleinere follikels, die dan beide rijpen en de kans op
een tweeling vergroten. Naarmate de voorraad onrijpe follikels verder af-
neemt, neemt het hormoonsignaal vanuit de hersenen toe, wat weer de kans
vergroot dat er twee follikels vrijkomen die kunnen resulteren in een tweeling.
De toename van het aantal twee-eiige tweelingen wordt dus toegeschreven
aan externe hormoonsignalen die leiden tot de selectie van meerdere follikels.

Genetische invloeden

Er zijn genetische factoren die van invloed zijn op de kans dat een vrouw een
twee-eiige tweeling krijgt. We weten dit op grond van verschillende observa-
ties. Zoals eerder gezegd, ligt het aantal twee-eiige tweelinggeboorten in som-
mige delen van de wereld hoger dan in andere. Het hoogste percentage vin-
den we in Afrika, het laagste percentage in Azië. Daarnaast zien we dat twee-
eiige tweelingen ‘in de familie’ zitten. Zussen en dochters van vrouwen met
een twee-eiige tweeling hebben een twee keer zo grote kans om zelf ook een
tweeling te krijgen. Dit effect zien we wel bij familieleden van twee-eiige twee-
lingen, maar niet bij familieleden van eeneiige tweelingen.
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De rol van de reguleringsprocessen in de eierstok

Zoals bleek uit het onderzoek bij schapen werden de genetische varianten die
de meerlingfrequentie verhogen, allemaal gevonden in genen die tot expressie
komen in de eierstok en van invloed zijn op de reactie van individuele folli-
kels op externe hormoonsignalen. Daarom is gekeken of mutaties in deze ge-
nen (zoals GDF) ook belangrijk zijn bij de mens. Er zijn een aantal families
gevonden waarin vrouwen voorkomen die deze varianten meedragen. Deze
vrouwen lijken een twee keer zo grote kans te hebben om een tweeling te
krijgen. De frequentie van deze varianten is echter laag (minder dan % voor
alle varianten). De bijdrage van deze varianten aan de totale incidentie van
twee-eiige tweelingen is dus klein.
Onderzoek naar vrouwen met een vroege menopauze (premature ovarian

failure) heeft uitgewezen dat sommige van deze vrouwen ook mutaties van
zowel GDF en BMP dragen. Het is tot dusver niet bekend of dezelfde mu-
taties zowel verantwoordelijk zijn voor een verhoogde kans op tweelingen als
voor de vervroegde overgang. In de meeste families met tweelingen ligt de
leeftijd waarop vrouwen in de menopauze komen, hetzelfde als onder de rest
van de bevolking. Toch is in het verleden wel vastgesteld dat de vervroegde
overgang zich voordoet bij een klein deel van de tweelingfamilies. De verkla-
ring daarvoor kan gelegen zijn in de mutaties in GDF, die zowel van invloed
zijn op het krijgen van tweelingen als op een vervroegde menopauze.

De zoektocht naar andere genen

Het genetische onderzoek dat tot dusver is uitgevoerd, heeft betrekking op
slechts een klein deel van de genetische variatie die van invloed is op het ont-
staan van twee-eiige tweelingen. Verschillende onderzoeksgroepen zijn bezig
om families met veel tweelingparen bijeen te brengen om andere relevante
genen te identificeren. Deze genen kunnen op alle chromosomen liggen die
we van onze ouders hebben geërfd. In het DNA van de moeders van twee-
lingen uit deze families (bijvoorbeeld twee zussen die beide moeder van een
twee-eiige tweeling zijn) wordt gezocht naar fragmenten die genen voor het
krijgen van tweelingen zouden kunnen bevatten. Bij een onderzoek in België
vonden wetenschappers op drie chromosomen fragmenten die genen kunnen
bevatten die van invloed zijn op het krijgen van tweelingen. Deze gebieden
kwamen niet overeen met gebieden waar de gebruikelijke kandidaat-genen
uit de eerder besproken processen liggen. Het Belgische onderzoek geeft aan
dat er waarschijnlijk een groot aantal genen betrokken is bij het krijgen van
twee-eiige tweelingen. De zoektocht naar deze genen duurt dus nog voort.
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Zeldzame gevallen

Er zijn zeldzame uitzonderingen die tot ongewone meerlinggeboorten leiden.
Als gevolg van bepaalde procedures die bij in-vitrofertilisatie worden gehan-
teerd, ontwikkelen zich soms twee-eiige tweelingen met een gezamenlijke pla-
centa, zoals men eigenlijk alleen bij eeneiige tweelingen zou verwachten. Dit
is zeldzaam en kan misleidend zijn, omdat de tweeling op grond van inspectie
van de placenta voor een eeneiige tweeling kan worden aangezien (zie vol-
gende hoofdstuk).
Kort geleden is een zeer zeldzaam geval beschreven, waarin de tweeling

identiek was in de genetische aanleg van moederszijde, maar slechts % van
de genen van vaderszijde deelde. Men denkt dat deze ‘semi-identieke’ twee-
ling het resultaat is van de samensmelting van twee zaadcellen met één eicel.

Conclusie

Eeneiige en twee-eiige tweelingen ontstaan door verschillende processen. Bei-
de hebben hun oorsprong in de complexe regulering van de groei en ontwik-
keling van de follikel en het vroege embryo. Aangetoond is dat zowel externe
hormonale signalen als signaalsystemen binnen de ontwikkelende follikels in-
vloed uitoefenen op het aantal follikels dat bij de eisprong vrijkomt. Bij het
ontstaan van twee-eiige tweelingen spelen zowel de leeftijd van de moeder als
genetische variatie een rol. Over de oorzaken van het ontstaan van eeneiige
tweelingen is minder bekend. De hogere frequentie van eeneiige-tweelingge-
boorten bij in-vitrofertilisatie kan inzicht bieden in de mogelijke mechanis-
men. Meer kennis van de oorzaken van het ontstaan van zowel twee-eiige als
eeneiige tweelingen kan ook nieuwe inzichten opleveren in de processen die
een rol spelen bij vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid.
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Een- of twee-eiig?

Zygositeitsbepaling en het belang daarvan

Catherine Derom

Men kan tweelingen in twee verschillende typen indelen. Twee-eiige (of dizy-
gote) tweelingen ontstaan uit de bevruchting van twee verschillende eicellen
door twee verschillende zaadcellen. Deze kinderen delen evenveel genetisch
materiaal als gewone broers en zussen. Eeneiige (of monozygote) tweelingen
ontstaan uit de bevruchting van één eicel door één zaadcel, waarna de eicel
zich splitst in twee identieke delen. Eeneiige tweelingen zijn dus genetisch
identiek. Dat betekent ook dat eeneiige tweelingen altijd hetzelfde geslacht
hebben, terwijl twee-eiige tweelingen van hetzelfde of van verschillend ge-
slacht kunnen zijn.
Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw schommelde het aantal twee-

lingen in Vlaanderen en Nederland tussen de  en de  per  geboorten.
Ongeveer  à % van de tweelingen was twee-eiig. Vandaag de dag klopt
dat niet meer. De totale tweelingfrequentie is sterk gestegen, voornamelijk
door het gebruik van medicatie en medische interventie bij onvruchtbaarheid
(zie hoofdstuk ). Ongeveer de helft van alle tweelingen die nu in Vlaanderen
worden geboren, komt voor rekening van medisch ingrijpen. In Nederland is
– net als in de meeste geïndustrialiseerde landen – een vergelijkbare trend te
zien. Doordat het merendeel van de tweelingen die geboren worden na een
medische behandeling twee-eiig is, is tegenwoordig dus ongeveer % van de
nieuwgeboren tweelingen twee-eiig.
Hoe ontstaan tweelingen en hoe kan men een eeneiige van een twee-eiige

tweeling onderscheiden? Dat zijn de vragen die ik in deze bijdrage behandel.

Twee-eiige tweelingen

Zoals gezegd ontstaan twee-eiige tweelingen na een dubbele eisprong. Daarbij
komen dus tegelijkertijd twee eicellen vrij. De eicellen kunnen afkomstig zijn
van één eierstok of van twee; in dat geval draagt elke eierstok een eicel bij. Er

35



zijn vijf factoren die zo’n meervoudige eisprong in de hand werken, namelijk
ras, erfelijkheid, leeftijd, pariteit (het aantal keer dat een vrouw bevallen is) en
ten slotte de meest belangrijke: kunstmatige stimulering van de eisprong met
behulp van medicatie. Zo krijgen zwarte vrouwen bijvoorbeeld twee tot vier
maal meer, en mongoloïde vrouwen twee maal minder twee-eiige tweelingen
dan blanke vrouwen. Daarnaast speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Het
gen dat voorbeschikt tot een twee-eiige tweeling kan zowel langs vaders- als
langs moederszijde worden doorgegeven. Vanzelfsprekend kan de vader die
eigenschap niet tot uitdrukking brengen, maar hij kan deze wel aan zijn kin-
deren overdragen.
Ook leeftijd en pariteit beïnvloeden onafhankelijk van elkaar de kans op

het krijgen van een twee-eiige tweeling. Hoe hoger de leeftijd van de aan-
staande moeder en hoe groter het aantal eerdere bevallingen, hoe groter de
kans op het krijgen van een twee-eiige tweeling. Op -jarige leeftijd raakt
een vrouw bijvoorbeeld minder snel zwanger dan op -jarige leeftijd; de
kans dat zij een tweeling krijgt, is echter vier maal zo groot. Verder is het
risico op een meerlingzwangerschap na stimulering van de ovulatie via medi-
cijnen en na in-vitrofertilisatie hoog, zo’n  tot %. Doordat twee-eiige
tweelingen ontstaan door de bevruchting van twee eicellen door twee zaadcel-
len, zullen de twee embryo’s zich afzonderlijk ontwikkelen en zich afzonder-
lijk innestelen in de baarmoeder. Dit is van groot belang voor een goed begrip
van de structuur van de placenta bij een tweelingzwangerschap. Een afzon-
derlijke inplanting betekent dat ieder embryo zijn eigen placenta en vruchtzak
gaat ontwikkelen (zie Figuur a en b).

Figuur . Verschillende combinaties van moederkoeken en vruchtzakken. De moederkoek,
de navelstreng en het embryo zijn gestippeld. De dikkere en dunne lijn (chorion en amni-
on) vormen samen het omhulsel van de vruchtzak.

Derom
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Eeneiige tweelingen

Een eeneiige tweeling ontstaat helemaal anders. Eén zaadcel bevrucht één ei-
cel. Die bevruchte eicel splitst zich later. Het is een raadsel waarom dat ge-
beurt. De huidige onderzoeksgegevens suggereren dat de vier factoren die de
kans op een twee-eiige tweelingzwangerschap vergroten, geen invloed hebben
op het ontstaan van een eeneiige tweeling. Het aantal geboren eeneiige twee-
lingen lijkt door de tijd heen gelijk te blijven. Men spreekt hier over een uni-
versele constante:  op de  bevallingen. De enige factor die het aantal
eeneiige tweelingen licht verhoogt, is het gebruik van eisprongstimulerende
medicijnen en in-vitrofertilisatie.
De splitsing van de bevruchte eicel kan op verschillende tijdstippen in de

ontwikkeling plaatsvinden: vroeg (één tot drie dagen na de bevruchting), laat
(tussen de vierde en achtste dag na de bevruchting) en in uitzonderlijke ge-
vallen zeer laat (na de achtste dag na de bevruchting). Eeneiige tweelingen bij
wie de bevruchte eicel zich vroeg heeft gesplitst, ontwikkelen zich net als
twee-eiige tweelingen in twee aparte vruchtzakken (Figuur a en b). Bij de
meeste eeneiige tweelingen heeft de eicel zich laat gesplitst; daardoor ontwik-
kelen de embryo’s zich in een vruchtzak met een gemeenschappelijk buitenste
vlies, chorion genoemd. Vandaar dat men dan spreekt over monochoriale
tweelingen. Binnenin die ene vruchtzak worden beide embryo’s nog wel om-
huld door een apart vlies (zie Figuur c), zodat ze elkaars ontwikkeling niet
verstoren. De zeldzame tweelingen die nog later splitsen kunnen dat wel. Ze
groeien op in één vruchtzak en zijn niet gescheiden door een apart vlies (zie
Figuur d).
Monochoriale tweelingen lopen wel een groter risico tijdens de zwanger-

schap. Ze wisselen namelijk elkaars bloed uit via vaatverbindingen in de moe-
derkoek. Meestal stroomt het bloed in beide richtingen en is de uitwisseling
dus in balans. Soms echter gaat het bloed wel van het ene naar het andere
kind, maar komt het niet terug. Het ene kind is dan erg rood, terwijl het
andere heel bleek ziet. Dit ‘Twin-to-Twin Transfusiesyndroom’ leidt vaak tot
de dood van één of zelfs van beide kinderen.
De zeldzame tweelingen die nog later splitsen lopen nog een ander gevaar:

voor of tijdens de geboorte kunnen de navelstrengen in elkaar verstrengeld
raken. Daardoor kunnen de baby’s stikken. In zeer uitzonderlijke gevallen
kunnen de kinderen zelfs met elkaar vergroeien. Dan spreekt men van een
Siamese tweeling. Merkwaardig in deze groep van zeer late splitsers is het
grote aantal meisjes (%) ten opzichte van het aantal jongens: slechts %
jongens (bij eenlingen en twee-eiige tweelingen is dit %)! Dit komt waar-
schijnlijk doordat jongens al vroeg in de zwangerschap voor zijn in hun ont-
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wikkeling. Door die voorsprong is een zeer late splitsing van de eicel waar-
schijnlijk niet meer mogelijk.

Bepaling van het type tweeling (zygositeit)

Vaak wordt gedacht dat eeneiige tweelingen als twee druppels water op elkaar
lijken en dat twee-eiige tweelingen in uiterlijk verschillen, net als gewone
broers en zussen dat doen. Maar dat is niet altijd waar. Eeneiige tweelingen
kunnen er, ondanks hun gelijke erfelijke basis, door omgevingsfactoren toch
anders uitzien. Er zijn natuurlijk altijd lichte verschillen in bijvoorbeeld
grootte, gewicht en karaktertrekken. Ouders hebben vaak meer oog voor de
verschillen dan voor de gelijkenissen. Ook gebeurt het nogal eens dat de
ouders na de geboorte verkeerde informatie hebben gekregen over de zygosi-
teit van hun tweeling. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer  à % van de ouders
daarover een onjuist idee heeft. Het komt vaker voor dat ouders ten onrechte
denken dat hun tweeling twee-eiig is dan dat ze ten onrechte denken dat de
tweeling eeneiig is.
Men kan het type tweeling niet altijd vaststellen op basis van een opper-

vlakkige analyse van uiterlijke verschillen en overeenkomsten. Daarom moet
dat bij voorkeur voor of direct na de geboorte gebeuren door de moederkoek
te onderzoeken. Daaraan is namelijk ook te zien of de tweelingen zich in een
vruchtzak met een gezamenlijk buitenste vlies of in twee verschillende vrucht-
zakken hebben ontwikkeld. Zo kan men bepalen of de eicel waaruit een een-
eiige tweeling is ontstaan, zich in het begin van de zwangerschap vroeg, laat of
zeer laat heeft gesplitst. Zodra de moederkoek verwijderd is, valt die informa-
tie niet meer te achterhalen. Vóór de veertiende zwangerschapsweek (duur
van de tweelingzwangerschap is gemiddeld  weken) kan het onderscheid
tussen laat gesplitste eeneiige tweelingen die zich ontwikkelen in een vrucht-
zak met een gemeenschappelijk buitenste vlies en de vroeg gesplitste eeneiige
tweelingen eenvoudig en met grote zekerheid worden vastgesteld door middel
van een echografie. Op een later tijdstip in de zwangerschap wordt dit veel
moeilijker en is het vaak niet meer mogelijk om te bepalen of de baby’s met
hetzelfde geslacht wel of niet een gemeenschappelijke moederkoek en vrucht-
zak delen. In dit geval kan alleen onderzoek van de placenta na de geboorte
hierover uitsluitsel geven.
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Regels voor een correcte zygositeitsdiagnose?

De bepaling van de zygositeit bij de geboorte geschiedt hoofdzakelijk aan de
hand van vier eigenschappen: het geslacht, de structuur van de placenta, de
bloedgroepen en de analyse van het DNA, ons erfelijk materiaal.
Een jongen-meisje-tweeling is vanzelfsprekend twee-eiig. Ongeveer de helft

van alle twee-eiige tweelingen is van ongelijk geslacht. Als uit onderzoek van
de moederkoek blijkt dat de baby’s door één vlies waren omhuld (monocho-
riaal), dan is de tweeling sowieso eeneiig. Tweederde van alle eeneiige twee-
lingen is monochoriaal. Als de kinderen van gelijk geslacht zijn en in twee
verschillende vruchtzakken worden geboren of als de moederkoek bij de ge-
boorte niet goed is onderzocht, moet een DNA-test uitsluitsel geven over het
type tweeling. Zijn de genetische merkers verschillend, dan is de tweeling
twee-eiig. Zijn ze gelijk, dan is de tweeling vermoedelijk eeneiig. Men kan
nooit met % zekerheid zeggen of een tweeling tot een bepaald type be-
hoort. Daarom berekenen onderzoekers een waarschijnlijkheidspercentage.
Dat percentage geeft een indicatie van de kans dat de tweeling eeneiig is. Hoe
meer genetische merkers met elkaar overeenkomen, hoe groter de kans dat de
tweeling eeneiig is. Als bijvoorbeeld het DNA-profiel van een tweeling gelijk
is, dan is die kans ,%. Het grote voordeel van een DNA-test schuilt in zijn
eenvoud. Een wattenstaafje met wangslijmvlies van beide kinderen is genoeg
om het DNA-profiel te onderzoeken. Bloed prikken hoeft dus niet meer.
Wangslijmvlies afnemen is pijnloos en kan op elke leeftijd gebeuren.

Een of twee moederkoeken

Een veel voorkomend misverstand is dat men te maken heeft met een twee-
eiige tweeling als de baby’s worden geboren met twee moederkoeken. De fi-
guur laat zien dat men het type tweeling niet direct kan afleiden uit het aantal
moederkoeken. Ongeveer de helft van de twee-eiige tweelingen heeft bij de
geboorte op het eerste gezicht maar één moederkoek. Van de eeneiige twee-
lingen komt %met twee moederkoeken ter wereld.
Het aantal moederkoeken hangt af van de plaats van de innesteling van de

embryo’s in de baarmoeder. Als de embryo’s dicht bij elkaar komen te liggen,
dan vergroeien de moederkoeken met elkaar en lijkt het dus alsof het er maar
één is (Figuur b).

Zygositeitsbepaling en het belang daarvan
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Hogere meerlingen

Wat geldt voor tweelingen, geldt ook voor hogere meerlingen. Drie-eiige drie-
lingen ontstaan door de bevruchting van drie eicellen door drie verschillende
zaadcellen. De drie leden van de drieling verschillen dan net zoveel van elkaar
als gewone broers en zussen. Een twee-eiige drieling ontstaat doordat twee
verschillende eicellen door twee verschillende zaadcellen zijn bevrucht. Ver-
volgens splitst een van de bevruchte eicellen zich in twee delen. Bij zo’n drie-
ling zijn twee kinderen dus genetisch gelijk aan elkaar, maar verschilt het
derde kind van de anderen zoals bij normale broers en zussen. Een eeneiige
drieling ontstaat door de splitsing van één enkele bevruchte eicel in drieën.
Ook deze splitsing kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Bij een een-
eiige drieling kan de eicel zich bijvoorbeeld eerst in tweeën delen, waarna één
van die delen zich nogmaals splitst. Ook kan de eicel gelijktijdig in drieën zijn
gesplitst. Bij een eeneiige drieling zijn de drie kinderen genetisch gelijk. Ze
zijn dus ook altijd van hetzelfde geslacht.
Net als bij tweelingen zijn ook de drielingen die na medisch ingrijpen wor-

den geboren meestal drie-eiig. Maar dit is natuurlijk niet altijd zo. In  à %
van de gevallen is de drieling twee-eiig of eeneiig. Bij drielingen die spontaan
ontstaan, is ongeveer % eeneiig, % twee-eiig en % drie-eiig. De frequen-
tie van spontane drielinggeboorten is ongeveer  op .. Natuurlijke meer-
lingen van hogere orde (vierlingen, vijflingen…) zijn buitengewoon zeld-
zaam.

Waarom is het belangrijk de zygositeit te bepalen?

Het is van groot belang bij elke geboren meerling het juiste type vast te stellen.
Zowel voor de kinderen zelf, maar natuurlijk ook voor hun ouders, familie-
leden en advies- en hulpverleners. De ‘Declaration of Rights and Statement of
Needs of Twins and Higher Order Multiples’ () stipuleert expliciet het
recht van ouders en meerlingen om hun zygositeit te kennen. Waarom is dat
zo belangrijk?

. Medisch

Van bijzonder belang is de zygositeit in geval van transplantatie van organen
en de overerving van erfelijke ziekten. Eeneiige tweelingen zijn ideale partners
voor orgaantransplantaties omdat zij gelijkaardige immunologische systemen
delen; dat zorgt ervoor dat er geen afstoting van het overgeplante orgaan op-
treedt. Als bij een van de leden van de tweeling een erfelijke aandoening

Derom

40



wordt geconstateerd, is correcte kennis van de zygositeit een vereiste voor de
prognose bij de andere tweeling; eeneiige tweelingen delen hetzelfde erfelijk
materiaal.

. Persoonlijk

Zygositeit heeft belangrijke implicaties voor tweelingen, andere meerlingen
en hun families, directe omgeving, school en werk. Elk individu moet in staat
zijn zichzelf te identificeren en zich te kunnen onderscheiden van zijn omge-
ving. Het is daarom goed om de verzorgers van tweelingkinderen op de hoog-
te te brengen van de zygositeit van de meerling en de gevolgen die dat kan
hebben voor het gedrag van de kinderen in kwestie. Zoals gezegd kunnen
eeneiige tweelingen weliswaar genetisch gelijk zijn, maar intussen toch erg
verschillen van hun tweelingbroer of -zus. Er zijn nu eenmaal een aantal ka-
raktereigenschappen die door omgevingsfactoren worden beïnvloed. Wel is
het zo dat eeneiige tweelingen meestal meer op elkaar lijken dan twee-eiige
tweelingen. Die zijn namelijk genetisch niet gelijk; zij delen, net als hun even-
tuele andere broers en zussen, evenveel erfelijk materiaal. En dus kunnen zij
ook net zulke grote verschillen vertonen.
Familieleden, kennissen en leerkrachten reageren nogal eens anders op

tweelingen dan op andere kinderen. Ze zijn soms geneigd om de gelijkenissen
tussen tweelingkinderen sterk te benadrukken en eventuele verschillen te ne-
geren. Maar ook het omgekeerde komt voor. Soms krijgen verschillen tussen
de kinderen juist extra aandacht. Beide reacties doen afbreuk aan het recht
van een kind om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend indivi-
du met eigen ideeën, interesses en vooral: een eigen toekomst.
Bijzondere aandacht verdienen de eeneiige tweelingen. Het is belangrijk de

kinderen te helpen ontdekken dat ze, ondanks hun grote verbondenheid en in
veel gevallen sterke gelijkenis, toch twee afzonderlijke wezens zijn. Een twee-
ling is niet één persoon in twee gedaanten, ze bestaat uit twee afzonderlijke
personen met verschillende wensen en capaciteiten die zich geleidelijk aan
verschillend zullen ontwikkelen.

. Wetenschappelijk

Op wetenschappelijk vlak heeft de leer van de tweelingen een lange geschie-
denis. Om vast te kunnen stellen in welke mate erfelijke of omgevingsfactoren
een bepaalde menselijke eigenschap beïnvloeden, is het noodzakelijk vergelij-
kingen te maken tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen. Daarvoor is een
correcte kennis van de zygositeit een vereiste.

Zygositeitsbepaling en het belang daarvan
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Tweelingen in de groei

Henriëtte A. Delemarre-van de Waal

Zoals bekend ontstaat een twee-eiige tweeling wanneer tegelijkertijd twee ei-
cellen worden bevrucht door twee zaadcellen. Beide embryo’s hebben dus al-
tijd een eigen vruchtzak en een eigen moederkoek (placenta). Een eeneiige
tweeling ontstaat wanneer één bevruchte eicel zich in twee delen splitst. Als
deze splitsing rond de derde dag na de bevruchting plaatsvindt, hebben beide
kinderen een eigen vruchtzak en een eigen placenta. Splitst de eicel zich tus-
sen de vijfde en de negende dag, dan hebben beide embryo’s een eigen vrucht-
zak maar delen zij de placenta. Bij een nog latere splitsing delen de kinderen
zowel de vruchtzak als de placenta.
De kans op het ontstaan van een tweelingzwangerschap neemt toe met de

leeftijd van de vrouw. Zo wordt bij vrouwen van vijfentwintig jaar uit  op de
 zwangerschappen een tweeling geboren. Bij veertigjarigen is dat  op de .
In Nederland zijn van de  zwangerschappen ongeveer  een tweeling-
zwangerschap. Per jaar worden zo’n  tweelingen geboren. Circa eenderde
van de tweelingzwangerschappen is eeneiig, tweederde twee-eiig. Het optre-
den van een spontane twee-eiige zwangerschap wordt mede bepaald door een
erfelijke factor via de moeder. Een meerlingzwangerschap komt veel vaker
voor bij de behandeling van onvruchtbaarheid. De kans om een tweeling te
krijgen is dan een stuk groter.

Tijdens de zwangerschap

Bijna niemand realiseert zich dat de sterkste groei in lengte en gewicht van
een kind plaatsvindt tijdens de zwangerschap, vanaf het moment van be-
vruchting tot aan de geboorte. In negen maanden tijd groeit een foetus uit tot
een zuigeling, van een onzichtbare cel tot een baby van ongeveer  centime-
ter. De foetus groeit het snelst in lengte in de periode tussen ongeveer  en 

weken. De gewichtstoename is rond  weken zwangerschap het grootst. Bij
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de geboorte heeft een jongen een gemiddeld geboortegewicht van  gram
en een lengte van  centimeter. Een pasgeboren meisje weegt ongeveer 
gram en heeft een lengte van  centimeter.
De groei tijdens de zwangerschap is sterk afhankelijk van de hoeveelheid

voeding die het ongeboren kind via de moederkoek (placenta) krijgt. Wan-
neer de placenta niet goed functioneert, blijft de foetus in groei achter.
Vanaf de ste zwangerschapsweek zien we vaak een verminderde groei

van tweelingfoetussen. Dat komt waarschijnlijk doordat de placenta het niet
meer goed aankan om twee kinderen van voeding te voorzien. Vaak komt een
tweeling dan ook eerder ter wereld. Soms gebeurt dat spontaan, maar als de
kinderen niet meer voldoende groeien, kan de gynaecoloog ook zelf besluiten
de zwangerschap eerder te beëindigen. Vaak lopen de kinderen nu eenmaal
minder gevaar wanneer ze eerder geboren worden dan wanneer zij in de baar-
moeder onvoldoende voeding krijgen. Gemiddeld genomen bevalt een moe-
der van haar tweeling bij een zwangerschapsduur van  weken. Dat is drie
weken eerder dan wanneer zij van een eenling zou bevallen. Het geboortege-
wicht per kind is dan ook vaak lager, zo rond de  gram.

De moeder

Tijdens een tweelingzwangerschap komt de moeder meer in gewicht aan dan
wanneer zij maar één baby zou verwachten. Dat is niet zo vreemd omdat zij
twee kinderen draagt, die samen zwaarder zijn dan één. Maar ook de extra
hoeveelheid vruchtwater, een zwaardere baarmoeder, meer placentaweefsel,
een toegenomen bloedvolume en zwaardere borsten zorgen voor een extra
gewichtstoename van ongeveer drie kilo.
Zwanger zijn is gezond, maar zwanger zijn zorgt ook voor veranderingen

in het lichaam. Daarom moet elke aanstaande moeder rekening houden met
de lichamelijke beperkingen. Een tweelingzwangerschap is zeker zwaarder
dan die van een eenling. Er zijn grotere hormonale veranderingen, zodat de
moeder misschien vaker misselijk is en moet braken. Verder is de vermoeid-
heid heviger. En net als bij een eenling verhogen roken en alcoholgebruik ook
bij een tweelingzwangerschap het risico op complicaties bij moeder en kinde-
ren.

Van baby tot puber

Na de geboorte groeit een baby nog steeds snel, met zo’n  centimeter in het
eerste levensjaar. Daarna neemt de groeisnelheid af. In het tweede levensjaar
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bedraagt de groei  centimeter per jaar. Vanaf vijfjarige leeftijd is de groei
ongeveer  centimeter per jaar en dat blijft zo tot aan de puberteit. Als de
puberteitsgroeispurt inzet, groeit een kind weer meer:  tot  centimeter. In
het eerste levensjaar zijn jongens iets langer en zwaarder. Dit kleine verschil
blijft bestaan tijdens de kinderleeftijd, maar pas tijdens de puberteit worden
de verschillen in groei per geslacht meer uitgesproken.
De lengtegroei van een kind is sterk afhankelijk van de lengte van de

ouders. Lange ouders hebben vaak lange kinderen en kleine ouders kleine
kinderen. Als het verschil in lengte tussen beide ouders groot is, is het moei-
lijk te voorspellen hoe een kind gaat groeien. Het gemiddelde verschil in
lengte tussen mannen en vrouwen bedraagt  centimeter.
In de loop van de tijd worden mensen steeds langer. Dat komt waarschijn-

lijk door betere sociale omstandigheden die ervoor zorgen dat we steeds ge-
zonder leven. Daardoor kunnen kinderen beter groeien en worden ze dus
langer. Bij het laatste groeionderzoek uit  bleek dat kinderen gemiddeld
, centimeter langer zijn dan die uit een vorige studie, die in  werd ver-
richt.
Met behulp van de lengte van vader en de moeder kun je een streeflengte

berekenen. De echte lengte kan ergens tussen de  centimeter onder en 

centimeter boven de streeflengte uitkomen.
Voor meisjes geldt: tel de moederlengte en de vaderlengte in centimeters

bij elkaar op. Haal  centimeter van de vaderlengte af (om de vaderlengte
aan te passen aan een meisjeslengte). Deel de uitkomst van die optelsom
door twee en tel daar , centimeter bij op. Die , centimeter staat voor de
extra centimeters die je per generatie bij de lengte op moet tellen. Dus:

StreeflengtemeisjeðcmÞ ¼ moederlengteþ ðvaderlengte–13Þ
2

þ 4; 5

Voor jongens geldt: tel de moederlengte en de vaderlengte bij elkaar op. Tel 
centimeter bij de moederlengte op (dat gebeurt om de moederlengte aan een
jongenslengte aan te passen). Deel de uitkomst van die optelsom door twee en
tel daar ook weer , centimeter bij op. Dus:

StreeflengtejongenðcmÞ ¼ ðmoederlengteþ 13Þ þ vaderlengte

2
þ 4; 5

Een voorbeeld:

Vader is  centimeter lang en moeder  cm.
De streeflengte voor een dochter is: [( +  – )/] + , =  cm. Een
dochter zal dus tussen  en  centimeter groot worden.
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De streeflengte voor een zoon is: [( +  + )/] +, =  cm. Een
zoon zal dus tussen de  en  centimeter groot worden.

Verschillen in lengte en gewicht

Tweelingen zijn bij de geboorte minder lang en minder zwaar dan eenlingen.
Dat is logisch omdat de zwangerschap ook drie weken korter duurt. Neder-
landse tweelingen zijn op de peuterleeftijd gemiddeld dan ook minder lang
dan eenlingen. Toch is het lengteverschil niet volledig te wijten aan een
vroege geboorte. Tweelingen die na een voldragen zwangerschap geboren
worden, blijken namelijk ook kleiner te zijn. Het verschil in lengte met een-
lingen neemt wel af naarmate de tweeling ouder wordt. Als ze vijf jaar oud
zijn, zijn meisjestweelingen even lang als eenlingen, terwijl jongens op deze
leeftijd nog steeds iets kleiner zijn. Vanzelfsprekend speelt de lengte van de
ouders ook bij tweelingen een belangrijke rol in de lengtegroei.
Of tweelingkinderen hetzelfde groeipatroon hebben, hangt af van de vraag

of zij een eeneiige of een twee-eiige tweeling vormen. Eeneiige tweelingen
lijken in alle opzichten op elkaar, dus ook in hun groei. Twee-eiige tweelingen
zijn genetisch gezien gewone broers of zussen en kunnen dus ook verschillend
groeien en langer of korter zijn dan de ander. In Figuur  is te zien hoe de
lengte en de lichaamsbouw van eeneiige tweelingen (a) verschillen ten op-
zichte van die van twee-eiige tweelingen (b).

Figuur . Lengte en lichaamsbouw van eeneiige tweelingen komen sterk overeen, in tegen-
stelling tot de groei van twee-eiige tweelingen.
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Het gewicht van een tweelingbaby verschilt bij de geboorte ongeveer 
gram van dat van een kind dat alleen ter wereld komt. In de loop van de jaren
neemt het verschil in gewicht ten opzichte van eenlingen wel af, maar twee-
lingen blijven lichter. Dat tweelingen op jonge leeftijd minder wegen dan een-
lingen, kan komen doordat tweelingkinderen bij het opgroeien altijd een ma-
tje in de buurt hebben dat hen bezighoudt. Daardoor beweegt een
tweelingkind misschien meer.
Dat tweelingen wat achterblijven in lichaamsgewicht is overigens ook een

voordeel. Tegenwoordig is overgewicht bij kinderen een groot probleem dat
al op jongvolwassen leeftijd kan leiden tot bijvoorbeeld ouderdomsdiabetes
en hart- en vaatziekten. Tweelingen lijken door hun lagere gewicht een klei-
nere kans te hebben op overgewicht en daarmee op dit soort complicaties.

Groei in de puberteit

Tijdens de puberteit vindt de laatste groeifase plaats. Er treedt een groeispurt
op. Na de groeispurt neemt de groei af en bereikt de puber binnen korte tijd
de uiteindelijke lengte. Er is een groot verschil tussen de puberteitsontwikke-
ling van jongens en meisjes.
Bij meisjes begint de puberteit doorgaans eerder. Als een meisje ongeveer

, jaar is, beginnen de borsten zich te ontwikkelen. Op datzelfde moment
neemt ook de groeisnelheid toe. Deze fase noemt men de puberteitsgroeis-
purt. Meisjes groeien ongeveer  centimeter vanaf het begin van de borst-
ontwikkeling. Na de eerste menstruatie die ruim , jaar na de start van de
borstontwikkeling optreedt, groeit een meisje gemiddeld nog  centimeter.
De eindlengte is dan bereikt.
Jongens komen ruim een jaar later in de puberteit. In de eerste fase is alleen

sprake is van de groei van de teelballen (testes). De puberteitsgroeispurt zet
pas in op het moment dat de teelballen mannelijke hormonen produceren,
ongeveer een tot twee jaar daarna. Dit betekent dus dat meisjes op de leeftijd
van elf-twaalf jaar langer zijn dan jongens. Maar door de verlengde periode
van groei vóór de puberteit en een grotere toename van lengte tijdens de pu-
berteitsgroeispurt, ongeveer  centimeter, eindigen jongens ongeveer  cen-
timeter langer dan meisjes.
Voor tweelingen geldt hetzelfde. Eeneiige tweelingen maken een identieke

puberteit door. De start van de puberteit en de snelheid van de ontwikkeling
zijn gelijk. De eerste menstruatie van een eeneiige tweeling begint meestal op
dezelfde leeftijd. Bij twee-eiige tweelingen kan de puberteit verschillend ver-
lopen, net als bij gewone broers en zussen.

Tweelingen in de groei
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Wanneer de puberteit begint, is voor een groot deel erfelijk bepaald. Als
een van de ouders bijvoorbeeld laat in de puberteit kwam, is de kans groot
dat hun kinderen ook laat in de puberteit komen.
Als tweelingen hun eindlengte hebben bereikt en zij volwassen zijn, krijgen

omgevingsfactoren veel meer invloed op het gewicht. In het gezin waarin bei-
de kinderen opgroeien zijn die factoren natuurlijk gelijk. Maar als tweeling-
kinderen hun eigen leven krijgen, beïnvloedt hun persoonlijke omgeving het
wel of niet ontwikkelen van overgewicht.
Het gewicht van eeneiige tweelingkinderen kan vanaf de leeftijd van acht-

tien jaar dus uiteen gaan lopen. Overigens heeft het kind dat bij de geboorte
het hoogste gewicht had, ook op volwassen leeftijd de grootste kans het
zwaarst te worden, ook al was het verschil in gewicht tussen beide kinderen
na de geboorte verdwenen.
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Een tweeling: twee kinderen

De opvoeding van jonge tweelingkinderen

Anjo Geluk-Bleumink

De komst van een tweeling is en blijft bijzonder! Een tweeling is niet te plan-
nen en de verrassing is daarom groot. Ouders verwachten één kindje, maar
plotseling zijn er op de echo twee kloppende hartjes te zien! De reacties varië-
ren van ‘dolenthousiast’ en ‘ongelofelijk’ tot ‘wel even slikken’. Een tweeling is
‘veel kind ineens’, maar het bijzondere van het tweelingouderschap en van het
tweeling-zijn staat voorop.

De basis

Het woord ‘tweeling’ veronderstelt een eenheid, bestaande uit twee min of
meer gelijke delen. En als een van de tweelingkinderen wordt bedoeld, wordt
nogal eens gesproken van ‘tweelinghelft’, alsof het om twee dezelfde kinderen
gaat. Het gaat echter om twee unieke kinderen, die ook nog eens heel verschil-
lend kunnen zijn en ieder hun eigen weg moeten leren gaan. Samen, maar
ook individueel. ‘Samen’ en ‘apart’ zijn dan ook sleutelbegrippen in de opvoe-
ding van tweelingkinderen. Het uitgangspunt is: met respect voor de bijzon-
dere en hechte, positieve band die bijna altijd tussen tweelingkinderen be-
staat, hen leren om op eigen benen te staan, een eigen weg te volgen en een
eigen ‘ik’ te ontwikkelen, ook min of meer los van het tweelingbroertje of
-zusje.
De combinatie van ‘samen’ en ‘ieder individueel’ sluit aan bij de moderne

opvoedingsinzichten, waarbij elk kind als individu wordt gezien en waarbij in
het gezin minder dan vroeger de nadruk ligt op gezamenlijkheid en ‘de kinde-
ren’. Ouders proberen elk kind een eigen plek in het gezin te geven. Er is veel
aandacht voor verschillen en de kinderen hebben een eigen plek en zelfgeko-
zen spullen, zoals een kamer en eigen speelgoed en kleding. Ze kunnen hun
eigen hobby’s en vrienden kiezen en volgen het onderwijs dat bij hun moge-
lijkheden past. Die uitgangspunten gelden ook voor tweelingkinderen. Zij
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worden gewaardeerd om wie ze zijn en niet alleen gezien als ‘een van een
tweeling’. De opvoeders begeleiden de tweelingkinderen bij het maken van
eigen keuzes, het aangaan van relaties, het ontwikkelen van een eigen smaak,
zodat ze ook zonder hun broertje of zusje in de buurt hun eigen leven kunnen
leren inrichten. Zo bereiden zij hen geleidelijk voor op de toekomst, als ze op
zichzelf gaan wonen, een baan hebben en relaties aangaan. Als kinderen klein
zijn, lijkt dat nog ver weg. Ook bij opvoeden geldt echter dat een geleidelijke
aanpak het beste werkt. De tweelingbroer of -zus blijft altijd in beeld, maar
kan ook een andere - nog steeds belangrijke - plaats krijgen dan vroeger. Het
is de kunst een evenwicht te vinden tussen eenheid en individualiteit, tussen
de tweelingband en het eigen ‘ik’ van elk kind afzonderlijk. Natuurlijk spelen
ouders hierbij een belangrijke rol, maar ook alle anderen die bij hun verzor-
ging en opvoeding betrokken zijn.

Het begin, in de baarmoeder

Hoewel we niet precies weten hoe het is om samen in de beperkte ruimte van
de baarmoeder te bewegen en te groeien, kunnen tweelingbaby’s elkaar, zeker
in de laatste zwangerschapsmaanden, aanraken en zich min of meer bewust
zijn van elkaars aanwezigheid. De laatste weken is het letterlijk een gevecht
om de beste plek en zitten de kinderen dicht tegen elkaar aan om de ruimte
zo goed mogelijk te benutten. Meestal ligt het eerste kind met het hoofd tegen
de baarmoedermond, de voetjes omhoog en het tweede kind net andersom.
Zo past het net! Natuurlijk is het een groot verschil of een kind alleen of
samen in de buik van de moeder zit. Als ze na de geboorte alleen in een bedje
komen te liggen, kunnen tweelingbaby’s hun broertje of zusje ‘missen’ en veel
huilen. Het lijfje, het hoofd, de armen en benen van de ander zijn niet meer
voortdurend te voelen en dat is wennen. Pasgeboren tweelingbaby’s vinden
het daarom heerlijk om samen te zijn, dicht tegen elkaar aan, net als voor de
geboorte.* Als ze wat ouder zijn, is het voldoende om elkaar te zien en vanaf
de peuterleeftijd leren de kinderen dat hun tweelingbroertje of -zusje er is
zonder dat ze hem of haar ook werkelijk zien. Hij of zij hoeft niet altijd in de
buurt te zijn om de onderlinge band te voelen.
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De tweelingband

Tweelingen hebben meestal een sterke onderlinge band. Als we die vergelij-
ken met de band tussen andere kinderen uit een gezin, blijkt de band tussen
tweelingen meestal sterker te zijn dan die tussen ‘gewone’ broers en zussen en
dat blijft meestal ook zo. De onderlinge betrokkenheid is groter. Dat is voor
een deel te verklaren uit het feit dat ze samen verzorgd en opgevoed worden
en – vooral in het begin – altijd in elkaars nabijheid zijn. Ze trekken samen
op, zien elkaar de hele dag, zijn tegelijk jarig, gaan samen voor het eerst naar
de basisschool en blijven hun leven lang even oud. Ook al is er altijd een klein
leeftijdsverschil tussen hen, ze zijn samen de oudste, jongste of middelste in
het gezin. Bij een tweeling is er altijd een broertje of zusje, die ook nog eens
even oud is en dat wordt als iets bijzonders ervaren.
De bijzondere tweelingband is een combinatie van het tweeling-zijn en de

onderlinge betrokkenheid die het gevolg is van het samen verzorgd en opge-
voed worden en het samen optrekken. Het ontbreken van leeftijdsverschil
heeft grote gevolgen. Anders gezegd: even oud zijn is een ‘gelijkmaker’.

Delen

Delen is een begrip dat tweelingkinderen op het lijf geschreven is. Ze moeten
immers altijd delen! Eerst de ruimte in de baarmoeder, later de tijd en aan-
dacht van de ouders. Ze zijn en blijven een tweelingkind, ook al wordt daar
niet de nadruk op gelegd. Als er één baby is gevoed, komt er altijd nog een en
wie moet het eerste worden geholpen? Het kindje dat het hardste huilt of om
en om, zodat ze om beurten moeten wachten? Als ouders een baby en een
kleuter hebben, speelt ‘delen’ een minder belangrijke rol, omdat er veel min-
der activiteiten op hetzelfde moment hoeven te gebeuren en zij de oudste
kunnen uitleggen dat hij straks aan bod komt. Delen wordt voor tweelingou-
ders een tweede natuur, maar ook voor de kinderen zelf. Ze leren op hun
beurt te wachten, altijd ook een koekje voor hun zusje te vragen en letten er
bij het uitdelen op dat het eerlijk gebeurt. Als je samen bent, moet je altijd
delen. Het is voor tweelingkinderen dan ook heerlijk als dat af en toe niet
hoeft. Als zij even alleen alle aandacht van papa of mama krijgen, zonder dat
het broertje of zusje de boel in de war stuurt of ook op schoot wil zitten. Even
samen een boekje lezen of op de fiets naar de eendjes: even alle aandacht voor
hem of haar alleen! Delen hoort erbij, het kan niet anders, maar tweelingkin-
deren hebben ook ongedeelde aandacht nodig. Net zoals het voor elk twee-
lingkind fijn is om te horen dat hij ‘de liefste van de hele wereld’ is!
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Het is onmogelijk om elk kind precies evenveel aandacht te geven. Het ene
kind kan door zijn gedrag meer de aandacht trekken, maar ook een rustig
kind dat weinig vraagt, heeft aandacht nodig. Door te proberen in te gaan op
de behoefte van elk kind afzonderlijk zorgen ouders ervoor dat de kinderen
allebei eens in het zonnetje gezet worden, een eigen verhaal of ‘primeur’ heb-
ben en niet altijd op hun vingers gekeken worden door hun tweelingbroer of
-zus. Eerlijk delen wil bij tweelingkinderen niet zeggen dat ze altijd hetzelfde
moeten krijgen. Ze krijgen allebei een cadeautje, maar in de pakjes zitten ver-
schillende dingen. Ze krijgen een nieuwe jas, maar mogen in de winkel zelf de
mooiste uitzoeken. Bij het naar bed brengen ’s avonds is er voor elk kind
misschien een eigen slaapritueel.

Vergelijken en vergeleken worden

Een ander belangrijk begrip is vergelijken. Tweelingkinderen worden meer
vergeleken dan kinderen die in leeftijd verschillen. Daarbij komt dat van
tweelingen – eeneiig of twee-eiig – in het algemeen wordt verwacht dat ze
vooral hetzelfde zijn. Er zal dus meer op de overeenkomsten worden gelet en
minder op de verschillen. Als de ene baby veel huilt en de ander minder, vindt
men dat al gauw een beetje vreemd. Is het ene kind een slaapkopje en het
andere juist veel wakker, dan geldt hetzelfde, terwijl veel of weinig huilen of
slapen heel gewoon is bij baby’s. Zo kunnen tweelingkinderen – vooral twee-
eiige – ook erg verschillen in hun uiterlijk en karakter. Vergelijken is niet te
vermijden, iedereen doet het, maar als we ons ervan bewust zijn, voorkomen
we dat het een (te) belangrijke rol gaat of blijft spelen. Als het uitgangspunt is
dat elk van de kinderen zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt, zorgt
men ervoor dat elk kind de ruimte krijgt om te zijn wie hij is. Dat geldt voor
ouders, maar ook voor alle anderen die met tweelingkinderen omgaan. Dan is
het logisch dat de kinderen waarschijnlijk niet op hetzelfde moment tanden
zullen krijgen, zullen gaan zitten of lopen. Dat ze een heel verschillend karak-
ter kunnen hebben, eigen voorkeuren kunnen ontwikkelen en later op school
misschien ook niet dezelfde resultaten behalen. Dat er verschillen kunnen zijn
in hun cognitieve, emotionele en motorische ontwikkeling, net zoals die er
tussen andere kinderen in een gezin kunnen zijn.
Ook de kinderen zelf zullen vergelijken. Zij zien wat hun broertje of zusje

krijgt of kan en houden dat scherp in de gaten: ‘Ik ook!’ Het kind wil net zo
zijn, precies evenveel krijgen en hetzelfde bereiken als het tweelingbroertje of
-zusje. Dat leidt tot concurrentie, maar ook wel tot jaloezie. Omdat leeftijds-
verschil als ‘excuus’ of verklaring ontbreekt, worden tegenslagen en successen
door de kinderen extra breed uitgemeten en komen ze dubbel hard aan. Pro-
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beren teleurstellingen te vermijden lost het probleem niet op. Beter is het
tweelingkinderen te leren omgaan met verschillen en oog te hebben voor hun
sterke kanten. Het kind dat niet zo snel is op zwemles, is misschien een super-
puzzelaar!
De wens van tweelingouders om hun kinderen vooral hetzelfde te laten zijn

en evenveel te geven, kan de ontwikkeling van de individuele kinderen in de
weg staan. Vooral bij mijlpalen als afzwemmen is het moeilijk uit te leggen
waarom dat niet altijd tegelijkertijd gebeurt. Als blijkt dat een van de kinderen
erg populair is op school, vriendinnetjes in overvloed heeft en op elk verjaars-
partijtje mag komen, terwijl haar zusje juist introvert is en minder door an-
dere kinderen wordt uitgenodigd, is dat pijnlijk. Zo komen verschillen en de
gevolgen ervan wel erg duidelijk naar voren! Het is geen oplossing om te pro-
beren de verschillen te verdoezelen. Ze zijn er gewoon en ze zullen er blijven.
Het helpt om als ouder samen met het wat teruggetrokken kind activiteiten te
zoeken die bij haar passen en die ze met plezier doet, zodat zij ook thuiskomt
met een spannend verhaal. Zo ontstaat er wat meer evenwicht tussen de beide
tweelingzusjes, omdat ze allebei op hun eigen manier bezig zijn met dingen
waarin ze plezier hebben. Later kunnen onderlinge verschillen ertoe leiden
dat de kinderen in verschillende jaargroepen van de basisschool komen, een
andere schoolloopbaan of studie gaan volgen, als volwassenen op grote af-
stand van elkaar gaan wonen en misschien als tweeling steeds minder herken-
baar zullen zijn. Daar is de bijzondere band tussen hen wel tegen bestand!

Blokvorming en samenwerking

Het op elkaar betrokken zijn van tweelingkinderen uit zich nogal eens in
blokvorming: ‘samen sterk’. Ze vormen een eenheid, waar moeilijk tussen te
komen is. Naar anderen toe kunnen vooral peuters en kleuters zich opstellen
als ‘wij’ en dat kan het contact met elk kind afzonderlijk lastig maken. Het is
moeilijk om erachter te komen wie van de twee iets stouts heeft uitgehaald, als
ze allebei volhouden: ‘Dat hebben wij niet gedaan!’ De tweelingkinderen kun-
nen samen hun eigen gang gaan en zo anderen buitensluiten. Ook ten op-
zichte van de andere kinderen in het gezin kan de tweeling een blok vormen,
erg aan elkaar hangen en klitten, zodat een ouder of jonger broertje of zusje er
niet aan te pas komt. Het sterk op elkaar betrokken zijn kan zich op de peu-
terleeftijd ook uiten in de ontwikkeling van een eigen tweelingtaal. De kinde-
ren kennen elkaar door en door, voelen elkaar feilloos aan en hebben aan een
half woord genoeg. Zo ontwikkelen ze een eigen brabbeltaal die alleen zij be-
grijpen. Deze verschijnselen zijn te verminderen door de kinderen meer uit
elkaar te halen, aparte dingen met hen te doen, veel met elk kind te praten
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(dat kan heel simpel door alles wat men doet en ziet te benoemen) en veel
voor te lezen. Soms is hulp van een logopedist noodzakelijk.
Later, op de basisschool, kan blokvorming ook een rol spelen. Het twee-

lingbroertje of -zusje is en blijft het beste vriendje, waardoor andere kinderen
weinig kans krijgen en de tweelingkinderen zichzelf tekort doen: met een an-
der kind spelen is immers ook leuk! Door het gezamenlijk optrekken van de
tweeling kunnen anderen hen ook als eenheid zien: hen samen uitnodigen
omdat het anders zielig is of hun een gezamenlijke naam geven; Loes en
Yvonne wordt dan Loesjevonne. Sommige tweelingkinderen maken zelf een
combinatienaam. Vaak is het niet zo moeilijk om tweelingkinderen uit elkaar
te houden, maar meer om te onthouden welke naam bij welk tweelingkind
hoort.
Er zijn tweelingen – vooral tweelingen die bestaan uit een jongen en een

meisje – waarbij een rolverdeling ontstaat: de een is de leider/initiatiefnemer,
de ander de volger/uitvoerder. De een bedenkt bijvoorbeeld de plannetjes en
de ander helpt ze uitvoeren. Of de een doet het woord en de ander knikt
alleen goedkeurend. Soms wisselt de rolverdeling, maar vaker ligt die min of
meer vast. Dat lijkt mooi, maar de volger moet ook leren initiatief te nemen
en de leider moet ook leren dat hij niet altijd de baas kan spelen! Onderlinge
samenwerking, elkaar voortdurend in de gaten houden en het voor elkaar
opnemen hoort bij tweelingen. De keerzijde, jaloezie en veel ruziemaken,
komt ook voor. De kinderen willen allebei hetzelfde – allebei met dezelfde
duplo spelen, allebei goed zijn in lezen – en dat kan onderlinge strijd opleve-
ren.
Delen, vergelijken, concurreren en samenwerken: het speelt altijd een rol

bij tweelingkinderen, maar het is belangrijk om deze dingen niet te groot te
laten worden. Een beetje concurrentie kan stimulerend zijn, maar als de kin-
deren teveel op elkaar gaan letten, moet er bijgestuurd worden. Dan moet
men hen wat losser laten komen van hun broer of zus, wat meer een eigen
leven laten leiden en ook eens alleen of met andere kinderen (uit het gezin)
laten spelen. Het helpt daarbij om de kinderen afzonderlijk te stimuleren en
aan te spreken: niet als ‘de tweeling’. Bij deze aanpak zijn niet alleen de twee-
lingkinderen gebaat, maar ook degenen die hen opvoeden en met hen om-
gaan. Uit ervaring weten zij dat het contact met vooral tweelingpeuters en
-kleuters beter is als ze met één kind afzonderlijk bezig zijn, boodschappen
doen of een spelletje spelen. Tweelingpeuters tellen wat betreft inventiviteit
en samen stout zijn wel voor drie en samen met hen een boodschap doen kan
een ramp zijn. Met één kind naar de supermarkt is daarentegen gezellig! Eén-
op-één contact tussen volwassene en kind werkt vooral bij jonge tweelingkin-
deren heel goed.
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Innerlijk en uiterlijk

Direct na de geboorte is er al veel aan baby’s te ontdekken. Niet alleen hoe ze
eruitzien, ook hun karakter komt al naar voren. Door veel naar het kind te
kijken, zien de ouders wie en hoe hij is en kunnen zij daarop inspelen. Dat
geldt ook voor tweelingkinderen. Het kan zijn dat ze in alles sprekend op el-
kaar lijken en dat ze maar met moeite – door een moedervlekje bijvoorbeeld –
uit elkaar te houden zijn. Maar de onderlinge verschillen kunnen ook erg
groot zijn, zodat op het eerste gezicht te zien is wie wie is. Een tweeling van
gemengd geslacht, maar ook twee meisjes of jongetjes kunnen onderling veel
verschillen. Tweelingbaby’s die in het begin in alles op elkaar lijken, gaan
langzamerhand ook meer verschillen vertonen. Zij gaan bijvoorbeeld ver-
schillend reageren en als ze niet meer altijd samen zijn, krijgen ze ook de
kans om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Met dezelfde kleding
wordt de nadruk gelegd op de overeenkomsten en de eenheid tussen de kin-
deren, terwijl verschillende kleding juist aangeeft dat de tweeling als twee in-
dividuen wordt gezien. Voor een tweelingdreumes of -peuter die altijd het-
zelfde gekleed is als het broertje of zusje, moet het zijn alsof er nog een zelfde
kindje is als hij of zij. Het is belangrijk voor de kinderen om er verschillend of
in ieder geval niet altijd hetzelfde uit te zien. Maar ook voor anderen is het
prettig dat ze de kinderen uit elkaar kunnen houden, omdat ze er verschillend
uitzien. Er zijn ouders die de kinderen meestal totaal verschillend kleden en
het komt ook voor dat de kinderen wel vaak dezelfde kleding aan hebben,
maar in een verschillende kleur. Het gaat erom dat ze herkenbaar zijn als
zichzelf.

Verzorgen en opvoeden

Het eerste jaar ligt de nadruk op verzorging. Twee baby’s verzorgen is een
dagtaak en ook daarom is ‘houd het simpel’ een goed uitgangspunt. Gedu-
rende het eerste jaar kunnen de kinderen er wel langzamerhand aan wennen
dat ze niet altijd samen zijn. Ouders kunnen hen apart knuffelen, ze eens
apart mee op stap te nemen, even met een van de twee apart spelen of hen
niet altijd samen in de box leggen. Zij kunnen de kinderen ook eens apart op
de foto zetten of van elk kind een eigen babyboek bijhouden. Het gaat hierbij
niet om activiteiten die veel tijd kosten of ingewikkeld zijn. Zo kunnen de
ouders bijvoorbeeld af en toe elk een kind verzorgen of mee op stap nemen.
Zo wennen de kinderen eraan dat hun broertje of zusje niet altijd in de buurt
is, kunnen ze eigen ervaringen opdoen, genieten van ongedeelde aandacht en
leren zij stapje voor stapje om op eigen benen te staan, (meer) zelfvertrouwen
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te krijgen en niet op hun tweelingbroertje of –zusje te leunen. Zijn er meer
kinderen in het gezin, dan kan men een van de tweelingkinderen en een
ouder of jonger kind mee op stap nemen, wisselende combinaties maken.
Komen er schoolvriendjes in beeld, dan kan er afgesproken worden dat een
van de tweelingkinderen ‘uit’ gaat spelen en de ander thuis een vriendje uit-
nodigt. Dat is overzichtelijk en voorkomt dat het vriendje buitengesloten
wordt door de tweeling. Deze aanpak kan steeds verder worden uitgebreid.
Als men kijkt wat er op een doorsneedag in een tweelinggezin gebeurt, dan
zal duidelijk zijn dat de meeste dingen gewoon gezamenlijk gebeuren en dat
de momenten dat de ouders apart met een kind bezig zijn, heel beperkt zijn.
Toch zijn deze momenten enorm belangrijk, omdat daarmee de basis gelegd
wordt voor later.
Om de verzorging van tweelingbaby’s zo simpel mogelijk te houden, heb-

ben ze – op een eigen knuffel en speen na - meestal geen eigen spullen, alles
wordt door elkaar gebruikt. Voor een peuter is het fijn om ook wat eigen
speelgoed te hebben, naast de gezamenlijke lego, puzzels en boeken. Dan
heeft hij iets waarmee hij alleen mag spelen, waar hij zuinig op moet zijn en
dat hij na afloop ook moet opruimen. Om te beginnen kan men de kinderen
op hun eerste verjaardag een eigen cadeautje geven of hetzelfde, maar elk in
een andere kleur of uitvoering. Het risico bestaat dat het kind het fietsje of de
auto van zijn broer of zus mooier vindt, maar jaloezie is niet te voorkomen.
De kinderen altijd hetzelfde geven is geen oplossing. Bovendien, als ze allebei
dezelfde pakjes krijgen, is de verassing er snel af.
Tweelingbaby’s delen meestal dezelfde kamer, dat is handig bij de verzor-

ging. Tegen de tijd dat ze overstappen naar een groot bed, krijgen ze – als er
genoeg kamers in huis zijn - meestal een eigen kamer. De kinderen kunnen
dat als scheiding ervaren en er moeite mee hebben om alleen te slapen. Om de
overstap zo aantrekkelijk mogelijk te maken, kunnen de kinderen bij de in-
richting van hun eigen kamer betrokken worden. Een eigen plek in huis en
eigen activiteiten daarbuiten horen bij de ontwikkeling van tweelingkinderen.
Veel ouders en leidsters van crèche en peuterspeelzaal geven aan dat twee-

lingkinderen vanaf de peuterleeftijd veel ruzie maken. Peuters zien hun broer-
tje of zusje als speelgoed of pakken alles van elkaar af. Als ze allebei met het-
zelfde willen spelen, kan een keukenwekker uitkomst bieden: om de beurt tien
minuten. Men kan ze ook in de kinderstoel aan tafel laten spelen, de kinderen
met andere kindjes laten spelen en de gezamenlijke spelmomenten niet te
lang laten duren.
Voor kinderen vanaf de kleuterschoolleeftijd helpt het ‘eigen dag’-systeem:

de kinderen hebben per week elk drie eigen dagen en de zondag is voor papa
en mama. Op de eigen dagen mag het kind bijvoorbeeld voorop de fiets naar
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school, het toetje kiezen, vijf minuten opblijven, de televisie aanzetten en de
tafel dekken: dingen waar anders vaak ruzie over is.
Jarig zijn is in het gezin de dag waarop alles om de jarige draait. Ben je

samen jarig, dan is dat dubbel bijzonder, maar de aandacht is minder exclu-
sief op één kind gericht. Dat is vaak helemaal geen punt, maar men kan ook
denken aan een dubbelgroot feest, twee verjaardagstaarten, voor elk kind een
eigen verjaardag op een eigen dag, apart trakteren op school. Wat grotere
kinderen kunnen elk een eigen feestje geven. Laat de kinderen zelf meebeslis-
sen, ook over de uitvoering van de feestelijkheden.

Naar school

Een mijlpaal: naar de basisschool! Dit is voor alle kinderen een grote stap. Bij
tweelingkinderen is het goed om hier extra aandacht aan te besteden omdat
‘samen’ en ‘individueel’ ook nu een grote rol speelt. Er zijn (grote) scholen
met een eigen meerlingbeleid. Dit houdt vaak in dat meerlingkinderen in
aparte groepen zitten. Kleine(re) scholen hebben meestal geen parallelgroe-
pen, dan komen meerlingkinderen gewoon bij elkaar in de klas. Er is geen
aanpak die voor alle tweelingkinderen goed uitpakt. Het beste uitgangspunt
is om gezamenlijk – als ouders en schoolleiding – te bekijken wat voor de
beide kinderen het beste is. Voor kinderen die vooral samen zijn opgegroeid
en er nog niet aan gewend zijn om ‘apart’ te functioneren, is het wellicht een
te grote stap om elk in een eigen groep te komen. Andere kinderen zijn juist
wel gebaat bij een eigen groep.
Het is erg belangrijk dat de aanpak van thuis aansluit bij de lijn die de

school volgt en daar kan bij de intake ook over gesproken worden. Overeen-
stemming over de gekozen lijn is noodzakelijk en een goede start. Gaan de
kinderen naar eigen klassen, dan hebben ze min of meer een eigen schoolle-
ventje, los van hun broertje of zusje. Maar ook als de kinderen in dezelfde
groep zitten, kunnen de leerkrachten individualiseren: de kinderen apart aan-
spreken, hen niet samen in een werk- of speelgroepje zetten, niet de een het
woord laten doen voor de ander en voorkomen dat ze teveel op elkaar letten.
Zij kunnen ervoor zorgen dat elk kind ook zelf zijn verhaal kan doen en een
‘primeur’ heeft in het kringgesprek. Ook als tweelingkinderen samen in groep
 zijn gestart, is het later misschien mogelijk om elk naar een eigen groep te
gaan. Dat is een punt om al bij de start op school te bespreken. Bij rapportbe-
sprekingen en tien-minutengesprekken kan elk kind het beste apart worden
besproken. Er zal altijd extra aandacht zijn voor het feit dat het om tweeling-
kinderen gaat, maar ieder kind moet individueel de aandacht krijgen die het
verdient.
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Drielingen en supermeerlingen

Elizabeth Bryan

Theoretisch is er geen limiet voor het aantal kinderen in één zwangerschap.
Grappenmakers hebben daar in het verleden vaak gebruik van gemaakt door
de meest fantastische verhalen over meerlinggeboorten te verspreiden. In 

onderzocht de arts Claudius Mayer alle ware en legendarische gevallen waar-
in de moeder bevallen zou zijn van zes of meer kinderen. Hij vond in totaal 
verslagen. Een aantal van deze gevallen was zonder twijfel door de jaren
steeds verder aangedikt.
Het record van het grootste aantal nakomelingen en de grootste variatie in

het aantal meerlingen is ongetwijfeld in handen van Margaretha, gravin van
Hennenberg. In  zou deze vrouw , , of zelfs . kinderen hebben
gehad. Volgens de legende was de gravin nogal tekeergegaan tegen een bede-
laar met een tweeling, omdat zij van mening was dat de tweeling het gevolg
was van het immorele leven dat hij in haar ogen leidde. Daarop sprak de
bedelaar een vloek uit over de gravin. Ze zou zoveel kinderen krijgen als er
dagen in een jaar zijn.
Valse vermeldingen van meerlinggeboorten waren vroeger een populair

middel om wraak te nemen. In  plaatste een afgewezen geliefde de vol-
gende aankondiging in een lokale krant in Waren, Ohio:

Op  augustus  heeft Mrs. Timothy Bradlee, Trumbull Co., Ohio, het
leven geschonken aan acht kinderen: drie meisjes en vijf jongens. Zij is zes
jaar geleden getrouwd en woog op de dag van haar huwelijk  kilo.

Pas in , nadat het bericht door allerlei kranten en medische tijdschriften
was overgenomen, ontdekte een achterdochtige arts dat het om een mis-
plaatste grap ging.
Het grootste aantal foetussen waarvan men met zekerheid weet dat moe-

ders ze in één zwangerschap gedragen hebben is negen. In zeker één van deze
gevallen werden een paar baby’s levend geboren, maar het is niet bekend hoe
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lang de kinderen geleefd hebben. In  werd in het dorp Yang-Pang-Chen,
bijna tweehonderd kilometer van Sjanghai, een achtling geboren waarvan ze-
ven kinderen leefden. Het verslag kwam via de vader in een Italiaanse krant te
staan en is jammer genoeg nooit officieel bevestigd.
Er zijn verschillende zevenlingen geboren, waarvan meestal enkele kinde-

ren overleefden maar nooit alle zeven. Bij zeslingen kunnen alle zes kinderen
overleven. De eerste zesling waarvan alle kinderen in leven bleven, werd in
 in Sri Lanka geboren. In Engeland zijn op dit moment twee zeslingen
waarvan alle kinderen nog in leven zijn. De zes zusjes Walton, Hannah, Sa-
rah, Kate, Lucy, Ruth en Jenny werden geboren in . De Coleman-zesling
werd geboren in  en bestond uit drie jongens en drie meisjes. In Zuid-
Afrika is ook een zesling geboren waarvan alle kinderen in leven zijn geble-
ven, evenals in Italië.
De meeste meerlinggeboorten van drie of meer kinderen zijn het gevolg

van vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals ovulatiestimulerende middelen en
IVF (in-vitrofertilisatie) waarbij meerdere embryo’s teruggeplaatst worden in
de baarmoeder. Toch ontstaan er af en toe ook op een natuurlijke manier
meerlingen met meer dan drie kinderen. Het meest bekend is de eeneiige
meisjes-vijfling van de familie Dionne. Marie, Emilie, Yvonne, Cecile en An-
nette werden in  geboren bij een arm Frans-Canadees echtpaar dat in een
afgelegen deel van Canada woonde. In totaal wogen de baby’s vijf kilo. Afzon-
derlijk wogen de meisjes tussen de negenhonderd en dertienhonderd gram.
De stomverbaasde huisarts, Dr. Dafoe, begeleidde de thuisbevalling. Hij pakte
de meisjes direct in ruwe katoen en tot ieders verbazing overleefden ze het alle
vijf. Het was voor die tijd een enorme prestatie om kinderen met zo’n laag
geboortegewicht in leven te houden.
De Bushnell-zesling, geboren in Chicago in , kreeg vreemd genoeg

nauwelijks publiciteit. Twee kinderen stierven al heel jong, terwijl de andere
vier in ieder geval nog leefden toen ze ver in de zestig waren.
Hoewel de meeste drielingen en grotere meerlingen dus het gevolg zijn van

vruchtbaarheidsbehandelingen, ontstaan sommige spontaan. Voor veel
ouders komt het nieuws dan als een onwelkome verrassing. Julia had drie
jongens van acht, zes en vier jaar en besloot na veel wikken en wegen een
laatste poging te wagen voor het zo gewenste meisje. Met veertien weken
werd geconstateerd dat ze zwanger was van een vierling. Haar man, die al
moeite had met één kind erbij, werd ineens geconfronteerd met een vierling.
Julia was de hele zwangerschap depressief en ze maakte zich vreselijk veel
zorgen. Iedereen hoopte dat het geen vier jongens zouden zijn. Met  weken
werd de vierling geboren. Alle baby’s, twee eeneiige jongens en gelukkig ook
twee eeneiige meisjes, wogen meer dan twee kilo en waren kerngezond.
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De zygositeit van drielingen en meer

Net zoals bij tweelingen kunnen andere meerlingen een- of twee-eiig of een
combinatie van beide zijn. Drielingen die uit drie verschillende eitjes ont-
staan, zijn trizygotisch (drie-eiig). Drielingen die uit twee eitjes ontstaan
waarvan er zich dus één gesplitst heeft zijn dizygotisch (twee-eiig). Monozy-
gotische (eeneiige) drielingen ontstaan als het eitje zich splitst en één helft
zich vervolgens nog eens splitst.
Tot voor kort was de verhouding tussen deze drie soorten drielingen in de

blanke populatie als volgt: de helft was trizygotisch, een derde was dizygotisch
en een zesde was monozygotisch (dus ::). Door een toenemend gebruik van
vruchtbaarheidsbehandelingen zijn deze verhoudingen veranderd.
Vierlingen en meer bestaan uit dezelfde combinaties. Monozygotische vier-

lingen kunnen ‘symmetrisch’ zijn, wat betekent dat een eitje zich splitst en
vervolgens beide helften zich ook weer splitsen. Bij een ‘asymmetrische’ mo-
nozygotische vierling splitst het eitje zich, waarna één helft zich nog eens
splitst en vervolgens splitst één van deze helften zich nogmaals. Er is geen
manier om vast te stellen hoe de splitsing in een concreet geval is verlopen.
Meerlingen die het gevolg zijn van vruchtbaarheidsbehandelingen zijn

meestal twee- of meer-eiig. Deze meerlingen ontstaan doordat de moeder on-
der invloed van hormonen meerdere eicellen produceert of doordat er meer-
dere bevruchte eicellen tegelijk zijn teruggeplaatst. Toch kan ook in deze ge-
vallen een eeneiige set ontstaan als een van de bevruchte eicellen zich deelt.
Mary had al twee mislukte IVF-pogingen achter de rug. Bij de derde poging
werden drie embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst. Twee weken later was
ze dolgelukkig toen ze hoorde dat ze zwanger was. Vier weken later was ze
stomverbaasd dat ze zwanger bleek van een vierling. Een van de embryo’s
had zich gesplitst.
Je zou verwachten dat, net als bij ‘gewone’ zwangerschappen, de kans op

een eeneiige tweeling ongeveer drie of vier op de duizend zwangerschappen
is, maar het blijkt dat eeneiige tweelingen vaker voorkomen bij vrouwen die
behandeld zijn voor onvruchtbaarheid. Hoewel hiervoor tot nu toe geen ver-
klaring is gevonden, zou deze bevinding in de toekomst misschien tot een
verklaring kunnen leiden voor het ontstaan van eeneiige tweelingen in het
algemeen.

Hoe vaak worden er drielingen en meer geboren?

Wanneer het aantal tweelinggeboorten bekend is, kan men vrij eenvoudig be-
rekenen hoeveel drie-, vier- en vijflingen er worden geboren. De Duitse we-
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tenschapper Hellin stelde dat wanneer de frequentie van tweelingen in een
bepaalde populatie één op X was, de frequentie van drielingen in die popula-
tie dan één op X was, die van vierlingen één op X en die van vijflingen één
op X enzovoort. Stel: één op de honderd zwangerschappen resulteert in een
tweeling, dan resulteert een op de tienduizend in een drieling, een op de mil-
joen in een vierling en één op de honderdmiljoen in een vijfling. Deze regel,
bekend als de wet van Hellin, klopte tot voor kort vrij aardig, maar door het
gebruik van hormoonbehandelingen en IVF nam het aantal meerlingen toe.
Er worden nu drie keer zo vaak drielingen geboren als men op grond van de
wet van Hellin zou verwachten en het aantal vierlingen is relatief nog meer
gestegen. In de tweede helft van de jaren zestig, toen er nog geen hormoonbe-
handelingen werden toegepast, werden bijvoorbeeld in Engeland en Wales
slechts vijf vierlingen geboren. In de tweede helft van de jaren tachtig was dat
aantal vierlinggeboorten gestegen tot . Tot  werden er in Engeland en
Wales ieder jaar tussen de zestig en negentig drielingen geboren. Vanaf die
tijd zien we een geleidelijke toename en in  werden  drielingen, elf
vierlingen en één vijfling geboren. In een aantal andere landen zien we een
nog sterkere toename van het aantal drielinggeboorten. Aangezien er nog
steeds een toename is van het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen, zal het
aantal meerlinggeboorten voorlopig blijven stijgen. Deze stijging zal doorgaan
totdat gynaecologen in staat zijn om de embryo’s met de grootste overlevings-
kans te selecteren. Het zal dan niet langer noodzakelijk zijn om meer dan één
embryo terug te plaatsen.
Naast de enorme stijging van het aantal drielinggeboorten is er een nog

grotere stijging van het aantal drielingbaby’s dat na de geboorte in leven blijft.
Zonder de huidige, sterk verbeterde zorg voor premature baby’s zouden vele
van de nu gezonde drielingkinderen het niet overleefd hebben. Een drieling
die op dit moment met  weken wordt geboren, dus veertien weken te vroeg,
heeft een goede kans te overleven. Een aantal jaren geleden zou het nog een
miskraam zijn geweest, waarbij artsen niet eens dachten aan de mogelijkheid
dat de baby’s in leven zouden blijven.
De oorzaken voor het ontstaan van een drieling zonder voorafgaande me-

dische behandeling, zijn dezelfde als bij tweelingen (zie het hoofdstuk van
Montgomery en Hoekstra). Er is een aantal gezinnen bekend waar eerst een
tweeling geboren werd en vervolgens een drieling. Het record is in handen
van een Russische boerin die leefde in de achttiende eeuw. Het gezin zou be-
staan hebben uit zeven drielingen en vier vierlingen.
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Vruchtbaarheidsbehandelingen

Zoals reeds eerder is besproken neemt het aantal meerlinggeboorten door het
gebruik van vruchtbaarheidsbehandelingen snel toe. Hoewel de meeste echt-
paren die dolgraag een kind willen, weten dat er een grotere kans bestaat om
een drieling (of zelfs meer) te krijgen, zouden ze zelden vrijwillig kiezen voor
drie of meer baby’s. Ouders die in eerste instantie verrukt zijn van het idee dat
ze meteen een compleet gezin hebben, hebben geen idee wat hen te wachten
staat. Naast de extra risico’s voor de gezondheid van de baby’s door hun
meestal lage geboortegewicht, brengt een drieling fysieke, emotionele en fi-
nanciële zorgen met zich mee.
Sinds de eerste zogenaamde reageerbuisbaby, de in  geboren Louise

Brown, is de IVF-techniek overal geaccepteerd als mogelijkheid om de kin-
derwens van ouders te vervullen. Toch is de kans op succes nog steeds betrek-
kelijk klein en bedraagt zelfs voor de grotere en meer ervaren klinieken niet
meer dan zo’n %.
Bij een IVF-behandeling worden de rijpe eitjes van de vrouw verzameld en

in een kweekschaaltje samengebracht met het sperma van haar man of van
een donor. De bevruchting vindt dus buiten het lichaam plaats. Als de be-
vruchting tot stand komt en het eitje zich in vier cellen heeft gesplitst, wordt
een aantal van deze bevruchte eitjes teruggeplaatst in de baarmoeder van de
vrouw. Hoe meer eitjes worden teruggeplaatst, hoe groter de kans is op een
zwangerschap. Een rapport uit  laat zien dat de kans op zwangerschap bij
terugplaatsing van één eitje ,% was, bij terugplaatsing van twee eitjes ,%,
bij drie % en bij vier eitjes %.
Naarmate er meer eitjes teruggeplaatst worden, neemt de kans op meerlin-

gen natuurlijk toe. Slechts ,% van de zwangerschappen resulteerde in een
tweeling als één eitje werd teruggeplaatst, maar bij twee eitjes liep dit percen-
tage op tot ,, bij drie eitjes tot , en als vier eitjes werden teruggeplaatst,
lag het percentage op ,%.
Dezelfde percentages vindt men terug bij GIFT (Gamete Intrafallopian

Tube Transfer). Bij de GIFT-techniek worden eitjes en sperma ook bij elkaar
gebracht, maar direct daarna teruggeplaatst in de eileiders, zodat de bevruch-
ting in het lichaam van de moeder plaatsvindt.

Ethische dilemma’s

Verschillende ontwikkelingen in de medische wetenschap stellen de mens
voor ethische dilemma’s. Dat is ook het geval bij vruchtbaarheidsbehandelin-
gen. De dilemma’s zijn gecompliceerd omdat er op zijn minst drie mensen bij
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betrokken zijn: de moeder, de vader en de eventuele baby (of baby’s). Het
volgende geval illustreert enkele complicaties die zich kunnen voordoen.
Een stel van bijna veertig besloot opnieuw hulp te zoeken omdat ze graag

nog een kind wilden. Hun enige kind, een meisje van drie, was geboren na een
behandeling met ovulatiestimulerende middelen. Deze keer werd IVF aange-
raden. Bij de eerste poging werden bij de vrouw zeven rijpe eitjes weggeno-
men, waarvan er zes succesvol werden bevrucht. De gynaecoloog raadde de
ouders aan om vier embryo’s terug te plaatsen, aangezien dat de kans op één
kind enorm zou vergroten. Er zou een geringe kans zijn op een tweeling en de
kans op een vierling achtte hij te klein om in overweging te nemen.
Met vijf weken liet de echoscopie meer dan één embryo zien. Drie weken

later bleken zich vier foetussen ingenesteld te hebben. Na de eerste schrik
waren de ouders vooral bezorgd over het welzijn en de overlevingskansen
van de vierling. Zouden alle baby’s het halen? En als dat het geval zou zijn,
konden ze dan alle extra kosten opbrengen? Hoe moesten ze zoveel baby’s
voeden en verzorgen? Hoe konden ze ieder kind de liefde en individuele aan-
dacht geven die het verdiende? Zouden ze hun oudste dochter nog de aan-
dacht kunnen geven waaraan het meisje inmiddels gewend was? Toch had
een vierling ook iets spannends: wat zouden ze trotse ouders zijn. Al deze ge-
dachten spookten door hun hoofd.
De volgende dag confronteerde de gynaecoloog de ouders met de medede-

ling dat het waarschijnlijk het beste zou zijn om het aantal foetussen te redu-
ceren tot twee, door er twee in de baarmoeder te doden. Dit zou volgens hem
de kans op gezonde kinderen vergroten.
De ouders waren ontdaan. Geen van beiden had voorheen gehoord van

selectieve abortus en ze hadden dus nog nooit stilgestaan bij de implicaties.
De moeder vond het een vreselijk idee, terwijl de vader, een wetenschapper
die gewend was om kansen tegen elkaar af te wegen, vond dat de suggestie
serieus overwogen moest worden.
De ouders waren er altijd van uitgegaan dat hun ideale gezin uit twee kin-

deren zou bestaan. Ze hadden hulp gevraagd om één kind te krijgen en geen
vier. Aan de andere kant wilden ze geen baby opofferen nadat ze er zoveel
moeite voor hadden moeten doen. Hoe maak je de keuze ‘deze wel en die
niet’? Stel dat een van de overlevende baby’s een afwijking zou hebben of heel
moeilijk zou zijn? Hoe zouden de ouders zich dan voelen over het waarschijn-
lijk ‘perfecte’ kind dat ze hadden opgeofferd? En wat vindt het overlevende
kind van het gedrag van zijn ouders? Voelt hij zich schuldig, omdat hij wel
leeft? Tot slot kan de ingreep een van de overlevenden beschadigen of zelfs
leiden tot een miskraam van de hele zwangerschap. ‘Zelfs als we uiteindelijk
twee gezonde baby’s hebben, hoe zullen we ons dan als ouders voelen over de
twee dode baby’s? Kunnen we omgaan met de schuldgevoelens?’, zo vroegen
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de ouders zich af. Jammer genoeg zijn er maar weinig mensen met wie je over
deze dilemma’s kunt praten. Dit echtpaar, dat hoopte dat het tot de gelukkige
% van IVF-stellen zou behoren dat één kind krijgt, werd onverwacht ge-
confronteerd met een schijnbaar onoplosbaar ethisch dilemma.
Voor ieder paar ligt de balans tussen de risico’s en de voordelen anders,

maar allemaal krijgen ze te maken met angst en verantwoordelijkheid. Het is
dan ook niet vreemd als de toekomstige ouders het niet met elkaar eens kun-
nen worden over de juiste beslissing. Er is geen ‘juiste’ beslissing, omdat ie-
dere beslissing pijnlijk is en bepaalde risico’s met zich meebrengt. Toch zal
ieder echtpaar een snelle beslissing moeten nemen.
Zelfs echtparen die bewust kiezen voor selectieve abortus hebben op dat

moment steun nodig. Het komt nogal eens voor dat één of beide ouders in
een later stadium veel meer verdriet voelen dan ze hadden verwacht op het
moment dat ze de beslissing namen.

De nieuwe vruchtbaarheidsbehandelingen hebben nog andere dilemma’s ge-
creëerd. Wat dient er bijvoorbeeld te gebeuren met de embryo’s die niet zijn
teruggeplaatst? Moeten ze worden ingevroren en bewaard voor een volgende
poging? Is het in dat geval van belang voor de ouders of voor de kinderen dat
er een langere tijd zit tussen de conceptie en de geboorte? Of dat hun kinde-
ren van verschillende leeftijd zijn, terwijl ze op hetzelfde moment zijn ont-
staan? Als de embryo’s niet langer gewenst zijn, moeten ze dan vernietigd
worden of aan iemand anders worden geschonken? Mogen er experimenten
mee gedaan worden en zo ja, hoe lang?
De meest essentiële vraag is eigenlijk hoeveel embryo’s er zouden moeten

worden teruggeplaatst. Veel deskundigen raden aan niet meer dan drie em-
bryo’s terug te plaatsen. Enkelen vinden dat men, zeker bij een eerste poging,
slechts twee embryo’s moet terugplaatsen. Om bovengenoemde dilemma’s te
kunnen oplossen, dienen we eerst vast te stellen wie er moet beslissen: de
ouders, de artsen, de wet of alledrie?
De juridische aspecten zijn tot dusver buiten beschouwing gebleven. De

meeste zaken zijn niet bij wet geregeld en waar dat wel zo is, bestaan er ver-
schillen tussen de diverse landen. De genoemde dilemma’s zullen de vereiste
aandacht moeten krijgen van de behandelaars, de paren die in behandeling
zijn en van andere mensen die zich hard maken voor het welzijn en de rech-
ten van burgers en hun kinderen.
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De zwangerschap van een drieling of meer

De zwangerschap van een drieling of meer verloopt in principe hetzelfde als
een zwangerschap van een of twee baby’s. De moeders voelen zich wel vrese-
lijk dik en ondervinden sneller hinder van de zwangerschap. De kans op com-
plicaties zoals een hoge bloeddruk en een premature bevalling is echter groter
en daarom worden veel moeders op een bepaald moment opgenomen in het
ziekenhuis, zodat ze strikte bedrust kunnen houden. Een aantal moeders
brengt in de laatste maanden van de zwangerschap veel tijd door in bed, om-
dat de last die ze met zich meedragen zo zwaar is dat ze geen andere keuze
hebben.
De duur van de zwangerschap bij drielingen en meer varieert veel sterker

dan bij twee- en eenlingen. De meeste drielingen worden vóór  weken ge-
boren. De gemiddelde lengte van een eenlingzwangerschap is veertig weken.
Hoe meer baby’s er worden verwacht, hoe korter de zwangerschapsduur. Een
tweelingzwangerschap duurt gemiddeld  weken, een drielingzwangerschap
 weken en een vierlingzwangerschap , week.
De bevalling van een drieling hangt voor een deel af van de behandelende

gynaecoloog. Zo zal de ene gynaecoloog altijd een keizersnede uitvoeren bij
een drieling, terwijl anderen de voorkeur geven aan een natuurlijke bevalling,
tenzij er bijzonderheden zijn die een keizersnede noodzakelijk maken. Het
meest voorkomende probleem bij een meerlinggeboorte is een verkeerde lig-
ging, meestal een stuit, van een of meer baby’s.
Hoe meer baby’s er in de baarmoeder zitten, hoe kleiner de baby’s bij de

geboorte zijn. Voor een deel kan dat verklaard worden door de kortere zwan-
gerschapsduur. Bovendien kan de baarmoeder de laatste drie maanden de
baby’s niet meer zo goed voeden als wanneer er één baby was geweest. Geluk-
kig is er in de eerste kritische maanden voldoende voeding voor alle baby’s,
zodat baby’s die bijvoorbeeld tien weken te vroeg worden geboren meestal
niet kleiner zijn dan eenlingen die tien weken te vroeg worden geboren.
Toch zijn er ook drielingen die bij de geboorte stevige, gezonde baby’s zijn.

Ik heb genoeg drielingen gezien die direct na de bevalling met hun moeder
naar de kraamafdeling konden.

Supermeerlingen in het gezin

Het leven met een jonge drieling, laat staan met een vier-, vijf- of zesling, is in
veel opzichten een zwaardere versie van het leven met een tweeling. In verge-
lijking met tweelingen zijn er voor drielingen meer luiers, schone kleren en
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flesjes nodig. Ze maken meer lawaai en meestal meer rommel. Toch zijn er
een aantal verschillen, die belangrijk genoeg zijn om te bespreken.
Het grootste nadeel bij een drieling is dat een moeder maar twee armen

heeft en geen drie. Ik heb eens een moeder ontmoet die erin slaagde haar drie
kinderen tegelijk de fles te geven door in iedere hand een fles te nemen en de
derde tussen haar knieën te houden. Voor de meeste moeders is dit echter
niet weggelegd en het gemis van een derde hand is voor hen een groot nadeel.
Veel moeders van drielingen raken gefrustreerd, omdat ze niet in staat zijn
hun drie huilende baby’s op hetzelfde moment te troosten of om drie handjes
vast te houden bij het oversteken of, het belangrijkste van al, omdat ze niet
drie baby’s tegelijk kunnen dragen.

Broertjes en zusjes van de meerling

Een belangrijk probleem van grote meerlingen is het effect dat een meerling-
geboorte heeft op de andere kinderen in het gezin. Kinderen kunnen het ge-
voel krijgen dat ze er een beetje buiten vallen. De hele omgeving lijkt alleen
maar aandacht voor de meerling te hebben. Een voorbeeld hiervan is het uit-
sluiten van broers en zussen als er foto’s van de meerling worden gemaakt. Zo
ontstond een probleem tijdens het vormsel van een dertienjarige jongen
waarbij het hele gezin, inclusief de tienjarige drieling, aanwezig was. De aan-
wezige persfotograaf wilde na de plechtigheid een foto maken van de bisschop
met de drieling. De moeder vond dat de dertienjarige jongen er ook op moest.
Sommige gezinnen hebben er een strikte regel van gemaakt dat alleen foto’s
gemaakt mogen worden als de broertjes en zusjes er ook op mogen.
Het is weinig benijdenswaardig om de broer of zus van een drieling te zijn.

Ook al doen ouders erg hun best om broertjes en zusjes ook eens in het zon-
netje te zetten, meestal verdwijnen ze naar de achtergrond. Hun eventuele
bekendheid danken ze aan het feit dat ze de broer of zus van de drieling zijn.
De drieling vraagt niet alleen meer aandacht, maar krijgt die ook vanzelf van
familie, vrienden en toevallige voorbijgangers. Een broer of zus die aanzienlijk
ouder is dan de drieling, heeft meestal een verantwoordelijke, zij het wat on-
gewone rol in het gezin. Voor peuters is het meestal heel moeilijk als ze ineens
geconfronteerd worden met een trio dat alle aandacht krijgt. Ouders zouden
vrienden en familie moeten wijzen op de behoeften van de broertjes en zusjes
van de drieling zodat ze, ter compensatie, juist wat extra aandacht krijgen.
Rosemary zocht hulp omdat ze zich ernstig zorgen maakte om haar vier-

jarige dochtertje Louise. Voor de geboorte van haar drieling had Rosemary
altijd een bijzonder goede en hechte band met haar dochter gehad. Ze had
haar zo goed mogelijk voorbereid op de komst van de drie baby’s en steeds
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benadrukt dat Louise hierin een belangrijke rol zou spelen. Dit alles bleek
tevergeefs. Louise was vreselijk jaloers op haar kleine zusjes. Ze was extreem
ruw met de baby’s en vooral tegenover haar moeder vreselijk ongehoorzaam.
Ze weigerde ieder fysiek contact met haar moeder en wilde dus geen knuffels
of kusjes. Haar gedrag werd steeds moeilijker en veeleisender. Ze gedroeg zich
zo agressief tegenover de drieling dat ze geen moment alleen gelaten kon
worden met de baby’s.
Het was duidelijk dat Louise het nodig had om meer met haar moeder

alleen te zijn. Maar hoe kon Rosemary dat voor elkaar krijgen zonder hulp?
De enige regelmatige hulp die ze had, was iemand die Louise naar school
bracht en weer ophaalde. Voor Louise was dat geen goede oplossing. Het
werd vervolgens zo geregeld dat de hulp Louise niet meer naar school bracht
maar bij de drieling bleef, zodat Rosemary zelf Louise naar school kon bren-
gen en weer ophalen. Deze nieuwe regeling zorgde ervoor dat Louise haar
moeder iedere dag even voor zichzelf had, zonder voortdurend gestoord te
worden door de drieling.

De opvoeding

Het is moeilijk om een tweeling hetzelfde toe te staan als een eenling en bij
drie-, vier- of vijflingen wordt dat nog lastiger. In het belang van hun veilig-
heid zijn drielingen meestal aangewezen op een relatief kleine ruimte. Een
moeder van een driejarige vierling durfde alleen met haar vierling naar het
park als ze allemaal een tuigje om hadden.
Net als bij tweelingen is het belangrijk dat ieder kind als een individu wordt

gezien en behandeld. Vanuit dat oogpunt is het kind dat opvalt, vanwege ge-
slacht of omdat het de enige twee-eiige meerling is, soms in het voordeel. Het
kind dat makkelijk herkenbaar is, omdat het bijvoorbeeld de enige jongen is
of omdat hij/zij niet eeneiig is, heeft een grotere kans om behandeld te wor-
den als een afzonderlijk individu.
Terwijl de eigen identiteit van het ‘afwijkende’ kind beter gewaarborgd is,

kan het gebeuren dat daardoor zijn relatie met de andere kinderen minder
hecht wordt. Twee- of meerlingen die identiek zijn (of hetzelfde geslacht heb-
ben) blijken meer met elkaar op te trekken. In een gezin was het roodharige
grotere meisje tot haar derde jaar de aanvoerder van de drieling. Daarna werd
ze zich in toenemende mate bewust van de hechte eenheid die haar kleinere
blonde zusjes vormden. Deze eeneiige meisjes trokken niet alleen heel veel
aandacht, ze sloten haar ook steeds vaker buiten, waardoor haar zelfvertrou-
wen werd ondermijnd.
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In sommige gevallen ontstaat het isolement van een van de meerlingkinde-
ren door de houding van de moeder. Zo bleek de moeder van een vierling
haar eerstgeboren jongen niet te kunnen vergeven dat zijn moeilijke bevalling
leidde tot een keizersnede voor de andere drie. Voor een buitenstaander leek
dit kind niet lastiger dan de drie jongsten, maar de moeder sprak altijd over
hem als ‘dat lastpak’. Onvermijdelijk ging het kind zich op den duur dan ook
steeds meer naar zijn reputatie gedragen.
Een ander belangrijk issue waar ouders mee te maken krijgen, is de keuze

om de kinderen samen of apart naar school te laten gaan. Als er niet genoeg
parallelklassen zijn om alle kinderen te scheiden, staan ouders voor de lastige
keuze om te bepalen welke kinderen samen en wie er apart naar school gaat.

Hulpverlening

Uit een onderzoek van Esther Goshen Gottstein onder Israëlische gezinnen
bleek dat het voor moeders bijzonder moeilijk is om er voor meerdere kinde-
ren tegelijk te zijn. Moeders met ervaring, bijvoorbeeld peuter- en kleuterleid-
sters, bleken daarbij iets in het voordeel. Zij waren gewend om hun aandacht
over meerdere kinderen te verdelen.
Een sterke moeder met een ‘makkelijke’ tweeling redt het meestal prima in

haar eentje. Een moeder van een drieling zou niet in haar eentje voor drie
baby’s moeten hoeven zorgen. Het is zeer vermoeiend; er is eenvoudigweg te
weinig tijd om alles te doen wat er moet gebeuren. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat het huishouden en de verzorging van een drieling , uur per week
eist. Het probleem is dat een week maar  uur telt.

Hulpverlening aan gezinnen met drielingen is in de praktijk in veel gevallen
inadequaat. Het duurt vaak te lang voordat er hulp komt. Op het moment dat
er eindelijk hulp komt, zijn veel ouders ziek of uitgeput. Voor veel gezinsver-
zorgsters en ouders zijn de praktische problemen die zich voordoen bij de
verzorging van meerdere baby’s ontmoedigend.
Wat is de beste hulp? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, omdat

hij afhankelijk is van de beschikbare hulp en de wensen van de ouders. Welke
taken willen de ouders delegeren en wat willen ze graag zelf doen?
Vitale grootouders die in de buurt wonen en veel vrije tijd hebben, zijn van

onschatbare waarde. Helaas zijn er maar weinig gezinnen met zulke grootou-
ders. De meeste gezinnen met een drieling zijn het beste geholpen als ze regel-
matig hulp krijgen van vrienden of familie. Veel familieleden en vrienden
worden overweldigd door het vele werk en de zorgen die een drieling met
zich meebrengt. Vaak hebben ze het idee dat de hulp die zij te bieden hebben
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zo gering is dat ze er maar helemaal mee stoppen. Er zijn ook gevallen bekend
van grootouders die niet langer bij het gezin kwamen, omdat ze de drukte niet
meer aankonden. Er waren er zelfs bij die naar een andere buurt verhuisden.
Een Londense moeder die zich in haar eentje door de dagen heen worstelde

met een vierjarige dochter en een drieling van zes maanden, kreeg te horen
dat als ze het niet alleen zou redden, de drie baby’s opgenomen konden wor-
den. Bang dat de baby’s haar afgenomen zouden worden, ploeterde de moe-
der nog een paar weken door, totdat ze uiteindelijk totaal instortte. Sommige
hulpverleners realiseren zich niet dat het voor moeders niet gemakkelijk is
om toe te geven dat ze hulp nodig hebben, omdat ze het alleen niet meer
redden. Als de moeder om hulp vraagt, moet dat gerespecteerd worden. Het
duurde een week voordat een andere moeder genoeg moed had verzameld
om tegen haar maatschappelijk werkster te zeggen dat ze de situatie niet lan-
ger aankon. De enige reactie van de maatschappelijk werkster was: ‘Nou, je
doet het nog steeds, dus het komt wel goed.’ Voor de moeder werd hiermee de
laatste hoop op hulp de grond in geboord.
In een ander geval moest een gezonde vierling een extra week op de specia-

le-zorgafdeling van een ziekenhuis verblijven, omdat er niemand beschikbaar
was om de moeder thuis te helpen met haar vier baby’s en de drie andere
kinderen. De kosten van een week ziekenhuisverblijf voor vier baby’s zijn
vele malen hoger dan die van een gezinshulp.
Een moeder van een zes maanden oude vierling en een peuter van drie, was

na een half jaar ploeteren ten einde raad en stuurde twee van haar vier baby’s
naar haar ouders in Kenya. Toen de kinderen een jaar later terugkwamen,
herkenden ze hun moeder niet meer. De twee baby’s gedroegen zich maan-
denlang problematisch. De lange-termijnkosten van dit soort noodgrepen en
de aantasting van het menselijk geluk en welzijn kunnen enorm zijn.
Het is belangrijk om al vroeg in de zwangerschap hulp te regelen (gezins-

verzorgsters, babysitters of stagiaires), omdat dit veel tijd kost, zeker als men
afhankelijk is van bureaucratische instellingen. In Nederland zijn geen stan-
daardvoorzieningen voor ouders van grotere meerlingen. Het verschilt per
gemeente in hoeverre er aanspraak kan worden gedaan op professionele
hulp, zoals thuiszorg, die enkel wordt toegewezen aan ‘noodgevallen’. De re-
den dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, is dat het veel moeite kost om
ervoor in aanmerking te komen en dat het een prijzige aangelegenheid is van-
wege de verplichte eigen bijdrage.
De hulpvraag van ouders is afhankelijk van hun individuele behoeften.

Sommigen willen vooral hulp bij de verzorging van de baby’s, zodat ze zelf
wat meer tijd hebben voor de andere kinderen of voor zichzelf. Anderen wil-
len graag huishoudelijke hulp, zodat ze zich helemaal op de baby’s kunnen
richten. Welke vorm van hulp ouders ook willen, het betekent altijd dat er
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vreemden over de vloer komen. Voor sommige moeders of echtparen kan dit
bijzonder vermoeiend zijn. Vooral ouders die erg op zichzelf zijn en veel
waarde hechten aan hun privacy, ervaren deze aanwezigheid van iemand van
‘buiten’ als een extra belasting.
Veel moeders hebben er moeite mee als ze anderen zien ‘moederen’ over

hun baby’s. Ze willen de kinderen voor zichzelf en verlangen ernaar om ieder
kindje de liefde en aandacht te geven die het zou hebben gekregen als het een
eenling was geweest. Een moeder van een vierling vertelde dat ze jaloers was
als de kinderverzorgster een baby oppakte, vooral als de baby zich snel door
haar liet troosten. Ze was zich terdege bewust van het irrationele van haar
gevoelens, omdat ze zelf immers niet in staat was vier baby’s tegelijk te troos-
ten of te voeden.

Borstvoeding

Uit een onderzoek onder gezinnen met drielingen is gebleken dat iets meer
dan de helft van de moeders de baby’s borstvoeding gaf. Sommige moeders
gaven alleen de eerste weken borstvoeding. Ongeveer % gaf langer dan twee
maanden borstvoeding. Deze moeders ontwikkelden meestal een systeem
waarbij de baby’s afwisselend de borst en de fles kregen. Een moeder voedde
haar drieling helemaal met borstvoeding. De baby’s mochten om de beurt aan
de borst en tussen de voedingen door wist ze voldoende melk af te kolven
voor twee flesjes. Ik heb nog twee andere moeders gekend die hun drieling
uitsluitend met borstvoeding hebben gevoed. Mevrouw Keys zou haar in 

geboren vierling de eerste negen maanden uitsluitend borstvoeding hebben
gegeven. Een andere vierlingmoeder koos er bewust voor om tijdens iedere
voeding één baby de borst te geven zodat ze met elke baby om de beurt een
half uurtje alleen was.

Vervoer

Het vervoer van drie of meer baby’s is altijd een probleem. In het begin is een
ruime tweelingkinderwagen meestal voldoende en als de baby’s groter zijn,
hebben de meeste moeders een drielingbuggy of een tweelingbuggy waar ze
een losse buggy aan vast kunnen maken.
Veel moeders vinden het een onmogelijke opgave om in hun eentje met de

kinderen op stap te gaan en blijven dus meestal maar thuis. Deze vrouwen
komen makkelijk in een isolement terecht. Een simpel bezoekje aan het zie-
kenhuis is meestal een zware beproeving, omdat de moeder eenvoudig han-
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den te kort komt. Hulpverleners zouden meer oog moeten hebben voor de
behoeften van deze gezinnen. De meeste gezinnen moeten een bestelauto of
zelfs een minibus aanschaffen om hun baby’s te vervoeren. In de meeste ge-
vallen lukt het niet om bij de ingang van openbare gebouwen te parkeren,
zodat de ouder nog een flink stuk moet lopen met de baby’s. Een gezin met
een vierling ontdekte echter dat ze altijd een parkeerplaats bij de ingang kre-
gen als ze van tevoren even belden met de betreffende instelling.

Extra kosten

Een meerling brengt aanzienlijk meer kosten met zich mee dan een aantal
eenlingkinderen die na elkaar worden geboren. Het grootste verschil ontstaat
doordat een meerling alles op hetzelfde moment nodig heeft, terwijl eenlin-
gen in elkaars spullen groeien. Ouders die al een kind hebben, hoeven voor
een tweede eigenlijk niets meer aan te schaffen omdat ze alles nog hebben.
Ouders van een drieling of meer hebben heel veel spulletjes tegelijk nodig.
Drie (of meer) bedjes, autostoeltjes, kinderstoelen, speciale kinder- en wan-
delwagens, stapels kleertjes in dezelfde maat en niet te vergeten veel luiers,
flessen en babyvoeding. Alles moet in veelvoud worden aangeschaft en dan
hebben we het nog niet eens over de extra kosten van een groter huis en een
grotere auto.
Hier komt bij dat een werkende moeder na de geboorte van drie of meer

baby’s langer thuis blijft. De vader wordt heen en weer geslingerd tussen het
idee dat hij méér moet werken om extra geld te verdienen en dat hij eigenlijk
minder zou moeten werken zodat hij zijn vrouw met de baby’s kan helpen.

Belangstelling

Drie baby’s in een wandelwagen trekken veel aandacht. Er zijn maar weinig
voorbijgangers die niet omkijken en het is dan ook niet verwonderlijk dat er
in de media veel belangstelling is voor meerlingen. Sommige gezinnen vinden
al deze aandacht wel aardig en enkele zullen er financieel gezien zelfs profijt
van hebben. De meeste ouders en kinderen vinden al die aandacht op den
duur echter alleen maar vervelend. Een gezin wist het aantal belangstellenden
rondom de kinderwagen met hun drieling fors te beperken door een groot
bord op de wagen te bevestigen met het opschrift: ‘Donaties zijn welkom!’
De meerling die de meeste publiciteit heeft gekregen, zijn waarschijnlijk de

identieke vijflingzusjes Dionne uit Canada. In de jaren dertig werd er een on-
derneming rondom de meisjes opgebouwd, waarin miljoenen omgingen. Er
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werd een speciale ‘arena’ gebouwd waarin de kinderen konden spelen, terwijl
duizenden bezoekers toekeken alsof ze in de dierentuin waren. Zonder deze
extra inkomsten waren de ouders nooit in staat geweest de meisjes te voeden
en te kleden. Maar dit verlies van hun privacy, dat een enorme aantasting van
de kwaliteit van hun gezinsleven betekende, moet wel een heel zwaar offer
zijn geweest.
Ouders van drielingen voelen zich nogal eens gekwetst door onnadenkende

of opdringerige opmerkingen van vrienden of vreemden. Hoe onrechtvaardig
ook, het blijkt dat vooral ouders die door een onvruchtbaarheidsbehandeling
een drieling hebben gekregen, veel kritische opmerkingen krijgen. ‘Je hebt het
toch zelf gewild’, is wel heel cru om te zeggen tegen een paar dat jarenlang
alles geprobeerd heeft om één kind te krijgen.

Ondanks alle moeilijkheden groeien de meeste meerlingkinderen op tot ge-
zonde volwassenen met een normale intelligentie. Toch is tot nu toe geen
groot onderzoek verricht dat alle aspecten van de ontwikkelingen van meer-
lingen vergelijkt met die van eenlingen. Een onderzoek naar de groei en het
gewicht van meerlingen toonde aan dat de meeste kinderen een gemiddelde
lengte hebben, maar dat ze toch iets korter en aanzienlijk lichter zijn dan hun
broertjes of zusjes die als eenling geboren zijn.
Als gevolg van extreme prematuriteit zal een kleine groep drielingkinderen

gehandicapt zijn. De problemen die hierdoor ontstaan, zijn ten dele vergelijk-
baar met problemen van ouders van een- en tweelingen. Voor de ouders
wordt de belasting echter aanzienlijk groter als er twee of meer baby’s zijn,
waarvan er een of meerdere gehandicapt zijn.
Veel ouders van tweelingen zijn blij als ze de kans krijgen om elkaar te

ontmoeten. Dit geldt nog sterker voor ouders van drie-, vier- of vijflingen.
Veel van deze ouders hebben nog nooit een drieling ontmoet, laat staan ge-
sproken met ouders over praktische zaken die het leven met een drieling met
zich meebrengt. In verschillende landen zijn er groepen opgericht voor deze
ouders. De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM)
heeft een ‘Werkgroep Drieling en meer’(drieling@nvom.net). Ook organi-
seert de NVOM jaarlijks een Landelijke Meerlingendag, waar ouders en kin-
deren elkaar kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen en ervaringen
te delen.
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De leefwereld van tweelingen

Nancy L. Segal, Kevin A. Chavarria en Joanne Hoven Stohs

Inleiding

Onderzoek bij eeneiige en twee-eiige tweelingen is in verschillende opzichten
interessant. In de eerste plaats kunnen we door vergelijking van lichamelijke
gelijkenis en gedragsovereenkomsten bij eeneiige en twee-eiige tweelingen
vaststellen in hoeverre genetische aanleg en omgeving van invloed zijn op ge-
drag en lichamelijke kenmerken, zoals intelligentie, sociale intimiteit, lengte
en gewicht. Deze informatie bepaalt hoe wij de individuele verschillen tussen
niet-tweelingen interpreteren. In de tweede plaats is de prenatale en postnata-
le omgeving van tweelingen anders dan die van niet-tweelingen. Tweelingen
hebben dezelfde prenatale omstandigheden, bereiken gelijktijdig bepaalde
mijlpalen in hun ontwikkeling en krijgen wat minder individuele aandacht
van hun ouders. Vanwege de toename van het aantal tweelingen in westerse
landen is er steeds meer behoefte aan professioneel onderzoek dat inzicht
biedt in de specifieke ontwikkelingskenmerken van tweelingen.
Tweelingonderzoek is nog om een andere reden interessant en belangrijk.

Vergelijkingen tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen kunnen veel inzicht
bieden in de factoren die bepalend zijn voor de aard en kwaliteit van sociale
relaties. We kunnen dit onderzoeken door de sociale relatie tussen een- en
twee-eiige tweelingen te vergelijken. Het onderzoek richt zich op de tweeling
als paar en niet op het individuele gedrag van de tweelingbroer of -zus. Over
dit specifieke gedragsterrein gaat het in dit hoofdstuk. De volgende vragen
komen aan de orde: In welke opzichten verschilt de relatie tussen eeneiige
tweelingen van die tussen twee-eiige tweelingen? Wat betekenen de verschil-
len in deze band voor de relaties met andere familieleden, zoals broers en
zussen, ouders en kinderen, en neven en nichten?
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Onderzoek naar tweelingrelaties

Tweelingen die samen opgroeien

Uit het meeste onderzoek naar sociale verbondenheid blijkt dat eeneiige twee-
lingen een hechtere band met elkaar hebben dan twee-eiige tweelingen. Dat
lijkt algemeen op te gaan, ongeacht leeftijd, geslacht, sociale achtergrond en
etnische afkomst van de tweelingen.
Onderzoekers hebben vergeleken hoe eeneiige en twee-eiige tweelingen

vragenlijsten over hun sociale relaties beantwoordden en constateerden dat
eeneiige tweelingen in de puberteit vaker hun tweelingbroer of -zus als favo-
riet gezelschap noemden dan twee-eiige tweelingen. Verder noemden meer
eeneiige tweelingen dan twee-eiige tweelingen hun tweelingbroer of -zus als
het familielid dat hen het beste begreep. Ook is gevonden dat eeneiige twee-
lingen meer overeenstemming vertoonden in de tevredenheid over hun on-
derlinge band dan twee-eiige tweelingen. In een aantal opzichten was er ech-
ter geen verschil tussen de twee soorten tweelingen, bijvoorbeeld bij de vraag
hoe vaak ze ruzie hadden. Eeneiige tweelingen beschouwden de tweelingbroer
of -zus vaker als hun beste vriend(in) dan twee-eiige tweelingen. Er was ech-
ter geen verschil in de mate van intimiteit tussen eeneiige en twee-eiige twee-
lingen. Eeneiige tweelingen wonen na de puberteit dichter bij elkaar dan
twee-eiige tweelingen en zij hebben meer contact en ondervinden meer steun
en emotionele verbondenheid van elkaar. Anders dan bij twee-eiige tweelin-
gen lijkt de gehechtheid en de tevredenheid over de relatie bij eeneiige twee-
lingen los te staan van de frequentie van het contact. Anders gezegd, de kwa-
liteit van de band tussen een eeneiige tweeling hangt niet samen met hoe vaak
zij elkaar spreken, terwijl dat voor twee-eiige tweelingen wel geldt. Zowel ge-
netische als relationele processen spelen een rol bij de ontwikkeling van een
hechte band tussen volwassen tweelingen. Specifieker geformuleerd blijkt het
zo te zijn dat ‘gewone’ broers en zussen een minder hechte band hebben dan
tweelingbroers en -zussen; en twee-eiige tweelingen hebben weer een minder
hechte band met elkaar dan eeneiige tweelingen.
Engelse onderzoekers vonden meer ‘positiviteit’ en minder ‘negativiteit’ bij

eeneiige tweelingen in de puberteit, in vergelijking met twee-eiige tweelingen,
volle broers en zusters, en halfbroers en -zussen. Stiefbroers en -zussen lieten
echter minder negativiteit (en positiviteit) zien dan eeneiige tweelingen. De
onderzoekers suggereerden dat de band tussen adoptiebroers en -zussen mo-
gelijk wat vrijblijvender van aard is. Ander onderzoek liet kort geleden zien
dat eeneiige tweelingkinderen meer op elkaar zijn afgestemd dan twee-eiige.
Twee-eiige tweelingen van hetzelfde geslacht hadden minder waardering voor
hun tweelingbroer of -zus dan eeneiige tweelingen of tweelingen van ge-
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mengd geslacht. Interessant is dat uit een onderzoek onder Deense tweelin-
gen bleek dat het percentage suïcides bij tweelingen lager lag dan bij niet-
tweelingen. (Er was geen verschil in de kans op suïcide tussen eeneiige en
twee-eiige tweelingen.) De verklaring voor deze uitkomst werd gezocht in
hun sterke familieband.
Het observeren van de interactie tussen tweelingen, zowel in een semi-na-

tuurlijke als natuurlijke setting, biedt een waardevolle aanvulling op de gege-
vens die uit vragenlijsten worden verkregen. In  bestudeerde Von Brac-
ken jonge eeneiige en twee-eiige tweelingen die onafhankelijk van elkaar
rekentaken moesten uitvoeren, zowel bij elkaar in een kamer als alleen. Een-
eiige tweelingen bleken vaker ongeveer dezelfde hoeveelheid werk af te heb-
ben, zowel wanneer zij bij elkaar hadden gezeten als wanneer zij alleen in een
kamer hadden gewerkt. (Als de tweeling in dezelfde kamer zat, konden zij
niet zien waar de ander mee bezig was, maar ze konden wel een indruk krij-
gen van het tempo waarin de ander werkte.) De twee-eiige tweelingen daar-
entegen vielen uiteen in twee groepen. Twee-eiige tweelingen die meenden
dat zij ongeveer even slim waren, wedijverden met elkaar. Twee-eiige twee-
lingen die wisten dat de een meer kon dan de ander, waren niet gemotiveerd
om erg hard te werken. Gesuggereerd werd dat de tweelingbroer of -zus met
meer capaciteiten zich daarvan bewust was en het daarom niet nodig vond
om extra hard te werken, aangezien het succes toch al vaststond. En de zwak-
kere van de twee geloofde er ook niet in dat hij/zij de ander zou kunnen even-
aren en probeerde het daarom niet eens.
Ikzelf zag bij jonge eeneiige tweelingparen die samen een puzzel moesten

maken, een grotere mate van samenwerking dan bij twee-eiige tweelingparen.
Deze puzzelsessies werden gefilmd en door onafhankelijke juryleden op een
aantal gedragsaspecten beoordeeld. Een opvallend resultaat was dat eeneiige
tweelingen er vaker in slaagden om een puzzel binnen de toegestane tijd af te
krijgen dan twee-eiige tweelingen. Ook op de volgende punten scoorden een-
eiige tweelingen hoger dan twee-eiige tweelingen: de hoeveelheid tijd waarin
de puzzel precies tussen de tweeling in bleef liggen, hoe vaak de een naar het
werk van de ander keek en het aantal positieve gezichtsuitdrukkingen. Bij
twee-eiige tweelingen lag de puzzel langere tijd dichter bij een van de twee,
was er meer onderling verschil in de mate waarin van de activiteit werd weg-
gekeken en was vaker sprake van agressieve lichamelijke gebaren.
In een vervolgstudie werden deze gefilmde interacties voor een algemene

indruk voorgelegd aan drie beoordelaars . Dit waren een praktiserende psy-
choloog (een vrouw) en twee post-doctoraalstudenten gedragswetenschappen
(een man en een vrouw) die stage liepen bij een psychiatrische instelling.
Deze personen wisten niet of de tweelingen een- of twee-eiig waren en waren
ook niet bekend met tweelingonderzoek. Uit de beoordelingen van de drie
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bleek dat er bij eeneiige tweelingen sprake was van meer wederkerigheid, sa-
menwerking, inschikkelijkheid, betrokkenheid en een grotere bijdrage dan bij
twee-eiige tweelingparen.
Onderzoekers in Singapore hebben de sociale relatie tussen jonge eeneiige

en twee-eiige tweelingen ook vergeleken tijdens een reeks gemeenschappelijke
activiteiten. Eeneiige tweelingen waren bij deze gemeenschappelijke sessies
coöperatiever dan twee-eiige. Dat was echter alleen het geval bij spelletjes
waarin een gelijke beloning onzeker was. Eeneiige tweelingen vertoonden
sterker competitief gedrag dan twee-eiige tweelingen in onderzoeksomstan-
digheden waarin een gelijke beloning voor beiden vaststond. De onderzoekers
suggereerden dat de gelijke beloning de eeneiige tweeling de kans gaf om ‘de
dominantie te testen’, omdat het slechts een minimale druk op de relatie
legde.
Bij een ander experiment kregen jonge eeneiige en twee-eiige tweelingen de

opdracht om met een rode pen reeksen kleine figuurtjes te volgen. Zij kregen
daarbij te horen dat hun score werd bepaald door de hoeveelheid werk die ze
zouden afhebben. In de ene setting haalden zij punten voor zichzelf, in de
andere setting verdienden zij punten voor de ander. Opmerkelijk was dat zo-
wel de eeneiige als twee-eiige tweelingen voor zichzelf harder werkten dan
voor hun tweelingbroer of -zus. Dat verschil was bij eeneiige tweelingen ech-
ter kleiner dan bij twee-eiige. Het is mogelijk dat de nauwere samenwerking
tussen een eeneiige tweeling het resultaat is van een betere beheersing van
zelfzuchtigheid.
In een ander onderzoek werd de ‘dichtstbijzijnde ander’ van eeneiige en

twee-eiige tweelingen in kaart gebracht in parken en speeltuinen waar de
tweelingen vrij mochten spelen. Eeneiige tweelingen bleven dichter bij elkaar
en vertoonden meer betekenisvolle interacties (bijv. iets tegen elkaar zeggen)
dan twee-eiige tweelingen. Uit een onderzoek naar de bereidheid om anderen
te helpen, bleek dat personen die niet tot een tweeling behoorden, zich nau-
wer verbonden voelden met een denkbeeldige identieke tweelingbroer of -zus
dan met andere familieleden, zowel bestaande als fictieve.
De relatie tussen tweelingen die samen zijn opgegroeid, wordt ook duide-

lijk uit een aantal levensgeschiedenissen die ik heb opgetekend. Eén verhaal
gaat over een vrouwelijke eeneiige tweeling, van wie er een onvruchtbaar was.
Na een reeks vergeefse pogingen om zwanger te raken besloot haar tweeling-
zuster een kind voor haar te dragen. De zwangerschap werd tot stand ge-
bracht door de vruchtbare zuster (die al twee kinderen had) kunstmatig te
insemineren met sperma van haar zwager. Aangezien een eeneiige tweeling
genetisch identiek is, was het kind biologisch gezien even nauw verwant aan
haar moeder als aan haar tante. Een paar jaar later droeg de vruchtbare zuster
nog een tweede kind voor haar tweelingzus.
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Een dergelijke hechte band zagen we ook bij enkele vrouwelijke eeneiige
tweelingparen, waarvan er een in de vroege volwassenheid van geslacht was
veranderd. Deze tweelingzusters bevestigden dat zij van de ander de onvoor-
waardelijke steun en acceptatie hadden gekregen die zij nodig hadden. Een-
zelfde mate van begrip werd tot uitdrukking gebracht door twee heteroseksu-
ele leden van een drieling, van wie de derde broer homoseksueel was. Het is
opvallend dat deze tweelingen en drielingen op tal van punten (interesses,
talenten, gebaren) sterke gelijkenis vertoonden, terwijl er ook zulke belang-
rijke verschillen waren.

Tweelingen die gescheiden opgroeien

In de hierboven besproken onderzoeken richtte de aandacht zich op tweelin-
gen die samen zijn opgegroeid. Het is begrijpelijk dat tweelingen die samen
opgroeien een hechte sociale band ontwikkelen. Het is echter interessant om
na te gaan of we dit ook terugvinden bij tweelingen die vanaf de geboorte
gescheiden zijn opgegroeid en pas als volwassenen zijn herenigd. Tweelingen
die apart zijn grootgebracht, voegen een ander perspectief toe aan de sociale
interactie binnen een familie, omdat zij geen gemeenschappelijke achtergrond
hebben. En wat belangrijker is, veel van deze tweelingen zijn in hun adoptie-
gezin opgegroeid met niet-verwante broers en zusters. Die situatie maakt het
mogelijk om een vergelijking te trekken tussen de sociale relatie van paren bij
wie alleen een genetische band bestaat en paren die wel samen opgroeien
maar niet biologische verwant zijn. Op dit punt zijn een aantal informatieve
onderzoeken gedaan, waaruit enkele opzienbarende resultaten naar voren
zijn gekomen.
In de vroege onderzoeken naar gescheiden opgegroeide eeneiige tweelin-

gen is een korte levensbeschrijving van beide helften beschikbaar. Veertig
van een groep van  tweelingparen ontwikkelden alsnog een hechte band
met elkaar. Bij slechts veertien paren was dat niet het geval. Over de reste-
rende tweeëntwintig paren was onvoldoende informatie beschikbaar om de
sociale situatie te kunnen beoordelen. Twee belangrijke vergelijkingsgroepen
– gescheiden opgegroeide twee-eiige tweelingen en niet-verwante broers en
zusters die wel met de tweelingen waren opgegroeid – zijn echter in dit vroege
onderzoek niet meegenomen. In een recentere studie, die hieronder wordt
besproken, zijn de sociale relaties tussen deze drie groepen wel vergeleken.
De deelnemers van een onderzoek in Minnesota naar gescheiden opge-

groeide tweelingen werd gevraagd naar hun onderlinge relaties. De belang-
rijkste resultaten waren dat eeneiige tweelingen die gescheiden zijn opge-
groeid, een grotere mate van sociale verbondenheid en vertrouwdheid (ten
opzichte van hun tweelingbroer of -zus) lieten zien dan twee-eiige tweelingen
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in dezelfde situatie. Zowel eeneiige als twee-eiige tweelingen die gescheiden
waren opgegroeid, gaven aan zich sterker verbonden en vertrouwder te voe-
len met hun pas hervonden tweelingbroer of -zus dan met hun niet-verwante
broers en zussen met wie ze waren opgegroeid. Verrassend genoeg bleek er
nauwelijks een objectief verband te bestaan tussen het gevoel van verbonden-
heid aan de ene kant en overeenkomsten in persoonlijkheid, opleiding, waar-
den en interesses aan de andere kant. Het is mogelijk dat de overeenkomsten
tussen de tweelingen in de zelfomschreven gedragskenmerken op dit punt
minder zwaar wegen dan de gelijkenis zoals zij die zelf ervaren. Anders ge-
zegd, de mate waarin tweelingen gevoelig zijn voor hun onderlinge gelijkenis,
zou belangrijker kunnen zijn voor hun sociale relatie dan de werkelijke of
meer objectief vastgestelde overeenkomsten.
Het verhaal van Jack en Oskar is een fascinerend portret van eeneiige twee-

lingbroers die bij de geboorte van elkaar gescheiden zijn. Jack werd grootge-
bracht door zijn joodse vader in het door de Engelsen bestuurde Trinidad.
Oskar groeide op bij zijn katholieke moeder in nazi-Duitsland. Ondanks die
verschillende omstandigheden ontwikkelden deze twee genetisch identieke
personen een vergelijkbare persoonlijkheid, hetzelfde temperament en de-
zelfde gewoonten. Beide tweelingbroers werden bijvoorbeeld snel boos, nies-
den hard in een lift en spoelden het toilet zowel vóór als na gebruik door.
Toen zij in de twintig waren, hadden ze een korte ontmoeting, maar die ver-
liep niet goed. Zij ontmoetten elkaar opnieuw bij het tweelingonderzoek in
Minnesota. In de daaropvolgende jaren hebben zij geprobeerd hun verschil-
len te overwinnen en de positieve gevoelens die zij voor elkaar hadden, te
versterken. Als zij geen tweeling waren geweest, hadden ze daar wellicht niet
zo hun best voor gedaan.

Semi-tweelingen

Semi-tweelingen zijn biologisch niet-verwante kinderen van dezelfde leeftijd
die vanaf de geboorte samen zijn opgegroeid. Semi-tweelingen vormen een
betere vergelijkingsgroep voor gescheiden opgegroeide eeneiige tweelingen
dan gewone niet-verwante broers of zussen, omdat semi-tweelingen dezelfde
leeftijd en opvoedingsachtergrond hebben. Semi-tweelingen zijn in feite pre-
cies het tegenovergestelde van gescheiden opgegroeide eeneiige tweelingen:
laatstgenoemden delen hun genetische aanleg, maar niet hun omgeving, ter-
wijl semi-tweelingen juist hun omgeving delen, maar geen gemeenschappe-
lijke genen.
In het kader van een onderzoek naar semi-tweelingen in Fullerton werden

ouders ondervraagd over de sociale relaties van hun jonge semi-tweelingkin-
deren. Volwassen semi-tweelingen beantwoordden de vragen zelf. Er werden
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ook relevante gegevens ingewonnen bij deelnemers van TAPS (tweelingen,
adoptiekinderen, vrienden, broers en zusters), een samenwerkingsproject tus-
sen verschillende Amerikaanse universiteiten. In het kader van dit project
wordt gekeken naar de invloed van genetische aanleg en omgeving op intelli-
gentie, sociale relaties en gedragsaanpassing bij eeneiige tweelingen, twee-
eiige tweelingen, volle broers en zusters, semi-tweelingen en goede vrienden,
allen in de leeftijd van  tot  jaar.
De eerste resultaten bij twee twee-eiige tweelingbroers in de tienerleeftijd

en een ongeveer even oude adoptiebroer, zijn informatief. Beide tweeling-
broers typeerden de band met de andere tweelingbroer als ‘hechter dan met
een beste vriend’, maar de band met de adoptiebroer als ‘even hecht als met
een gewone vriend’. De adoptiebroer omschreef de band met de ene tweeling-
broer als ‘hechter dan met een beste vriend’ en die met de andere tweeling-
broer als ‘hechter dan met een gewone vriend, maar niet zo sterk als met een
beste vriend’. Deze bevindingen zijn afkomstig uit één gezin. Als dit patroon
zich herhaalt, ondersteunt dat de resultaten van tweelingonderzoek en andere
studies waaruit blijkt dat er een positief verband bestaat tussen sociale ver-
bondenheid en genetische verwantschap.

Het verlies van een tweelingbroer of -zus

De dood van een tweelingbroer of -zus is een van de ingrijpendste vormen
van verlies, die vergezeld gaat van een diepe, langdurige rouw. In veel opzich-
ten loopt het verlies van een eeneiige of twee-eiige tweelingbroer of -zus pa-
rallel aan het patroon dat we in de tweelingrelaties zien. Dat wil zeggen dat
eeneiige nabestaanden een intenser verdriet te verwerken hebben dan twee-
eiige nabestaanden. Er zijn een aantal studies die deze bevinding illustreren.
Als aan tweelingen in de middelbare-schoolleeftijd wordt gevraagd welk

familielid zij het meest zouden missen als die persoon zou overlijden, wordt
het meeste de moeder genoemd, gevolgd door de tweelingbroer of -zus en de
vader. De tweelingbroer of -zus werd genoemd door % van de eeneiige
tweelingen, % van de twee-eiige tweelingen van hetzelfde geslacht en door
% van de tweelingen van gemengd geslacht. Voor eeneiige tweelingen en
twee-eiige tweelingen van hetzelfde geslacht weegt het verlies van de ander
zwaarder dan voor tweelingen van gemengd geslacht. De getroffen tweelingen
scoorden op onderdelen van een vragenlijst over rouwverwerking (bijv. wan-
hoop, sociaal isolement) hoger dan  personen die niet tot een tweeling be-
hoorden. Eeneiige nabestaanden scoorden op vijf van de negen onderdelen
hoger dan twee-eiige. Er werd een positief verband gevonden tussen de socia-
le intimiteit tussen de tweelingen en de intensiteit van het verdriet, dat zich op
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zijn beurt weer vertaalde in lichamelijke symptomen en het vermogen om het
verlies te boven te komen.
Uit ander onderzoek bleek dat de intensiteit van het verdriet na overlijden

van de tweelingbroer of -zus (zowel bij eeneiige als twee-eiige tweelingen)
groter was dan het verdriet van tweelingen na overlijden van moeder, vader,
andere broers of zusters, oma’s, opa’s, tantes, ooms of neven en nichten. Dat
verschil bleek alleen nog maar groter als alleen naar de eeneiige tweelingen
werd gekeken. De rouwperiode duurde bij eeneiige tweelingen ook langer
dan bij twee-eiige.
De gevolgen van het verlies van een broer of zus in het algemeen, en van

een tweelingbroer of -zus in het bijzonder, is een vergeten terrein in het on-
derzoek naar rouwverwerking en ook onder het brede publiek is er niet veel
aandacht voor. Dat ondervonden ook de veertig tweelingen die hun tweeling-
broer of -zus verloren bij de aanslag op het WTC. Een veertigjarige tweeling-
zuster verloor haar zus toen het vliegtuig zich in de noordelijke toren boorde.
Haar naam heeft nooit op de namenlijsten van ziekenhuizen gestaan en haar
stoffelijke resten zijn nooit gevonden. De achterblijvende tweelingzuster wijdt
een groot deel van haar leven aan het levend houden van de herinnering aan
haar zuster. Zij heeft ook veel gehad aan een speciale praatgroep voor twee-
ling-nabestaanden van ‘–’, die is opgezet door de vrouw van een van de
tweelingen. Algemenere onderwerpen rondom het verlies van een tweeling-
broer of -zus worden besproken in een speciaal nummer van het tijdschrift
Twin Research (juni ).
Andere unieke sociaal-emotionele kenmerken vinden we in de relaties bin-

nen de gezinnen die ontstaan wanneer eeneiige en twee-eiige tweelingen trou-
wen en kinderen krijgen.

Onderzoek naar de tweelingfamilie

Bij onderzoek naar een ‘tweelingfamilie’ wordt gekeken naar de volwassen
eeneiige tweeling en naar hun partners en kinderen. De tweelingouder is de
tante of oom van de kinderen van de tweelingbroer of -zus. Maar deze ooms
en tantes zijn genetisch gezien ook de ‘ouders’ van hun neefjes en nichtjes. De
kinderen van beide gezinnen zijn genetisch gesproken dus halfbroer en -zus,
maar sociaal gezien neef en nicht. Bij twee-eiige tweelingen zijn de familie-
verhoudingen conventioneel. De unieke relaties binnen dit soort families bie-
den fantastisch materiaal om onderzoek te doen naar de invloed van geneti-
sche aanleg en omgeving op gedrag en lichamelijke kenmerken. Ook kan hier
weer onderzocht worden wat het verband is tussen genetische en sociale ver-
bondenheid.
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Er is uitgebreid onderzoek verricht onder ruim  volwassen tweeling-
ooms en -tantes. De meeste tweelingen beantwoordden de onderzoeksvragen
via internet, enkelen vulden de vragenlijsten op papier in. Een van de onder-
delen van het onderzoek was een vragenlijst over gehechtheid, waarin werd
gevraagd naar de hechtheid, warmte en gelijkenis die de tweelingen ervoeren
ten opzichte van hun neefjes en nichtjes. Twee van de belangrijkste resultaten
waren dat () eeneiige tweelingen blijk gaven van een grotere sociale verbon-
denheid ten opzichte van hun neefjes en nichtjes dan twee-eiige tweelingen en
() dat tweelingen een grotere sociale verbondenheid bleken te voelen met de
kinderen van een tweelingzus, in vergelijking tot kinderen van een tweeling-
broer.
Weer een ander soort familie ontstaat wanneer een eeneiige tweeling met

een andere eeneiige tweeling trouwt, hoewel dit uiteraard maar zelden voor-
komt. In dat geval zijn beide ouderparen ook de genetische ‘moeder’ en ‘va-
der’ van hun neefjes en nichtjes. En die neefjes en nichtjes zijn genetisch ge-
zien volle broers en zusters. Uit de enige studie die ooit is gedaan naar
tweelingen die met tweelingen (voornamelijk eeneiige) waren getrouwd, bleek
dat er verband bestond tussen genetische gelijkheid en een grotere mate van
begrip en gelijkgestemdheid in de onderlinge relaties.

Conclusie

Uit het overgrote deel van de tweelingonderzoeken blijkt dat de band tussen
eeneiige tweelingen hechter is dan de band tussen twee-eiige tweelingen. Deze
uitkomst kan in bredere zin worden toegepast op de sociale relaties tussen
mensen. Op grond van het tweelingonderzoek mag men verwachten dat er
een hechtere band bestaat tussen broers en zusters en tussen ouders en kinde-
ren dan tussen neven en nichten en achterneven en -nichten. De gelijkenis die
iemand zelf ervaart ten opzichte van de ander is mogelijk van groter belang
voor de kwaliteit van de sociale relatie dan objectievere maatstaven van gelij-
kenis. Het huidige onderzoek naar tweelingrelaties is fascinerend, maar er is
nog veel te doen. De vooruitgang in de menselijke genetica biedt interessante
nieuwe aanknopingspunten, onder andere voor het onderzoek naar twee-
eiige tweelingen.
Uit een aantal oudere onderzoeken is gebleken dat er bij twee-eiige twee-

lingen die een hoger percentage bloedgroepen deelden sprake was van meer
gedragsovereenkomsten en een grotere lichamelijke gelijkenis dan bij twee-
eiige tweelingen die een lager percentage deelden. Op grond van recente ont-
wikkelingen in moleculaire genetische technieken is het nu beter mogelijk om
onderzoek te doen naar het verband tussen het percentage gemeenschappelijk
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genetisch materiaal en de kwaliteit van de relatie. Dit is van belang omdat een
dergelijke benadering kan worden gebruikt om het verband vast te stellen
tussen gemeenschappelijk genen en allerlei vormen van gedrag, waaronder
sociale verbondenheid.
Tweelingen zijn een prachtig experiment van de natuur, dat wetenschap-

pers een bruikbaar instrument in handen geeft om onderzoek te doen naar
een uiteenlopende reeks gedragsvormen. Zoals Dr. David Lykken ooit zei:
‘Elk onderzoek dat je kunt verrichten, wordt er waarschijnlijk interessanter
op als je het bij tweelingen doet.’
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Persoonlijkheidsontwikkeling

David C. Rettew en James J. Hudziak

Hoewel mensen in veel opzichten op elkaar lijken, is het niet moeilijk om te
zien dat er ook belangrijke verschillen zijn. Naast kenmerken als lengte of
huidskleur verschillen mensen ook in hun persoonlijkheid. Sommige mensen
hebben behoefte aan spanning, terwijl anderen de voorkeur geven aan een
rustige, vertrouwde omgeving. Sommige mensen zijn kalm en makkelijk in
de omgang, anderen zijn om de geringste aanleiding al boos of gekwetst.
Sommige mensen hebben graag voortdurend anderen om zich heen, terwijl
anderen liever alleen zijn. Hoe ontstaan die verschillen en wat maakt ons tot
wie wij zijn?
Op die vraag zijn in de loop der tijd vele antwoorden gegeven. Duizenden

jaren geleden stelde de Griekse filosoof Galenus dat onze persoonlijkheids-
kenmerken worden bepaald door verschillende concentraties van de vier li-
chaamssappen of ‘humoren’, die in ieder mens een unieke combinatie vorm-
den. De beroemde arts en psychiater Sigmund Freud meende dat zowel een
normale persoonlijkheid als een psychiatrische stoornis het resultaat waren
van onbewuste seksuele en agressieve impulsen die waren doorgedrongen in
een aantal verdedigingsmechanismen die deze driften op een veilige afstand
moesten houden. De Engelse filosoof John Locke zag de geest als een ‘tabula
rasa’, een schone lei, die door de omgeving op alle mogelijke manieren kon
worden beschreven. Nu we steeds meer inzicht krijgen in de genetica, betogen
weer anderen dat ons gedrag, zowel het normale als het abnormale, ‘volledig
in de genen besloten ligt’.
Dit hoofdstuk wil een korte beschrijving geven van de huidige wetenschap-

pelijke theorieën rond de ontwikkeling van ons denken en voelen en van ons
gedrag. Wij putten daarbij voornamelijk uit onderzoek naar de ontwikkeling
van het temperament en de persoonlijkheid, aangezien de totale menselijke
ontwikkeling de grenzen van één enkel hoofdstuk te buiten gaat. Na een be-
schrijving van een aantal aspecten van een typische of ‘normale’ ontwikkeling
wenden we ons tot het vraagstuk van een atypische ontwikkeling en de grens
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tussen deze twee, om daarmee enig perspectief te bieden voor de rest van dit
boek. U zult zien dat er uiteindelijk nog veel vragen openblijven en dat er nog
veel mysteriën ontrafeld moeten worden.

Recente geschiedenis van het onderzoek naar het temperament van
kinderen

In de vroege jaren zeventig waren er twee belangrijke stromingen die elkaar
naar de kroon staken als de voornaamste theorie ter verklaring van zowel de
persoonlijkheidsontwikkeling als psychiatrische symptomen, zoals angst en
depressie. Aan de ene kant waren er de mensen die trouw bleven aan de basis-
principes van Freud. Zij meenden dat de eerste levensjaren van cruciaal be-
lang waren. De conflicten die zich in die jaren voordeden – of dat nu iets
gewoons was als de geboorte van een jonger broertje of zusje of iets verschrik-
kelijks als mishandeling in de peuterjaren – werden gezien als sjablonen die
zich in het latere leven keer op keer zouden herhalen. Als er in deze vroege
ervaringen iets misging, kon de normale ontwikkeling verstoord raken en
zouden zich psychiatrische symptomen ontwikkelen. Ook dacht men dat de
ware aard van deze conflicten buiten ons bewustzijn verborgen lag en alleen
kon worden achterhaald door middel van speciale technieken, zoals droom-
interpretatie of vrije associatie onder leiding van een gekwalificeerde thera-
peut die de ware symbolische betekenis ervan kon ontdekken.
Rond diezelfde tijd floreerde echter ook het behaviorisme. In tegenstelling

tot de Freudiaanse benadering, die geloofde in verborgen driften en symboli-
sche betekenissen, hield deze stroming zich bezig met feitelijk gedrag dat ge-
observeerd kon worden en met de belangrijke leerprincipes ‘conditionering’
en ‘versterking’, waardoor het gedrag werd gevormd. Op basis van weten-
schappelijke gegevens vanuit experimenten met ratten, duiven en mensen
waren de aanhangers van het behaviorisme ervan overtuigd dat vrijwel elk
type gedrag met de juiste associaties of prikkels kon worden opgewekt of juist
gestopt.
Dit was het terrein waarop de onderzoekers Alexander Thomas en Stella

Chess zich begaven, toen zij jarenlang een groep jongeren en de bijbehorende
gezinnen in New York volgden. De theorieën die op basis van hun observaties
zijn opgesteld, vormen tot op de dag van vandaag de hoeksteen van de theorie
over de ontwikkeling van het kind. Het eerste gedeelte van deze theorie gaat
over het belang van het temperament van het kind – dat wil zeggen, bepaalde
eigenschappen van kinderen die op zijn minst voor een deel aangeboren zijn.
Thomas en Chess onderscheidden oorspronkelijk negen dimensies van het
temperament, namelijk activiteitsniveau, regelmaat, mate van toenadering of
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terugtrekken, aanpassingsvermogen, responsdrempel (hoe sterk moet de
prikkel zijn om een gedragsreactie te krijgen), intensiteit van reageren, stem-
ming, afleidbaarheid en aandachtsspanne of doorzettingsvermogen. Voorts
stelden zij op grond van uitgebreide observaties dat er drie groepen jongeren
leken te zijn die verschillende combinaties van deze temperamentskenmerken
bezaten. Eén groep werd aangeduid als de ‘gemakkelijke’ groep. Deze kinde-
ren scoorden hoog op regelmaat: zij aten en sliepen op gezette tijden en had-
den meer nodig om van hun stuk te raken (hoge responsdrempel). Ze waren
over het algemeen goed gehumeurd en als ze boos waren, liepen de gemoede-
ren nooit erg hoog op en duurde het niet lang. Een andere groep kwam op het
eerste gezicht wat zorgelijk over, maar trok met de tijd gewoonlijk wel bij.
Hoewel zij zich in eerste instantie eerder terugtrokken dan toenadering zoch-
ten en wat angstiger waren, zetten deze vormen van gedrag zich niet door.
Deze groep werd aangeduid als ‘slow to warm up’, de ‘kat-uit-de-boom-kij-
kers’. Ten slotte waren er de kinderen die snel over hun toeren raakten. En
als zij over hun toeren waren, waren ze dat ook een hele tijd. Deze kinderen
volgden in veel gevallen ook geen vaste routine en wilden op onvoorspelbare
momenten eten, slapen en wakker zijn. Deze groep kinderen kreeg het stem-
pel ‘moeilijk’ en die term heeft de tand des tijds doorstaan.
Een andere belangrijk begrip dat door Thomas en Chess inzichtelijk is ge-

maakt, is het begrip ‘goodness of fit’ (mate van passendheid). Het was te sim-
pel om te zeggen dat bepaalde temperamentskenmerken goed of slecht waren
voor de toekomstige ontwikkeling en aanpassing. Het ging niet alleen om het
temperament, maar ook om de vraag hoe goed een kenmerk ‘paste’ in de
omgeving van een kind. In het ene gezin kan een kind met een hoog activi-
teitsniveau prima gedijen, maar in een ander gezin kan het juist een probleem
zijn. Een prikkelarme omgeving kan voor het ene kind prettig en geruststel-
lend zijn en voor een ander kind juist weer saai.
Hoewel veel van deze principes gemeengoed zijn geworden en een aantal

ervan ons zelfs volkomen vanzelfsprekend in de oren klinken, werden de ide-
eën van Thomas en Chess niet overal goed ontvangen. De voorstanders van
de Freudiaanse benadering vonden dat er teveel aandacht was voor het tem-
perament van het kind in plaats van voor de vroege levenservaringen. De be-
havioristen hadden bezwaar tegen het ontbreken van expliciete leerprincipes
in deze theorie. Geen van beide stromingen kon uit de voeten met de ge-
dachte dat kinderen worden ‘geboren’ met bepaalde karaktertrekken of zelfs
maar de aanleg voor bepaalde karaktertrekken.
Thomas en Chess kregen uit vele hoeken kritiek, maar hun ideeën hebben

zich gehandhaafd en hebben een eigen plaats verworven. Dat neemt niet weg
dat in de loop der jaren wel duidelijk werd dat de oorspronkelijke ideeën
nadere aanpassing en verfijning behoefden. De volgende paragraaf gaat in op
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een aantal modernere theorieën ten aanzien van de temperaments- en per-
soonlijkheidsontwikkeling die op dit moment in wetenschappelijke kring on-
derwerp van discussie en onderzoek zijn.

Moderne ideeën over temperament en persoonlijkheidsontwikkeling

Hoewel de wetenschappers die zich in deze tijd met temperament en per-
soonlijkheid bezighouden, zonder meer de grote betekenis van Thomas,
Chess en anderen zullen erkennen, wordt met allerlei nieuwe ontwikkelingen
in de wetenschap wel duidelijk dat er wellicht een aantal veranderingen nodig
zijn. Gegevens uit andere onderzoeken wijzen erop dat de oorspronkelijke
negen dimensies van het temperament niet altijd houdbaar zijn. Bepaalde di-
mensies die altijd afzonderlijk werden genoemd, lijken in veel gevallen samen
op te treden. Kinderen die snel zijn afgeleid, hebben meestal ook een slechte
aandachtsspanne en niet veel doorzettingsvermogen. Anderzijds moeten
sommige dimensies juist worden onderverdeeld in twee of meer afzonderlijke
dimensies. Hoewel sommige kinderen openstaan voor nieuwe dingen en an-
deren daar juist voor terugdeinzen, is er ook een aanzienlijk percentage dat
beide doet: zij worden heen en weer getrokken tussen wel en niet willen, wat
soms heel moeilijk kan zijn.
Het onderzoek naar temperament en persoonlijkheid heeft zich vanuit zijn

vele historische wortels in hoog tempo uitgebreid. Een belangrijke vraag daar-
bij is wat eigenlijk het verschil is tussen temperament en persoonlijkheid. Wij
hebben deze twee termen tot dusver eigenlijk in een bijna uitwisselbare bete-
kenis gebruikt, maar veel deskundigen zijn het daar niet mee eens. Als men
kijkt naar een persoonlijkheidskenmerk als consciëntieusheid, is het moeilijk
om dat direct te vertalen naar iets dat zich laat herkennen in een peuter van
twee, die nog een duidelijk geweten moet ontwikkelen. Net als de ontwikke-
ling van motorische en intellectuele vaardigheden kent volgens velen ook de
ontwikkeling van karaktereigenschappen een reeks stadia. Vergelijkbaar met
het adagium ‘je kunt pas lopen als je kunt kruipen’ worden de temperaments-
kenmerken door sommigen beschouwd als de basis waarop de persoonlijk-
heid wordt gebouwd. Deskundigen onderscheiden drie criteria om iets als
temperamentskenmerk aan te merken: ) het kenmerk moet zich al in het
vroege leven aftekenen, ) het moet erfelijk bepaald zijn en ) het moet door
de jaren heen enigszins stabiel zijn.
Een vooraanstaand onderzoekster van het temperament, Dr. Mary Roth-

bart, heeft studie gemaakt van de ontwikkeling van het temperament van de
vroege jeugd tot de volwassenheid. Op basis van haar onderzoek onderscheidt
zij zeven dimensies die zichtbaar zijn in het temperament van jonge kinderen.
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Deze dimensies zijn het activiteitsniveau, positief affect en toenadering, angst,
woede of frustratie, troostbaarheid, aandachtsspanne en doorzettingsvermo-
gen en zintuiglijke gevoeligheid. Deze dimensies corresponderen duidelijk
met de negen dimensies van Thomas en Chess. Naarmate kinderen ouder
worden, zo luidt de hypothese van Rothbart en anderen, kan het tempera-
ment worden onderverdeeld in drie brede dimensies, namelijk de negatieve
affectiviteit (gauw geneigd zijn tot negatieve emoties), extraversie (positief af-
fect en activiteitsniveau en zoeken naar positieve stimuli) en impulscontrole
(het vermogen om andere impulsen te reguleren met het oog op een bepaald
doel). De negatieve affectiviteit wordt soms nog onderverdeeld in afzonder-
lijke neigingen tot angst en boosheid.
In het onderzoek naar de volwassen persoonlijkheid wordt een van de

meest geaccepteerde en gehanteerde modellen aangeduid als de ‘Grote Vijf’.
De ‘Grote Vijf’ verwijst naar vijf supercategorieën van de persoonlijkheid, die
op hun beurt weer in kleinere facetten kunnen worden onderverdeeld. Deze
vijf dimensies zijn de negatieve affectiviteit (of neuroticisme), extraversie,
openheid voor ervaringen, vriendelijkheid en consciëntieusheid. U ziet dat er
zowel overeenkomsten als verschillen zijn met de temperamentsdimensies die
gewoonlijk voor kinderen worden gehanteerd en de persoonlijkheidsdimen-
sies die meestal voor volwassenen worden gereserveerd. De grenzen tussen
temperament en persoonlijkheid zijn momenteel onderwerp van onderzoek,
maar gaan de opzet van dit hoofdstuk enigszins te buiten. Het volstaat hier
om vast te stellen dat het onderscheid tussen deze twee niet scherp is afgeba-
kend.

Oorsprong en invloeden

Onderzoek naar temperamentskenmerken als extraversie of sociabiliteit bij
een- en twee-eiige tweelingen laat zien dat de genetische aanleg bij alle di-
mensies van het temperament een belangrijke rol speelt. Uit een onderzoek
waarin het temperament van vijfjarige kinderen in kaart werd gebracht aan
de hand van de zogenaamde EAS-schaal (EAS staat voor de belangrijke di-
mensies emotionaliteit, activiteitsniveau en sociabiliteit), bleek dat moeders
van eeneiige tweelingen veel meer overeenkomsten in temperament rappor-
teerden dan moeders van twee-eiige tweelingen. De tweede conclusie was
echter dat de genetische aanleg zeker niet het hele verhaal was, zelfs niet bij
heel jonge kinderen. Uit veel onderzoeken onder kinderen blijkt vaak dat de
verhouding tussen erfelijke invloed en omgevingsinvloed : is. Deze ver-
houding lijkt vaak te worden teruggevonden, of we nu kijken naar een tempe-
ramentskenmerk bij een peuter of naar een persoonlijkheidskenmerk bij een
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volwassene. Een andere, telkens terugkerende constatering die onderzoekers
dan ook niet meer verrast, is dat gemeenschappelijke gezinsfactoren lang niet
zo invloedrijk lijken te zijn als unieke omgevingsfactoren. Voordat wij daaruit
concluderen dat de opvoeding of sociaal-economische situatie niet veel uit-
maken voor de persoonlijkheidsontwikkeling, moet echter een aantal andere
mogelijkheden worden bezien. Wanneer die mogelijkheden zijn onderzocht,
blijken de gemeenschappelijke omgevingsfactoren inderdaad wel van belang
te zijn, maar op een onverwachte manier. Bepaalde omgevingseffecten waar-
van we vroeger dachten dat zij tot meer gelijkenis tussen de tweelingkinderen
zouden leiden, maken ze juist verschillender. Een bepaalde opvoedingsstijl
kan op het ene kind bijvoorbeeld een andere uitwerking hebben dan op een
ander kind.
Dankzij de technologische vooruitgang kunnen wij genen nu ook op mole-

culair niveau onderzoeken en ook dat heeft geleid tot een aantal belangrijke
verschuivingen in het denken. In het verleden zocht men altijd, of het nu ging
om onderzoek naar een temperamentskenmerk als extraversie of om onder-
zoek naar een ziekte als kanker, naar het betreffende gen, in de veronderstel-
ling dat het slechts ging om een of twee genen. Men kwam er echter al snel
achter dat bij zoiets complex als peroonlijkheid tientallen, misschien wel hon-
derden genen een rol spelen, die elk hun eigen, beperkte invloed uitoefenen.
De werking van de hersenen wordt bepaald door een zeer groot aantal genen.
Een aantal van de genen die een rol spelen bij de temperaments- en persoon-
lijkheidskenmerken, hebben ook invloed op de onderlinge communicatie tus-
sen de hersencellen door middel van zgn. neurotransmitters, zoals serotonine
en dopamine.

‘Nature’ en ‘nurture’

In het verleden werden erfelijke en omgevingsfactoren beschouwd als tegen-
gestelde factoren die elk hun eigen weg volgden. Tegenwoordig zijn we ons er
steeds meer van bewust dat het niet om afzonderlijke wegen gaat, maar om
wegen die elkaar voortdurend kruisen en beïnvloeden, van de vroegste jeugd
tot op hoge leeftijd (zie figuur  op de volgende pagina).
Ten eerste is er de interactie tussen gen en omgeving. Dit klinkt misschien

ingewikkeld, maar het betekent slechts dat de invloed van een gen of van de
genetische aanleg afhankelijk is van een bepaalde omgeving en omgekeerd.
Een voorbeeld hiervan op het gebied van de geneeskunde zijn de seizoensal-
lergieën. Uit onderzoek is gebleken dat een allergie voor schimmels of pollen
in hoge mate genetisch bepaald is. Als je echter in een omgeving leeft waarin
de schimmels of pollen niet voorkomen, zullen de allergische symptomen
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zich niet ontwikkelen. Hetzelfde lijkt te gelden voor de temperamentsken-
merken van een kind. Uit onderzoek bleek dat er een verband bestaat tussen
een bepaald gen (in dit geval voor een dopaminereceptor) en het niveau van
het temperamentskenmerk ‘nieuwsgierigheid’, maar dat verband trad alleen
op in gezinnen waarin veel vijandigheid heerste.

Figuur . Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de vroege theorieën over de
invloed van afzonderlijke genetische en omgevingsfactoren op de ontwikkeling van het
temperament (oude model) dienen te worden vervangen door modellen waarin plaats is
voor de onderlinge beïnvloeding van deze factoren (nieuw model).

Omgekeerd heeft de genetische aanleg ook invloed op de omgeving. Denk aan
wat Thomas en Chess eerder schreven over de ‘goodness of fit’, de mate waar-
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in een erfelijk bepaald kenmerk in een bepaalde omgeving past. In dit geval is
er sprake van een associatie tussen gen en omgeving. Maar het gaat nog ver-
der, want genen blijken ook de kans op bepaalde omgevingen te kunnen ver-
groten.
Een goed voorbeeld hiervan is de onderlinge samenhang tussen hechting

en temperament. Voor wie niet bekend is met hechtingsonderzoek: Er zijn
veel aanwijzingen dat de kwaliteit van de band tussen ouder en kind op
vroege leeftijd kan worden gemeten en dat deze band consequenties heeft
voor het latere functioneren. Jonge kinderen die onveilig gehecht zijn, hebben
meer kans op emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen dan jonge kin-
deren die veilig gehecht zijn. De aard van de hechtingsrelatie werd van ouds-
her beschouwd als ‘eenrichtingsverkeer’ en had specifiek betrekking op het
effect van de ouder (meestal moeder) op het kind. Uit een aantal fascinerende
onderzoeken is echter gebleken dat de hechting waarschijnlijk veel meer
‘tweerichtingsverkeer’ is. Met andere woorden, de kwaliteit van de hechting
heeft ook te maken met het temperament van het kind en de respons die dat
temperament in een ouder oproept. Een gemakkelijk, vrolijk kind zal meer
lachjes en warmte oproepen dan een druk en prikkelbaar kind. Dat wil wel
zeggen dat de relaties die hier meespelen gecompliceerder liggen. Uit een ver-
volgstudie bleek dat het verband tussen prikkelbaarheid in de vroege jeugd en
een onveilige hechting kon worden tegengegaan door moeders te leren om
hun onrustige baby te kalmeren en te koesteren.
Achteraf gezien had dit ons misschien niet moeten verbazen. De mense-

lijke hersenen zijn het meest gecompliceerde verschijnsel dat we kennen. Ze
vormen bij de geboorte ook een van de meest onontwikkelde organen in het
menselijk lichaam. Na de geboorte zijn ze voortdurend in ontwikkeling. Er
worden nieuwe neuronen aangemaakt die weer nieuwe verbindingen leggen
met verschillende delen van de hersenen. Tegelijkertijd weten we inmiddels
dat een groot deel van de hersenontwikkeling bestaat in het snoeien van ze-
nuwbanen om de resterende verbindingen efficiënter te maken. Beide proces-
sen kunnen zich in verschillende stadia van de ontwikkeling tegelijkertijd af-
spelen en zelfs binnen eenzelfde ontwikkelingsperiode worden verschillen
tussen hersengebieden waargenomen. De evolutionaire druk heeft geleid tot
de ontwikkeling van hersenen die hun structuur en werking kunnen aanpas-
sen aan de eisen van de omgeving.

Stabiliteit van kenmerken

Er ligt een hoopvolle boodschap besloten in ons groeiende inzicht in de wis-
selwerking tussen genen en omgeving en dat is dat noch de erfelijke aanleg,
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noch negatieve omgevingservaringen het lot van een mens volledig bepalen.
Hoewel vele studies overtuigend hebben aangetoond dat het niveau van tem-
peraments- en persoonlijkheidskenmerken op moment A een voorspellende
waarde heeft voor het niveau van die kenmerken op moment B, ongeacht de
lengte van de tussenliggende periode (bij sommige onderzoeken was dat meer
dan veertig jaar), laat de grootte van die verbanden genoeg ruimte voor ver-
andering. Daarnaast zal het inmiddels geen verrassing meer zijn dat zowel de
verandering als de stabiliteit van het temperament in de loop der tijd wordt
beïnvloed door zowel erfelijke als omgevingsbepaalde factoren. De stabiliteit
van de dimensies door de jaren heen is meestal groter bij persoonlijkheids-
kenmerken die zijn vastgesteld bij volwassenen (vooral boven de  jaar) dan
bij temperamentskenmerken van kinderen. Zoals te verwachten valt, neemt
de stabiliteit iets af naarmate de tussenliggende periode langer is.

Temperament, persoonlijkheid en psychiatrische symptomen

Psychische aandoeningen komen helaas in allerlei vormen voor. Zij kunnen
zich uiten in een verlammende depressie die vergezeld gaat van suïcidale ge-
dachten, extreme angsten, visuele of auditieve hallucinaties, overmatige acti-
viteit of juist passiviteit. Het goede nieuws is echter dat er in snel tempo nieu-
we, effectieve behandelmethoden worden ontwikkeld.
Na vele jaren waarin de heersende gedachte was dat de ontwikkelingspro-

cessen van typische persoonlijkheidskenmerken veel gemeen hadden met de
processen die aan psychiatrische aandoeningen ten grondslag lagen, ontwik-
kelde zich een stroming die de persoonlijkheidsvorming ging beschouwen als
iets heel anders dan het ontstaan van een psychopathologie. Daarmee dreef
het onderzoek op beide gebieden uit elkaar. Deze scheiding viel voor een deel
samen met de neiging om psychiatrische symptomen en de behandeling
daarvan te ‘medicaliseren’. Onder die noemer werden de symptomen van een
depressie of angstneurose beschouwd als iets dat een persoon kon overko-
men, zoals een griep, zonder daarbij aandacht te besteden aan het type tem-
perament van de persoon in kwestie.
Het is zonder twijfel zo dat bij veel patiënten met een psychiatrische stoor-

nis de symptomen inderdaad uit het niets lijken op te komen. In veel andere
gevallen wordt het echter steeds duidelijker dat er een belangrijk verband be-
staat tussen deze aandoeningen en iemands temperament of persoonlijkheid.
Als we kijken naar de oorspronkelijke negen temperamentsdimensies van
Thomas en Chess, zou je een aantal daarvan ook kunnen zien als psychiatri-
sche symptomen in een minder extreme vorm. Er zijn temperamentsdimen-
sies als aandachtsspanne of activiteitsniveau en er zijn psychiatrische stoor-
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nissen als ADHD, die je kennelijk wel of niet hebt. Stemming is een element
van het temperament, maar depressie is een ziekte.
Onderzoekers hebben gekeken naar het verband tussen diverse tempera-

ments- en persoonlijkheidskenmerken en psychiatrische stoornissen en heb-
ben verbanden gevonden met vrijwel alle soorten psychiatrische aandoenin-
gen, van autisme tot depressie en schizofrenie. Uit dit onderzoek blijkt dat een
aantal temperamentskenmerken, zoals een lage impulscontrole, gerelateerd
zijn aan een reeks van psychiatrische stoornissen, terwijl andere dimensies
weer specifieker zijn voor slechts een klein aantal aandoeningen. Tegelijker-
tijd hebben deskundigen weten te onderbouwen dat het bij de symptomen
van vrijwel alle stoornissen geen zaak is van ‘alles-of-niets’, maar dat sprake
is van een glijdende schaal, net als bij kenmerken als lichaamslengte of IQ.
Op grond van dit gegeven hebben een aantal mensen gesuggereerd dat zo-

geheten psychiatrische aandoeningen niets anders zijn dan de uitlopers van
kenmerken die we allemaal in meer of mindere mate bezitten. Hoewel dit
waar zou kunnen zijn, is dit in elk geval voor een aantal verbanden tussen
temperament en psychopathologie niet aannemelijk. Op dat punt blijft actief
onderzoek nodig. Het is echter ook mogelijk dat er belangrijke ontwikkelings-
verschillen zijn tussen psychiatrische stoornissen en ‘normaal’ optredende
persoonlijkheidskenmerken bij mensen. Denk bijvoorbeeld aan intelligentie.
Als je van een grote groep mensen het IQ meet, zullen de scores zich afteke-
nen in een typische klokvormige curve. Hieruit zou men kunnen concluderen
dat de factoren die meespelen bij een persoon met een IQ van  dezelfde zijn
als bij een persoon met een IQ van , alleen met een wat lagere uitkomst.
Die conclusie zou echter de plank volledig misslaan bij mensen bij wie het
lage IQ het gevolg is van het syndroom van Down: zij hebben een extra ste

chromosoom, wat bij hen de oorzaak duidelijk anders maakt.
Uit onderzoek waarin is geprobeerd om de relatie tussen temperament en

psychopathologie te meten en te kwantificeren, komt een complex beeld naar
voren. Sommige mensen met een zeer hoog niveau van een bepaald persoon-
lijkheidskenmerk hebben niet de verwachte psychiatrische stoornis, terwijl
anderen met slechts een gemiddeld niveau van dat kenmerk wel aan de crite-
ria van die stoornis voldoen. Bij kinderen speelt nog een andere factor mee
die het verband tussen temperament en symptoomvorming compliceert en
dat is het temperament van de ouder, wat weer terugverwijst naar het concept
‘goodness of fit’ van Thomas en Chess.
Uit tweelingonderzoek blijkt dat veel, maar niet alle genen die een rol spe-

len bij een psychiatrische stoornis, dezelfde genen zijn als die aan een tempe-
ramentskenmerk ten grondslag liggen. Onderzoekers op het gebied van tem-
perament en psychiatrie hebben afzonderlijk van elkaar met behulp van
moleculaire genetische technieken dezelfde potentiële genen geïdentificeerd.
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Studies bij ouders en kinderen wijzen uit dat het inzicht in de wijze waarop
het temperament van ouder op kind wordt overgedragen, deels ook een ver-
klaring biedt voor de overdracht van een psychiatrische stoornis van ouder op
kind. Deze studies bewijzen de ontoereikendheid van simpele modellen ter
verklaring van het verband tussen een typische persoonlijkheidsontwikkeling
en de vorming van psychiatrische symptomen.

Andere ontwikkelingsterreinen

Hoewel de ontwikkeling van temperament en persoonlijkheid veel te maken
heeft met het ontstaan van psychologische problemen en aandoeningen, is
het belangrijk om te bedenken dat andere ontwikkelingsterreinen ook een
essentiële rol vervullen. De persoonlijkheidsontwikkeling gaat hand in hand
met onder andere de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling. Om een empathisch vermogen te ontwikkelen moet
een kind bijvoorbeeld cognitief in staat zijn om zich in het perspectief van de
ander te verplaatsen. Om actief te kunnen zijn is het voor een kind handig om
bepaalde motorische vaardigheden te hebben. En om rustig te kunnen blijven
in een stress-situatie, is het belangrijk dat een kind een voorstelling van zich-
zelf heeft die verder gaat dan het moment zelf.

Conclusie

We staan aan het begin van een spannende tijd als het gaat om inzicht in de
factoren die een rol spelen bij zowel de typische als de atypische ontwikkeling.
Er zijn op dit moment tal van aanwijzingen die erop duiden dat veel van de
processen die aan een psychiatrische aandoening ten grondslag liggen, geen
medische afwijking zijn, maar juist veel gemeen hebben met de mechanismen
van de typische temperaments- en persoonlijkheidsontwikkeling. Onderzoe-
kers zullen in de toekomst steeds beter in staat zijn om de complexe wissel-
werking tussen genetische en omgevingsfactoren in kaart te brengen, met als
doel de meest ondermijnende psychiatrische aandoeningen niet alleen te be-
handelen, maar ook het ontstaan ervan te voorkomen.
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Inleiding in

tweelingonderzoek en genetische epidemiologie

Richard J. Rose

In de eerste hoofdstukken van dit boek is beschreven hoe tweelingzwanger-
schappen ontstaan en verlopen, en hoe tweelingen zich na de geboorte verder
ontwikkelen. Tweelingen zijn bijzonder, maar tegelijk ook heel gewoon. Die
combinatie maakt tweelingen zo belangrijk voor onderzoek. Hoe het onder-
zoek naar tweelingen kan helpen om de invloed van genen en omgeving op
gedrag en gezondheid te ontrafelen, is onderwerp van dit en de volgende
hoofdstukken.

Aanleg of omgeving: ‘nature’ of ‘nurture’?

Erfelijke aanleg, omgeving en ervaring dragen gezamenlijk bij aan de verschil-
len tussen mensen in sociaal gedrag, levensstijl en ziekterisico. Onderzoek
leert ons dat er sprake is van een wisselwerking tussen ‘nature’ (genetische
aanleg) en ‘nurture’ (omgeving). Deze wisselwerking treedt al op voor de ge-
boorte, tijdens de prenatale ontwikkeling. Daarna, tijdens de kindertijd, vol-
wassenheid en tot op hoge leeftijd blijven genetische aanleg en ervaring de
verschillen tussen mensen beïnvloeden. Het antwoord op de vraag ‘nature of
nurture?’ is dus ‘nature én nurture’!

Het belang van tweelingonderzoek

Tweelingonderzoek is van belang om de effecten van genetische aanleg en
omgeving te bestuderen. Er zijn maar weinig aspecten van gedrag en gezond-
heid waarbij genetische aanleg geen enkele rol speelt. Maar hoe belangrijk die
genetische effecten zijn, kan verschillen van persoon tot persoon en is onder
meer afhankelijk van iemands leeftijd, geslacht, omgeving en familieomstan-
digheden. Genetische effecten kunnen dus afhangen van allerlei omgevings-
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factoren. Omgekeerd is het zo dat als we willen vaststellen welke omgevings-
factoren van belang zijn voor gedrag en gezondheid (bijvoorbeeld bij het ont-
staan van hart- en vaatziekten of depressie), hoe groot hun invloed is en hoe
deze invloed verloopt, het beeld altijd wordt vertroebeld door de genetische
verschillen tussen personen. Voor een goed begrip van de invloed van omge-
vingsfactoren en genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen is daarom
onderzoek nodig waarin deze vertroebeling zoveel mogelijk wordt vermeden.
Dat is het geval bij onderzoek met tweelingen.
Het tweelingonderzoek gaat terug op Sir Francis Galton, die zo’n  jaar

geleden bedacht dat tweelingonderzoek licht kan werpen op het belang van
zowel omgevingsfactoren als genetische invloeden. Hoewel hij waarschijnlijk
niet goed op de hoogte was van het verschil tussen een- en twee-eiige twee-
lingen, stelde hij vast dat de twee personen die een tweelingpaar vormen meer
of minder op elkaar konden lijken, bijvoorbeeld in de loop van hun ontwikke-
ling, en dat die verschillen binnen tweelingparen iets moesten zeggen over het
belang van ervaring en omgeving. Nu weten we dat dit met name geldt voor
de eeneiige tweelingen: de mate waarin die van elkaar verschillen, geeft aan
hoe belangrijk omgeving is bij bijvoorbeeld het ontstaan van ziekten. Ver-
schillen binnen twee-eiige tweelingparen komen niet alleen door verschillen
in ervaring, maar ook door genetische verschillen.
Vandaag de dag wordt er wereldwijd wetenschappelijk onderzoek gedaan

met tweelingen. Wetenschappers hebben voor dat doel registers opgezet
waarbij tweelingen en hun familieleden zich kunnen aanmelden. Nederland
heeft ook zo’n register: het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Het on-
derzoek dat bij het NTR wordt verricht, heeft drie kenmerkende aspecten. In
de eerste plaats is het NTR-onderzoek veelal langlopend van aard: Neder-
landse tweelingen worden meerdere malen, in verschillende stadia van hun
ontwikkeling, bestudeerd. Een belangrijk resultaat dat uit dit onderzoek naar
voren komt, is dat de effecten van genetische aanleg en ervaring niet statisch
zijn: de wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren kent door de ja-
ren heen een dynamisch verloop. Op sommige leeftijden kan genetische aan-
leg belangrijker zijn dan op andere leeftijden. Tweelinggegevens uit langlo-
pend onderzoek bieden belangrijke inzichten in de ontwikkeling van
iemands risico op bepaalde aandoeningen en zijn/haar levensuitkomst.
Een ander belangrijk kenmerk van het NTR-onderzoek is dat het een inter-

disciplinair karakter heeft. Het onderzoek is gericht op uitkomsten op allerlei
terreinen: van leefgewoonten, mentaal functioneren en ziekterisico’s tot indi-
viduele verschillen in levensstijl, opleiding, beroep, religieuze opvattingen en
gedrag. In de derde plaats hanteert het NTR een onderzoeksopzet waarin ook
de families van de tweelingen betrokken worden: ouders, partners, broers en
zussen en soms ook kinderen van tweelingen werken mee aan onderzoek. Het

Tweelingonderzoek en genetische epidemiologie

97



NTR is een uitmuntend voorbeeld van tweelingonderzoek in de genetische
epidemiologie en is een van de grootste en belangrijkste tweelingregisters in
de wereld.

De lange weg van genen naar gedrag

Het is inmiddels bekend dat de weg van genetische aanleg naar uiteindelijke
uitkomst lang en complex is. We komen steeds meer te weten over de wijze
waarop de informatie die in ons DNA is opgeslagen, leidt tot verschillen tus-
sen mensen in gedrag, gezondheid, ziekte en tal van andere waarneembare
uitkomsten. Het complexe samenspel tussen genetische aanleg en omgevings-
factoren maakt de relatie tussen erfelijke aanleg en gedrag soms zeer gecom-
pliceerd. Wij erven niet een bepaalde uitkomst, maar slechts een aanleg, of
predispositie, die van invloed kan zijn op onze gevoeligheid voor bepaalde
risicofactoren en die de keuze voor bepaalde omgevingen kan sturen. Die pre-
disposities kunnen verschillende vormen aannemen, waarvan hier twee alge-
mene principes worden besproken. Het eerste principe betreft de wisselwer-
king tussen onze unieke genetische aanleg en onze individuele
omgevingservaringen (gen-omgevingsinteractie). Het tweede principe betreft
de manier waarop onze genetische aanleg persoonlijke ervaringen kan sturen
(gen-omgevingscorrelatie).

De interactie tussen genen en omgeving

Genen beïnvloeden de reactie op de omgeving

Niet iedereen reageert hetzelfde op plezierige ervaringen of stressvolle gebeur-
tenissen. Dit blijkt heel duidelijk uit twee verschillende onderzoeken: een on-
derzoek naar allergieën en een onderzoek naar de redenen waarom mensen
toenemen in gewicht. Beide onderzoeken werden gedaan bij tweelingen. In
het eerste onderzoek werd bij tweelingkinderen gekeken naar hun huidgevoe-
ligheid voor antigenen, zoals huidschilfers van katten en honden, stuifmeel
van de plant ambrosia, schimmel en huisstof. Bij iedere lid van een tweeling-
paar werd de huidreactie op deze stoffen gemeten. Elke tweeling werd op de-
zelfde dag en op een vaste manier getest door hen bloot te stellen aan antige-
nen. De huidreactie was bij eeneiige (genetisch identieke) tweelingen veel
meer hetzelfde dan bij twee-eiige tweelingparen (genetisch voor de helft ge-
lijk). De correlatie was . voor eeneiige tweelingen en . voor twee-eiige
tweelingen, wat erop wijst dat ~ tot % van de individuele verschillen in
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huidgevoeligheid is terug te voeren op genetische aanleg. Gevoeligheid voor
antigenen wordt dus grotendeels bepaald door genetische variatie. Dit illu-
streert dat er een prikkel in de omgeving nodig is voor het uitlokken van een
allergische reactie, maar dat de grootte van die reactie grotendeels erfelijk be-
paald is.
Een tweede voorbeeld komt uit een onderzoek naar lichaamsgewicht.

Twaalf jongvolwassen, eeneiige, mannelijke tweelingparen kregen honderd
dagen lang, zes dagen per week te veel te eten ( kcal per dag te veel).
Iedere deelnemer kreeg in totaal . kcal (voornamelijk bestaande uit
koolhydraten en vet) teveel toegediend. De  mannen waren ondergebracht
in een slaapzaal op de universiteit en werden  uur per dag gevolgd om te
zien wat ze aten en hoeveel beweging ze namen. Hoewel alle deelnemers pre-
cies dezelfde ‘behandeling’ kregen, waren er aanzienlijke verschillen in ge-
wichtstoename. Er waren mannen die , kilo aankwamen, maar ook mannen
die er , kilo bij kregen. Het verschil in gewichtstoename binnen tweeling-
paren was veel kleiner dan tussen de tweelingparen. Dat wil zeggen dat het
gevolg van te veel eten voor een belangrijk deel afhangt van de erfelijke aan-
leg: genetisch identieke mannen (leden van eeneiige tweelingparen) leken
sterk op elkaar in hoeveel ze aankwamen. Voor gewichtstoename in de vorm
van diep buikvet (visceraal vet) was de variatie tussen de tweelingparen zes
keer zo groot als die tussen de tweelingbroers onderling: er was een bijna
identieke reactie van de mannen die genetisch identiek waren.
Mensen verschillen dus in hun reactie op de omgeving. Deze differentiële

reactiviteit is een belangrijke weg waarlangs de genetische verschillen tussen
mensen de effecten van omgeving, zoals bijvoorbeeld dieet of stress, reguleren
bij de handhaving van de gezondheid en het ontstaan van lichamelijke aan-
doeningen en gedragsstoornissen. Deze bevindingen kunnen worden samen-
gevat als ‘de interactie tussen genen en omgeving’.

De invloed van genen op gedrag hangt af van de omgeving

Een ander voorbeeld van interactie tussen genetische aanleg en omgeving
komt naar voren uit een recente tweelingstudie die de interactie beschrijft
tussen genetische kwetsbaarheid en lichamelijke mishandeling. Het onder-
zoek werd gedaan bij vijfjarige tweelingen. Het onderzoek leidde tot drie con-
clusies: ) mishandeling van een kind verhoogt het risico op een gedragsstoor-
nis, maar ) niet alle mishandelde kinderen ontwikkelen gedragsproblemen
en ) gedragsproblemen van kinderen zijn in belangrijke mate erfelijk be-
paald. De vraag was: is het optreden van gedragsproblemen, gegeven de mis-
handeling, genetisch bepaald? Het antwoord was complex: het risico van een
tweeling op een gedragsstoornis was afhankelijk van een combinatie van erfe-
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lijke aanleg en lichamelijke mishandeling. Bij mishandelde kinderen met het
laagste genetische risico steeg de kans op een gedragsstoornis slechts met %.
Bij kinderen met het hoogste genetische risico (eeneiige tweelingen van wie de
tweelingbroer of -zus een gedragsstoornis had) liep die kans na mishandeling
op tot twaalf keer zoveel, %. Kinderen met een bepaalde genetische aanleg
zijn dus gevoeliger voor ongelukkige omstandigheden, terwijl andere kinde-
ren (met een andere genetische aanleg) juist beter bestand zijn tegen trauma’s
zoals mishandeling.
Fins onderzoek onder gezinnen met tweelingen wijst erop dat het gedrag

van de ouders slechts een heel bescheiden directe invloed heeft op het gedrag
van de kinderen. Maar de opvoeding en de omgeving kunnen wel indirect een
grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling van kinderen door verschillende
predisposities te matigen of juist te versterken. De interactie tussen genetische
aanleg en verschillende omgevingsfactoren speelt dus een rol bij zowel ge-
zondheid, levensstijl en gedrag.

Hoe genen de omgeving kunnen sturen

Genen beïnvloeden gedrag en gezondheid niet alleen in samenwerking met
omgevingsinvloeden, maar genen kunnen ook een direct effect hebben op de
omgeving en dus indirect via de veranderde omgeving het gedrag of de ge-
zondheid beïnvloeden. Dit effect van genen op de omgeving kan op verschil-
lende manieren optreden: door de manier waarop anderen reageren op een
persoon met zijn/haar specifieke genetische aanleg of doordat een persoon
bepaalde omgevingen (situaties, vrienden etc.) zelf uitkiest.

Reacties van anderen op iemands gedrag

Wij reageren niet op dezelfde manier op eenzelfde omgeving, en het is ook
niet zo dat de situaties die wij tegenkomen ‘ons gewoon overkomen’. Onze
genetische verschillen hebben invloed op de prikkels die wij anderen geven,
waardoor zij ons op een bepaalde manier benaderen. Daardoor doen wij
unieke, persoonlijke ervaringen op. Verschillen in geslacht, leeftijd, uiterlijk,
fysiologisch functioneren, intreden van de puberteit en gedragsaanleg maken
dat wij verschillende ervaringspatronen hebben. Voor zover die verschillen
voortvloeien uit een onderliggende variatie in genetische aanleg, spreken wij
van gen-omgevingscorrelatie: de omgeving waarin we ons bevinden hangt
samen met onze eigen genetische aanleg. Er is dus sprake van selectieve bloot-
stelling aan verschillende omgevingen. Een bekend en veel onderzocht voor-
beeld is het verband tussen het moment van geslachtsrijp worden en ontwik-
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kelingsuitkomsten. Erfelijke aanleg heeft een belangrijke invloed op het tem-
po waarin adolescenten de veranderingen van de puberteit doormaken. Dat
tempo van de puberteit hangt weer sterk samen met zelfvertrouwen, omgang
met leeftijdsgenoten, de aanname van sociale rollen en bijvoorbeeld het vroeg
gebruiken van stimulerende middelen.

De eigen omgeving kiezen

a. Het kiezen van situaties

Gen-omgevingscorrelatie ontstaat echter ook door actieve selectieprocessen.
Wij zoeken naar manieren om onze individualiteit te ontwikkelen en te laten
zien en kiezen daarom voor situaties die onze aanleg versterken. We maken
keuzes die onze persoonlijke voorkeur weerspiegelen. Die keuzes beïnvloeden
vervolgens de omgeving waarin wij verkeren en dat biedt ons de gelegenheid
om onze specifieke aanleg verder te ontwikkelen en te manifesteren. Dat pro-
ces zet zich nog verder voort: wij worden selectief blootgesteld aan omgevin-
gen die zijn gecreëerd door anderen die, uitgaande van de continuïteit in ons
gedrag, de sociale setting waarin zij met ons omgaan aan ons aanpassen. Zo
zal bijvoorbeeld ‘de dominee’ niet alleen zelf losbandige feesten mijden, maar
past zijn sociale publiek zich ook aan zijn aanwezigheid aan, zodat het type
gasten van een avond wat verfijnder zal zijn wanneer hij is uitgenodigd.

b. Het meemaken van situaties

Mensen kiezen niet alleen voor bepaalde situaties. Hun genetische aanleg ver-
andert ook de situaties die zij meemaken. De verschillende ervaringen die
mensen opdoen ‘overkomen’ hen niet gewoon: wij kiezen actief voor de situ-
aties die we meemaken en drukken er onze stempel op. Hoe kunnen we na-
gaan of verschillen in de erfelijke aanleg van mensen bijdragen tot hun ver-
schillende levensloop? Er zijn twee onderzoeken bij volwassen Amerikaanse
tweelingzussen die dat goed illustreren. In het eerste onderzoek werd de deel-
nemers tweemaal, met een tussenpoos van vijf jaar, gevraagd om een beoor-
deling te geven van hun sociale netwerk en de mate van ondersteuning die zij
ondervonden van anderen (bijvoorbeeld hun vriendenkring). Individuele ver-
schillen in sociale ondersteuning bleken voor een groot deel verklaard te kun-
nen worden door verschillen in genetische aanleg (erfelijkheidsschattingen
tussen % en %). De resultaten geven aan dat sociale ondersteuning geen
passief proces is, maar het resultaat van actieve inspanningen om ‘wederzijds
ondersteunende relaties te ontwikkelen en te onderhouden’ .
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In een tweede onderzoek werd gekeken naar de oorzaken van meemaken
van stressvolle levensgebeurtenissen. Hieruit bleek dat het risico op het mee-
maken van stressvolle gebeurtenissen, zoals echtscheiding of ziekte, niet al-
leen te maken heeft met de omgeving waarin een individu verkeert, maar dat
er ook een verband is met iemands genetische aanleg. Ook in Nederlands
onderzoek werd dit verband gevonden. Het gen voor echtscheiding bestaat
uiteraard niet. Mogelijk is het risico op echtscheiding verhoogd bij bepaalde
persoonlijkheidstrekken die deels genetisch bepaald zijn. Een voorbeeld van
onderzoek hiernaar wordt beschreven in het hoofdstuk van Middeldorp over
tweelingonderzoek naar angst en depressie.

c. Het kiezen van vrienden

We kiezen niet alleen situaties, we bepalen ook zelf wie onze vrienden zijn. De
invloed van de genetische aanleg op de keuze van sociale contacten is onder-
zocht bij twaalfjarige Finse tweelingen. De tweelingen werd gevraagd welke
twee klasgenoten hun ‘beste vrienden’ waren. Twee resultaten zijn opmerke-
lijk. In de eerste plaats blijken eeneiige tweelingen in hun netwerk van ‘beste
vrienden uit de klas’ veel vaker dezelfde klasgenoten te kiezen dan twee-eiige
tweelingen. En in de tweede plaats wijzen tweelingen als hun beste vrienden
die klasgenoten aan die op henzelf lijken. De beste vrienden van eeneiige
tweelingen lijken qua gedrag dan ook meer op elkaar (in de beoordeling van
klasgenoten) dan die van twee-eiige tweelingen. Wij trekken toe naar mensen
die zijn zoals wij en het is dan ook niet verrassend dat eeneiige tweelingen, die
meer gelijkenis in hun gedrag vertonen, hun vrienden kiezen in klasgenoten
die qua gedrag sterk op hen lijken. De belangrijkste conclusie hieruit is dat
vriendennetwerken, van groot belang voor de ontwikkeling van een adoles-
cent, deels voortkomen uit actieve selectieprocessen.

De invloed van omgeving op gedrag

Met behulp van tweelingonderzoek is dus gebleken dat genen, via allerlei
complexe mechanismen waarbij ook omgevingsinvloeden betrokken zijn, het
gedrag beïnvloeden. Maar tweelingonderzoek heeft ook laten zien dat de in-
vloed van genen niet alle verschillen tussen mensen kan verklaren. Telkens
weer blijken omgevingsfactoren ook een belangrijke rol te spelen bij de ver-
klaring van verschillen tussen mensen. Er bestaan grofweg twee soorten om-
gevingsfactoren: factoren die uniek zijn voor een persoon en factoren die ge-
deeld worden door bijvoorbeeld een tweelingpaar of een gezin.
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Unieke of persoonlijke omgevingsinvloeden

Het meest overtuigende bewijs voor de invloed van unieke omgevingsinvloe-
den is dat eeneiige tweelingparen die samen opgroeien lang niet altijd op el-
kaar lijken in hun gedrag of gezondheid. Dat geldt niet alleen voor kinderen
en adolescenten, maar ook voor volwassenen. Bij ongeveer de helft van de
eeneiige volwassen tweelingparen zien we belangrijke verschillen: de een heeft
bijvoorbeeld kanker of diabetes gekregen en de ander niet. Bij adolescente
eeneiige tweelingparen die samen opgroeien, is de enige systematische in-
vloed die hen verschillend maakt, afkomstig van omgevingseffecten die door
de een wel en door de ander niet worden ervaren. Om vast te stellen wat bij
identieke tweelingen de langetermijneffecten zijn van verschillende omge-
vingsfactoren werden twintig Finse eeneiige mannelijke tweelingparen gese-
lecteerd, waarvan de ene broer zijn hele leven in Finland had gewoond en de
andere broer al minstens twintig jaar in Zweden woonde. De kans op hart- en
vaatziekten bleek bij de Finse mannen anderhalf keer zo groot te zijn als bij de
even oude Zweedse mannen, wat de vraag oproept wat de risicofactoren voor
hart- en vaatziekten zijn bij deze in verschillende landen wonende, maar ge-
netisch identieke broers. Metingen van de vaatstijfheid in de armslagader, een
teken van verhoogd risico op aderverkalking, lieten zien dat de vaatstijfheid
beduidend minder was bij de broers die waren geëmigreerd naar een omge-
ving waarin hart- en vaatziekten minder voorkomen. Dit resultaat is in over-
eenstemming met de lagere sterfte aan hart- en vaatziekten onder Finnen die
naar Zweden emigreren en vormt een bevestiging van de causale rol van per-
soonlijke ervaringen bij het risico op hart- en vaatziekten bij broers.

Gedeelde omgevingsinvloeden

Een heel andere bron van omgevingsinvloeden vloeit voort uit de gemeen-
schappelijke ervaringen van broers en zussen die opgroeien in hetzelfde gezin.
In conventioneel tweelingonderzoek en in onderzoek naar adoptiebroers en
-zussen (die genetisch niet verwant zijn, maar wel samen zijn opgegroeid) zijn
gedeelde omgevingseffecten gevonden voor bijvoorbeeld intellectuele vermo-
gens in de kindertijd, maar ook voor drugsgebruik, seksuele ervaring en anti-
sociaal gedrag in de adolescentie. Ook op dit punt is onderzoek naar eeneiige
tweelingen weer uitermate instructief. De duur van de periode waarin een
eeneiige tweeling bij elkaar leeft voordat zij apart gaan wonen en de frequen-
tie van hun contact na de ‘scheiding’ vertonen samenhang met bepaalde ge-
dragsovereenkomsten: tweelingbroers of -zussen die langer bij elkaar hebben
gewoond en die frequenter contact hebben, lijken meer op elkaar.
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De invloed van ouders op kinderen

Tot nu toe zijn alleen studies besproken waarin eeneiige en twee-eiige twee-
lingparen onderling worden vergeleken. Ouders vormen echter ook een bron
van informatie over de effecten van genen en omgeving op gedrag en gezond-
heid. Ouders geven hun erfelijk materiaal door aan hun kinderen, maar creë-
ren tegelijkertijd de huiselijke omgeving waarin de kinderen worden groot-
gebracht. De genen die van invloed zijn op het gedrag van de ouders en de
huiselijke omgeving die zij creëren, worden beide overgedragen op de kinde-
ren en bepalen hun gedrag.

Ouders geven hun genen door

Een manier om de effecten van genen op gedrag in kaart te brengen, is onder-
zoek bij volwassen eeneiige tweelingen die zelf kinderen hebben. In elk van de
gezinnen is de helft van de genen van de kinderen afkomstig van de tweeling-
ouder (de andere helft komt van de andere ouder). Die genen zijn weer iden-
tiek aan de genen van de tweelingbroer of -zus van die ouder, de oom of tante
van de kinderen. De kinderen en de tweelingoom of -tante leven in verschil-
lende huishoudens. De kinderen van de twee eeneiige tweelingouders zijn ge-
netisch gezien halfbroers en -zusters, maar groeien op als neven en nichten in
aparte huishoudens.

Het effect van opvoeding op ontwikkeling

Het is belangrijk, maar tegelijkertijd uiterst gecompliceerd, om een oorzake-
lijk verband vast te stellen tussen het gedrag van ouders en dat van hun kin-
deren. Er spelen hierbij namelijk nog derde variabelen mee, die zowel van
invloed kunnen zijn op het gedrag van ouders en kind als op de relatie tussen
ouders en kind. Bepaalde verschillen tussen gezinnen op het gebied van oplei-
dingsniveau, inkomen, sociale status, religieuze opvattingen en gebruiken, de
buurt of de school van de kinderen oefenen als ‘derde variabelen’ een invloed
uit die verband houdt met verschillen in het gedrag van de ouders en verschil-
len in de sociale en educatieve ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt het
gedrag van de ouders vaak te gemakkelijk beschouwd als omgevingsinvloed
op kinderen. Als er een verband is tussen ouderlijk gedrag en het gedrag van
hun kinderen, kunnen die verbanden ook het gevolg zijn van hun genetische
overeenkomsten.
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Erfelijkheid of omgeving? Een voorbeeld

Ter illustratie bespreken we hier onderzoek naar het verband tussen echt-
scheiding van de ouders en probleemgedrag van de kinderen. Het verband
tussen een echtscheiding en emotionele en gedragsproblemen bij kinderen is
uitvoerig beschreven. Onzeker is hoe dat moet worden geïnterpreteerd. Het
zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat scheiding geen directe invloed heeft op
gedragsproblemen, maar dat scheiding een weerspiegeling is van het geneti-
sche risico op gedragsproblemen. Onderzoek naar de kinderen van tweelin-
gen van wie de ene tweelingbroer of -zus gescheiden is, maar de andere niet,
verschaft ons hierin meer inzicht.
Onderzoek bij kinderen van wel/niet gescheiden eeneiige tweelingouders

laat inderdaad zien dat de simpele causale verklaring niet afdoende is. Neem
bijvoorbeeld een eeneiige, vrouwelijke tweeling, waarvan de ene zus geschei-
den is en de andere niet: de kinderen in het gezin van de gescheiden tweeling-
moeder erven haar genen en beleven de echtscheiding, de aanloop daartoe en
de gevolgen ervan. De kinderen van de andere tweelingmoeder hebben gene-
tisch gezien dezelfde aanleg, maar ervaren niet de sociale gevolgen van echt-
scheiding van de ouders. Als het verband tussen een echtscheiding en de ge-
dragsuitkomst van het kind omgevingsbepaald is, zullen deze kinderen
minder aanpassingsproblemen hebben dan hun halfbroers en -zussen van
moederskant, de kinderen van de gescheiden tweelingmoeder. Als het ver-
band tussen echtscheiding en het gedrag van het kind daarentegen een gene-
tische oorsprong heeft, zullen de uitkomsten van de kinderen in de twee ge-
zinnen niet verschillen, aangezien zij van moederszijde dezelfde genen
hebben. Eenzelfde percentage gedragsproblemen bij kinderen van wel/niet
gescheiden eeneiige-tweelingouders zou erop wijzen dat echtscheiding van de
ouders geen specifieke invloed heeft op de gedragsuitkomst van de kinderen
Bij ruim  kinderen (gemiddelde leeftijd  jaar) van tweelingouders

werd gekeken naar drugsgebruik en gedragsproblemen. De meesten kinderen
kwamen uit niet-gebroken gezinnen, maar bij ,% van de kinderen waren de
ouders voor hun zestiende levensjaar gescheiden en bij nog eens % na hun
zestiende. De resultaten gaven duidelijk aan dat omgevingsprocessen die spe-
cifiek verband houden met huwelijksproblemen van de ouders, een verklaring
bieden voor het hogere percentage gedragsproblemen bij hun kinderen. Een
parallelle analyse voor andere uitkomsten leverde resultaten op die ook in
overeenstemming waren met een causaal verband tussen echtscheiding en
een verhoogd risico op leerproblemen, depressiviteit, en emotionele proble-
men. Het gegeven dat deze kinderen vaker gaan samenwonen en vroeger be-
ginnen met drugs werd daarentegen verklaard uit factoren waarbij de geneti-
sche invloed niet helder te onderscheiden te was.
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Samenvattend

Dit hoofdstuk begon met de vaststelling dat zowel genetische aanleg als erva-
ringen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van gedrag en gezond-
heid. Mensen zoeken naar manieren om hun aangeboren eigenschappen ver-
der te ontwikkelen en te manifesteren. De gedragsverschillen die onze
individualiteit bepalen, zijn geen direct uitvloeisel van onze genetische ver-
schillen: ze zijn veeleer het resultaat van proactieve en interactieve processen
waarmee wij onze levensstijl kiezen. Met uitzondering van een aantal zeld-
zame genetische stoornissen is het niet zo dat ons genetisch materiaal onze
levensuitkomst dicteert. Wij erven een aanleg, geen bestemming. Ons uitein-
delijke leven is het gevolg van een levenslange reeks gedragskeuzes. Die keu-
zes worden in eerste instantie ingegeven door onze natuurlijke neigingen en
die neigingen komen verder tot uitdrukking en worden sociaal versterkt bin-
nen omgevingen die we actief hebben helpen creëren. Dit complexe samen-
spel tussen genetische aanleg en omgeving vormt de kern van het tweeling-
onderzoek en de genetische epidemiologie.
Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de verschillende methoden die

gebruikt worden binnen het tweelingonderzoek en richt zich daarnaast voor-
namelijk op de toepassing van deze methoden voor het verklaren van ver-
schillen in persoonlijkheid. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt, per
onderwerp, een overzicht gegeven van de resultaten die uit onderzoek van
het NTR naar voren zijn gekomen. Daaruit zal blijken dat een complex sa-
menspel van genetische en omgevingsfactoren ons gedrag en onze gezond-
heid bepaalt.

Een groot deel van dit hoofdstuk is een aangepaste versie van Rose, R.J. ‘Genetic and envi-

ronmental influences on social behavior and health’ in: Pulkkinen, L., Kaprio. J. & Rose, R.J.

(). Socioemotional Development and Health from Adolescence to Adulthood (pp.  –

), New York: Cambridge University Press.
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Persoonlijkheid:

onderzoek naar erfelijkheid met hulp van tweelingen

Irene Rebollo en Judith Rich Harris

Inleiding

Iedereen vraagt zich wel eens iets af over de menselijke persoonlijkheid.
Waarom is Suzan zo anders dan haar zus Heleen? Waarom is Japie zo agres-
sief – komt het door de buurt waar hij woont, de vriendjes met wie hij speelt?
Waarom ga ik, naarmate ik ouder word, steeds meer op mijn vader lijken?
Het onderzoek in de psychologie heeft als doel een wetenschappelijk ant-
woord te vinden op deze vragen en niet af te gaan op intuïtie. Als onze intuïtie
altijd juist zou zijn, hoefden we geen onderzoek te doen. Maar omdat onze
intuïtie niet altijd klopt, moeten we ervan uitgaan dat we bij de uitkomsten
van het onderzoek soms voor verrassingen komen te staan.
Het woord ‘persoonlijkheid’ staat voor gedragspatronen, opvattingen en

emoties die typerend zijn voor een bepaalde persoon. Persoonlijkheidsken-
merken verschillen van mens tot mens, maar in een individuele persoon ver-
tonen zij wel een bepaalde mate van consistentie en stabiliteit in verschillende
omstandigheden en door de jaren heen.
In de afgelopen twintig jaar heeft het persoonlijkheidsonderzoek verras-

sende resultaten opgeleverd, die vraagtekens hebben geplaatst bij een aantal
gevestigde opvattingen. De meeste psychologen zijn nog altijd van mening
dat de persoonlijkheid van een kind wordt gevormd door twee krachten: ‘na-
ture’, de genetische aanleg van het kind, en ‘nurture’, de thuisomgeving die de
ouders het kind bieden. De invloed van iemands genetische aanleg wordt
vaak met tegenzin erkend en vervolgens direct weer genegeerd. Ontwikke-
lingspsychologen, die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen,
richten hun aandacht vaak op de invloed van de ouders.
Omdat ontwikkelingspsychologen geen invloed kunnen uitoefenen op de

manier waarop ouders hun kinderen opvoeden, doen zij ‘correlationeel’ on-
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derzoek. Zij meten een bepaald aspect van het gedrag van de ouders (bijv. hoe
vaak de ouder het kind prijst of knuffelt) en een bepaald aspect van het gedrag
of de persoonlijkheid van het kind (bijv. hoe goed het kind met zijn/haar klas-
genootjes kan opschieten). Als er een verband tussen deze twee metingen
wordt gevonden – als blijkt dat ouders die hun kinderen veel prijzen en knuf-
felen, kinderen hebben die goed met hun klasgenootjes overweg kunnen –
wordt geconcludeerd dat het affectieve ouderschap verantwoordelijk is voor
het sociale succes van de kinderen.
Het zwakke punt van dit soort correlationeel onderzoek is dat de invloed

van de genen buiten beschouwing blijft. Er wordt niet gekeken naar de erfe-
lijke aanleg. Deze onderzoeksmethode is daarom niet in staat om andere mo-
gelijke verklaringen voor de gevonden resultaten uit te sluiten. Kinderen en
ouders hebben % van hun genetisch materiaal met elkaar gemeen. Mis-
schien zijn de ouders aardig voor hun kinderen en zijn de kinderen aardig
tegen hun klasgenootjes, omdat zij allebei de genetische aanleg hebben om
aardig en prettig in de omgang te zijn. Of misschien krijgen kinderen die de
genetische aanleg hebben om aardig te zijn, meer liefde van hun ouders en
prijzen en knuffelen de ouders hen daarom meer.
Het probleem met correlationeel onderzoek is dat simpele verbanden wei-

nig zeggen over oorzaak of gevolg – zij geven slechts aan welke eigenschappen
samengaan. Ook langlopend onderzoek biedt niet altijd uitsluitsel op het punt
van oorzaak en gevolg. Een voorbeeld: uit onderzoek naar hechting bij jonge
kinderen is gebleken dat baby’s die ‘veilig’ gehecht zijn aan hun moeder, in
hun latere leven een grotere kans hebben op succesvolle sociale relaties met
anderen. Het feit dat de meting van de hechting aan de latere relaties vooraf-
gaat, wil echter niet zeggen dat die hechting daar ook de oorzaak van is. Het is
ook mogelijk dat baby’s met bepaalde erfelijke eigenschappen een grotere
kans hebben om een veilige hechting aan hun moeder te ontwikkelen en dat
diezelfde kenmerken tevens de kans vergroten dat hun andere relaties goed
zijn.
Kortom, de methoden die in het traditionele ontwikkelingsonderzoek wor-

den gehanteerd, leveren resultaten op die moeilijk geïnterpreteerd kunnen
worden. Een gemeten verband kan voor een deel toe te schrijven zijn aan de
invloed van de omgeving; voor een ander deel kan het toe te schrijven zijn aan
genetische aanleg. Maar voor welk deel? Tot het moment waarop de gedrags-
genetica manieren ontwikkelde om deze twee verschillende soorten invloed te
onderscheiden, konden onderzoekers daar slechts naar gissen.
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Wat is gedragsgenetica?

Het doel van de gedragsgenetica is een verklaring te bieden voor de individue-
le verschillen in psychologische kenmerken door deze toe te schrijven aan ge-
netische en omgevingsinvloeden. Het onderzoek richt zich op de verschillen
tussen mensen, niet op kenmerken die alle leden van de bevolking gemeen
hebben.
Het terrein van de gedragsgenetica kende een woelige start. Aanvankelijk

werden de methoden en uitgangspunten in brede kring afgewezen. Als onder-
zoekers op dit terrein alleen al termen als ‘genetisch’ of ‘erfelijk’ in de mond
namen, waren zij het mikpunt van politieke en ethische beschuldigingen. In
de loop der jaren zijn deze woorden echter – deels dankzij de toegenomen
belangstelling voor het menselijke genoom – geaccepteerd geraakt. Bij de hui-
dige stand van de wetenschap is er een overweldigende hoeveelheid aanwij-
zingen dat wij de genetische en biologische basis van het menselijk gedrag en
de menselijke persoonlijkheid niet langer kunnen negeren.
Sommige mensen vinden dat een onprettige gedachte, maar dat is niet no-

dig. Het feit dat ons gedrag wordt beïnvloed door genen, wil niet zeggen dat er
geen verandering mogelijk is. Bovendien is het feit dat gedrag door de omge-
ving wordt beïnvloed, ook niet noodzakelijkerwijs goed. Als alles wat er met
mensen gebeurde, goed of slecht, hun persoonlijkheid zou veranderen, zou-
den zij de speelbal zijn van de omstandigheden in hun omgeving.
Het feit dat alle persoonlijkheidskenmerken tot op zekere hoogte worden

beïnvloed door de genen was echter niet het meest verrassende resultaat dat
uit de gedragsgenetica naar voren kwam. Dat was niet echt nieuws. Het wer-
kelijk verrassende resultaat betrof de omgeving. De veronderstelling was altijd
dat ‘omgeving’ stond voor de ‘huiselijke omgeving’ of ‘gezinsomgeving’ en dat
de belangrijkste invloed op kinderen uitging van de manier waarop zij door
hun ouders werden opgevoed. Hiervoor werden in het onderzoek echter geen
aanwijzingen gevonden. Het bleek zelfs dat het opgroeien in een bepaald ge-
zin voor de meeste kenmerken een verwaarloosbare invloed had.
Francis Galton, een neef van Charles Darwin, wordt doorgaans beschouwd

als de grondlegger van de gedragsgenetica. Galton realiseerde zich dat alge-
mene psychologische kenmerken als persoonlijkheid en intelligentie, beïn-
vloed moesten zijn door meerdere genen, niet slechts door één enkel gen. Dit
gegeven, dat de meeste kenmerken het resultaat zijn van het samenspel tussen
meerdere genen, vormt de hoeksteen van de kwantitatieve genetica. Daaruit
volgt namelijk dat hoe groter de genetische verwantschap tussen twee mensen
is, hoe meer zij op elkaar zouden moeten lijken. Dat is het principe waarop de
methoden van de gedragsgenetica zijn gebaseerd.
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Het doel van gedragsgenetisch onderzoek is een verklaring te vinden voor
de individuele verschillen: een verklaring voor de verschillen tussen de ene
persoon en de andere in een bepaalde groep mensen. Omdat we niet een hele
bevolking in kaart kunnen brengen, werken we met een bij voorkeur wille-
keurige steekproef uit de bevolking. Die groep brengen we in kaart: we meten
hun lichaamslengte, hun IQ of de scores bij een persoonlijkheidstest. De me-
tingen tekenen zich over het algemeen af in de vorm van een ‘klokvormige’
curve: weinig mensen zijn extreem kort of extreem lang en de meeste mensen
hebben een gemiddelde lichaamslengte of een gemiddeld IQ. Vervolgens be-
rekenen we een gemiddelde: het gemiddelde van onze steekproef voor het ge-
meten kenmerk. Bij sommige onderzoeken gaat het om het gemiddelde, maar
in de gedragsgenetica richt de aandacht zich juist op de variantie, dat wil zeg-
gen de variatie, of spreiding, rond het gemiddelde.
Bij de methoden van de gedragsgenetica wordt gewerkt met tweelingparen

of paren van broers en/of zusters. De paren verschillen in hun genetische ver-
wantschap. Het kunnen ‘identieke’, eeneiige tweelingen zijn, die genetisch
% gelijk zijn; twee-eiige tweelingen, die gemiddeld % van hun erfelijk
materiaal delen; volle broers of zusters, die ook % van hun genen delen;
halfbroers en -zusters, die % van hun erfelijk materiaal delen; of stief- of
adoptiebroers en -zusters, tussen wie geen genetische verwantschap bestaat.
Daarnaast kan er verschil bestaan in de omgeving waarin zij zijn opgegroeid.
Algemeen gesproken zijn er slechts twee niveaus van omgevingsovereen-
komst mogelijk: óf de proefpersonen zijn opgegroeid in hetzelfde gezin (wat
betekent dat de omgeving van hun jeugd, hoewel niet volkomen identiek, in
veel opzichten wel vergelijkbaar moet zijn geweest), óf zij zijn in verschillende
gezinnen opgegroeid (wat betekent dat hun omgeving in veel opzichten ver-
schillend moet zijn geweest). Door met dit soort paren te werken kunnen wij
de volgende vragen stellen: vertoont de persoonlijkheid van broers/zusters*

die een groter percentage genen delen, meer gelijkenis dan die van broers/
zusters die minder genen delen? Hoeveel meer lijken zij dan op elkaar? Ver-
tonen broers/zusters die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid, meer overeen-
komsten dan vergelijkbare paren die in verschillende gezinnen zijn opge-
groeid? Zo ja, hoeveel meer?
De eerste stap bij het vaststellen van het gedeelte van de variantie dat kan

worden toegeschreven aan h² (genetische verschillen), c² (gemeenschappelij-
ke omgeving van broers/zusters in hetzelfde gezin) en e² (niet-gedeelde of
persoonlijke omgeving) is het berekenen van de gelijkenis op een bepaald
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kenmerk – bijvoorbeeld agressie – tussen de broers/zusters in het onderzoek.
Iedere deelnemer doet een test en krijgt een agressiescore. Het kan zijn dat de
een hoger scoort dan de ander, maar de score kan ook ongeveer gelijk liggen.
In een grafiek kunnen we voor iedere deelnemer een punt aftekenen, waarbij
de positie op de verticale as wordt bepaald door de score van de ene broer/zus
en de positie op de horizontale as door de score van de ander. Voor iedere
groep of subgroep van proefpersonen kunnen we dan een correlatie bereke-
nen, die aangeeft hoeveel overeenkomst in agressie de paren vertonen.

Figuur . Grafiek van het verband tussen agressiescores bij eeneiige en twee-eiige tweelin-
gen (de score van de een geplot tegen de score van de ander. De correlatie (r ) voor eeneiige
(MZ) tweelingen is hoger dan voor twee-eiige (DZ) tweelingen (rMZ=., rDZ=.).

Door onze proefpersonen te verdelen in subgroepen kunnen we een vergelij-
king trekken tussen de correlaties in agressie bij paren die verschillen in hun
genetische verwantschap en/of paren die wel of niet in hetzelfde gezin zijn
opgegroeid. Als mensen die meer genen delen, meer op elkaar lijken, betekent
dat volgens de principes van de kwantitatieve genetica dat een deel van de
verschillen tussen personen uit de genetische aanleg moet worden verklaard.
Als broers/zusters die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid meer overeenkomst
vertonen, moet volgens dezelfde redenering de gemeenschappelijke omgeving
een verklaring vormen voor een deel van de variantie. De resterende varian-
tie, het percentage dat niet kan worden verklaard uit genetische aanleg of om-
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geving, wordt toegeschreven aan de niet-gedeelde (onverklaarde) omgeving –
een component waaronder ook eventuele meetfouten vallen. De totale varian-
tie wordt dus verdeeld in twee componenten, die aan twee verschillende soor-
ten oorzaken worden toegeschreven: () oorzaken die overeenkomsten of cor-
relaties tussen broers/zusters opleveren (gemeenschappelijke genen of
omgeving), en () oorzaken die geen overeenkomsten tussen de paren ople-
veren, maar bijdragen aan de verschillen tussen personen. Het tweede type
oorzaken maakt de leden van een paar niet meer of minder gelijkend dan
twee willekeurig geselecteerde personen.

De opzet van gedragsgenetisch onderzoek

Een van de belangrijkste lessen van het gedragsgenetisch onderzoek is mis-
schien wel dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over het effect
dat ouders op hun kinderen hebben, wanneer er maar één kind uit het gezin
wordt onderzocht. Men moet tenminste twee kinderen uit hetzelfde gezin be-
studeren om de genetische invloeden te kunnen bepalen en vast te stellen of
de omgevingsinvloeden al dan niet gemeenschappelijk zijn.
In de opzet van een tweelingonderzoek worden eeneiige tweelingen die sa-

men opgroeien, vergeleken met twee-eiige tweelingen die samen opgroeien.
Eeneiige tweelingen hebben voor % dezelfde genen, twee-eiige tweelingen
delen gemiddeld % van hun genen. Omdat ze even oud zijn, delen twee-
lingen die samen opgroeien niet alleen de stabiele kenmerken van hun leef-
omgeving (zoals het opleidingsniveau van de ouders); zij beleven ook de ver-
anderingen in de gezinsomstandigheden (een verhuizing of echtscheiding) in
dezelfde levensfase.

Box . Vergelijkingen ter vaststelling van de componenten van de variantie door middel
van tweelingonderzoek (uitgaande van tweelingen die samen opgroeien)
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Voor bijna ieder kenmerk vertonen eeneiige tweelingen meer overeenkomst
dan twee-eiige tweelingen. Dat verschil in de mate van overeenkomst kunnen
we gebruiken om de verschillende componenten van de variantie te bereke-
nen, met behulp van de vergelijkingen in Box . Deze vergelijkingen zijn ge-
baseerd op de volgende redenering. Eeneiige tweelingen hebben twee keer zo-
veel gemeenschappelijke genen als twee-eiige tweelingen. Als de eeneiige
correlatie twee keer zo sterk is als de twee-eiige correlatie, moet er dus een
genetisch effect meespelen. Als de correlaties bij eeneiige en twee-eiige twee-
lingen ongeveer gelijk zijn, is er geen genetisch effect aangetoond. Als de cor-
relatie bij een eeneiige tweeling duidelijk kleiner is dan , moet er sprake zijn
van invloed van een niet-gemeenschappelijke omgeving. Wanneer de correla-
tie bij een twee-eiige tweeling meer dan de helft bedraagt van die bij een een-
eiige tweeling, is dat een aanwijzing voor een gemeenschappelijke omgevings-
invloed, omdat dit betekent dat de twee-eiige tweelingen meer overeenkomst
vertonen dan men op basis van het percentage gemeenschappelijke genen zou
verwachten.

De basisresultaten van gedragsgenetische persoonlijkheidsonderzoek

Op het punt van de persoonlijkheid is –% (gemiddeld %) van de vari-
antie toe te schrijven aan genetische effecten. Anders gezegd, de erfelijkheid
ligt meestal rond de .. Een gemeenschappelijke omgeving biedt een verkla-
ring voor  tot % van de variantie. De overwegende conclusie uit recente
onderzoeken is dat de variantie op basis van een gemeenschappelijke omge-
ving niet significant hoger kan worden geschat dan nul. De rest, ongeveer
%, is niet-gemeenschappelijke of persoonlijke omgevingsvariantie. Aange-
zien deze laatste component ook meetfouten omvat en meetfouten goed zijn
voor zo’n % van de variantie in persoonlijkheidsscores, betekent dit dat iets
meer dan de helft van de betrouwbare variantie moet worden verklaard uit de
genetische verschillen tussen personen (zie Figuur ).

Figuur . Gemiddelde samenstelling van persoonlijkheidsvariantie
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Geen van de aspecten van de gemeenschappelijke omgeving van broers en/of
zusters – waaronder veel factoren waarvan lang is gedacht dat zij van belang
waren voor de persoonlijkheidsontwikkeling – hebben een meetbaar effect.
Als zij al effect hebben, zijn die effecten niet consistent. Misschien heeft een
bepaalde omgevingsfactor, zoals echtscheiding van de ouders, op het ene kind
een andere uitwerking dan op de het andere. Denk aan het voorbeeld van
agressie. Hoe komt het dat het ene kind van agressieve ouders zelf ook agres-
siever wordt en het andere kind juist zachtaardiger? Op grond van de traditi-
onele theorieën over de persoonlijkheidsontwikkeling zou men dat resultaat
niet verwachten. De hele gedachte achter opvoedingsadviezen aan ouders is
gebaseerd op de veronderstelling dat het opvoedingsgedrag van de ouders een
voorspelbaar effect op de kinderen heeft. De gedragsgenetische onderzoeksre-
sultaten wijzen uit dat het gedrag van de ouders een onvoorspelbaar of zelfs
helemaal geen effect kan hebben. Omdat broertjes en zusjes echter genetisch
van elkaar verschillen (ze delen ongeveer % van hun genetische aanleg)
kunnen genetische factoren wel een verklaring vormen voor verschillen tus-
sen kinderen uit hetzelfde gezin.
De meeste gedragsgenetische studies zijn bij meerdere groepen tweelingen

en in sommige gevallen zelfs in verschillende delen van de wereld herhaald.
De resultaten zijn opmerkelijk identiek, ongeacht de gehanteerde meetwijze
(zelfrapportage aan de hand van vragenlijsten, observaties etc.) of methode;
niet alleen tweeling-, maar ook adoptie- of gezinsonderzoek bevestigen deze
resulaten.

Genetische bronnen van variantie

Een van de principes van de kwantitatieve genetica is dat de erfelijke over-
dracht van een bepaald psychologisch kenmerk afhankelijk is van de werking
van meerdere genen. De genen zijn samengesteld uit een reeks basen: vier
verschillende moleculen die zich bevinden op de twee om elkaar heen draai-
ende strengen die samen de dubbele spiraal van het DNA-molecule vormen.
DNA is de draadachtige stof waaruit chromosomen zijn opgebouwd. DNA is
de afkorting van het Engelse desoxyribonucleic acid, in het Nederlands deso-
xyribonucleïnezuur. Het DNA bevat vier verschillende basen: adenine (A),
thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). De basen op de ene streng vormen
paren met de basen op de andere streng op grond van structurele eigenschap-
pen: C gaat samen met G en A gaat samen met T. De sequentie en combinatie
van basenparen is de taal van het DNA die maakt dat dit zichzelf kan kopië-
ren en de eiwitsynthese kan sturen. Genen worden in het algemeen overge-
schreven in RNA (ribonucleïnezuur), dat vervolgens wordt omgezet in eiwit-
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ten. Het menselijk genoom is samengesteld uit Mb (miljoen basenparen)
verdeeld over  paren van autosomale chromosomen en  geslachtschromo-
somen (XX vrouwelijk, XY mannelijk). Het totale aantal genen binnen één
genoom varieert volgens een schatting van het Menselijk Genoom-project
van . tot .. De positie van een bepaald gen op een chromosoom
heet een locus.

Figuur . Chromosomen, genen en basen.

Genen kunnen polymorf zijn, wat inhoudt dat zij bij verschillende mensen in
verschillende varianten (basensequenties) kunnen voorkomen. Variaties in de
volgorde van de DNA-basensequenties kunnen worden veroorzaakt door bij-
voorbeeld verandering of toevoeging van basen en heten polymorfismen. De
specifieke combinatie van sequenties in een bepaalde persoon vormt zijn of
haar genotype. De polymorfe genen zijn de potentiële bron van waarneem-
bare individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken. De waargenomen
of gemeten eigenschappen van een mens (die het resultaat zijn van zowel om-
gevingsinvloeden als van de genen) worden het fenotype genoemd.
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Onderzoeksresultaten van het Nederlands Tweelingen Register

Onderzoek onder adolescente en volwassen tweelingen van het Nederlands
Tweelingen Register (NTR) liet zien dat de individuele verschillen in een per-
soonlijkheidseigenschap die te maken heeft met boosheid bij mannen en
vrouwen voor respectievelijk % en % terug te voeren waren op genetische
verschillen. Ongeveer de helft van de genetische effecten bij mannen waren
interactieve effecten tussen genen in plaats van additieve effecten van ver-
schillende genen. Ook de erfelijkheid van agressie werd bekeken bij een steek-
proef van adolescente en volwassen tweelingen die tussen  en  deel-
namen aan het vragenlijstonderzoek van het NTR. Genetische verschillen
boden een verklaring voor % en % van de individuele verschillen in
agressie bij mannen en vrouwen. De interactie tussen verschillende genen
waren goed voor % van de genetische effecten bij mannen en voor % bij
vrouwen. Er werd voor agressie geen enkel effect van de gemeenschappelijke
gezinsomgeving gevonden. Eenzelfde soort onderzoek wees uit dat % van
de variatie in extraversie en % van de variatie in neuroticisme te verklaren
waren uit genetische verschillen. Omstreeks % van de genetische effecten
op extraversie was toe te schrijven aan interacties tussen genen. Er bleek niets
van effecten van de gemeenschappelijke omgeving op extraversie of neuroti-
cisme. Soortgelijke resultaten werden gevonden voor spanningsbehoefte
onder een groep volwassen tweelingen. Bij vrouwen was  tot % van de
individuele verschillen in spanningsbehoefte te verklaren uit genetische ver-
schillen. Bij vrouwen was een effect van gemeenschappelijke omgevingsfacto-
ren te zien op de kenmerken ‘snel verveeld’ (%) en ‘op zoek naar nieuwe
ervaringen’ (%). Bij mannen was  tot % van de variatie in spannings-
behoefte terug te voeren op genetische verschillen. Er werden effecten van de
gemeenschappelijke omgeving gevonden voor de kenmerken ‘houdt van
spanning’ en ‘uit op avontuur’. Alle genetische effecten op kenmerken van
spanningsbehoefte waren additief.
Andere psychologische kenmerken zoals sociale attitude, religiositeit en

psychologische interesses zijn ook onderzocht aan de hand van genetische
onderzoeksmethoden. Bij dit soort kenmerken zou men een lagere erfelijk-
heid en een sterkere omgevingsinvloed verwachten. Dat klopt. Bij bijvoor-
beeld familiaire overeenkomsten in religieuze opvattingen bij adolescente Ne-
derlandse tweelingen speelt alleen gezinsinvloed een rol.
Nu we weten dat een substantieel deel van de variatie in persoonlijkheid is

terug te voeren op genetische verschillen, kunnen we gaan kijken naar speci-
fieke genenvariaties. De onderzoekers moeten nu de genen identificeren die
verband kunnen houden met psychologische verschillen – genen die werk-
zaam zijn in de hersenen. Bepaalde genpolymorfismen (bijv. DRD, dopami-
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nereceptor, of HTT, serotoninetransporter) blijken verband te houden met
individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken op het gebied van
spanningsbehoefte of angst. Het vinden van dergelijke genetische variaties
kan ons een waardevol nieuw onderzoeksinstrument in handen geven. Bij
correlaties tussen genotypen en gedragskenmerken is de causaliteit volstrekt
helder: het DNA kan persoonlijkheidskenmerken veroorzaken, maar veran-
deringen in persoonlijkheidskenmerken kunnen geen verandering brengen in
het DNA. De genexpressie kan echter wel worden aangepast, hetzij door an-
dere genen hetzij door omgevingsfactoren.

Omgevingsbronnen van variantie

Aan de hand van gedragsgenetische methoden wordt de omgevingsvariantie
dus onderverdeeld in twee componenten: de omgeving die wordt gedeeld met
broers/zusters die opgroeien in hetzelfde gezin en de omgeving die niet wordt
gedeeld door broers/zusters die opgroeien in hetzelfde gezin. Gedeelde omge-
vingsinvloeden leiden per definitie tot meer overeenkomsten tussen broers/
zusters. Niet-gedeelde omgevingsinvloeden leiden niet tot meer overeenkom-
sten.
Er zijn enkele kenmerken waarbij sprake is van gedeelde omgevingsinvloe-

den - bijvoorbeeld op het gebied van jeugdcriminaliteit en het gebruik van
stimulerende middelen als alcohol en tabak. De ‘gedeelde’ omgeving van
broers/zusters omvat ook de omgeving die zij buiten het ouderlijk huis delen.
Onderzoekers vragen zich nu af of, als een groot deel van de aspecten van de
door broers/zusters gedeelde gezinsomgeving er niet toe doet, de niet-ge-
deelde aspecten van de gezinsomgeving misschien wel van belang zijn: bij-
voorbeeld factoren in de gezinssamenstelling zoals de volgorde of gezins-
grootte, verschil in behandeling door de ouders of differentiële interactie
tussen broers en zusters. Empirische resultaten wijzen echter in de richting
van omgevingsfactoren die broers/zusters op verschillende manieren buitens-
huis ervaren, zoals de interactie met leeftijdsgenoten of docenten.

Correlaties en interactie tussen genen en omgeving

Er is sprake van een gen-omgevingscorrelatie wanneer de verschillen in de
genotypen van mensen leiden tot verschillen in hun omgeving. Door hun ge-
netische kenmerken ervaren kinderen verschillende omgevingen. Er zijn drie
soorten gen-omgevingscorrelaties.
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Passieve gen-omgevingscorrelaties. Een van de redenen waarom er een cor-
relatie bestaat tussen genen en de opvoedingsomgeving is dat de ouders hun
kinderen beide bieden: genen en omgeving. Aangezien ouders en hun biolo-
gische kinderen genen delen en de genen van de ouders invloed hebben op
het soort omgeving dat zij creëren, stemt de thuisomgeving die de kinderen
ervaren waarschijnlijk tot op zekere hoogte overeen met hun genetische aan-
leg.

Figuur . Ouders die van lezen houden hebben genetisch gezien ook een grotere kans om
kinderen te krijgen die van (voor)lezen houden.

De opvoedingsstijl van een ouder wordt beïnvloed door zijn/haar persoonlijk-
heid. Ouders met een warme, extraverte persoonlijkheid geven hun kinderen
vaak ook meer warmte. Aangezien de persoonlijkheid van de ouder deels een
functie van de genen is en iedere ouder % van zijn/haar genen aan een kind
doorgeeft, zou je correlaties verwachten tussen de opvoedingsstijl van de
ouders en de persoonlijkheid van de kinderen. Opmerkelijk genoeg vertonen
twee adoptiekinderen die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid echter evenveel
verschillen in hun opvoedingsstijl als twee willekeurige geselecteerde adop-
tiekinderen.
Reactieve (ofwel evocatieve) gen-omgevingscorrelaties. De manier waarop

ouders (en andere mensen) met een bepaald kind omgaan, is deels een functie
van de genetische eigenschappen van het kind. Tegen een lief kind zijn ouders
en andere mensen aardiger dan tegen een kind dat prikkelbaar of dwars is.
Actieve gen-omgevingscorrelaties. Naarmate kinderen ouder worden, zijn

zij beter in staat om hun omgevingen te selecteren en aan te passen aan hun
genetische predisposities en hun genetisch beïnvloede capaciteiten en interes-
ses.
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Een gen-omgevingsinteractie treedt op wanneer personen met een verschil-
lend genotype verschillend reageren op een bepaalde omstandigheid of erva-
ring. ‘Gen-omgevingsinteractie’ wil zeggen dat de effecten van omgevingsfac-
toren op gedragsverschillen worden gematigd door genetische verschillen. Dit
soort interacties zijn vastgesteld voor de effecten van mishandeling op antiso-
ciaal gedrag, voor de effecten van een stressvol bestaan op depressie, voor de
effecten van sociaal-economische status op het IQ en die van een religieuze
opvoeding op ongeremdheid. Gen-omgevingsinteracties zijn moeilijk te on-
derzoeken, maar vormen een fascinerend terrein van onderzoek naar de de-
tails van de wisselwerking tussen ‘nature’ en ‘nurture’.

Bronnen van stabiliteit en verandering

Het woord persoonlijkheid verwijst naar aspecten van het gedrag die door de
tijd heen en in verschillende situaties of contexten relatief stabiel zijn: relatief,
niet volkomen stabiel. Gedrag is tot op zekere hoogte het product van de
stabiele neigingen van een persoon en tot op zekere hoogte het product van
een specifieke context. Er is dus altijd sprake van een mengeling van verande-
ring en stabiliteit.
Er zijn twee soorten continuïteit die van belang zijn voor persoonlijkheids-

onderzoek: absolute continuïteit hangt samen met de stabiliteit of verandering
in de gemiddelde scores van een grote groep personen van dezelfde leeftijd.
Het is een functie van de manier waarop mensen veranderen naarmate zij
ouder worden. Er zijn aanwijzingen dat er in de loop der jaren kleine veran-
deringen optreden in het gemiddelde niveau van een aantal persoonlijkheids-
kenmerken. Differentiële continuïteit verwijst naar de stabiele verschillen tus-
sen mensen op het punt van een bepaald kenmerk. Een introvert persoon,
bijvoorbeeld, zal zich op een feestje misschien extraverter gedragen, maar een
extravert persoon gedraagt zich in die situatie nog extraverter, waardoor de
verschillen tussen beiden hetzelfde blijven. Langlopend onderzoek wijst op
hoge niveaus van differentiële continuïteit door het leven heen.

Stabiliteit en verandering van de persoonlijkheid in het NTR-onderzoek

De standaardmanier om de differentiële continuïteit van de persoonlijkheid
te onderzoeken is door bij een groep personen op twee tijdsmomenten metin-
gen te doen en het verband tussen de twee scores van iedere persoon te bere-
kenen. De grootte van dat verband heet de stabiliteitscoëfficiënt. Het NTR
heeft sinds , gedurende een periode van zestien jaar, informatie verza-
meld over de persoonlijkheidskenmerken van volwassen tweelingen, hun
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ouders, broers en zussen en partners. De stabiliteitscoëfficiënten voor per-
soonlijkheidskenmerken als extravertheid, neuroticisme, angst, spanningsbe-
hoefte, agressie, boosheid of depressiviteit nemen toe naarmate men ouder
wordt en nemen af naarmate het interval tussen de metingen langer is. Uit
het NTR-onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde scores voor de meeste
persoonlijkheidskenmerken in de loop van de tijd afnemen, met de grootste
afname voor kenmerken als agressie of avontuurlijkheid: mensen worden
minder agressief en avontuurlijk als ze ouder worden. Alleen de scores voor
extravertheid worden met de jaren vaak wat hoger. De afname van de per-
soonlijkheidsscores stopt overigens weer op hogere leeftijd.
Als we kijken naar de stabiliteit van persoonlijkheidsscores van eeneiige of

twee-eiige tweelingparen, kunnen we achterhalen welke factoren van invloed
zijn op de stabiliteit van de persoonlijkheidskenmerken. Voor bijvoorbeeld de
stabiliteit van boosheid onder een groep jongvolwassen tweelingen geldt dat
de stabiele component van boosheid bij mannen voor % en bij vrouwen
voor % kon worden toegeschreven aan stabiele genetische effecten. Het res-
terende stabiliteitspercentage kon worden toegeschreven aan stabiele omge-
vingsfactoren.
Een andere benadering is de bestudering van individuele verschillen in de

manier waarop de persoonlijkheid van verschillende mensen verandert.
Tweelingonderzoek biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om erachter te
komen waarom sommige mensen een stabielere persoonlijkheid hebben, ter-
wijl andere mensen juist opvallend sterke veranderingen doormaken. Onder-
zoek naar agressief gedrag onder een groep tweelingen in de leeftijd van
twaalf tot veertig jaar laat een significante variatie zien in de manier waarop
bij adolescenten de agressie afneemt in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar.
Deze individuele verschillen in de verandering van agressief gedrag lieten zich
verklaren door genetische effecten.

Mechanismen van genetische en omgevingsinvloeden op stabiliteit en
verandering

Welke mechanismen ten grondslag liggen aan de stabiliteit en verandering, is
nog onbekend. Zijn daar uitspraken over te doen of kunnen we er op zijn
minst naar gissen?
Genetische mechanismen. Genetische effecten op de stabiliteit kunnen op

drie manieren optreden. In de eerste plaats kunnen biologische effecten van
bepaalde genen gedurende het hele leven werkzaam blijven. In de tweede
plaats kunnen bepaalde genen van invloed zijn op de vroege ontwikkeling
van neurobiologische systemen in de hersenen, die vervolgens stabiel blijven.
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En in de derde plaats kunnen er genetische effecten optreden of versterkt
worden door gen-omgevingscorrelaties.
Ten aanzien van veranderingen in de ontwikkeling kunnen genen op ten-

minste twee manieren een rol spelen. Ten eerste kunnen celmechanismen
veranderingen in de genexpressie teweegbrengen als gevolg van natuurlijke
ontwikkelingsprocessen – genen worden tijdens de ontwikkeling ‘in- en uit-
geschakeld’ – of van veranderingen in de omgeving. Ten tweede kunnen er
gen-omgevingsinteracties optreden, die ervoor zorgen dat de genen in be-
paalde omgevingen wel, maar in andere juist niet tot uiting komen.
Omgevingsmechanismen. De niet-gedeelde omgeving lijkt veranderingen

teweeg te brengen door omgevingsinvloeden die broers en zusters ieder ver-
schillend ervaren en die gedurende een bepaalde periode een sterke uitwer-
king hebben, om daarna af te zwakken en te verdwijnen. Deze ervaringen
kunnen deel uitmaken van het dagelijks leven (bijv. school, werk, vrijetijds-
besteding) of veroorzaakt worden door gebeurtenissen in het leven die door
de broers/zusters op verschillende wijze worden beleefd (bijv. het verlies van
een van beide ouders door echtscheiding of overlijden).

Omgeving en persoonlijkheid: huidige verklaringen en richtlijnen
voor de toekomst

Wat weten we op dit moment? We weten dat de omgeving een verklaring
biedt voor % van de variatie in persoonlijkheid op een bepaald tijdsmo-
ment. We weten dat de omgeving die het meeste gewicht in de schaal legt, de
omgeving is die niet wordt gedeeld met de broers/zusters uit hetzelfde gezin.
We weten dat een deel van de variantie eerder valt terug te voeren op de om-
gevingsinvloeden buitenshuis. En we weten dat de invloed van de omgeving
in de loop der jaren verandert, aangezien we aanwijzingen hebben dat voor-
namelijk de niet-gedeelde omgeving verantwoordelijk is voor verandering.
Wat weten we nog niet? We hebben nog steeds geen helder beeld van de

specifieke kenmerken van de omgeving die verschillen in persoonlijkheid te-
weegbrengen, of van de causale mechanismen die deze verschillen doen ont-
staan.
Wat denken we? Er zijn verschillende visies. Sommige wetenschappers me-

nen dat de effecten van de omgeving vrijwel altijd interacteren met het geno-
type en slechts zelden direct verlopen en dat wij niet over de juiste methodo-
logie beschikken om die interacties in kaart te brengen. Zij stellen dat de
uitwerking van één enkele omgevingsfactor te klein is om op een bepaald
moment in de tijd tot significante verschillen te leiden en dat er sprake is van
een voortdurende cumulatieve uitwerking van de omgeving.
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Anderen menen dat de verklaring van de niet-gedeelde omgeving op toeval
berust: omgevings- of biologische invloeden of beide. Omgevingsgerichte au-
teurs zijn van mening dat de niet-gedeelde omgeving mogelijk helemaal geen
omgevingsinvloed is, maar het resultaat van toevallige, chaotische processen
in de vroege ontwikkeling van het zenuwstelsel.
Weer andere wetenschappers stellen dat de verschillen in omgeving geen

blijvend effect op de persoonlijkheid hebben, zolang zij binnen het normale
blijven – het type omgeving dat leden van onze soort hun zuigelingen en
kinderen bieden – maar dat extreme omstandigheden, buiten het normale,
wel merkbare effecten kunnen hebben.
Judith Harris, tot slot, is van mening dat er voor een verklaring van de

waargenomen resultaten onderscheid moet worden gemaakt tussen socialisa-
tie en persoonlijkheidsontwikkeling. In haar vroegere werk ontwikkelde Har-
ris een theorie over ‘groepssocialisatie’ en cultureel leren, waarbij de belang-
rijkste omgevingsinvloeden uitgaan van de groep leeftijdsgenoten. In haar
recente werk presenteert zij een nieuwe theorie over de persoonlijkheidsont-
wikkeling. De kern van beide theorieën is dat het sociale leren contextspeci-
fiek is. Zo kan een kind dat thuis wordt gedomineerd door een oudere broer/
zuster, op het schoolplein zijn leeftijdsgenootjes domineren. Deze theorieën
vormen een reactie op de overweldigende hoeveelheid aanwijzingen dat onze
blik op de ‘omgeving’ aanpassing behoeft.

Conclusie

In dit hoofdstuk is omschreven wat er bekend is over de bronnen van indivi-
duele verschillen in de menselijke persoonlijkheid. Alles wijst erop dat de be-
langrijkste factoren bij het ontstaan van de variatie gelegen zijn in de genen en
de unieke, persoonlijke omgeving – de omgeving die niet wordt gedeeld met
broers/zusters die in hetzelfde gezin opgroeien. De zoektocht naar specifieke
genen is pas enkele jaren geleden gestart, maar heeft al resultaten opgeleverd;
het Menselijk Genoom-project belooft de komende jaren tal van nieuwe en
interessante ontwikkelingen. De zoektocht naar specifieke bronnen van om-
gevingsvariantie, nadat het effect van de genen in kaart is gebracht, is tot dus-
ver vruchteloos en frustrerend gebleken. Volgens recente overzichten en de
gangbare theorieën moet de omgevingsinvloed vooral buitenshuis worden ge-
zocht. Ten aanzien van veranderingen in de persoonlijkheid in de loop der
jaren wijzen langlopende onderzoeken erop dat de genetische effecten groten-
deels verantwoordelijk zijn voor stabiliteit in de persoonlijkheid en dat niet-
gedeelde omgevingseffecten goeddeels verantwoordelijk zijn voor de verande-
ringen. De aandachtspunten voor toekomstig onderzoek naar de bronnen van
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persoonlijkheidsverschillen zijn: ) onderzoek naar de specifieke factoren en
mechanismen waardoor de omgeving de persoonlijkheid vormt en verandert;
) meer zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek naar gen-omgevingscorrelaties
en -interacties en ) onderzoek naar specifieke genvarianten die verband hou-
den met variaties in persoonlijkheidskenmerken.
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Gedragsproblemen bij kinderen:

relatie met IVF, kinderopvang en stotteren

Toos C.E.M. van Beijsterveldt en Dorret I. Boomsma

De onderzoekers van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) verrichten
wetenschappelijk onderzoek met als centrale vraag waarom kinderen, jonge-
ren en volwassenen onderling van elkaar verschillen. Belangrijk daarbij is
welke rol genetische en omgevingsfactoren spelen bij het ontstaan van ver-
schillen tussen mensen. Zo doet het NTR onder andere onderzoek naar de
lichamelijke, emotionele en gedragsontwikkeling van jonge tweelingen. Daar-
bij kijken de wetenschappers naar genetische invloeden, maar ook naar an-
dere factoren die de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden. In
dit hoofdstuk komen drie onderzoeken naar gedragsproblemen aan de orde.
In het eerste deel wordt ingegaan op de vraag of tweelingen die geboren

zijn na een IVF-behandeling (in-vitrofertilisatie), meer gedragsproblemen
vertonen dan tweelingen die spontaan werden verwekt. Het tweede deel gaat
over de invloed van kinderopvang op het gedrag tijdens de eerste levensjaren
en op langere termijn. Tot slot zal blijken wat de relatie is tussen stotteren en
aandachtstekortstoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD (een aandachtstekort-
stoornis die gepaard gaat met hyperactief gedrag).

Het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij jonge
kinderen

De gedrags- en emotionele ontwikkeling van de jonge tweelingen wordt bij
het NTR met behulp van vragenlijsten in kaart gebracht. Kort na de aanmel-
ding van een pasgeboren tweeling ontvangen de ouders een lijst met vragen.
Aan de hand van die lijst komen onderzoekers onder andere te weten hoe
lang de zwangerschap duurde, hoe die tot stand kwam en of de moeder heeft
gerookt of medicijnen heeft gebruikt tijdens de zwangerschap. Daarna krijgen
de ouders om de twee jaar een lijst met vragen over groei, motorische ontwik-
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keling en het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen. Als de twee-
ling zeven jaar wordt, vragen de onderzoekers ook aan de leerkrachten of zij
het gedrag van hun pupil willen beoordelen. Als de kinderen veertien zijn,
mogen zij ook zelf meedoen aan het onderzoek, net als hun broers en zussen.
Op die manier hebben de onderzoekers van het NTR inmiddels de gegevens
van ongeveer . families met jonge tweelingen verzameld.
In de vragenlijst geven ouders en leerkrachten steeds aan in hoeverre

bepaald gedrag van toepassing is op het kind in het afgelopen half jaar (hele-
maal niet, een beetje of soms, duidelijk of vaak). Aan de hand van deze vragen
maken de onderzoekers een indeling van twee categorieën gedragsproblemen:
internaliserend (teruggetrokken) gedrag en externaliserend (naar buiten ge-
keerd) gedrag. Of een kind internaliserend gedrag laat zien, kan worden afge-
leid uit vragen of het kind liever alleen is, verlegen en gesloten is en zich graag
terugtrekt. Externaliserend gedrag kan worden afgeleid uit vragen of het kind
veel vecht, de eigen spullen vernielt, thuis ongehoorzaam is of veel driftbuien
heeft.

IVF

IVF staat voor in-vitrofertilisatie (ook wel reageerbuisbevruchting genoemd)
en is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij in het laboratorium een of
meer eicellen worden samengebracht met zaadcellen. Wanneer er bevruch-
ting optreedt, worden de ontstane embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst.
De eerste IVF-baby werd in  in Engeland geboren en vijf jaar later volgde
de eerste Nederlandse IVF-baby. Tegenwoordig wordt deze behandeling vaak
toegepast bij vruchtbaarheidsproblemen. Vanaf  wordt naast IVF ook
ICSI verricht. ICSI staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie. Bij ICSI
wordt één zaadcel geselecteerd en rechtstreeks in een eicel geïnjecteerd. Vol-
gens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie werden in
 in Nederland ongeveer . IVF- of ICSI-pogingen gestart, waarbij in
% van de gevallen sprake was van een ICSI-behandeling (zie: www.nvog.nl).
De kans op een zwangerschap is bij ICSI iets groter (.%) dan bij een IVF-
behandeling (.%). Bij beide methoden is het percentage tweelingzwanger-
schappen rond de %.
In de vroegere vragenlijsten van het NTR werd geen onderscheid gemaakt

of een kunstmatige zwangerschap door middel van een IVF of ICSI tot stand
was gekomen. Maar als men uitgaat van de Nederlandse situatie, dan is zeker
dat een groot deel van de kunstmatige zwangerschappen tot stand is gekomen
met behulp van ICSI.
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Als we kijken naar de gegevens van het NTR, dan zien we een forse stijging
van het aantal IVF-tweelingen over de tijd (zie Figuur ). In  was onge-
veer % van alle aangemelde tweelingen geboren na een IVF-behandeling. In
 was dit percentage opgelopen tot bijna %.
Naar de effecten van een IVF-behandeling op de ontwikkeling van kinde-

ren is nog maar weinig onderzoek gedaan. Daarom heeft het NTR gekeken of
de ontwikkeling van IVF-kinderen anders is dan die van kinderen die zijn
geboren na een spontane zwangerschap.

}

Figuur : Het percentage tweelingen dat in de periode – geboren is na een hor-
moonbehandeling, een IVF/ICSI-behandeling en na een ‘spontane’ zwangerschap. Bron:
NTR.

IVF: feiten en cijfers

De onderzoekers zijn eerst nagegaan of bepaalde eigenschappen van IVF-
moeders en het verloop van een IVF-zwangerschap anders zijn dan van moe-
ders die spontaan zwanger worden. Ze vroegen zich bijvoorbeeld af of er vóór
de zwangerschap misschien al verschillen bestaan tussen deze twee groepen
moeders en of de duur van een IVF-zwangerschap korter is. De belangrijkste
vraag was natuurlijk of een IVF-zwangerschap meer risico’s voor de kinderen
met zich meebrengt.
Moeders die hun tweeling krijgen na een IVF-behandeling, zijn ouder dan

moeders van tweelingen die spontaan worden verwekt. Gemiddeld zijn deze
moeders ruim twee jaar ouder. Ook vaders van IVF-tweelingen zijn gemid-
deld bijna drie jaar ouder dan vaders van niet-IVF-tweelingen. Bovendien is
de gezinssamenstelling anders. Meer dan de helft van de niet-IVF-tweelingen
hebben al oudere broertjes of zusjes, terwijl slechts één op de vijf IVF-twee-
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lingen al oudere broertjes of zusjes heeft. Tijdens de zwangerschap roken
IVF-moeders minder vaak (,%) dan moeders bij wie de zwangerschap
spontaan is ontstaan (,%).
Verder blijkt dat IVF-tweelingen iets vaker te vroeg worden geboren. On-

geveer % van de spontane zwangerschappen duurt  weken of meer, tegen
% van de IVF-zwangerschappen. Als we de zeer prematuur geborenen be-
kijken (<  weken), dan zijn er bijna geen verschillen. Zowel bij spontane als
bij IVF-zwangerschappen wordt ongeveer % van de tweelingen te vroeg ge-
boren. Bij IVF-zwangerschappen is wel vaker een keizersnede nodig (%)
dan bij spontane zwangerschappen (%). Maar het is de vraag of dat aan de
IVF te wijten is. Het kan ook komen doordat een IVF-zwangerschap vaak een
eerste zwangerschap is.
Na de geboorte zijn de verschillen tussen IVF- en niet-IVF-tweelingen

klein. Het geboortegewicht van IVF-tweelingen is iets lager dan dat van niet-
IVF-tweelingen (zo’n  gram). Gemiddeld liggen IVF tweelingen één dag
langer in de couveuse dan niet-IVF-tweelingen. Toch rapporteren ouders van
IVF-tweelingen niet vaker gezondheidsproblemen of geboortecomplicaties.
Kortom: er bestaan inderdaad kleine verschillen tussen IVF- en niet-IVF-

tweelingzwangerschappen. Maar of de IVF-behandeling daarvan de oorzaak
is, is lang niet zeker. Het kan ook zijn dat de verschillen samenhangen met
reeds bestaande verschillen tussen IVF- en niet-IVF-moeders.

IVF en gedragsproblemen

Moeders van IVF-kinderen zijn dus iets ouder, ze hebben minder vaak ge-
rookt en de duur van de zwangerschap is korter. Maar heeft een IVF-behan-
deling ook effect heeft op het ontstaan van gedragsproblemen?
De onderzoekers inventariseerden probleemgedrag de eerste keer bij twee-

lingen van twee jaar. Zij vroegen de moeders of de kinderen veel huilden
zonder duidelijke oorzaak en of de kinderen lang van streek waren als de
normale dagelijkse gang van zaken was verstoord. Uit de antwoorden blijkt
dat er geen verschil is tussen IVF- en niet-IVF-kinderen. Het overgrote deel
van de moeders rapporteerde geen huilgedrag of van streek zijn.
Een jaar later werd voor het eerst de langere vragenlijst over gedragsproble-

men afgenomen. Zowel vader als moeder gaven hun visie. Figuur  toont de
scores (het gemiddelde is  en de standaardafwijking is ) van externalise-
rend (naar buiten gekeerd) en internaliserend (naar binnen gekeerd) gedrag.
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Figuur : Externaliserende (EXT) en internaliserende (INT) gedragsproblemen gerappor-
teerd door moeder (MOE) en vader (VAD) op driejarige leeftijd van de tweeling.

Uit Figuur  blijkt dat er vrijwel geen verschil is tussen het aantal internalise-
rende en externaliserende gedragsproblemen bij IVF-tweelingen en tweelin-
gen die geboren zijn na een spontane zwangerschap. Zowel de vaders als
moeders van IVF-kinderen rapporteren minder externaliserende gedragspro-
blemen dan de ouders van niet-IVF-kinderen. Het aantal internaliserende ge-
dragsproblemen is bij IVF-kinderen wel iets groter. Ouders van IVF-kinderen
beoordelen hun kind dus vaker als angstig en teruggetrokken. Maar in de
figuur is ook duidelijk te zien dat dit verschil erg klein is. Zo klein zelfs dat
onderzoekers het als te verwaarlozen mogen beschouwen.
Ook aan de leerkrachten is gevraagd om het gedrag van hun pupil te be-

oordelen. De reden hiervoor is dat ouders het gedrag misschien anders beoor-
delen dan de leraar of dat het kind zich op school anders gedraagt. Wanneer
het kind zeven jaar is, vult de leerkracht voor de eerste keer een vragenlijst in.

Figuur : Externaliserende (EXT) en internaliserende (INT) gedragsproblemen gerappor-
teerd door de leerkracht (lkr) op zevenjarige leeftijd van de tweeling.
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De scores van de leerkracht zijn weergegeven in Figuur . Het is opvallend dat
het patroon van de antwoorden overeenkomt met dat van de ouders: IVF-
kinderen tonen minder externaliserende en meer internaliserende gedrags-
problemen dan kinderen die geboren zijn na een spontaan ontstane zwanger-
schap. De verschillen zijn weer erg klein en dus te verwaarlozen.
De voorzichtige conclusie is dat IVF-tweelingen niet méér gedragsproble-

men laten zien dan niet-IVF-tweelingen, ook al hebben de ze een iets lager
geboortegewicht en duurde de zwangerschap vaak iets korter.

Kinderopvang

Een paar jaar geleden maakten Amerikaanse onderzoekers de resultaten be-
kend van een groot onderzoek waaruit bleek dat kinderen die naar de crèche
gingen op driejarige leeftijd meer agressief gedrag vertoonden. Dit nieuws
bracht ook in Nederland de discussie op gang over de wenselijkheid van kin-
deropvang buitenshuis. Bovendien veroorzaakte het veel onrust bij ouders
met kinderen op de crèche.
De eerste vraag die rijst, is natuurlijk of de resultaten van deze Ameri-

kaanse studie zich zonder meer laten vertalen naar de Nederlandse situatie.
De organisatie van kinderopvang en de arbeidparticipatie van vrouwen is in
Nederland nu eenmaal anders georganiseerd dan in de Verenigde Staten. In
Nederland heeft de overheid bijvoorbeeld een veel grotere invloed op de kin-
deropvang. De kwaliteit van de opvang is over het algemeen goed. Bovendien
gaan in ons land relatief weinig kinderen vijf dagen per week naar de crèche,
omdat veel vrouwen parttime werken.
In het boek ‘De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang’ geven de pro-

fessoren IJzendoorn, Tavecchio en Riksen-Walraven een overzicht van het
onderzoek naar de Nederlandse kinderopvang in de afgelopen dertig jaar.
Daaruit blijkt dat tot op heden weinig aandacht is besteed aan de relatie tus-
sen kinderopvang en gedragsproblemen. Ook is niet bekend of kinderopvang
effecten heeft op de lange termijn. Daarom zijn de wetenschappers van het
NTR met de gegevens uit het register aan de slag gegaan. Zij onderzochten of
het inderdaad zo is dat kinderen die naar de kinderopvang gaan, meer ge-
dragsproblemen hebben dan kinderen die thuis worden opgevoed.

Kinderopvang: feiten en cijfers

In de loop van de afgelopen tien jaar zijn steeds meer kinderen de kinderop-
vang gaan bezoeken. Van de NTR-tweelingen die zijn geboren in , toen
het register werd opgericht, bezocht % de crèche. Tien jaar later was dat on-
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geveer %. Het aantal kinderen waarbij sprake is van een combinatie van
opvang, is in de afgelopen tien jaar zelfs verdubbeld. Het percentage tweelin-
gen dat naar de peuterspeelzaal gaat, ligt rond de % en is min of meer
stabiel gebleven.
Om te kunnen nagaan of er inderdaad effecten van kinderopvang zijn,

worden de kinderen ingedeeld in groepen die variëren in de hoeveelheid tijd
die zij in de kinderopvang doorbrengen: weinig, medium en veel. Deze drie
groepen verschillen op een aantal punten van elkaar. De groep met weinig
opvang bestaat voornamelijk uit kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan.
Zij gaan voor het eerst naar de peuterspeelzaal wanneer ze , jaar zijn en
bezoeken die dan gemiddeld twee keer per week. De kinderen uit de groepen
‘medium’ en ‘veel’ gaan voornamelijk naar de crèche (ongeveer %). De an-
dere kinderen uit de twee laatste groepen hebben een combinatie van opvang.
Deze groepen verschillen in het aantal keer opvang per week (medium: maxi-
maal , dag per week; veel: , dag of meer per week) en in de leeftijd waarop
ze voor het eerst naar de kinderopvang gaan (medium: , maanden en veel:
,maanden).
De moeders van de kinderen uit de groepen ‘medium’ en ‘veel’ zijn gemid-

deld iets ouder. Ook zijn ze hoger opgeleid dan de moeders van kinderen met
geen of weinig kinderopvang. Omdat oudere moeders en hoger opgeleide
moeders minder vaak gedragsproblemen rapporteren, is de analyse daarvoor
gecorrigeerd.

Kinderopvang en gedragsproblemen

De eerste vergelijking tussen kinderen met en zonder opvang werd gemaakt
toen de kinderen drie jaar waren. De gegevens voor externaliserende gedrags-
problemen zijn weergegeven in Figuur . De scores voor gedragsproblemen
zijn apart weergegeven voor de opleidingsniveaus van de ouders (onder de
horizontale as: laag, midden, hoog) en uitgesplitst in jongens en meisjes. De
balkjes geven aan of het kind geen, weinig, medium of veel kinderopvang
heeft gehad.
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Figuur : De relatie tussen kinderopvang en externaliserende gedragsproblemen van drie-
jarige tweelingen gerapporteerd door de moeder. De gegevens zijn apart weergegeven voor
jongens (j) en meisjes (m) en voor het opleidingsniveau van de ouders (laag, midden,
hoog).

Meteen valt op dat kinderen uit gezinnen met lager opgeleide ouders meer
gedragsproblemen hebben dan kinderen die opgroeien in gezinnen met hoger
opgeleide ouders. Dat staat los van het feit of deze kinderen wel of niet naar
de crèche gaan. Ook vertonen meisjes minder externaliserende gedragspro-
blemen dan jongens. Uit de figuur blijkt ook dat kinderen die naar de kinder-
opvang gaan, meer externaliserend gedrag laten zien.
Het meest in het oog springend is echter dat de kinderen die weinig ge-

bruik maken van kinderopvang, juist meer gedragsproblemen vertonen dan
kinderen die de crèche vaker bezoeken. Men kan zich dus afvragen of pro-
bleemgedrag wordt veroorzaakt door de hoeveelheid kinderopvang. Er zijn
immers ook talloze andere mogelijke verklaringen. Omdat de groep met de
meeste gedragsproblemen voornamelijk bestaat uit kinderen die nog maar
net de peuterspeelzaal bezoeken, is het bijvoorbeeld mogelijk dat deze kinde-
ren wat lastiger zijn omdat ze nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het
kan ook zijn dat de diverse typen opvang verschillen in stabiliteit en kwaliteit.
Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die van meerdere soorten
opvang gebruik maken en te maken hebben met veel verschillende leidsters,
een grotere kans hebben op gedragsproblemen.
Verder is in het NTR-onderzoek natuurlijk maar een beperkt aantal facto-

ren gemeten en kunnen de gedragsproblemen ook een andere oorzaak heb-
ben dan de hoeveelheid kinderopvang. Zo bleek in de Amerikaanse studie dat
een opvoeding door ouders die minder gevoelig zijn voor de behoeften van
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hun kind, meer nadelige gevolgen heeft dan het aantal uren kinderopvang.
Aan de andere kant zijn ouders misschien meer geneigd hun kind naar een
kinderdagverblijf te brengen als het meer gedragsproblemen heeft.
Maar dat is nog niet alles. In Figuur  is ook te zien dat kinderen uit ge-

zinnen met een lager opleidingsniveau die wel naar de kinderopvang gaan,
meer gedragsproblemen vertonen. Dat is bijzonder, omdat meestal wordt
aangenomen dat kinderen uit deze gezinnen juist baat hebben bij kinderop-
vang. Dat voor deze groep geen positief effect van kinderopvang is gevonden,
kan komen doordat deze gezinnen vaak maar een beperkt aantal uren per
week gebruik maken van de kinderopvang.
En hoe zit het nu met de effecten van kinderopvang op lange termijn? Op

zeven- en tienjarige leeftijd is dat effect alleen zichtbaar bij gezinnen met een
lager opleidingniveau. De moeders van deze gezinnen rapporteren meer ge-
dragsproblemen als de kinderen op jonge leeftijd kinderopvang hebben ge-
had. De leerkrachten rapporteren overigens niet meer gedragsproblemen.
Het kan dus zijn dat moeders gevoeliger zijn voor gedragsproblemen van
hun kind. Maar het is ook goed mogelijk dat leerkrachten het kind beter kun-
nen beoordelen of dat het kind zich op school inhoudt en daar geen pro-
bleemgedrag laat zien.
Het ziet er dus naar uit dat kinderopvang het risico van gedragsproblemen

niet verhoogt, zeker niet op lange termijn. In dit onderzoek is alleen gekeken
naar de relatie tussen kinderopvang en gedragsproblemen en niet naar de in-
vloed van kinderopvang op andere ontwikkelingsgebieden. Uit onderzoek
blijkt namelijk ook dat kinderopvang juist een positief effect kan hebben op
de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden.

Stotteren

Er zijn grote verschillen in hoe vloeiend mensen hun taal spreken. Er zijn er
die er niet tegenop zien een gloedvol betoog te houden en dat bovendien zon-
der een enkele onderbreking doen. Maar er zijn ook mensen die stotteren.
Stotteren is een spraakstoornis die wordt gekenmerkt door het herhalen van
klanken en lettergrepen, het verlengen van een klank en het blokkeren van de
spraak. Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de drie en zes jaar.  tot
% van de kinderen heeft ooit een stotterperiode gehad. Meestal verdwijnt
het stotteren spontaan voor de puberteit. Ongeveer % van de kinderen blijft
ook stotteren na de puberteit.
Op taalkundig en verstandelijk gebied presteren stotteraars niet anders dan

niet-stotteraars. Maar in een recent onderzoek werd geconstateerd dat vol-
wassenen die stotteren, in hun jeugd vaker ADHD-kenmerken vertoonden.
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Onderzoek bij kinderen bevestigt die bevindingen. Kinderen die stotteren,
worden door hun beoordelaars reactiever en impulsiever gevonden. Boven-
dien hebben zij een minder goed concentratievermogen.
Er zijn theorieën die stotteren en aandachtsproblemen wijten aan een

stoornis in een overkoepelend mechanisme in de hersenen. Deze stoornis
zou ervoor zorgen dat bepaalde gedachten, impulsen en gedragingen minder
goed onderdrukt worden.

Figuur : De relatie tussen aandachtsproblemen en stotteren. Op de horizontale as de ver-
schillende scores van aandachtsproblemen (aandacht, hyperactiviteit en ADHD) gerap-
porteerd door de moeder (Moe) en door de leerkracht (Lkr) voor vijf- en zevenjarige twee-
lingen.

Stotteren: feiten en cijfers

De onderzoekers hebben een indeling gemaakt in groepen mogelijke stotte-
raars. Dat deden zij aan de hand van een vragenlijst die de moeders invulden
toen hun tweeling vijf jaar oud was. De lijst bevatte drie vragen over kenmer-
ken die typerend zijn voor stotteren: het snel herhalen van een klank uit een
woord (bijvoorbeeld: Mamamag ik een koekje?), het stokken aan het begin
van een zin (bijvoorbeeld: Ik……… ga naar school) en het verlengen van een
klank uit een woord (bijvoorbeeld: Ik ga naar ssssschool).
Kinderen bij wie een van deze drie kenmerken vaak werd geconstateerd,

merkten de onderzoekers aan als mogelijke stotteraars. In totaal werd ,%
van de kinderen als mogelijke stotteraar aangeduid. Dit percentage komt
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overeen met de algemene schattingen van stotteraars op deze leeftijd. Ook
bleek dat meer jongens dan meisjes stotteren.

Stotteren en gedragsproblemen

Hebben kinderen die stotteren nu meer aandachtsproblemen dan niet-stotte-
raars? Figuur  biedt een overzicht van alle scores die te maken hebben met
aandachtsproblemen. Het ziet ernaar uit dat kinderen die stotteren inderdaad
meer aandachtsproblemen hebben.
Op vijfjarige leeftijd hebben deze kinderen een hogere score voor dit soort

problemen en ook voor emotionele labiliteit. Op zevenjarige leeftijd is dat nog
steeds zo. Dit geldt overigens niet alleen voor algemene aandachtsproblemen,
maar ook voor hyperactiviteit en ADHD-kenmerken. Opvallend is dat niet
alleen de moeder maar ook de leerkracht dat rapporteren.
De resultaten van ons onderzoek sluiten goed aan bij eerdere onderzoeken

waarin een relatie werd gevonden tussen stotteren en aandachtsproblemen.

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn een aantal factoren besproken die mogelijk van invloed
zijn op het ontstaan van gedragsproblemen. Het lijkt duidelijk dat kinderen
die geboren zijn na een IVF-behandeling geen grotere kans hebben op pro-
bleemgedrag. Ook het verblijf van jonge kinderen op de crèche zorgt niet voor
meer gedragsproblemen. Wel is er een verband tussen stotteren en gedrags-
problemen. Kinderen die stotteren, ontwikkelen vaker aandachtsproblemen
en ADHD.
Wat echter vooral duidelijk wordt uit dit overzicht, is dat de bereidheid van

ouders van Nederlandse tweelingen om informatie over hun kinderen te ver-
strekken, het NTR een schat aan informatie oplevert. Informatie die ook on-
derzoek naar bijvoorbeeld gedragsproblemen bij kinderen mogelijk maakt.
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Genetische invloeden

op gedragsproblemen tijdens de kindertijd

Meike Bartels en Thérèse M. Stroet

Inleiding

Vijf tot vijftien procent van de Nederlandse kinderen in de leeftijd van drie tot
twaalf jaar vertoont milde tot ernstige gedragsproblemen. Dat kunnen proble-
men zijn die te maken hebben met angstig, depressief of teruggetrokken ge-
drag (vaak samengevat onder de noemer ‘internaliserende problemen’) of
problemen die zich uiten in opstandig, agressief of normafwijkend gedrag
(vaak ‘externaliserende’ problemen genoemd).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze twee vormen van gedragsproble-

men. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijstgegevens over het gedrag
van kinderen die zijn verzameld bij het Nederlands Tweelingen Register
(NTR). Er wordt gekeken naar twee aspecten van gedragsproblemen bij jonge
kinderen:

. Waarom vertoont het ene kind meer gedragsproblemen dan het andere
kind?

. Waarom blijft het ene kind meer gedragsproblemen vertonen dan het an-
dere kind?

Bij de eerste vraag wordt gekeken naar de oorzaken van verschillen tussen
kinderen van een bepaalde leeftijd op het gebied van gedragsproblemen, zoals
bijvoorbeeld angstproblemen bij tienjarigen. Hiervoor is het voldoende om
gegevens te hebben van een grote groep kinderen van tien. Indien vervolgens
naar een andere leeftijdsgroep wordt gekeken, hoeft dat niet per se dezelfde
groep kinderen te zijn. Bij de tweede vraag wordt gekeken naar de oorzaken
van stabiliteit van gedragsproblemen: waarom blijft een kind angstige klach-
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ten houden als hij opgroeit? Hierbij is het nodig dat hetzelfde kind meerdere
malen wordt onderzocht.
In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe emotionele en gedragsproble-

men gemeten kunnen worden in kinderen. Dit is niet altijd makkelijk: jonge
kinderen zijn niet in staat om te vertellen hoe ze zich voelen of waarom ze
bepaalde dingen doen. Vervolgens worden de twee bovengenoemde vragen
beantwoord aan de hand van het NTR-onderzoek. Daarna zullen we de be-
vindingen van het NTR vergelijken met internationaal onderzoek naar emo-
tionele en gedragsproblemen. Tenslotte wordt ingegaan op het belang van de
resultaten van het NTR-onderzoek voor de klinische praktijk en de behande-
ling van kinderen met gedragsproblemen.

Het meten van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen

Kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar zijn te jong om hun eigen ge-
drag te beoordelen. Een betrouwbare methode voor het verzamelen van in-
formatie over hun gedrag is het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten,
waarmee ouders of andere volwassenen over het gedrag van kinderen kunnen
rapporteren. Om het gedrag van kinderen te beschrijven wordt wereldwijd
veel gebruik gemaakt van een set vragenlijsten die bedoeld zijn voor moeders,
vaders en leerkrachten van jonge kinderen. Deze van oorsprong Amerikaanse
vragenlijsten zijn ontworpen om door de ouders/verzorgers of leerkracht van
een kind te worden ingevuld. Ze heten ‘Child Behavior Checklist’ (CBCL) en
‘Teacher Report Form’ (TRF) en zijn in het Nederlands vertaald door profes-
sor Verhulst. In dit hoofdstuk worden gegevens gebruikt die verzameld zijn
met de CBCL. De CBCL heeft  specifieke vragen over emotionele en ge-
dragsproblemen, zoals ‘kan niet stil zitten, is onrustig of hyperactief’. Ouders
kunnen aangeven in hoeverre een omschrijving nu of in de afgelopen zes
maanden van toepassing is op hun kind en hebben daarbij de keuze uit de
volgende antwoordmogelijkheden:  = helemaal niet,  = een beetje of soms,
 = duidelijk of vaak. De vragen zijn ingedeeld in acht probleemschalen: Te-
ruggetrokken/Depressief Gedrag, Lichamelijke Klachten, Angstig/Depressief
Gedrag, Sociale Problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Normaf-
wijkend Gedrag en Agressief Gedrag. De eerste drie probleemschalen vormen
samen de schaal ‘Internaliserde problemen’, de laatste twee de schaal ‘Exter-
naliserde problemen’. Alle vragen bij elkaar vormen de schaal ‘Totale proble-
men’.
De ouders van Nederlandse tweelingen hebben de CBCL ingevuld toen

hun tweelingen drie, zeven, tien en twaalf jaar oud waren. Leerkrachten heb-
ben vanaf de zevende verjaardag van de kinderen een soortgelijke vragenlijst
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ingevuld. Bij het NTR-onderzoek wordt dus zowel moeders als vaders en, na
toestemming van de ouders, de leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vul-
len over het gedrag van hun kinderen. Het gebruik van meerdere beoorde-
laars per kind heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats is er overlap in
de verschillende beoordelingen en op grond van die overlap kan een betrouw-
baar beeld van het gedrag van het kind verkregen worden. Als bepaald gedrag
gerapporteerd wordt door zowel de moeder, de vader en de leerkracht kan
men ervan uitgaan dat dit het werkelijke gedrag van het kind is. Over som-
mige aspecten van het gedrag van een kind kunnen beoordelaars echter van
mening verschillen. Moeder kan het kind depressief vinden, terwijl vader en
leerkracht dit niet rapporteren. Dat kan komen omdat verschillende beoorde-
laars het kind in verschillende situaties zien. Het is goed voor te stellen dat
een kind thuis ander gedrag vertoont dan op school en dat een vader ander
gedrag bij zijn kinderen waarneemt dan een moeder. Het gebruik van meer-
dere beoordelaars heeft dus naast het feit dat de het beeld van het gedrag
betrouwbaarder wordt, ook tot gevolg dat het beeld completer is. Als een
kind zich vlak na schooltijd overactief gedraagt en zich niet goed op een be-
paalde bezigheid kan concentreren, zou een moeder kunnen denken dat dit
kind een vorm van aandachtsproblemen heeft. Terwijl de vader, die ‘s mid-
dags samen met datzelfde kind naar het sportveld gaat, het kind eerder rustig
vindt in vergelijking met zijn vriendjes. De vader zal dus geen aandachtpro-
blemen rapporteren. De leerkracht heeft een klas vol kinderen van dezelfde
leeftijd en zal op grond van de rest van de klas beoordelen of dit kind onrustig
is. En het kan natuurlijk zo zijn dat een kind thuis onrustig is, terwijl hij/zij op
school altijd rustig is. Het heeft, kortom, voordelen om meerdere mensen het
gedrag van kinderen te laten beoordelen.

Waarom vertoont het ene kind meer gedragsproblemen dan het
andere kind?

Met de verzamelde CBCL-gegevens is het mogelijk om de oorzaken van indi-
viduele verschillen in gedragsproblemen in kaart te brengen. Omdat de ge-
gevens zijn verzameld bij eeneiige en twee-eiige tweelingen, kan worden na-
gegaan in welke mate verschillen in gedrag veroorzaakt worden door
verschillen in genetische aanleg en door verschillen in omgevingsfactoren.
Tabel  geeft de geschatte erfelijkheid weer van internaliserende (angstig/de-
pressief en teruggetrokken gedrag) en externaliserende problemen (agressief
en normafwijkend gedrag) op de verschillende leeftijden. Hierbij is gekeken
naar de beoordelingen door de moeder en door de vader. De grafieken in
Figuur  en  geven nogmaals de schattingen van de erfelijkheid weer, maar
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ook de schattingen van de invloed van omgevingsfactoren. Die omgevings-
factoren worden onderscheiden in gedeelde en unieke, persoonlijke omge-
vingsfactoren. Gedeelde omgevingsfactoren doen kinderen uit hetzelfde gezin
op elkaar lijken; persoonlijke omgevingsfactoren doen kinderen uit hetzelfde
gezin (en uit verschillende gezinnen) van elkaar verschillen.
In Tabel  kan men zien dat de erfelijkheid van internaliserende problemen

afneemt als kinderen ouder worden. Dit volgt zowel uit de beoordeling van de
moeder als van de vader. In Figuur  is te zien dat de invloed van gedeelde
omgevingsfactoren juist toeneemt. Op driejarige leeftijd wordt ongeveer de
helft van de verschillen in internaliserend gedrag tussen kinderen verklaard
door het feit dat er verschillen zijn in hun erfelijke aanleg. Op twaalfjarige
leeftijd wordt het grootste gedeelte van de verschillen tussen kinderen in ang-
stig/depressief en teruggetrokken gedrag verklaard door gedeelde omgevings-
invloeden (bijvoorbeeld verschillen in gezinsomgeving).

Tabel 1. Erfelijkheidschattingen internaliserend en externaliserend gedrag bij kinderen

Gedrag Leeftijd ERFELIJKHEID

Internaliserend
gedrag Beoordeling moeder Beoordeling vader

3 59 48

7 41 42

10 34 34

12 28 36

Externaliserend
gedrag Beoordeling moeder Beoordeling vader

% & % &

3 53 52 53 46

7 60 58 58 51

10 64 50 55 48

12 60 51 53 46

Voor externaliserende problemen worden er verschillen in erfelijkheid gevon-
den voor jongens en meisjes (zie Tabel ). Genen spelen bij jongens een gro-
tere rol bij de verklaring van verschillen in agressief en normafwijkend gedrag
dan bij meisjes. De genetische invloeden op externaliserend gedrag zijn ge-
durende de kindertijd redelijk gelijk voor zowel jongens als meisjes (ongeveer
% van de verschillen tussen kinderen wordt op iedere onderzochte leeftijd
verklaard door erfelijke aanleg). In Figgur  is te zien dat ook de invloed van
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de gedeelde omgevingsinvloeden op iedere leeftijd ongeveer even belangrijk
is.
Samenvattend kan op grond van het NTR-onderzoek gesteld worden dat

zowel genen als omgevingsinvloeden een rol spelen bij verschillen tussen kin-
deren in internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. De erfelijk-
heid van internaliserend gedrag neemt af naarmate kinderen ouder worden,
terwijl de erfelijkheid van externaliserend gedrag nagenoeg hetzelfde blijft.

Figuur . Grafische weergave van het belang van de bronnen van individuele verschillen in
internaliserende problemen op de leeftijd van drie, zeven, tien en twaalf jaar. Op de ver-
ticale as staat in procenten weergegeven wat het belang is van erfelijke aanleg, gedeelde en
persoonlijke omgevingsinvloeden.

Bartels & Stroet

142



Figuur . Grafische weergave van de bronnen van individuele verschillen in externalise-
rende gedragsproblemen bij jongens (bovenste figuur) en meisjes (onderste figuur) op de
leeftijd van drie, zeven, tien en twaalf jaar. Op de verticale as staat in procenten weergege-
ven wat het belang is van erfelijke aanleg, gedeelde en persoonlijke omgevingsinvloeden.
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Waarom blijft het ene kind meer gedragsproblemen vertonen dan het
andere kind?

Als ouders wordt gevraagd om op meerdere leeftijden met behulp van de-
zelfde vragenlijst het gedrag van hun kinderen te beoordelen (bijv. als de
tweeling drie, zeven, tien en twaalf jaar is), kan worden gekeken of problemen
op jonge leeftijd voorspellende waarde hebben voor latere gedragsproblemen.
Is een kind dat op driejarige leeftijd druk en overactief is, dat als twaalfjarige
nog steeds? Door ouders, en leerkrachten, op verschillende leeftijden het ge-
drag van dezelfde kinderen te laten beoordelen, kan gekeken worden naar de
stabiliteit van gedrag en gedragsproblemen. Als de voorspelling over een be-
paalde periode heen perfect is (uitgedrukt in r=., waarbij r het symbool is
voor stabiliteit) blijft de rangorde tussen kinderen in de hoeveelheid gedrags-
problemen die ze vertonen gelijk en wordt er gesproken van stabiliteit. Dat
wil zeggen dat een kind dat op driejarige leeftijd het hoogst scoorde, op
twaalfjarige leeftijd nog steeds het hoogst scoort. Deze stabiliteit is weergeven
in Figuur A, B, en C. In deze figuren representeert iedere lijn het gedrag
van een kind door de tijd heen, van drie tot twaalf jaar oud. Het kan zo zijn
dat gedragsproblemen wel stabiel zijn, maar voor de hele groep toenemen
(B) of afnemen (C). De rangorde blijft dan echter hetzelfde.

Figuur . Stabiliteit van gedrag

Het zal in de praktijk zo zijn dat het gedrag van een aantal kinderen in de
groep stabiel blijft, maar dat het gedrag van andere kinderen in de groep ver-
andert. De stabiliteit (r) in gedrag tussen de eerste leeftijd en een latere leeftijd
is dan lager dan . Dit is weergegeven in Figuur . Twee van de vier lijnen
houden gelijke tred, terwijl twee andere lijnen verandering brengen in de
rangorde. Het kind dat bijvoorbeeld op driejarige leeftijd het minste gedrags-
problemen vertoonde (de lichtgrijze lijn), laat op twaalfjarige leeftijd de
meeste gedragsproblemen zien.
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Figuur . De realiteit: stabiliteit en verandering

Internaliserende gedragsproblemen zijn door de tijd heen niet volledig stabiel
(r is kleiner dan ). De overeenkomst tussen internaliserende gedragsproble-
men op driejarige en zevenjarige leeftijd is .. Tussen drie en tien jaar oud is
het . en tussen drie en twaalf jaar oud is het .. De overeenkomst voor
externaliserende gedragsproblemen door de tijd heen is: r(–)=.; r(–)=.;
r(–)=., waarbij de getallen tussen haakjes de leeftijdsintervallen weerge-
ven. In deze reeks van overeenkomsten in gedrag over een bepaalde periode
is duidelijk te zien dat de stabiliteit afneemt naarmate het tijdsinterval groter
wordt, want de overeenkomst tussen bijvoorbeeld internaliserende gedrags-
problemen over een tijdsinterval van vier jaar (dus tussen drie en zeven jaar
oud) is ., terwijl de overeenkomst over een tijdsinterval van negen jaar (dus
tussen drie en twaalf jaar oud) . is. Als de mate van internaliserende ge-
dragsproblemen op driejarige leeftijd geen enkele voorspellende waarde zou
hebben voor gedragsproblemen op twaalfjarige leeftijd, zou deze samenhang
 moeten zijn. Gedragsproblemen op driejarige leeftijd hebben dus een voor-
spellende waarde voor gedragsproblemen op latere leeftijd.
Hoe komt het dat gedragsproblemen van kinderen (gedeeltelijk) stabiel zijn

en dus een voorspellende waarde hebben voor gedrag op latere leeftijd? Stabi-
liteit in internaliserende problemen bij jongens wordt voor % door geneti-
sche, % door gedeelde omgevingsinvloeden en % door persoonlijke omge-
vingsinvloeden verklaard. % van de verschillen in stabiliteit in internalise-
rende problemen bij meisjes is terug te voeren op genetische factoren.
Gedeelde omgevingsinvloeden en persoonlijke omgevingsinvloeden verklaren
% en % van de verschillen in stabiliteit in internaliserende problemen
door de tijd heen. Ook voor externaliserende gedragsproblemen blijken ge-
netische invloeden de belangrijkste verklarende factor voor stabiliteit bij jon-
gens (%). % van de verschillen in stabiliteit wordt verklaard door gedeelde
omgevingsinvloeden en slechts % van verschillen in de stabiliteit wordt ver-
klaard door omgevingsfactoren die voor ieder individu weer anders (uniek)
zijn. Voor stabiliteit in externaliserende gedragsproblemen bij meisjes blijken
zowel genetische factoren als gedeelde omgevingsinvloeden een rol te spelen.
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Kortom, genen spelen niet alleen een belangrijke rol bij de verklaring van ge-
dragsproblemen, maar kunnen er ook voor zorgen dat gedragsproblemen
door de jaren heen stabiel blijven.

Vergelijkbaar onderzoek in andere landen

Wereldwijd heeft slechts een gering aantal onderzoekers gebruikgemaakt van
tweelingonderzoek om vanuit het perspectief van de genetica inzicht te krij-
gen in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen. Een Ameri-
kaans onderzoek (Van den Oord en Rowe, ) onder broers en zussen, half-
broers en -zussen en neefjes en nichtjes bevestigde de Nederlandse
bevindingen dat er bij gedragsproblemen sprake is van een hoge mate van
stabiliteit en continuïteit. De stabiliteit werd zowel verklaard door genetische
factoren als door gezinsinvloeden. In een ander Amerikaans onderzoek be-
oordeelden leerkrachten het gedrag van kinderen op de leeftijd van zeven,
acht, negen, tien, elf en twaalf jaar. De leerkrachten beantwoordden vragen
over externaliserende en internaliserende gedragsproblemen, op dezelfde ma-
nier als bij het NTR-onderzoek. Voor beide soorten gedragsproblemen werd
bevestigd dat ze tussen leeftijd van zeven en twaalf jaar stabiel zijn en dat die
stabiliteit wordt veroorzaakt door een stabiele onderliggende genetische fac-
tor (Haberstick, Schmitz, Young, Hewitt, ). In dit onderzoek is het tijds-
interval tussen de opeenvolgende metingen kleiner dan in het NTR-onder-
zoek (ongeveer een à twee jaar) en is er niet gekeken naar jongere kinderen.
Toch levert het nagenoeg dezelfde resultaten op.

Het belang van dit onderzoek voor de klinische praktijk

Uit het onderzoek van het NTR blijkt dat genetische en gedeelde omgevings-
invloeden een rol spelen bij verschillen in gedragsproblemen op een bepaalde
leeftijd en dat deze van belang zijn voor de stabiliteit van gedragsproblemen.
Dit maakt het mogelijk om groepen kinderen met gedragsproblemen te on-
derscheiden op grond van de oorzaken van hun gedragsproblemen: geneti-
sche factoren en/of gezinsfactoren en/of een unieke gebeurtenis. Zo kunnen
bepaalde risicogroepen worden onderscheiden. Aangezien genetische en ge-
deelde omgevingsfactoren beide een belangrijke rol spelen in de stabiliteit van
internaliserende en externaliserende gedragsproblemen, kunnen kinderen
met een genetische kwetsbaarheid (kinderen die op grond van hun erfelijke
aanleg gevoelig zijn voor het ontwikkelen van gedragsproblemen) en een con-
stante negatieve gezinsomgeving een extra risico lopen om probleemgedrag te
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gaan vertonen. Een kind kan bijvoorbeeld worden geboren met genen die het
gevoelig maken voor angstig gedrag. Indien dit kind opgroeit in een gezin met
een moeder met depressief gedrag, kan dat ertoe leiden dat het kind ook wer-
kelijk angstig gedrag gaat vertonen. Gezien de genetische kwetsbaarheid zou
directe behandeling overwogen moeten worden. Ook zou het op grond van de
relatief hoge erfelijkheid van gedragsproblemen raadzaam kunnen zijn om
ouders en overige familieleden in het interventieprogramma te betrekken. De
aanleg van de ouders zou een rol kunnen spelen in de opvoedingsstijl en de
omgeving waarin het kind opgroeit. Als sprake is van erfelijk bepaalde pro-
blemen, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij ADHD, is de kans groot dat
de ouders zelf ook te kampen hebben (gehad) met dezelfde problemen als
hun kinderen.

Conclusie

Met behulp van de gegevens die door het NTR zijn verzameld, zijn onze twee
vragen beantwoord:

. Waarom vertoont het ene kind meer gedragsproblemen dan het andere
kind?

. Waarom blijft het ene kind meer gedragsproblemen vertonen dan het an-
dere kind?

Uit het onderzoek naar internaliserende en externaliserende gedragsproble-
men blijkt dat zowel genetische aanleg als omgeving een rol spelen bij ver-
schillen tussen kinderen in gedragsproblemen. De erfelijkheid van internali-
serend gedrag neemt af naarmate kinderen ouder worden. De erfelijkheid van
externaliserende gedragsproblemen blijft tijdens de kindertijd ongeveer gelijk.
Stabiliteit in emotionele en gedragsproblemen wordt met name verklaard
door de erfelijke aanleg
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ADHD en aandachtsproblemen bij kinderen

Tinca J.C. Polderman en Frank C. Verhulst

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over aandacht en aandachtsproblemen bij kinderen en
adolescenten. Wanneer aandachtsproblemen zo groot zijn dat deze het dage-
lijks functioneren (en vooral het leren op school) belemmeren, kan er sprake
zijn van een stoornis die bekend staat onder de naam Aandachtstekort-/Hy-
peractiviteitsstoornis, ofwel ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disor-
der). ADHD is een chronische en vaak ernstige stoornis die op jonge leeftijd
begint en zich uit in aandachtstekortproblemen, hyperactiviteit en impulsivi-
teit. Hyperactiviteit, aandachtstekort en impulsiviteit zijn problemen die zich
bij veel kinderen voordoen (wanneer we over kinderen spreken, worden kin-
deren en adolescenten bedoeld). Pas als deze problemen in extreme mate aan-
wezig zijn en op meerdere plaatsen optreden (bijvoorbeeld zowel thuis als op
school), kan er van de stoornis ADHD worden gesproken. Het veelvuldige
voorkomen van ADHD, het chronische karakter ervan, de risico’s op disfunc-
tioneren op latere leeftijd en de last die de omgeving (zoals het gezin of de
school) ervan ondervindt, maken ADHD tot een belangrijk aandachtsgebied
van de geestelijke gezondheidszorg.
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de aard, de gevolgen en de oorzaak

zijn van aandachtsproblemen in de kindertijd. Vervolgens bespreken we meer
in detail recent onderzoek dat is uitgevoerd onder kinderen van het Neder-
lands Tweelingen Register. Hierbij wordt ingegaan op de genetisch factoren
die een rol spelen bij aandacht en aandachtsproblemen.
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Wat zijn de kenmerken van ADHD?

Kinderen met ADHD vertonen specifiek gedrag. De diagnose ADHD is alleen
van toepassing als dit specifieke gedrag zich in meerdere situaties voordoet,
bijvoorbeeld thuis en op school. Wat zijn de belangrijkste gedragskenmerken
en de processen die hiermee samenhangen?
Kinderen met ADHD luisteren in de klas vaak slecht, ze nemen opdrachten

niet in zich op, verliezen of vergeten dingen, maken slordigheidsfouten en
beginnen vaak te laat aan werkjes, waardoor deze niet op tijd af zijn. Dit ge-
drag wordt ook wel aandachtstekort genoemd. Met ‘aandacht’ worden de
processen bedoeld waarmee op systematische wijze informatie uit de omge-
ving wordt opgenomen. Zonder deze processen zou leren niet goed mogelijk
zijn en zou het gedrag slecht gereguleerd worden. Aandacht heeft niet alleen
te maken met het vermogen zich te concentreren, maar ook met de manier
waarop de aandacht wordt gericht en bepaalde informatie wordt verkregen
(zogenaamde ‘strategieën’). Kleuters kunnen bijvoorbeeld veel beter dan peu-
ters hun aandacht bij een bepaalde activiteit houden, zoals bijvoorbeeld naar
een interessant televisieprogramma kijken. Kleuters bezitten echter nog niet
de strategieën die schoolkinderen hebben om hun aandacht selectief te rich-
ten op datgene wat belangrijk is en om onbelangrijke informatie te negeren.
Deze selectieve aandacht is een vaardigheid die een kind pas op de schoolleef-
tijd verwerft. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar krijgen een steeds grotere
controle over deze aandachtsfunctie en zijn steeds beter in staat om bewust te
kiezen waar zij hun aandacht op richten.
Bij kinderen met ADHD kan het leerproces uiteraard ernstig belemmerd

worden door hun aandachtstekort. Hoewel de symptomen al op jonge leeftijd
aanwezig kunnen zijn, worden kinderen met aandachtstekortstoornissen
vooral op de schoolleeftijd aangemeld voor onderzoek en behandeling. Som-
mige kinderen kunnen hun aandachtstekortstoornis en de last die zij ervan
ondervinden, goed beschrijven. Zo verwoordde een negenjarig jongetje zijn
aandachtsproblemen als volgt: ‘Het is altijd zo rommelig in mijn hoofd; maar
als mijn meester naast me staat, kan ik beter denken.’
Een tweede kenmerk van kinderen met ADHD is hyperactiviteit. De term

‘hyperactiviteit’ verwijst naar een aantal gedragingen. Ten eerste het onrustig
friemelen met handen, spelen met voorwerpen, draaien van het hoofd of
draaien en wiebelen op de stoel. Dit soort gedrag heeft te maken met overbe-
weeglijkheid in de fijne motoriek. Dit gedrag kunnen overigens goed functio-
nerende, jonge kinderen ook vertonen en hoeft op zich geen groot probleem
te vormen. Ten tweede is er een vorm van overbeweeglijkheid in de grove
motoriek. Dit zien we bij kinderen die bijvoorbeeld voortdurend opstaan en
rondlopen. De derde vorm van overbeweeglijkheid heeft te maken met niet-
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doelgerichte, ongeorganiseerde overbeweeglijkheid in situaties waar een ze-
kere mate van rust gewenst is. In dit geval zijn kinderen rusteloos, overbe-
weeglijk en rumoerig op momenten dat er van hen verwacht wordt dat zij
rustig en stil zijn. Dit geldt zowel voor een gestructureerde omgeving, zoals in
de klas, als voor minder gestructureerde situaties, zoals tijdens het buitenspe-
len. Leerkrachten klagen daarom vaak over het feit dat deze kinderen voort-
durend onrust om zich heen zaaien, slordig zijn, onnodige geluiden maken in
de klas en matig presteren.
Een derde kenmerk van kinderen met ADHD is impulsiviteit. Zij handelen

vaak ‘zonder erbij na te denken’, waardoor hun gedrag vaak chaotisch en
impulsief is. Dit komt ze vaak op kritiek te staan en leidt tot conflicten met
leeftijdgenoten en volwassenen. Kinderen met ADHD lijken een eenmaal in
gang gezette actie niet meer te kunnen afremmen en kunnen de gevolgen van
hun gedrag niet overzien. Een andere vorm van impulsiviteit uit zich in ge-
drag dat gekenmerkt wordt door snelle, vaak onjuiste, oplossingen van een
probleem. Er wordt al op een probleem gereageerd voordat het volledig be-
grepen is en voordat er voldoende is nagedacht over mogelijke oplossingen.
Impulsieve kinderen hebben moeite met datgene wat de meeste ouders hun
kinderen voorhouden, namelijk: ‘Eerst denken, dan doen.’
De kenmerken van ADHD veranderen enigszins in de loop van de ontwik-

keling. Overactiviteit en rusteloosheid voor het derde levensjaar kunnen van
voorbijgaande aard zijn en enkele jaren later geen probleem meer vormen. Na
het vierde jaar is de kans groot dat symptomen die al een jaar of langer be-
staan, zullen blijven. Bij jonge kinderen staat de overactiviteit op de voor-
grond, terwijl bij schoolgaande kinderen, die taakgericht bezig moeten zijn,
het zwaartepunt ligt bij de aandachtstekortproblemen. Bij adolescenten is de
motorische overactiviteit steeds minder een probleem en ligt de moeilijkheid
veel meer bij aandachtsproblemen en impulsiviteit.

ADHD en andere problemen

ADHD gaat vaak gepaard met bijkomende problemen. Kinderen met ADHD
hebben bijvoorbeeld vaak problemen met leren en met sociale relaties. Het
ongeorganiseerde en drukke gedrag van kinderen met ADHD roept vaak ne-
gatieve reacties op, zowel bij volwassenen als bij leeftijdgenoten en zowel
thuis als op school. Dit kan in extreme gevallen leiden tot verwaarlozing of
mishandeling. In de contacten met leeftijdgenoten ontstaan vaak problemen
door het impulsieve en storende gedrag dat bij ADHD hoort. Er zijn vaak
ruzies en niet zelden zijn kinderen met ADHD het mikpunt van pesterijen
van leeftijdgenoten. Op school zijn er vaak problemen omdat kinderen met
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ADHDminder presteren, vaker blijven zitten en vaker vroegtijdig school ver-
laten dan normale leeftijdgenoten. Het falen op school kan leiden tot een
minderwaardigheidsgevoel en tot afwijzing door leeftijdgenoten. Het komt
voor dat kinderen met ADHD, naast hun aandachtsproblemen, gevoelens
van depressie en angst ontwikkelen door de vervelende ervaringen op school
en thuis. Ouders van kinderen met ADHD ondervinden vaak problemen in
de opvoeding van hun kind en voelen zich vaak incompetente opvoeders.
Niet zelden worden ouders door de omgeving aangekeken op het gedrag van
hun kind en het feit dat zij daar niets aan lijken te doen. Deze problemen
kunnen leiden tot echtelijke conflicten en sociale isolatie.

Hoe vaak komt ADHD voor?

Het aantal kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd wordt geschat op %
tot %. Dit percentage neemt iets af wanneer de kinderen ouder worden en
ligt op ongeveer ,% bij adolescenten. Onderzoek naar ADHD-symptomen
in dertig, soms zeer uiteenlopende culturen heeft aangetoond dat er wereld-
wijd slechts geringe verschillen zijn in het vóórkomen van deze symptomen.
ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, in een verhouding van
ongeveer :. Niet alle kinderen met ADHD krijgen adequate hulp, bijvoor-
beeld omdat de ouders of leerkrachten de problemen niet genoeg onderken-
nen, maar het komt ook voor dat huisartsen ten onrechte de diagnose niet
stellen.

Mogelijke oorzaken van ADHD

De precieze oorzaak van ADHD is niet bekend, ondanks de vele onderzoeken
die hiernaar zijn verricht. Het is wel duidelijk dat ADHD niet wordt veroor-
zaakt door één factor, maar door vele factoren die ook elkaar weer kunnen
beïnvloeden. Ook staat vast dat genetische factoren een belangrijke rol spelen
bij het ontstaan van ADHD (zie ook later in dit hoofdstuk). Welke processen
echter precies verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ADHD is nog on-
duidelijk. Op dit moment leggen de meeste theorieën over ADHD de nadruk
op impulsiviteit als belangrijk probleem. Kinderen met ADHD lijken het ver-
mogen te missen om bepaald gedrag of een bepaalde reactie te onderdrukken.
Dit uit zich bijvoorbeeld in de motorische controle (friemelen, bewegen en
dergelijke), maar ook in hun aanpassingsvermogen aan bepaalde situaties
(niet zomaar iets door de klas roepen bijvoorbeeld). Bij jonge kinderen is de
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controle over impulsieve handelingen vaak nog matig, maar naarmate kinde-
ren ouder worden zou dit gedrag goed ontwikkeld moeten zijn.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ook een gebrekkige toestandsregulatie een

rol speelt bij ADHD. Met ‘toestand’ wordt het algemene niveau van alertheid
van een kind bedoeld. Wanneer kinderen niet alert genoeg zijn, kunnen ze
waarschijnlijk ook niet goed opletten of hun motorische bewegingen contro-
leren. Het is gebleken dat bij kinderen met ADHD motivatie een belangrijke
rol kan spelen om een optimaal niveau van alertheid te bereiken. Saaie taken
of opdrachten zonder een beloning zullen bijvoorbeeld minder goed worden
uitgevoerd dan taken die de interesse van het kind wekken. Ook taken waarbij
duidelijke begeleiding aanwezig is, zullen beter gedaan worden dan taken
waarbij het kind helemaal zelfstandig moet werken.
Onderzoek naar de structuur en functie van de hersenen is de laatste jaren

in een stroomversnelling geraakt door toepassing van beeldvormende tech-
nieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging). MRI-onderzoek toonde
bijvoorbeeld afwijkingen aan in de grootte van een aantal hersenstructuren
bij kinderen met ADHD. Verder bleek tijdens een test waarbij het onderdruk-
ken van impulsieve reacties een belangrijke rol speelde, dat kinderen met
ADHD, in vergelijking met gezonde kinderen, minder activiteit in het voorste
deel van de hersenen lieten zien. Helaas is dit soort onderzoek zeer kostbaar
en tijdrovend, waardoor het tot nu toe vooral bij kleine groepen kinderen is
verricht. Echter, om precieze uitspraken te kunnen doen over processen in de
hersenen die bij kinderen met ADHD en gezonde kinderen mogelijk verschil-
len, is veel meer onderzoek onder veel grotere groepen kinderen vereist.
Van een aantal omgevingsfactoren is bekend dat zij van invloed kunnen

zijn op het ontstaan van ADHD. Bepaalde invloeden tijdens de zwanger-
schap, die bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens de snelle hersengroei van de foe-
tus, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind en
verhogen de kans op ADHD. Onder andere het gebruik van alcohol, drugs,
sigaretten of kalmeringsmiddelen door de moeder tijdens de zwangerschap,
maar ook vroeggeboorte en geboortecomplicaties hangen samen met het ont-
staan van ADHD. Tevens lijkt stress van de moeder tijdens de zwangerschap
het risico op het ontwikkelen van ADHD bij het kind te vergroten. Ook zijn
er invloeden die na de geboorte van een kind kunnen samenhangen met
ADHD: verwaarlozing, wisselingen in de belangrijkste verzorgers in de eerste
levensjaren, hersenbeschadiging ten gevolge van een ongeval of infectie, en
blootstelling aan giftige stoffen, zoals lood of zink.
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Tweelingonderzoek naar aandachtsproblemen

Familie- en adoptieonderzoek heeft aangetoond dat het risico op ADHD gro-
ter is wanneer iemand een eerstegraads familielid met ADHD heeft dan wan-
neer er geen ADHD in de familie voorkomt. Het gebeurt regelmatig dat kin-
deren met ADHD ouders of broers en zussen hebben die ook in meer of
mindere mate aandachtsproblemen hebben. Dit duidt er op dat ‘aanleg’ (een
genetische factor) een rol speelt bij ADHD. Tweelingonderzoek is momenteel
een veelgebruikte onderzoeksmethode om te kijken welke rol genetische fac-
toren spelen bij een bepaalde stoornis, zoals ADHD.
Bij het Nederlands Tweelingen Register (NTR) is in de afgelopen jaren on-

derzocht waarom sommige kinderen aandachtsproblemen hebben en andere
kinderen niet. Waarom kan het ene kind uren lezen in een boekje, terwijl het
andere kind nog geen vijf minuten stil kan zitten? Spelen hier inderdaad ge-
netisch factoren een rol of zijn er ook omgevingsfactoren die belangrijk zijn?
Bij het NTR worden gegevens over aandachtsproblemen verzameld aan de
hand van gedragsvragenlijsten die door ouders en leerkrachten van tweelin-
gen worden ingevuld. Inmiddels zijn er meer dan . ouders van tweelin-
gen die deze vragenlijsten regelmatig invullen! Omdat gedragsproblemen,
zoals aandachtsproblemen, een bepaalde ontwikkeling kunnen doormaken,
is het belangrijk om op verschillende momenten in de kindertijd gegevens te
verzamelen. Kinderen van drie jaar bijvoorbeeld vertonen vrijwel zonder uit-
zondering regelmatig druk of impulsief gedrag. Bij kinderen in deze leeftijds-
groep is dit dus ‘normaal’ gedrag, terwijl hetzelfde gedrag bij kinderen van
twaalf jaar ongepast en storend kan zijn. Het onderzoek waarvan de resulta-
ten in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn gebaseerd op vragenlijsten over
tweelingen van drie, zeven, tien en twaalf jaar, die zijn ingevuld door ouders,
leerkrachten en kinderen zelf.

Aandacht of aandachtsproblemen?

Aan de moeders van een grote groep twaalfjarige tweelingen is gevraagd of ze
naast de reguliere tweejaarlijkse gedragsvragenlijst die onder andere aan-
dachtsproblemen meet, ook de Strengths and Weakness of ADHD Symptoms
and Normal Behavior Scale (SWAN) wilden invullen. De SWAN is een vra-
genlijst met achttien items: negen items over hyperactiviteit/impulsiviteit en
negen items over aandachtstekort. Een voorbeeld van een item over hyper-
activiteit is ‘hij/zij kan goed op zijn/haar beurt wachten bij een spelletje of
opdracht’. Een voorbeeld van een item over aandachtstekort is ‘hij/zij is vaak
dromerig/afwezig’. Bij elk item wordt een score van  tot  verkregen. Een
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score van  betekent dat een kind op het gedrag (zoals beschreven in het item)
in vergelijking met andere kinderen ver beneden gemiddeld scoort. Een score
van  betekent dat een kind op het betreffende item gemiddeld scoort, en een
score van  betekent dat een kind ver boven gemiddeld scoort. De SWAN
meet daarmee het hele scala van aandacht, variërend van ernstige aandachts-
problemen tot excellente aandachtsvaardigheden.
Uit de analyses van de gegevens die met de SWAN waren verzameld, bleek

dat aandacht een normaal verdeelde eigenschap in de populatie is. Met an-
dere woorden, de meeste kinderen scoren ‘normaal’ (gemiddeld) op deze vra-
genlijst. Daarnaast heeft een kleine groep kinderen excellente aandachtsvaar-
digheden en een kleine groep kinderen ernstige aandachtsproblemen. Omdat
de SWAN onderscheid maakt tussen hyperactief/impulsief gedrag en gedrag
dat duidt op aandachtstekort, kon bekeken worden of deze problemen altijd
samengaan. De resultaten maakten duidelijk dat sommige kinderen wel hy-
peractief waren, maar geen concentratieproblemen (aandachtstekort) ver-
toonden, en andersom: dat sommige kinderen wel dromerig of ongeconcen-
treerd waren, maar helemaal niet hyperactief of impulsief handelen. Met
andere woorden: hyperactiviteit en een aandachtstekortstoornis gaan niet al-
tijd samen.

Waarom verschillen kinderen in aandacht en aandachtsproblemen?

In een grootschalig onderzoek naar aandachtsproblemen bij kinderen van
drie, zeven, tien en twaalf jaar werd onderzocht welke factoren van invloed
waren op verschillen in aandachtsproblemen. Verschillen kinderen van elkaar
omdat ze andere genen hebben, omdat ze in een verschillende omgeving op-
groeien (bijvoorbeeld in een rijk of arm gezin, in een dorp of in de stad) of
omdat ze verschillende, persoonlijke ervaringen hebben opgedaan (bijvoor-
beeld een ziekte, bepaalde vriendjes, of hobby’s)? De resultaten van dit lang-
lopende onderzoek maakten duidelijk dat de verschillen in aandacht en aan-
dachtsproblemen bij kinderen voor een groot deel worden bepaald door
genetische factoren. Dit bleek uit de rapportages van vaders en van moeders,
en gold voor kinderen in alle leeftijdsgroepen (drie, zeven, tien en twaalf jaar).
Ook de SWAN-vragenlijst, waarmee dus niet alleen aandachtsproblemen
maar ook aandachtsvaardigheden worden gemeten, liet zien dat aandacht als
geheel in hoge mate erfelijk bepaald wordt. Omgevingsinvloeden die door
kinderen gedeeld werden, bijvoorbeeld het opgroeien in een dorp of stad,
speelden geen rol in de variatie in aandachtsproblemen. Persoonlijke omge-
vingsinvloeden, die niet gedeeld worden door broertjes of zusjes van een ge-
zin, zoals een ongeval of infectie, bleken echter wel van belang. Aandachts-
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problemen op driejarige leeftijd bleken een matige voorspeller voor aan-
dachtsproblemen later in de kindertijd. Vanaf het zevende levensjaar zijn
aandachtsproblemen echter redelijk stabiel.
Een aantal andere onderzoeken van het NTR richt zich op de oorzaken van

aandachtsproblemen die worden gerapporteerd door de leerkrachten van de
kinderen. Het NTR vraagt vanaf het moment dat tweelingen zeven jaar wor-
den toestemming aan de ouders om aan de leerkracht van de tweelingen een
vragenlijst te mogen toesturen. Dit wordt gedaan omdat leerkrachten de kin-
deren in andere situaties meemaken dan de ouders en daardoor misschien
ook ander gedrag observeren dan de vader of moeder. De resultaten lieten
zien dat leerkrachten en ouders inderdaad van elkaar verschillen in hun be-
oordelingen, maar er zijn ook overeenkomsten. Dit is belangrijk omdat bij-
voorbeeld voor de diagnose ADHD kinderen hun afwijkende gedrag in ver-
schillende situaties, zowel thuis als op school moeten vertonen. Uit het
onderzoek met de gegevens van de leerkrachten bleek ook dat tweelingparen
die bij elkaar in de klas zitten, minder gedragsproblemen hebben en meer op
elkaar lijken dan tweelingparen die niet bij elkaar in de klas zitten. Het feit dat
tweelingen die niet samen in de klas zitten meer problemen hebben, wordt
misschien veroorzaakt doordat tweelingparen die problematisch gedrag ver-
tonen, eerder uit elkaar gehaald worden dan tweelingparen bij wie deze pro-
blematiek niet speelt. Onderzoek suggereert echter ook dat juist het scheiden
van tweelingen wanneer ze naar school gaan, gedragsproblemen kan veroor-
zaken. De reden dat tweelingparen die door dezelfde leerkracht zijn beoor-
deeld meer op elkaar lijken, heeft te maken met het feit dat leerkrachten in
hun beoordelingen een eigen stijl hanteren. Sommige leerkrachten zijn bij-
voorbeeld streng en vinden een kind al snel druk of ongehoorzaam, terwijl
een andere leerkracht ditzelfde kind als ‘normaal’ beschouwt. De verschillen
tussen kinderen in aandachtsproblemen bleken ook bij de leerkrachtgegevens
hun oorzaak te hebben in genetische factoren.
Tot slot is gekeken naar oorzaken van aandachtsproblemen wanneer deze

door de kinderen zelf werden gerapporteerd. Ongeveer  twaalfjarige twee-
lingen en hun broertjes en zusjes (ongeveer vijftig kinderen) vulden op ver-
zoek van het NTR een zogenaamde zelfrapportage in. Items over aandachts-
problemen luidden bijvoorbeeld: ‘ik kan goed stilzitten’ of ‘ik heb moeite me
te concentreren’. De kinderen konden aangeven of dit gedrag ‘helemaal niet’,
‘een beetje/soms’ of ‘heel erg’ op zichzelf van toepassing was. Uit deze zelf-
rapportages kwam naar voren dat ongeveer % van de verschillen in aan-
dachtsproblemen verklaard konden worden door genetische invloeden.
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Sekseverschillen in aandachtsproblemen

Aandachtsproblemen komen bij jongens vaker voor dan bij meisjes. De vraag
is of er ook verschil is in de oorzaken van aandachtsproblemen. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve seksever-
schillen in oorzaken van aandachtsproblemen. Een kwantitatief verschil is
bijvoorbeeld dat bij meisjes genetische factoren een relatief veel kleinere rol
spelen dan bij jongens. Kwalitatieve sekseverschillen zijn aanwezig wanneer
bij jongens en meisjes verschillende genen (of verschillende omgevingsfacto-
ren) een rol spelen. Uit onderzoek van het NTR blijkt dat er noch kwantita-
tieve noch kwalitatieve sekseverschillen bestaan in de oorzaken van aan-
dachtsproblemen. Zowel voor jongens als meisjes is het grootste deel van de
variatie in aandachtsproblemen terug te voeren op genetische factoren, terwijl
persoonlijke ervaringen het overige deel van de variatie verklaren.
Samenvattend kan worden gesteld dat aandacht en aandachtsproblemen in

sterke mate genetisch bepaald zijn. Vanaf de leeftijd van zeven jaar vormen
aandachtsproblemen een redelijk stabiele eigenschap. Hoewel de rol van ge-
netische factoren bij het ontstaan van ADHD dus duidelijk is aangetoond,
spelen specifieke omgevingsfactoren eveneens een rol. Genetische en omge-
vingfactoren beïnvloeden elkaar echter ook. Zo zullen bepaalde negatieve om-
gevingsinvloeden, zoals verwaarlozing of mishandeling, vooral een grote in-
vloed hebben als er ook sprake is van een genetisch risico op ADHD.
Omgekeerd geldt dat het genetische risico pas tot uiting komt als er sprake is
van een bepaalde omgeving.

Onderzoek aan de hand van computertaken

Aan het vragenlijstonderzoek naar aandachtsproblemen werken, zoals ge-
zegd, ouders van duizenden tweelingen mee. Uit het NTR zijn ook kleinere
groepen tweelingen uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoeken die aan-
dacht en aandachtsproblemen op een andere manier meten. Voor een van
deze onderzoeken werd een groep tweelingen op vijfjarige leeftijd (thuis) en
zeven jaar later, op twaalfjarige leeftijd (op de Vrije Universiteit) uitgenodigd
om computertaken uit te voeren. Hoe kunnen met deze computertaken de
aandacht of aandachtsproblemen bij deze kinderen worden gemeten?
Met de computertaken die de kinderen op de testdag moesten uitvoeren,

werden allerlei vormen van aandacht gemeten, zoals verdeelde, volgehouden
of selectieve aandacht. Bij selectieve aandacht bijvoorbeeld moet de aandacht
op een bepaald punt of onderwerp gericht worden en moet omringende in-
formatie (die alleen maar afleidt) genegeerd worden. Onderzoeken wijzen uit
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dat een bepaald gebied in de hersenen te maken heeft met selectieve aandacht
en dat bij kinderen met aandachtsproblemen deze functie misschien ver-
stoord is. Een van de selectieve aandachtstaken die de twaalfjarige tweelingen
voorgelegd kregen, is de zogenaamde Flanker-taak. Hierbij kregen de kinde-
ren op het computerscherm vijf pijlen te zien, waarbij de aandacht gericht
moest worden op de middelste pijl. De kinderen moesten vervolgens zo snel
mogelijk aangeven of die middelste pijl naar links of naar rechts wees. Als alle
pijlen dezelfde kant op wijzen ( > > > > > of < < < < < ) is dat niet zo moeilijk;
over het algemeen maken kinderen dan ook niet veel fouten en zijn ze snel in
hun reactie. Wanneer de middelste pijl echter een andere kant opwijst dan de
omringende vier pijlen ( < < > < < of > > < > > ) wordt het al een stuk
moeilijker om snel èn goed te reageren. Sommige kinderen vonden het lastig
om zich niet te laten afleiden door de omringende pijlen en hun aandacht
uitsluitend op de belangrijke middelste pijl te richten. Aan de hand van deze
en andere computertaken is onderzocht of verschillen in aandacht zoals die
bij het uitvoeren van de taken naar voren komen, net als de verschillen in
aandacht zoals gemeten aan de hand van vragenlijsten, veroorzaakt worden
door genetische factoren. Uit deze onderzoeken bleek dat bij jonge kinderen
ongeveer % van de variatie in prestaties op de computertaken verklaard
werd door verschillen in genetische aanleg. Bij oudere kinderen werd onge-
veer % van de variatie in prestaties verklaard door genen.

Genen die aandachtsproblemen veroorzaken

Nu gebleken is dat aandachtsproblemen sterk genetisch zijn bepaald, zal toe-
komstig onderzoek zich richten op het vinden van specifieke genen die een
rol spelen bij aandachtsproblemen. Omdat er zeer waarschijnlijk verschil-
lende genen zijn die elk een kleine bijdrage leveren aan aandachtsproblemen,
is het niet eenvoudig om deze genen te vinden. Voor dit soort onderzoek zijn
grote groepen proefpersonen nodig. Ook het feit dat er geen ‘standaardkind’
met ADHD of aandachtsproblemen is (het ene kind heeft alleen hyperactieve
problemen, terwijl een ander kind zowel hyperactief als impulsief is), maakt
het niet makkelijker. De resultaten die tot dusver zijn geboekt, wijzen naar
genen die te maken hebben met het dopaminesysteem. Dopamine is een stof
in de hersenen die van invloed lijkt te zijn op aandacht en andere denkpro-
cessen. Een verstoorde regulatie van deze stof zou kunnen samenhangen met
aandachtsproblemen. Een van de redenen waarom men veronderstelde dat
het dopaminesysteem met ADHD te maken heeft, was dat veel kinderen met
ADHD gunstig reageerden op medicatie zoals methylfenidaat (Ritalin). Deze
medicatie verhoogt de hoeveelheid dopamine in de hersenen. Een ander ar-
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gument voor de betrokkenheid van het dopaminesysteem komt uit onderzoek
bij proefdieren. Wanneer in muizen het ‘dopamine-gen’ werd uitgeschakeld
(zogenaamde ‘knock-out’muizen) bleken deze muizen hyperactief te worden.
Deze hyperactiviteit werd vervolgens onderdrukt door toediening van Ritalin.
De zoektocht naar specifieke genen in het dopaminesysteem heeft echter

nog geen eenduidige resultaten opgeleverd en vereist nog veel onderzoek.
Ook andere processen in de hersenen, die weer samenhangen met andere ge-
nen, spelen vrijwel zeker een rol. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen
om welke genen het hier gaat en welke rol zij precies spelen bij aandacht en
aandachtsproblemen.
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Websites over het omgaan met kinderen met ADHD:

http://www.zitstil.be en http://www.balansdigitaal.nl.
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Tabel 1: Erfelijkheidschattingen voor aandacht en aandachtsproblemen bij kinderen

Aandacht 12-jarigen ERFELIJKHEID

Hyperactiviteit/Impulsiviteit 90%

Aandachtstekort 82%

Overactiviteit 3-jarigen

Gerapporteerd door moeders 72%

Gerapporteerd door vaders 67%

Aandachtsproblemen 5-jarigen

Gerapporteerd door moeders 60–80%

Gerapporteerd door vaders 76%

Aandachtsproblemen 7-, 10-, 12-jarigen

Gerapporteerd door moeders 72%

Gerapporteerd door leerkrachten (7 jaar) 55%

Gerapporteerd door kinderen zelf (12 jaar) 48%

ADHD

Interview data moeders (10–12 jaar) 65%
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Geluk en welbevinden

Marleen H.M. de Moor en Meike Bartels

Inleiding

‘Geld maakt niet gelukkig’, zo luidt het bekende Nederlandse gezegde. Maar is
dit echt zo? Zou je niet een stuk gelukkiger worden als je de loterij zou win-
nen? Of kan je ook heel goed gelukkig en tevreden met je leven zijn als je het
niet zo breed hebt? Hierover zullen de meningen verschillen: voor de één is
geld heel belangrijk, terwijl de ander er niet veel om geeft. Maar iedereen zal
het over één ding eens zijn: niet iedereen is even gelukkig en de verschillen
tussen mensen zijn soms groot. Wat bepaalt nu eigenlijk of iemand gelukkig
is of niet? Hoe kunnen we die individuele verschillen in geluk en welbevinden
verklaren? Daarover gaat dit hoofdstuk.

Wat is geluk en welbevinden?

Iemands welbevinden kan worden opgevat als het samenvattend oordeel dat
iemand geeft over zijn of haar leven, inclusief een evaluatie van de eigen ge-
moedstoestand en specifieke leefsituatie. Welbevinden heeft drie kenmerken:
) het is subjectief (het gaat om de eigen ervaring van een persoon), ) het
omvat niet alleen negatieve maar ook positieve gevoelens en ) het is een
globale beoordeling van alle aspecten van iemands leven. Subjectief welbevin-
den kan nader onderverdeeld worden in twee componenten. De eerste com-
ponent is tevredenheid met het leven. Tevredenheid met het leven is een cog-
nitieve beoordeling van het eigen leven. De tweede component is een
emotionele component en bestaat uit een combinatie van positieve gevoelens
en negatieve gevoelens. Het ervaren van veel positieve gevoelens en weinig
negatieve gevoelens definiëren we hier als geluk. Soms worden in de literatuur
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de termen subjectief welbevinden en subjectief geluk door elkaar heen ge-
bruikt. Wij houden hier echter de definitie van Diener () aan, waarin
geluk gezien wordt als een onderdeel van het welbevinden.

Waarom zijn we geïnteresseerd in de oorzaken van individuele
verschillen in geluk en welbevinden?

Binnen de psychologie en psychiatrie richt men zich voornamelijk op proble-
men en aandoeningen. Bijvoorbeeld, wat zijn de oorzaken van agressief ge-
drag bij kinderen of wat zijn de oorzaken van depressiviteit? Per definitie
wordt dan aangenomen dat de afwezigheid van gedragsproblemen of psychi-
atrische symptomen de ‘normale’ mens beschrijft. Het is echter aannemelijk
dat er binnen de groep van individuen zonder problemen nog wel verschil
bestaat in de mate waarin iemand zich gelukkig voelt of tevreden is over zijn
of haar leven. Dit wordt echter zelden onderzocht, zoals het vraagteken in
Figuur  aangeeft. Figuur  laat zien dat het meeste onderzoek zich alleen richt
op problemen en aandoeningen (rechterkant van de figuur) en dat individue-
le verschillen tussen mensen zonder probleemgedrag (linkerkant van de fi-
guur) vaak niet worden bekeken. Als onderzoek zich bijvoorbeeld alleen richt
op probleemgedrag bij kinderen, zal uit dat onderzoek blijken dat ongeveer
% van de deelnemers geen of nauwelijks probleemgedrag vertoont. Slechts
% van de groep vertoont gedragsproblemen. Als de groep die geen gedrags-
problemen vertoont echter nader zou worden bekeken, zou het best kunnen
dat van de % die geen gedragsproblemen vertoonde, % zich gelukkiger
voelt dan de gemiddelde mens. Wanneer dan uit onderzoek blijkt welke fac-
toren bijdragen aan dit geluksgevoel zou dit in preventie- en interventiepro-
gramma’s gebruikt kunnen worden om de mensen met probleemgedrag te
helpen.

Figuur . Waarom meten we geluk en welbevinden?
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Hoe gelukkig zijn Nederlanders?

Nederlandse mensen zijn over het algemeen gelukkig. Op een schaal van  tot
 geven Nederlanders hun leven gemiddeld een ,. We staan dan ook op de
zevende plaats in de top  van de meest gelukkige landen. Het ‘gelukkigste’
land is Denemarken. Daar geven mensen hun leven gemiddeld een .. Ook
in Zwitserland, Oostenrijk, IJsland, Australië en Finland zijn de mensen ge-
middeld iets gelukkiger dan in Nederland. In Tanzania zijn de mensen het
minst gelukkig (,). Nederlanders zijn dus relatief gelukkig. Maar niet elke
Nederlander is even gelukkig. Zijn er groepen mensen die meer of minder
gelukkig zijn? En hoe kunnen we die verschillen verklaren? Met behulp van
het tweelingonderzoek van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) kun-
nen we deze vragen beantwoorden.

Onderzoek naar geluk en welbevinden bij het NTR

Bij het Nederlands Tweelingen Register wordt onderzoek gedaan naar geluk
en welbevinden bij zowel adolescenten als volwassenen. In het onderzoek on-
der volwassen tweelingen en hun families (broers en zussen, ouders en part-
ners van tweelingen) is in  gevraagd naar beide componenten van wel-
bevinden: tevredenheid met het leven en geluk. In het lopende onderzoek
onder adolescente tweelingen (veertien, zestien en achttien jaar) en hun
broers en zussen wordt naast tevredenheid met het leven en geluk ook ge-
vraagd naar de kwaliteit van leven. Deze drie maten zijn gemeten aan de
hand van een aantal stellingen die aan de tweelingen en hun familieleden zijn
voorgelegd. Bij elke stelling konden de deelnemers aangeven in hoeverre ze
het met de stelling eens waren.

. Tevredenheid met het leven (vijf stellingen) (Diener, Emmons, Larsen, &
Griffin, ):

a. Mijn leven verloopt grotendeels zoals ik het wilde.
b. Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend.
c. Ik ben tevreden met het leven.
d. De belangrijkste dingen in het leven heb ik tot dusver steeds gekregen.
e. Als ik mijn leven over moest doen, zou ik niet veel anders doen.
. Geluk (vier stellingen) (Lyubomirsky & Lepper, ):
a. Over het algemeen ben ik een gelukkig mens.
b. In vergelijking met de meeste van mijn leeftijdsgenoten ben ik minder ge-

lukkig.
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c. Ik ben in het algemeen erg gelukkig. Ik geniet van het leven, ongeacht wat
er gebeurt, en maak overal het beste van.

d. Ik ben in het algemeen niet erg gelukkig. Hoewel ik niet depressief ben, lijk
ik nooit zo gelukkig als ik zou kunnen zijn.

In het onderzoek bij veertien-, zestien-, en achttienjarige tweelingen en hun
broers en zussen wordt de deelnemers naast de bovenstaande vragen ook ge-
vraagd om een cijfer tussen de  en  aan hun leven te geven, de -punts-
schaal voor kwaliteit van leven van Cantril ().

Oorzaken van individuele verschillen in tevredenheid met het leven

In totaal vulden  volwassen tweelingen en  broers en zussen van
tweelingen de vragen over tevredenheid met het leven in. De gemiddelde
score voor tevredenheid met het leven was ,. De maximale score is , dus
over het algemeen blijken de deelnemers tevreden te zijn over hun leven. Er
werden geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Tweelingen
zijn even tevreden met hun leven als niet-tweelingen. Het maakt ook niet uit
of je een eeneiige of twee-eiige tweeling bent. Aan de hand van de tweeling-
correlaties en de correlaties tussen de tweelingen en hun broers en zussen kan
een eerste indicatie verkregen worden over de oorzaken van individuele ver-
schillen in tevredenheid met het leven. Het blijkt dat eeneiige tweelingen
meer op elkaar lijken dan twee-eiige tweelingen en hun broers en zussen wat
betreft hun tevredenheid met het leven. Een eeneiige tweeling vertoont dus
onderling meer overeenkomst in de tevredenheid met het leven dan een
twee-eiige tweeling. Dit verschil moet wel samenhangen met het feit dat een-
eiige tweelingen genetisch identiek zijn. Waarom eeneiige tweelingen niet ook
volledig identiek zijn in de tevredenheid met hun leven (ze delen immers al
hun genen), komt doordat ieder individu ook aan omgevingsinvloeden bloot-
staat. Individuele verschillen in tevredenheid met het leven worden voor %
verklaard door genetische invloeden. De overgebleven verschillen tussen
mensen zijn terug te voeren op persoonlijke omgevingsinvloeden.
Dezelfde gegevens over tevredenheid met het leven waren beschikbaar voor

 adolescenten ( tweelingen en  broers en zussen). De gemiddelde
score voor adolescenten is ,. Het lijkt er dus op dat adolescenten iets hoger
scoren op tevredenheid met het leven dan volwassenen. Of dit komt door een
leeftijds- of een generatieverschil is niet bekend. Ook bij adolescenten blijkt
dat eeneiige tweelingen meer op elkaar lijken dan twee-eiige tweelingen. In-
dividuele verschillen in tevredenheid met het leven worden bij adolescenten
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voor % verklaard door genetische factoren. De overgebleven % wordt
toegeschreven aan persoonlijke omgevingsinvloeden.

Oorzaken van individuele verschillen in geluk

Van  volwassen tweelingen en hun broers en zussen uit  verschil-
lende families waren gegevens beschikbaar over geluk ( tweelingen en
 broers en zussen). Zij scoren gemiddeld , op de geluksschaal. De
maximale score op deze geluksschaal is . Er zijn geen verschillen in de ge-
middelde score op geluk tussen tweelingen en niet-tweelingen en tussen een-
eiige en twee-eiige tweelingen. Er zijn wel verschillen in geluk tussen mannen
en vrouwen, hoewel de verschillen erg klein zijn: mannen scoren gemiddeld
, op geluk en vrouwen ,. Eeneiige tweelingen vertonen meer overeen-
komst in hun score voor geluk dan twee-eiige tweelingen, wat duidt op de
invloed van genen. Eeneiige tweelingen lijken echter niet perfect op elkaar,
dus er zijn ook omgevingsinvloeden die je geluk bepalen. Uit het onderzoek
bij volwassenen blijkt dat individuele verschillen in geluk bij mannen voor
% verklaard worden door genetische invloeden en voor % door persoon-
lijke omgevingsinvloeden. Bij volwassen vrouwen ligt dit net iets anders: bij
hen wordt % van de individuele verschillen in geluk verklaard door genen
en % door de persoonlijke omgeving.
Onder de  adolescenten van wie er ook gegevens over geluk waren, is

de gemiddelde score , bij mannen en , bij vrouwen. In de adolescentie
zijn vrouwen dus juist iets gelukkiger. Ook is er een verschil in erfelijkheid
tussen mannen en vrouwen. Bij mannen wordt % van de individuele ver-
schillen in geluk verklaard door genetische factoren terwijl dat bij vrouwen
% is. Bij mannen zijn de invloeden vanuit de omgeving dus relatief iets
sterker.

Oorzaken van individuele verschillen in kwaliteit van leven

Adolescente tweelingen en hun broers en zussen werd tevens gevraagd om
een cijfer aan hun leven te geven. Het Nederlands gemiddelde is ,. De twee-
lingen uit het NTR geven gemiddeld een , aan hun leven en hun broers en
zussen gemiddeld een ,. Tweelingen en hun broers en zussen beoordelen de
kwaliteit van hun leven dus als ongeveer even goed als de gemiddelde Neder-
lander. Er zijn ook geen verschillen in beoordeling van kwaliteit van leven
tussen mannelijke en vrouwelijke adolescenten. % van de individuele ver-
schillen in kwaliteit van leven wordt verklaard door genetische invloeden, het
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overige deel door persoonlijke omgevingsinvloeden. Tabel  geeft een over-
zicht van de resultaten ten aanzien van de oorzaken van individuele verschil-
len in de verschillende componenten van welbevinden.

Tabel 1: Genetische en omgevingsinvloeden voor verschillende maten van welbevinden

Genetische invloeden/
erfelijkheid

Persoonlijke
omgevingsinvloeden

Tevredenheid Volwassenen 38% 62%

met het leven Adolescenten 44% 56%

Geluk Volwassenen % 28% & 40% % 72% & 60%

Adolescenten % 28% & 38% % 72% & 62%

Kwaliteit van leven Adolescenten 47% 53%

%=Mannen, &=Vrouwen

Het verband tussen welbevinden en gedragsproblemen,
persoonlijkheid en sportgedrag

Uit het onderzoek onder adolescenten blijkt dat de personen die hoger scoren
op de maten voor geluk minder internaliserende (angstig/depressief en terug-
getrokken gedrag) en externaliserende (agressief en normoverschrijdend ge-
drag) gedragsproblemen vertonen en meer aan sport doen. Ook onder de
volwassenen bestaat een positieve samenhang tussen welbevinden (zowel te-
vredenheid met het leven als geluk) en sportgedrag. Volwassenen die regel-
matig aan sport doen, zijn gemiddeld tevredener met hun leven en gelukkiger
dan volwassenen die niet sporten. De samenhang tussen sporten en welbevin-
den kan verklaard worden door onderliggende gemeenschappelijke genen. Er
zijn dus genen die er zowel voor zorgen dat iemand aan sport doet als dat
iemand gelukkig en tevreden is. Welke genen dat zijn, is nog niet bekend.
Ook sluit het een oorzakelijk verband tussen sporten en welbevinden niet uit.
Het kan nog steeds zo zijn dat genetische aanleg iemands welbevinden beïn-
vloedt, en dat iemands welbevinden ervoor zorgt dat hij of zij ook gaat spor-
ten. Omgekeerd is ook mogelijk: genen beïnvloeden iemands sportgedrag en
als iemand gaat sporten, neemt zijn of haar welbevinden toe.
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Geluk en welbevinden hangen niet alleen samen met gedragsproblemen en
sportgedrag, maar ook met angst, depressie en persoonlijkheid. Volwassenen
die aangeven gelukkig en tevreden te zijn met hun leven, hebben minder last
van angsten en depressies. Ook zijn zij gemiddeld minder neurotisch (emo-
tioneel instabiel) en meer extravert (sociaal, naar buiten gericht). Interessant
is dat geluk een iets sterkere negatieve samenhang vertoont met angst, depres-
sie en neuroticisme dan tevredenheid met het leven. Dat is ook logisch als
men bedenkt dat geluk de emotionele component van welbevinden is en te-
vredenheid met het leven de cognitieve component. Welbevinden en geluk
blijken niet samen te hangen met de persoonlijkheidstrek spanningsbehoefte
(de mate waarin iemand spanningen opzoekt en risicovol gedrag aangaat).

De resultaten samengevat

Tweelingen en hun familieleden uit het NTR zijn ongeveer net zo gelukkig als
de gemiddelde Nederlander. Zowel volwassenen als adolescenten scoren ge-
middeld tot hoog op maten als kwaliteit van leven, tevredenheid met het le-
ven en subjectief geluk. Alleen voor geluk zijn er sekseverschillen: bij de vol-
wassenen zijn mannen iets gelukkiger en bij de adolescenten is dat precies
andersom en zijn vrouwen iets gelukkiger. Deze verschillen zijn echter wel
heel klein. Kwaliteit van leven, tevredenheid met het leven en geluk blijken
alledrie erfelijk te zijn. Individuele verschillen in geluk en welbevinden wor-
den voor een deel, zo’n  tot %, verklaard door verschillen in genetische
aanleg. De overige oorzaken voor verschillen in geluk zijn persoonlijke omge-
vingsinvloeden. Welbevinden en geluk hangen, tot slot, positief samen met
sportgedrag en extraversie en negatief met gedragsproblemen, angst, depres-
sie en neuroticisme.

Toekomstig onderzoek

In de toekomst zal bij het NTR meer onderzoek gedaan worden naar oorza-
ken van individuele verschillen in welbevinden en geluk. Een vraag die tot nu
onbeantwoord is gebleven, is hoe kwaliteit van leven, tevredenheid met het
leven en geluk met elkaar samenhangen en hoe die samenhang vervolgens
weer kan worden verklaard. Zijn de genetische factoren die van invloed zijn
op kwaliteit van leven, tevredenheid met het leven en geluk dezelfde? Of zijn
er genen die bijvoorbeeld alleen iemands geluk beïnvloeden, maar niet ie-
mands tevredenheid met het leven? Dezelfde vraag kan gesteld worden met
betrekking tot de omgevingsinvloeden. Een andere vraag die nog rest is welke
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genen en welke omgevingsfactoren het welbevinden en geluk nu precies beïn-
vloeden.
Zodra we meer weten over de genetische en omgevingsinvloeden op wel-

bevinden en geluk, kunnen we ook in kaart brengen of dat dezelfde genen en
omgevingsfactoren zijn die bijvoorbeeld probleemgedrag en angst en depres-
sie beïnvloeden. Dan weten we zeker of het belangrijk is om niet alleen te
kijken naar variatie binnen de groep kinderen of volwassenen met gedrags-
problemen en/of psychiatrische aandoeningen, maar ook naar variatie binnen
de groep mensen zonder noemenswaardige problemen. Op die manier wordt
het bijvoorbeeld ook mogelijk om mensen te identificeren die een verhoogd
risico hebben om later gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen
te ontwikkelen.

Tot slot

Dit hoofdstuk begon met de vraag of geld gelukkig maakt. Het antwoord op
deze vraag lijkt misschien simpel en voor de hand liggend. Echter, onderzoek
naar de oorzaken van geluk en welbevinden geven een ander beeld dan ver-
wacht. Uit onderzoek van het NTR blijkt dat geluk en welbevinden deels erfe-
lijk bepaald zijn. Het winnen van de loterij heeft dus misschien helemaal niet
zoveel invloed op iemands geluk en welbevinden als men in eerste instantie
zou denken. Dat is ook precies wat andere onderzoekers hebben gevonden.
Uit één onderzoek (Brickman, Coates, & Janoffbulman, ) blijkt dat het
winnen van de loterij nauwelijks invloed heeft op geluk. Mensen die vóór het
winnen van de loterij al niet zo gelukkig waren, zijn dit erna ook niet. Het-
zelfde geldt voor mensen die al erg gelukkig waren: zij blijven dat over het
algemeen ook. Ook het meemaken van een ernstige gebeurtenis, zoals in dit
onderzoek een ernstig ongeluk met verlamming tot gevolg, bleek het geluk en
welbevinden niet zo sterk te beïnvloeden als men zou verwachten. Uit ander
onderzoek blijkt dat winnen in de loterij, burgerlijke staat (wel/niet getrouwd
zijn), inkomensniveau, sociaal-economische status, religie en opleidingsni-
veau slechts % van de verschillen in geluksgevoel tussen mensen verklaren
(Hamer, ; Lykken & Tellegen, ). Het winnen van de loterij bepaalt
dus niet of je gelukkig bent. Voor een groot deel zijn het de genen die we van
onze ouders erven die bepalen hoe gelukkig we ons voelen.
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Tweelingonderzoek naar angst en depressie

Christel M. Middeldorp en Daniël S. van Grootheest

Angststoornissen en depressie zijn veel voorkomende stoornissen. Onderzoek
onder de Nederlandse bevolking heeft aangetoond dat de kans dat iemand
ooit in zijn leven aan een angststoornis zal lijden ongeveer % is. Voor een
depressie is dit ongeveer %. Het verloop van deze stoornissen wisselt per
persoon. Van mensen met een depressie is bijvoorbeeld ongeveer de helft na
circa drie maanden spontaan, dus zonder enige behandeling, opgeknapt. Er is
echter ook een groep mensen bij wie de depressie chronisch wordt of na ver-
loop van tijd weer terugkomt. Ook angststoornissen kennen vaak een lang-
durig chronisch verloop of een verloop waarbij de klachten nu eens vermin-
deren en dan weer terugkomen. In  stonden in Nederland de
angststoornissen op nummer twee en depressie op nummer acht in de lijst
van ziekten met de hoogste lijdensdruk, boven bijvoorbeeld suikerziekte of
borstkanker. Bij de berekening van de lijdensdruk wordt rekening gehouden
met de mate van beperking en de hogere kans op overlijden veroorzaakt door
de ziekte. Ook wordt meegenomen hoe vaak een ziekte voorkomt. Angst en
depressie veroorzaken veel leed bij de mensen die eraan lijden. Het betekent
ook dat zij de samenleving als geheel veel geld kosten, bijvoorbeeld door ver-
minderde arbeidparticipatie. Inzicht in de ontstaanswijze van deze stoornis-
sen is daarom zeer belangrijk, omdat dit op termijn kan leiden tot een betere
behandeling.

Casus

Mevrouw Jansen meldt zich bij een polikliniek psychiatrie. Zij is  jaar.
Haar voornaamste klacht is dat zij angstig is als zij in gezelschap van ande-
ren iets moet doen of zeggen. Dit is begonnen in de puberteit. Ze moest een
keer blozen, toen haar iets werd gevraagd terwijl ze niet zat op te letten. De
leraar had daar toen een opmerking over gemaakt waar de hele klas om
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moest lachen. Daarna was ze bang dat als ze iets moest zeggen in de klas, ze
weer zou gaan blozen. Deze angst werd helaas ook vaak bewaarheid. Boven-
dien ging ze ook blozen in andere situaties, bijvoorbeeld als iemand haar
aansprak tijdens een verjaardagsfeestje. Ze ging dergelijke situaties steeds
meer vermijden. Ze stopte zelfs met haar studie, omdat ze geen presentaties
durfde te houden. Via een uitzendbureau kwam ze aan een baan in een
archief, waar ze acht jaar heeft gewerkt. Dit werk ging haar vervelen en ze
besloot toch haar studie weer op te pakken. Ze kon haar angst voor het spre-
ken voor de groep echter niet overwinnen en haakte wederom af. Sindsdien
zit ze thuis te piekeren hoe het verder moet. Ze heeft het gevoel dat niets haar
lukt in het leven. Maar de druppel die de emmer deed overlopen, was het feit
dat haar vriend twee maanden geleden hun relatie heeft verbroken. Ze werd
steeds somberder en passiever. Op dit moment ligt ze het grootste deel van de
dag op bed. Ze gaat bijna alleen het huis uit als het echt nodig is. Ook hard-
lopen, een grote hobby van haar, doet ze niet meer. Soms denkt ze wel eens
dat ze beter af zou zijn als ze dood was. De enige die haar begrijpt, is haar
moeder, die zegt dat die verlegenheid nou eenmaal in de familie zit.

Deze casus roept een aantal vragen op die in de loop van dit hoofdstuk zullen
worden beantwoord. De eerste vraag is uiteraard wat er met mevrouw Jansen
aan de hand is. Dit komt aan de orde in het eerste deel van dit hoofdstuk. De
volgende vraag is wat de oorzaak van haar klachten is. Is haar verlegenheid
erfelijk of heeft ze het overgenomen van haar moeder? Deze vraag zal terug-
komen in het tweede deel van het hoofdstuk. Er zal een overzicht worden ge-
geven van de erfelijkheid van angststoornissen en depressie zoals die op basis
van tweelingonderzoek is vastgesteld. De laatste vraag die deze casus oproept,
is welke rol de beëindiging van de relatie speelt bij het ontstaan en/of vererge-
ren van de klachten. We gaan hier in het laatste deel van dit hoofdstuk verder
op in en beschrijven welke genen en omgevingsfactoren van belang kunnen
zijn bij het ontstaan van depressie en angstklachten.

Definities

De diagnose van een angststoornis of depressie wordt vastgesteld aan de hand
van een internationaal classificatiesysteem, de zogenoemde ‘Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, th edition’ (DSM IV). Volgens de
DSM IV lijdt iemand aan een depressie als er al twee weken of langer prak-
tisch de hele dag sprake is van gevoelens van somberheid of als er al twee
weken of langer sprake is van het niet kunnen genieten van activiteiten of
dingen waar men normaal gesproken wel van genoot. Daarnaast kunnen an-
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dere klachten voorkomen, zoals verandering van eetlust, slaapproblemen,
verminderde energie, verslechterde concentratie, overmatige schuldgevoe-
lens, traagheid of juist onrust, gedachten aan zelfmoord en eventueel zelfs
plannen hiervoor. Als iemand vijf van deze negen klachten heeft, voldoet hij/
zij aan de criteria voor een diagnose depressie.
De DSM IV kent verschillende typen angststoornissen: de paniekstoornis

met of zonder agorafobie, agorafobie zonder paniekstoornis, sociale fobie, de
gegeneraliseerde angststoornis en de obsessieve-compulsieve stoornis. Bij de
paniekstoornis is de belangrijkste klacht de paniekaanvallen. Tijdens een pa-
niekaanval wordt iemand plotseling zeer angstig, krijgt lichamelijke klachten
zoals hartkloppingen, zweten en/of een benauwd gevoel en denkt dood te
zullen gaan, flauw te zullen vallen of de controle te zullen verliezen. Een pa-
niekstoornis kan gepaard gaan met agorafobie, dat wil zeggen dat iemand
plaatsen gaat ontwijken waar het moeilijk is om te ontsnappen of hulp te krij-
gen als er een paniekaanval ontstaat. Dit kan het openbaar vervoer zijn, maar
ook supermarkten, bioscopen en drukke menigten. Het kan ook gebeuren dat
er vermijding van dergelijke plekken ontstaat zonder dat hier een paniekaan-
val aan is voorafgegaan.
Bij een sociale fobie is iemand angstig voor situaties waarin hij wordt be-

oordeeld. Een herkenbaar voorbeeld is de angst voor het houden van een
spreekbeurt. Maar bij een sociale fobie kan iemand ook bang zijn om iets te
zeggen tijdens een vergadering, om naar een feestje te gaan of om te eten in de
personeelskantine. Deze angst kan zo groot zijn dat het denken aan een der-
gelijke situatie al een paniekaanval kan veroorzaken.
Bij een gegeneraliseerde angststoornis staat het overmatig zorgen maken

over alledaagse zaken voorop. Iemand is dan voortdurend aan het piekeren
over het feit dat zijn kind een ongeluk zou kunnen krijgen in het verkeer, dat
er financiële problemen zouden kunnen ontstaan enzovoort. Dit gepieker
dient al langer dan zes maanden te duren en dient ook gepaard te gaan met
klachten als geprikkeldheid en hartkloppingen.
Bij een obsessieve-compulsieve stoornis heeft men last van obsessies, com-

pulsies of van allebei. Obsessies zijn gedachten die zomaar in iemand opko-
men zonder dat hij dat wil. Een voorbeeld is de gedachte om iemand iets aan
te doen, zoals een moeder die opeens denkt dat zij haar pasgeboren kind uit
het raam zal gooien. Dit soort ongewilde gedachten komen bij heel veel men-
sen voor, maar de meeste mensen besteden er geen aandacht aan. Er wordt
gesproken van een obsessie als iemand meer dan een uur per dag met zo’n
gedachte bezig is. Dat kan zijn door te proberen de gedachte in het hoofd te
bezweren of door handelingen uit te gaan voeren om de gedachte ‘ongedaan’ te
maken. Deze handelingen worden dan compulsies genoemd. Bekende voor-
beelden van compulsies zijn veelvuldig controleren of het gas uit is en of de
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deur wel op slot is. Een voorbeeld van een gecombineerde obsessie en compul-
sie is de terugkomende gedachte dat men ‘besmet’ is met een bacterie of vuil
(obsessie) en vervolgens van zichzelf voortdurend de handen moet wassen
(compulsie). Dit wordt in de volksmond ook wel ‘smetvrees’ genoemd.
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er bij me-

vrouw Jansen sprake is van een sociale fobie gecombineerd met een depressie.
Deze combinatie van een angststoornis en een depressie komt vaak voor.
Hierbij is de angststoornis vaak het langst aanwezig en volgt daarop de de-
pressie, maar dit is niet altijd het geval. Onderzoek op dit gebied heeft aange-
toond dat angst en depressie voor een deel door dezelfde factoren worden
veroorzaakt. Daarom worden ze in dit hoofdstuk vaak samen besproken.
Naast het diagnosticeren van angststoornissen en depressie is het ook mo-

gelijk om in kaart te brengen hoe ernstig de angst- of depressieve klachten
zijn. Dit wordt vaak gedaan met behulp van vragenlijsten waarbij bijvoor-
beeld kan worden aangegeven of iemand ‘nooit’, ‘soms’, ‘regelmatig’, ‘heel
vaak’ of ‘altijd’ last heeft van een bepaalde klacht. De scores op al deze vragen
worden vervolgens opgeteld en de totaalscore geldt als een maat voor angst of
depressie. Die score kan bijvoorbeeld variëren van  tot . Dit in tegenstel-
ling tot een diagnose waaraan iemand wel of niet voldoet en waarbij er dus
maar twee categorieën mogelijk zijn. Het voordeel van een vragenlijst is dat
de verschillen tussen mensen beter in kaart worden gebracht. De groep zon-
der een diagnose depressie bestaat uit mensen die het merendeel van de tijd
vrolijk zijn, maar ook uit mensen die geregeld somber zijn, maar niet voldoen
aan de criteria voor de diagnose. Ook in de groep met een diagnose kan de
ernst van de depressie verschillen. Dit geldt uiteraard ook voor de angststoor-
nissen. Verder heeft het werken met vragenlijsten praktische voordelen. Ze
kunnen eenvoudig worden opgestuurd en vervolgens worden ingevuld en te-
ruggestuurd. In de toekomst is versturen niet eens meer nodig, dan kunnen
de vragenlijsten op de computer worden ingevuld. Diagnoses worden vaak
gesteld op basis van een interview, waardoor dit zowel voor de onderzoeker
als voor de onderzochte een tijdrovende kwestie is. In onderzoek wordt daar-
om vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten.

De invloed van genen en omgeving op angst en depressie

Bij het Nederlands Tweelingen Register (NTR) is zowel onder kinderen als
onder volwassenen onderzoek gedaan naar angst en depressie. Bij kinderen
wordt de ouders vanaf het derde jaar gevraagd om elke twee jaar vragenlijsten
in te vullen over eventuele angstklachten en depressieve klachten van hun
tweeling. Na het twaalfde jaar vullen de tweelingen zelf de vragenlijsten in.
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Voorbeelden van vragen zijn: ‘Is bang om iets nieuws te proberen’, ‘huilt veel’,
‘snel van streek als iets tegenzit’, ‘te angstig of te bang’. Het is gebleken dat de
erfelijkheid van deze symptomen afneemt naarmate het kind ouder wordt.
Als kinderen drie jaar zijn, is de erfelijkheid ongeveer %, terwijl dit op het
twaalfde jaar op ongeveer % wordt geschat. De omgeving waarin kinderen
opgroeien wordt belangrijker. Deze invloed is % bij driejarigen en % bij
twaalfjarigen.
Omdat dezelfde vragenlijst meerdere malen over dezelfde kinderen is inge-

vuld, kan ook worden gekeken in hoeverre angst- en depressieve klachten
constant zijn, met andere woorden: is het zo dat als een kind op zijn derde
jaar angstig is, deze klachten op twaalfjarige leeftijd nog steeds bestaan? Dit
bleek in geringe mate het geval te zijn. Het was wel zo dat naarmate kinderen
ouder werden, de klachten constanter werden. Als op tienjarige leeftijd door
de ouders angst- en depressieklachten werden gerapporteerd, waren deze
klachten op twaalfjarige leeftijd vaak ook nog aanwezig. Dit constant blijven
van de klachten wordt in grote mate veroorzaakt doordat dezelfde genen op
zowel tien- als twaalfjarige leeftijd de gevoeligheid voor angst en depressie
beïnvloeden. Maar ook de familieomgeving speelt een rol bij het voortduren
van de klachten.
Bij volwassenen zijn ook gegevens over angst en depressie verzameld aan

de hand van vragenlijsten. Daarnaast zijn er ook interviews afgenomen bij
 tweelingen en broers en zussen, waarmee de volgende diagnoses konden
worden gesteld: depressie, paniekstoornis en/of agorafobie, sociale fobie, ge-
generaliseerde angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis. De erfelijk-
heid van de verschillende stoornissen werd op ongeveer % à % geschat.
Verder bleken de persoonlijke omgevingsfactoren een rol te spelen, dat wil
zeggen de omstandigheden waaraan het ene familielid wel en het andere fa-
milielid niet wordt blootgesteld (bijvoorbeeld stressvolle werkomstandighe-
den, relatieproblemen enz.). De gezinsomgeving was op volwassen leeftijd
niet meer van belang.
Samenvattend toont het onderzoek bij kinderen en volwassenen aan dat de

erfelijkheid van angst en depressie enigszins afneemt met de leeftijd, van on-
geveer % naar ruim %, en dat de omgeving relatief belangrijker wordt.
Bij kinderen speelt de gezinsomgeving nog een rol, maar bij volwassenen zijn
alleen de persoonlijke omgevingsfactoren nog van belang. Bij mevrouw Jan-
sen spelen erfelijke factoren dus waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van
haar klachten.
Dergelijk onderzoek maakt weliswaar duidelijk in hoeverre genen en om-

geving een rol spelen, maar daarmee zijn de specifieke genen of omgevings-
factoren nog niet geïdentificeerd. Dat is uiteraard wel waarin we uiteindelijk
geïnteresseerd zijn.
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Genen

Het onderzoek naar de genen richt zich veelal op genen die een rol spelen in
het serotoninesysteem. Serotonine is een neurotransmitter, een stof die er-
voor zorgt dat hersencellen met elkaar kunnen communiceren. Door deze
communicatie wordt de activiteit van de verschillende hersencellen op elkaar
afgestemd. Medicijnen die klachten van angst en depressie verminderen,
zoals fluoxetine (prozac®), verhogen de hoeveelheid serotonine in de herse-
nen. Daarom wordt verondersteld dat het serotoninesysteem is ontregeld bij
deze klachten.
De hoeveelheid serotonine in de hersenen wordt door een aantal factoren

bepaald. Allereerst door de snelheid waarmee serotonine wordt geprodu-
ceerd. In verschillende stappen wordt van tryptofaan (een eiwit uit onze voe-
ding) serotonine gemaakt. Enzymen zijn van belang voor de snelheid waar-
mee dit proces plaatsvindt. Verder kan de productie van serotonine door
andere stoffen in de hersenen worden gestimuleerd. Tenslotte wordt seroto-
nine weer opgenomen door de hersencellen. Bij dit opnameproces zijn een
transporteiwit en receptoren op de cellen betrokken. Stoornissen in een van
deze processen zouden kunnen leiden tot angst en depressie.
Bij het NTR is een studie onder volwassenen uitgevoerd naar het gen dat

verantwoordelijk is voor de productie van het serotonine-transporteiwit. Dit
eiwit zorgt ervoor dat de serotonine die door de zenuwcel is uitgestoten, ook
weer door deze zenuwcel wordt opgenomen. Als dit snel gebeurt, is er minder
serotonine beschikbaar dan wanneer dit langzamer gaat. Er zijn verschillende
varianten van het gen dat de productie van het serotonine-transporteiwit re-
gelt. Onderzoek in het laboratorium heeft laten zien dat de eiwitten van deze
verschillende genvarianten ook verschillen in de snelheid van de heropname
van de serotonine. Bovendien werd in  geconstateerd dat mensen met een
bepaalde genvariant hoger scoren op neuroticisme. Neuroticisme is een maat
voor emotionele instabiliteit. Deze persoonlijkheidstrek hangt samen een ver-
hoogde kans op angst en depressie. Dit leek een zeer veelbelovend resultaat,
waarvan velen hoopten dat het inzicht zou bieden in de manier waarop angst
en depressie ontstaan. Zoals helaas vaker gebeurt in het wetenschappelijk on-
derzoek, leverden de meer dan twintig studies die hierop volgden echter te-
genstrijdige resultaten op. Probleem hierbij was dat niet al deze studies even
goed waren uitgevoerd, waardoor het mogelijk was dat zij het effect hadden
gemist.
Bij het NTR is met behulp van het DNA van  vaders, moeders en 

mannelijke en  vrouwelijke kinderen afkomstig uit  families bepaald
welke variant van het serotonine-transportgen zij hadden. Vervolgens is ge-
keken of bepaalde varianten samenhingen met angst en depressie. Hiervoor is
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gebruik gemaakt van zoveel mogelijk gegevens over angst en depressie. Er was
tussen  en  in de vragenlijsten vijf keer gevraagd naar angst, depressie
en neuroticisme. Ook de samenhang met de diagnose depressie werd onder-
zocht. Uit dit onderzoek kwam geen samenhang naar voren tussen een be-
paalde variant van dit gen en angst, depressie of neuroticisme. Omdat deze
studie is uitgevoerd bij een grote groep is de kans zeer klein dat het effect is
gemist. Zeer waarschijnlijk speelt dit gen toch geen directe rol bij het ontstaan
van angst of depressie.

Omgevingsfactoren

Er zijn allerlei omstandigheden die kunnen samenhangen met angst en de-
pressie. Bij kinderen kan men hierbij denken aan echtscheiding of relatiepro-
blemen bij de ouders, maar ook aan gepest worden of langdurig ziek zijn. Bij
volwassenen kunnen relatieproblemen, ziekte of stress op het werk van belang
zijn bij het ontstaan van klachten.
Onderzoek naar de omgevingsfactoren die een rol spelen bij angst en de-

pressie heeft zich bij het NTR vooralsnog voornamelijk gericht op volwasse-
nen. Hierbij is gekeken naar de samenhang met werk en met ernstige gebeur-
tenissen, zoals een ernstige ziekte of een echtscheiding. Eerder onderzoek had
al aangetoond dat er een verband is tussen werkloosheid en angst- en depres-
sieklachten. Deze samenhang werd ook gevonden voor een burn-out of het
hebben meegemaakt van een ernstige gebeurtenis. Een samenhang betekent
echter nog niet dat het een het ander ook veroorzaakt, dus dat de omgeving
leidt tot angst of depressie. Het zou ook kunnen zijn dat het andersom is, dat
bijvoorbeeld angstklachten leiden tot problemen op het werk. Een andere
mogelijkheid is dat er een derde factor meespeelt, die zowel leidt tot de omge-
vingsfactor als tot de klachten. Een voorbeeld hiervan is dat mensen die aan-
leg hebben voor depressie, ook geneigd zouden zijn om een stressvolle baan te
kiezen. Met behulp van onderzoek bij tweelingen en hun familieleden kan
worden onderscheiden welke van deze mechanismen een rol spelen.
Met vragenlijstgegevens over werkstatus, burn-out en ervaringen met ern-

stige gebeurtenissen werd onderzocht wat de samenhang met angst en de-
pressie zou kunnen verklaren.
Het bleek dat mensen uit dezelfde familie gelijkenis vertonen op het punt

van werkstatus, burn-out en het hebben meegemaakt van ernstige gebeurte-
nissen. Deze gelijkenis tussen familieleden wordt bij werkstatus verklaard
door genetische factoren. Bij een burn-out spelen zowel genen als een ge-
deelde omgeving een rol. Bij ernstige gebeurtenissen zijn er verschillende ver-
klaringen voor het feit dat familieleden op elkaar lijken. Bij ‘ziekte of overlij-
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den van een dierbare’ was de overeenkomst uiteraard niet het gevolg van ge-
netische aanleg. Voor de ernstige gebeurtenissen ‘ernstige ziekte of verwon-
ding van jezelf’, ‘echtscheiding /verbreking duurzame relatie’, ‘slachtoffer zijn
van een verkeersongeval, diefstal of geweldsmisdrijf’ spelen zowel genen als
een gedeelde familieomgeving een rol.
De samenhang tussen burn-out en depressie en tussen werkloosheid en

depressie werd nader onderzocht bij  eeneiige en twee-eiige tweelingen
en  broers en zussen. Het hebben van een baan bleek in lichte mate ge-
associeerd met minder angst- en depressieve klachten. Dit zwakke verband
leek te worden veroorzaakt doordat dezelfde factoren, waaronder ook geneti-
sche, het risico op niet-werken en angst en depressie verhogen. Het verband
tussen een burn-out en depressie was veel sterker. Deze samenhang leek even-
eens te worden veroorzaakt door overlappende risicofactoren, te weten genen
en persoonlijke omgevingsfactoren. Dit kunnen bijvoorbeeld stressvolle om-
standigheden op het werk zijn. Mogelijk verhogen die zowel het risico op een
burn-out als op een depressie.
Ook de samenhang tussen het meemaken van ernstige gebeurtenissen en

angst en depressie werd nader onderzocht. In dit onderzoek werd ook naar
neuroticisme gekeken, omdat eerder was gebleken dat neuroticisme mogelijk
zou kunnen leiden tot een verhoogd risico op ernstige gebeurtenissen die sa-
menhangen met angst en depressie. Bij  mannelijke en  vrouwelijke
tweelingen werden de scores van depressie en neuroticisme voor en na het
meemaken van de ernstige gebeurtenissen met elkaar vergeleken. Het bleek
dat het meemaken van een ernstige gebeurtenis leidt tot meer angst- en de-
pressieve klachten. De scores voor neuroticisme veranderden hier echter nau-
welijks door. Vervolgens werd gekeken of er, voorafgaand aan de ernstige ge-
beurtenis, verschillen waren in scores tussen de mensen die later wel en de
mensen die later niet een ernstige gebeurtenis hadden meegemaakt. Personen
die later een ernstige gebeurtenis zouden meemaken, scoorden van tevoren al
hoger op neuroticisme en depressie. Daarom werd de mogelijkheid onder-
zocht dat genen die leiden tot een gevoeligheid voor angst, depressie of neu-
roticisme ook een verhoogd risico op het meemaken van ernstige gebeurte-
nissen met zich meebrengen. Dit bleek niet het geval.
Voor onderzoek naar omgevingsfactoren die van invloed zijn op obses-

sieve-compulsieve klachten werd gebruik gemaakt van een bijzonder soort
tweelingonderzoek. Er werden eeneiige tweelingparen onderzocht, waarvan
de een wel obsessieve-compulsieve klachten had en de ander niet. Het bijzon-
dere van eeneiige tweelingen is dat ze genetisch identiek zijn. Als dan een van
de twee klachten heeft, zou dat kunnen komen doordat hij of zij iets anders in
de omgeving heeft meegemaakt dan de andere tweelingbroer of -zus die geen
klachten heeft. Uit dit onderzoek bleek dat seksueel misbruik in het verleden
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relatief vaak was voorgekomen bij de tweeling met obsessieve-compulsieve
klachten. Het was al eerder bekend dat seksueel misbruik in het verleden een
risico oplevert voor psychiatrische klachten in het algemeen.
Samenvattend blijkt uit het onderzoek naar de samenhang tussen omge-

vingsfactoren en angst en depressie dat het meemaken van ernstige gebeurte-
nissen leidt tot het ontstaan of de verheviging van angstklachten en depressie.
Daarnaast is het ook zo dat het bestaan van deze klachten het risico op ern-
stige gebeurtenissen licht verhogen. Verder geldt dat risicofactoren voor
werkloosheid en burn-out ook een verhoogde kans op angst en depressie in-
houden. In het geval van mevrouw Jansen kan het zijn dat haar vriend is weg-
gegaan, omdat zij door haar angstklachten weinig durfde te ondernemen.
Vervolgens heeft deze gebeurtenis ertoe geleid dat zij naast haar angstklach-
ten ook nog somber werd.

Toekomst

Het is duidelijk dat er meer onderzoek dient te worden gedaan naar angst en
depressie bij kinderen. Dit onderzoek zal zich zowel moeten richten op speci-
fieke genen als op omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn bij het ont-
staan van deze klachten bij kinderen. Ook dient er meer bekend te worden
over de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van angst en depressie
tijdens de puberteit.
Bij volwassenen zal het onderzoek zich in de toekomst meer richten op

specifieke genen, uiteraard in samenhang met omgevingsfactoren. Mogelijk
vinden we een verhoogd risico op angst en depressie voornamelijk bij mensen
die zowel een bepaalde genetische variant hebben als een ernstige gebeurtenis
hebben meegemaakt. Onderzoek naar de combinatie van bepaalde genen en
een bepaalde omgeving als oorzaak van angst en depressie zal de komende
jaren binnen het NTR een van de belangrijkste pijlers worden.

Literatuur:

Van Deth, R. & Vandereycken, W. (). Psychiatrie. Van diagnose tot behandeling.
Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

De Kroon, J.A.M. (). Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie?Maklu, Antwerpen.
Rigter, J. () Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Coutinho,

Bussum.

Middeldorp & Van Grootheest

178



Tweelingonderzoek naar leefgewoonten:

roken, drinken en overgewicht

Gonneke Willemsen en Jacqueline M. Vink

Tegenwoordig krijgen we via de media voortdurend te horen dat we gezond
moeten leven. We moeten genoeg bewegen en ons gewicht in de gaten hou-
den. Als we te dik zijn, moeten we afvallen, we moeten stoppen met roken en
ons alcoholgebruik matigen. Maar alle voorlichting ten spijt beweegt de Ne-
derlandse bevolking te weinig, neem zij toe in gewicht en rookt een deel nog
steeds! Waarom is dat zo? Er wordt wel gezegd dat mensen die hun leefstijl
niet aanpassen gebrek aan wilskracht hebben. Voordat we hierover echter een
oordeel vellen, is het van belang om ons te realiseren dat er, naast wilskracht,
meerdere factoren een rol spelen bij iemands leefstijl. In dit hoofdstuk gaan
we in op onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) naar de
mate waarin erfelijke factoren invloed uitoefenen op leefgewoonten, zoals ro-
ken, drinken en overmatig eten.
Zowel in Nederland als internationaal is er in het onderzoek onder adoles-

cente en volwassen tweelingen veel belangstelling voor de redenen waarom de
een zich makkelijk houdt aan gezonde leefgewoonten en de ander veel moeite
moet doen om ongezonde leefgewoonten af te zweren. Dit was voor het NTR
een van de redenen om in  een grootschalig onderzoek te starten onder
adolescente en volwassen tweelingen, met de bedoeling de deelnemers een
aantal jaren te volgen. Iedere twee tot drie jaar krijgen tweelingen en hun
familieleden een vragenlijst toegestuurd waarin gevraagd wordt naar allerlei
aspecten van gezondheid, leefgewoonten en persoonlijkheid. Met deze gege-
vens heeft het NTR substantieel kunnen bijdragen aan onze kennis over de
factoren die leiden tot individuele verschillen in leefgewoonten.

Roken en drinken

Bij middelengebruik wordt vaak gedacht aan illegale of semi-legale drugs, zoals
heroïne of cannabis. De middelen die echter het meest worden gebruikt, zijn
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vrij verkrijgbaar, namelijk nicotine (in de vorm van sigaretten) en alcohol. In
principe valt ook koffie hieronder, maar omdat de gevolgen van koffie drinken
voor de maatschappij niet groot zijn, laten we dat hier buiten beschouwing.
Sigaretten en alcohol zijn vrij verkrijgbaar en we zien dat onder de deelnemers
van het NTR een flink aantal mensen rookt en bijna iedereen wel eens alcohol
heeft gedronken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een aantal be-
langrijke vragen over rook- en drinkgedrag te beantwoorden.

Roken

Ongeveer een derde van de Nederlandse mannen en een kwart van de Neder-
landse vrouwen boven de vijftien jaar rookt regelmatig sigaretten.* Zoals het
grote aantal overheidscampagnes benadrukt, is roken slecht voor de gezond-
heid, niet alleen voor die van de roker zelf, maar ook van de mensen die
ongewild meeroken. Roken geeft een verhoogd risico op onder andere kan-
ker, waaronder longkanker, en hart- en vaatziekten. Toch verhindert het in-
tensieve ontmoedigingsbeleid niet dat jongeren nog altijd beginnen met ro-
ken en heeft het ook niet tot gevolg dat rokers en masse stoppen met roken.
Waarom is het zo moeilijk om rookgedrag te beïnvloeden? Wie en wat heeft
nu echt invloed op rookgedrag?
Om een idee te krijgen van het verband tussen iemands rookgedrag (wel/

niet roken) en het rookgedrag van mensen in zijn of haar omgeving, hebben
we bekeken hoe sterk de relatie is tussen iemands eigen rookgedrag en dat van
ouders, broers en zussen, partners en vrienden. Het sterkste verband werd
gevonden tussen het rookgedrag van een persoon en zijn of haar tweeling-
broer of -zus. Dit verband was voor eeneiige tweelingen sterker dan voor
twee-eiige tweelingen. Figuur  geeft weer hoe groot de kans is dat een twaalf-
tot vijftienjarige zelf rookt als familieleden of vrienden ook roken. In de leef-
tijd van twaalf tot vijftien jaar was de kans dat een jongen rookte  keer
groter als hij een eeneiige tweelingbroer had die rookte, dan als zijn tweeling-
broer niet rookte. Voor iemand met een rokende twee-eiige tweelingbroer
was de kans om zelf ook te roken  keer zo groot. Dit duidt erop dat erfelijke
factoren mede bepalen of iemand wel of niet rookt. Het hebben van een ro-
kende broer of zus, rokende ouders en rokende vrienden was ook gerelateerd
aan een hoger risico om zelf te roken. In de oudere leeftijdsgroepen werden
dezelfde relaties gevonden, maar de kans om te gaan roken bij rokende fami-
lieleden of vrienden nam wel af. Zo was de kans om te roken voor mannen in
de leeftijdsgroep van  tot  jaar vier keer zo groot als zij een rokende een-
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eiige tweelingbroer hadden. Dit duidt er mogelijk op dat de invloed van fami-
lie en vrienden minder sterk wordt naarmate men ouder wordt.
Uit gegevens van tweelingen en hun levenspartners bleek dat het rookge-

drag van de partners op elkaar lijkt: als iemand rookt, is de kans groot dat de
partner ook rookt. Interessant is dat dit verband wat minder sterk was bij
mensen die al langer een relatie hadden. Het kan zijn dat partners sterker op
elkaar lijken als ze elkaar net ontmoet hebben (het rookgedrag zou zelfs tot
een ontmoeting kunnen leiden: ‘Heb je misschien een vuurtje voor mij?’) en
dat het rookgedrag meer uit elkaar gaat lopen als men langer samen is. Hierbij
kunnen gezondheidsoverwegingen een rol spelen: voor de persoon zelf, maar
in het geval van vrouwen ook zeker voor (ongeboren) kinderen.
De vaststelling van een verband tussen het rookgedrag van twee groepen

betekent echter nog niet dat er ook sprake is van een daadwerkelijke invloed.
Ga je roken omdat je vrienden roken of roken je vrienden omdat jij rookt? Of
is er nog een andere factor die zowel jou als je vrienden beïnvloedt? Om te
weten hoe het verband tussen iemands rookgedrag en het rookgedrag van
anderen tot stand komt, is longitudinaal onderzoek nodig: onderzoek waar-
aan mensen over een langere periode meerdere keren meewerken. Men kijkt
bijvoorbeeld bij een groep jongen mensen die nog niet roken, welke factoren
voorspellen dat ze op een later tijdstip wel gaan roken. Omdat bij het NTR
onderzoekgegevens over een lange periode worden verzameld, konden we een
dergelijke analyse uitvoeren.

Figuur . De kans van twaalf- tot vijftienjarigen om zelf te roken (relatief risico, RR) als
hun familieleden of vrienden roken.
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Bij een groep van  tweelingen die in  nog nooit gerookt hadden
(hooguit een keertje om te proberen), keken we welke factoren voorspelden
dat iemand twee jaar later wel zou roken. Het bleek dat het hebben van een
rokende tweelingbroer of -zus, rokende broers of zussen (van gelijk geslacht
als de persoon zelf), een rokende moeder en rokende vrienden het risico op
het zelf gaan roken vergrootte. Samen verklaarden deze factoren % van de
verschillen in rookgedrag.
Hoewel het rookgedrag van naasten er dus toe bijdraagt dat iemand gaat

roken, is dit zeker niet allesbepalend. Daarom werd gekeken of er ook andere
factoren waren die meespeelden bij de voorspelling of iemand later zou gaan
roken. Omdat het NTR ook informatie verzamelt over andere leefgewoonten,
zoals sporten, alcoholgebruik en beschikt over gegevens omtrent persoonlijk-
heidskenmerken, kon de invloed van een groot aantal factoren worden nage-
gaan. De kans om te gaan roken bleek toe te nemen als de persoon niet aan
sport deed, meer alcohol gebruikte, en hoger scoorde op de persoonlijkheids-
kenmerken neuroticisme (ook wel emotionele instabiliteit genoemd) en ge-
voeligheid voor verveling. Dit laatste is een van de componenten van span-
ningsbehoefte, de neiging om nieuwe ervaringen op te zoeken, een niet-
reguliere levensstijl te hebben en risicovolle activiteiten te ondernemen. Ver-
schillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met een hoge span-
ningsbehoefte meer geneigd zijn om te experimenteren met middelengebruik.
Ook is vaker gebleken dat mensen die negatief gestemd zijn, zoals bij depres-
sie, vaker roken en meer moeite hebben om te stoppen met roken. Hierbij
wordt wel gesuggereerd dat mensen die depressief zijn, roken als een middel
tegen depressie. De nicotine die men binnenkrijgt heeft namelijk een stimule-
rend effect op het lichaam en de gedachtegang. De belangrijkste factor bij de
voorspelling van het latere rookgedrag was echter het ooit hebben geprobeerd
van een sigaret. Samen voorspelden deze factoren % van de verschillen in
rookgedrag.
Wat in ieder geval duidelijk naar voren komt uit deze eerste studies, is dat

er een verband is tussen iemands rookgedrag en dat van familieleden. Het
verschil dat tussen de leeftijdsgroepen werd gevonden, duidt er mogelijk op
dat beginnen met roken en blijven roken twee verschillende processen zijn.
Om te bepalen in welke mate de familiaire gelijkenis wordt veroorzaakt door
erfelijke factoren en door gedeelde omgevingsfactoren werd een tweelingstu-
die uitgevoerd waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het beginnen met
roken en de mate van nicotineverslaving als men eenmaal rookt. Om een in-
druk te krijgen van de mate van nicotineverslaving van een persoon maakten
we gebruik van een aantal vragen in de NTR-vragenlijsten, die samen de Fa-
gerström Test voor Nicotineafhankelijkheid vormen. Deze vragen hebben be-
trekking op een aantal kenmerken van het rookgedrag, zoals het aantal siga-
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retten dat men rookt, of men moeite heeft niet te roken waar het verboden is,
en of de eerste sigaret direct bij het wakker worden wordt opgestoken. Op
basis van de antwoorden op deze vragen wordt een score voor nicotineversla-
ving verkregen. Hoe hoger de score, hoe sterker de nicotineverslaving.
De resultaten van de tweelinganalyse gaven aan dat verschillen tussen

mensen in het beginnen met roken voor een deel waren terug te voeren op
erfelijke factoren (%), maar dat gedeelde omgevingsfactoren een nog gro-
tere rol speelden: deze factoren verklaarden % van de verschillen. Unieke
omgevingsfactoren (factoren die persoonsgebonden zijn) verklaarden slechts
% van de verschillen tussen mensen.
Voor nicotineverslaving werd echter geen invloed van gedeelde omgeving

gevonden. Verschillen in nicotineverslaving werden voor het grootste deel
verklaard door erfelijke factoren (%) en voor het overige deel door unieke
omgevingsfactoren. Dit is in overeenstemming met andere studies van het
NTR waaruit bleek dat het aantal sigaretten dat iemand rookt grotendeels
wordt verklaard door erfelijke factoren (%-%). Bij rokers wordt het aantal
sigaretten dat iemand rookt en de mate van nicotineafhankelijkheid dus voor-
al bepaald door erfelijke factoren.
Verder bleek dat er twee mogelijke verklaringen zijn waarom een persoon

uiteindelijk een niet-roker is: òf de combinatie van erfelijke en omgevingsfac-
toren leidt ertoe dat hij nooit gaat roken òf hij heeft wel eens gerookt, maar
heeft geen aanleg voor nicotineafhankelijkheid en stopt weer vrij gemakkelijk.
Wat deze gegevens duidelijk maken, is dat het beginnenmet roken voor het

grootste deel wordt beïnvloed door omgevingsfactoren (de keuze wordt ge-
maakt op basis van datgene wat de omgeving biedt), al spelen erfelijke facto-
ren wel een rol. Interessant is dat nader onderzoek van de NTR-rookgegevens
liet zien dat ook de leeftijd waarop voor het eerst een sigaret wordt gerookt,
erfelijk bepaald is (bij mannen voor % en bij vrouwen voor %). En als
iemand eenmaal rookt, zijn met name erfelijke factoren bepalend voor het
aantal sigaretten dat iemand rookt en voor de mate van nicotineverslaving.

Terug naar onze vragen: Waarom is het zo moeilijk om rookgedrag te beïn-
vloeden? Wie of wat heeft nu echt invloed op rookgedrag? Allereerst blijkt dat
het gaan roken wordt bepaald door veel factoren, die allemaal een relatief
kleine invloed uitoefenen. Rokende familieleden en daarmee samenhangende
erfelijke factoren, rokende vrienden, persoonlijkheid en overige leefgewoon-
ten hebben allemaal invloed op het rookgedrag, maar geven zeker nog niet het
hele beeld weer. Zolang we nog niet alle factoren kennen die ertoe leiden dat
iemand gaat roken, zullen we nooit helemaal kunnen voorkomen dat kinde-
ren gaan roken. Als iemand eenmaal rookt, worden erfelijke factoren zeer be-
langrijk en het zijn waarschijnlijk deze factoren die ervoor zorgen dat er nog
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steeds een grote groep mensen is die ondanks verwoede pogingen om ermee
te stoppen toch blijft roken. Stoppen met roken is dus een gevecht met een
genetische aanleg en is daardoor voor de een moeilijker dan voor de ander.

Alcoholgebruik

Een ander potentieel verslavend middel dat in onze maatschappij regelmatig
wordt gebruikt, is alcohol. Anders dan bij roken is bij alcohol de houding
doorgaans: ‘Ach, een glaasje kan toch geen kwaad.’ Inderdaad, onderzoek
heeft uitgewezen dat matig alcoholgebruik het risico op hart- en vaatziekten
zelfs kan verlagen. Toch komt alcoholgebruik in een heel ander licht te staan
als men de top  van ziekten met de hoogste ziektelast bekijkt.* Afhankelijk-
heid van alcohol staat bij mannen op de tweede plaats, na coronaire hartziek-
ten, wat betekent dat alcoholgebruik voor een groot aantal mannen persoon-
lijk en voor de maatschappij als geheel zeer negatieve gevolgen heeft. Toch
begint ook de kans op alcoholafhankelijkheid met het eerste glas. Ook hier is
het dus belangrijk is om te kijken welke factoren de mate van het alcoholge-
bruik beïnvloeden. Volgens een peiling van het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek, www.cbs.nl) uit  drinken ruim vier op de vijf personen (%)
van twaalf jaar en ouder ‘wel eens alcohol’. Het aantal mensen dat als zware
drinker wordt geclassificeerd (de CBS-definitie hiervoor is een of meer dagen
per week minstens zes glazen alcohol), bedraagt % van de bevolking van
twaalf jaar en ouder, waarbij vier keer zoveel mannen als vrouwen een zware
drinker zijn.
Er is veel onderzoek gedaan naar alcoholgebruik bij kinderen, omdat veel-

vuldig is aangetoond dat er een sterk verband is tussen het alcoholgebruik van
kinderen en de hoeveelheid alcohol die zij als volwassene gebruiken. Zowel de
leeftijd waarop het alcoholgebruik start als de hoeveelheid alcohol die kinde-
ren drinken, hebben een voorspellende waarde voor het alcoholgebruik op
latere leeftijd. Dit is een belangrijke reden waarom er een leeftijdsgrens voor
alcoholgebruik is ingesteld.
Binnen het NTR is uitgebreid onderzoek gedaan naar alcoholgebruik onder

jongeren. Onlangs hebben wij een onderzoek gepubliceerd over alcoholge-
bruik onder Nederlandse adolescenten en jongvolwassenen in de periode
–. Zoals verwacht, was het alcoholgebruik onder vrouwen doorgaans
lager dan onder mannen, hoewel er in de jongste leeftijdsgroep van twaalf- tot
vijftienjarigen geen sekseverschil werd gevonden. Mogelijk reflecteert dit het
feit dat meisjes eerder in de puberteit komen en daardoor eerder gaan experi-
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menteren met drankgebruik dan jongens. In alle metingen was ook te zien dat
het alcoholgebruik met de leeftijd toenam om na het vijfentwintigste jaar
weer te dalen. Deze daling is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat
men dan de studietijd achter de rug heeft, gaat werken en een gezin gaat
stichten. Een belangrijke bevinding was dat twaalf- tot vijftienjarigen in 

vaker en meer alcohol per week gebruikten dan in  (zie ook Figuur ).
Deze trend is ook in andere studies gevonden en is verontrustend, gezien de
sterke relatie tussen vroeg alcoholgebruik en later probleemgebruik.

Figuur . Het percentage kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar dat aangeeft meerdere
keren per maand alcohol te drinken.

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn
op de ontwikkeling van het drinkgedrag. Uit onderzoek is reeds duidelijk naar
voren gekomen dat alcoholmisbruik in families ‘clustert’: een eerstegraads fa-
milielid van een alcoholist heeft een zeven keer zo grote kans om zelf ook
alcoholist te worden. Dit hogere risico is voor een deel zeker aan erfelijke
factoren toe te schrijven.
Net als voor roken, is door het NTR onderzocht in welke mate erfelijke

factoren van invloed zijn op het beginnen met alcohol drinken en de hoeveel-
heid alcohol die gedronken wordt. Dit onderzoek richtte zich op adolescente
en jongvolwassen tweelingen met een gemiddelde leeftijd van , jaar. De
resultaten lieten voor mannen heel duidelijk zien dat het wel of niet beginnen
met alcohol drinken voornamelijk (%) verklaard werd door gedeelde omge-
vingsfactoren. Bij gedeelde omgevingsinvloeden kan men bijvoorbeeld den-
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ken aan de familieomgeving, gezamenlijke vrienden of de schoolomgeving.
Interessant genoeg werd het beginnen met drinken bij vrouwen wel voor een
groot deel door erfelijke factoren beïnvloed (%), hoewel ook gedeelde om-
geving een belangrijke rol speelde (%). De mate waarin de omgeving in-
vloed uitoefent op het beginnen met drinken is dus sterk afhankelijk van de
sekse van de persoon. Als men eenmaal alcohol is gaan drinken, worden ver-
schillen in de mate van alcoholgebruik verklaard door zowel erfelijke factoren
(%), gedeelde omgeving (%) en unieke omgeving. Hierbij werden geen
verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. Genetische factoren zijn
dus belangrijk bij de verklaring van verschillen in alcoholgebruik, maar in het
geval van mannen waarschijnlijk minder van belang bij het beginnen met
drinken dan bij de hoeveelheid alcoholconsumptie.
In een tweede studie naar de erfelijkheid van alcoholgebruik werd gekeken

of de mate waarin genetische factoren van invloed waren op drinkgedrag,
mogelijk anders was voor adolescenten en jongvolwassenen die gelovig wer-
den opgevoed dan voor adolescenten en jongvolwassenen die niet gelovig
werden opgevoed. Een opmerkelijke bevinding was dat in de groep vrouwen
die geen gelovige opvoeding kregen, de invloed van erfelijke factoren hoger
was dan in de groep vrouwen die wel gelovig werden opgevoed (% versus
%). Dit effect was bij mannen afwezig (de erfelijkheid werd voor beide groe-
pen nu geschat op %). Als de omstandigheden zodanig zijn dat een erfelijke
aanleg niet tot uiting kan komen (bijvoorbeeld wanneer alcoholgebruik door
vrouwen sterk wordt afgekeurd), dan zal de invloed van genetische factoren
op alcoholgebruik afnemen.

Alcohol en nicotine

De lezer zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat er overeenkomst is tussen de
resultaten van het tweelingonderzoek naar alcohol- en nicotinegebruik. In
beide gevallen wordt vooral de mate van gebruik door erfelijke factoren beïn-
vloed. Zoals bij de bespreking van het onderzoek naar rookgedrag reeds werd
aangestipt, is er een samenhang tussen roken en alcoholgebruik. Jongeren die
niet rookten maar wel veel alcohol dronken, hadden een grotere kans om
twee jaar later te gaan roken dan niet-rokers die weinig alcohol gebruikten.
Dat doet de vraag rijzen of dezelfde factoren die van belang zijn bij rookge-
drag, ook het drinkgedrag beïnvloeden.
Bij roken werd al genoemd dat een hoge spanningsbehoefte gerelateerd is

aan een grotere kans om te gaan roken. Ook voor alcohol is een dergelijke
samenhang tussen spanningsbehoefte en alcoholgebruik gerapporteerd. Bin-
nen het NTR is gekeken of de samenhang tussen alcohol en roken mogelijk
door spanningsbehoefte verklaard kon worden. De spanningsbehoeftecom-
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ponent ‘gevoeligheid voor verveling’ bleek wel bij te dragen aan de samen-
hang tussen roken en alcoholgebruik, maar slechts voor een klein deel.
Om erachter te komen of de mate waarin men rookt en drinkt veroorzaakt

wordt door dezelfde erfelijke factoren, is binnen het NTR gekeken naar de
gegevens van drie groepen tweelingen: – jarigen, – jarigen en –
jarigen. In deze drie groepen was een duidelijk verband tussen roken en alco-
holgebruik. De jongeren die rookten, rapporteerden ook een hoger alcoholge-
bruik. De mate waarin deze samenhang door dezelfde erfelijke factoren wordt
bepaald, is echter verschillend voor de drie leeftijdsgroepen.
In de twee jongste groepen zorgen gedeelde omgevingsfactoren ervoor dat

personen zowel meer roken als meer drinken. Er zijn verschillende mogelijke
omgevingsfactoren die een dergelijke invloed kunnen uitoefenen, maar de
twee meest voor de hand liggende verklaringen zijn de invloed van vrienden
en de invloed van ouders. In het geval van gezamenlijke vrienden is het waar-
schijnlijk dat vrienden die roken aanmoedigen als stoer gedrag, eenzelfde
houding hebben ten opzichte van alcoholgebruik. Voor zowel roken als alco-
holgebruik is een verband tussen het gedrag van de ouders en het kind ge-
vonden. Ouders geven hun genen door aan hun kinderen en bepalen zo de
erfelijke invloed op gedrag, maar zij bieden het kind ook een omgeving waar-
in bepaald gedrag wordt aangemoedigd of juist afgekeurd (dit noemen we ook
wel culturele transmissie). NTR-onderzoek heeft aangetoond dat juist in ado-
lescenten de samenhang met het gedrag van de ouders werd verklaard door
culturele transmissie en niet door genetische overdracht. Het is dus niet de
erfelijke aanleg, maar de omgeving waarin kinderen opgroeien die ertoe leidt
dat roken en alcoholgebruik bij adolescenten vaak samen voorkomen.
In tegenstelling tot de resultaten in de jongere groepen bleek dat in de

oudere groep (zeventien jaar en ouder) de samenhang tussen rookgedrag en
alcoholgebruik wordt veroorzaakt door dezelfde erfelijke factoren. Als ie-
mand genen heeft die ervoor zorgen dat hij meer rookt, maken diezelfde ge-
nen ook dat hij meer alcohol drinkt. Dit is een belangrijke bevinding, omdat
dit kan betekenen dat er een aantal specifieke genen zijn die de reactie op een
bepaald middel kunnen beïnvloeden, de zogenaamde ‘verslavingsgenen’. Het
identificeren van deze genen zou niet alleen helpen bij de behandeling van
nicotine- en alcoholverslaving, maar ook bij de behandeling van verslaving
aan andere middelen.
Een volgende stap in het onderzoek naar middelengebruik is dan ook het in

kaart brengen van de genen die hierbij betrokken zijn. Dit zal helpen om de
biologische kant van nicotineverslaving en alcoholmisbruik beter te begrij-
pen. Er zijn waarschijnlijk vele verschillende genen die allemaal een kleine
bijdrage leveren aan de individuele verschillen in nicotineverslaving en alco-
holmisbruik. De ontdekking van specifieke genetische determinanten biedt
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mogelijkheden om groepen gebruikers te onderscheiden die een verhoogd
risico lopen op verslaving. Deze inzichten zullen in de toekomst leiden tot
veranderingen in de voorlichting en het preventiebeleid ten aanzien van ro-
ken en alcoholisme en kunnen helpen bij het bepalen van de meest effectieve
behandeling voor mensen met een nicotine- of alcoholverslaving.

Gebruik van andere middelen dan alcohol en nicotine

Binnen het NTR is ook informatie voorhanden over ander middelengebruik.
Een middel dat regelmatig wordt gebruikt en gezien wordt als een typisch
Nederlandse drug is cannabis. Eén op de zes Nederlanders van twaalf jaar en
ouder heeft wel eens cannabis gebruikt.* Cannabisgebruik is in veel landen
verboden, maar Nederland kent een gedoogbeleid, waarbij cannabis in be-
perkte mate en volgens strikte richtlijnen verkocht mag worden aan meerder-
jarige personen voor eigen gebruik. De reden voor dit beleid is dat men wil
voorkomen dat personen cannabis via een dealer verkrijgen en daarbij eerder
de overstap maken naar andere (hard)drugs.
Door de gegevens van twee vragenlijsten van het NTR (uit  en ) te
combineren werden data over cannabisgebruik verkregen voor  tweelin-
gen met een gemiddelde leeftijd van  jaar. Hiervan gaf ,% aan dat zij ooit
cannabis hadden gebruikt, en ,% rapporteerde cannabis te hebben gebruikt
voor het achttiende levensjaar. Om te kijken wat het verband is tussen canna-
bisgebruik en andere middelen, werden de tweelingdata nu eens op een heel
andere manier onderzocht. Er werden tweelingparen van gelijk geslacht ge-
selecteerd, van wie de ene helft van de tweeling rapporteerde geen cannabis te
hebben gebruikt voor het achttiende levensjaar en de andere helft van de
tweeling aangaf voor het achttiende levensjaar wel cannabis te hebben ge-
bruikt. Dit was het geval bij  eeneiige en  twee-eiige mannelijke tweeling-
paren en  eeneiige en  twee-eiige vrouwelijke tweelingparen. Bij de verge-
lijking binnen deze paren (ook wel een ‘co-twin studie’ genoemd) bleek dat
degene die al vroeg cannabis had gebruikt, ook veel vaker rapporteerde party-
drugs (bijv. XTC) en/of harddrugs (bijv. cocaïne of LSD) te hebben gebruikt
dan de tweelingbroer of -zus die niet vroegtijdig cannabis had gebruikt (,
% versus ,%). Hoewel er nog veel discussie is ten aanzien van de aard van
het verband tussen vroeg cannabisgebruik en ander drugsgebruik en een ge-
netische verklaring niet geheel uitgesloten is, geven deze resultaten aan dat
het belangrijk is om cannabisgebruik op jonge leeftijd te voorkomen om het
risico op later drugsgebruik te verlagen.
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Bij een soortgelijke vergelijking, waarbij we eeneiige tweelingparen selec-
teerden waarvan de een ooit en de ander nooit cannabis had gebruikt, hebben
we gekeken of er verschillen waren in persoonlijkheid. Interessant genoeg
bleek ook hier dat vooral de spanningsbehoefte van de tweelingbroer of -zus
die ooit cannabis had gebruikt, hoger was dan die van de tweelingbroer of
-zus die nooit cannabis had gebruikt. Net als bij alcohol- en nicotinegebruik
zal het proberen van cannabis waarschijnlijk te maken hebben met een drang
naar nieuwe ervaringen. Dit biedt mogelijk een houvast bij het opzetten van
nieuwe strategieën om vroeg gebruik tegen te gaan.

Overgewicht

We stappen over naar een heel ander gevolg van leefgewoonten, namelijk li-
chaamsgewicht of eigenlijk overgewicht. Overgewicht is vaak het resultaat
van ongezonde leefgewoonten. Overmatig eten leidt bij weinig beweging nor-
maal gesproken tot een toename van het lichaamsgewicht. Er lijken echter
mensen te zijn die ‘alles’ kunnen eten en niet aankomen. Het commentaar
van deze personen is vaak: ‘Ik heb gelukkig geen aanleg om dik te worden.’ Is
het inderdaad zo dat erfelijke aanleg uiteindelijk bepaalt hoe zwaar je bent?
Bij het bestuderen van lichaamsgewicht kan het gewicht niet los worden ge-
zien van de lichaamslengte, aangezien lange mensen doorgaans ook zwaarder
zijn. Dit feit wordt verdisconteerd in de veel gebruikte ‘body mass index’
(BMI, zie Box ).

Box 1. De berekening van de body mass index (BMI).

De BMI wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door de lengte in
meters in het kwadraat (BMI=gewicht(kg)/lengte(m)

). Bijvoorbeeld, iemand
van  kilo heeft een BMI van  als hij ,m lang is, maar een BMI van 

als hij ,m lang is. De BMI wordt vaak gecategoriseerd: een BMI onder ,
wordt gezien als ondergewicht, een BMI tussen de , en  als normaal ge-
wicht, een BMI tussen de  en  als overgewicht en bij een BMI van  en
hoger wordt gesproken van obesitas (ook wel klinisch overgewicht).

Figuur  toont voor de periode – het percentage Nederlanders van
twintig jaar en ouder dat last heeft van overgewicht (BMI van  of hoger).
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Figuur . Het percentage van de Nederlandse bevolking dat last heeft van overgewicht
(cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek).

De Nederlandse bevolking is over de jaren heen steeds langer geworden - Ne-
derlanders behoren momenteel tot de langste mensen ter wereld! Toch is dui-
delijk te zien dat de Nederlandse bevolking veel sneller in gewicht is toege-
nomen dan in lengte; het aantal mensen dat aan obesitas lijdt, is over de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Overgewicht is gerelateerd aan een ver-
hoogd risico op vele aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes
en kanker. Het ligt dus voor de hand dat ook lichaamsgewicht binnen het
NTR uitgebreid wordt onderzocht.
Het BMI-onderzoek van het NTR maakt deel uit van een grootschalig in-

ternationaal samenwerkingsproject, ook wel Genomeutwin genoemd*, waar-
aan de grootste tweelingregisters uit Europa (die van Denemarken, Italië, Fin-
land, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden) en Australië
deelnemen. Onderzocht wordt of de resultaten met betrekking tot de erfelijk-
heid van verschillende kenmerken, waaronder de BMI, in de verschillende
landen gelijk zijn. In twee aparte studies werd de erfelijkheid van lichaams-
lengte en BMI bepaald voor tweelingen in de leeftijd van  tot  jaar. Hier-
bij bleek dat de Nederlandse tweelingen met een gemiddelde lengte van 

cm voor de mannen en  cm voor de vrouwen langer waren dan tweelingen
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uit andere landen. Gelukkig lag de gemiddelde BMI voor de Nederlandse
tweelingen in deze leeftijdgroep nog altijd in de categorie ‘gezond gewicht’, al
was deze voor – jarigen wel hoger dan voor de – jarigen ( versus
). De mate waarin lengte door erfelijke factoren werd bepaald, bleek in alle
landen zeer hoog te zijn ( tot %, in Nederland % bij mannen en % bij
vrouwen). Als je naaste verwanten lang zijn, is de kans dus groot dat je zelf
ook lang bent. Die kans is nog groter als men een eeneiige tweelingbroer of
-zus heeft die lang is. In alle landen lag de erfelijkheidsschatting voor de BMI
ook redelijk hoog: de erfelijkheid bedroeg  tot %, alleen voor jonge man-
nen uit Noorwegen werd een lagere erfelijkheid gevonden (%). Voor Ne-
derland lag de geschatte erfelijkheid voor de BMI tussen de % en %, af-
hankelijk van leeftijd en geslacht. Individuele verschillen in BMI worden dus
grotendeels door erfelijke factoren bepaald. Dit lijkt in strijd met onze intuï-
tie: we weten immers allemaal dat overgewicht vooral wordt veroorzaakt door
teveel ongezond eten en te weinig lichaamsbeweging. De sterke toename van
het aantal mensen met overgewicht in Nederland zal inderdaad niet worden
veroorzaakt doordat plotseling veel meer mensen een erfelijke aanleg voor
overgewicht hebben ontwikkeld. Waarschijnlijk is sprake van een zoge-
naamde gen-omgevingsinteractie. Onder invloed van een omgeving waarin
veel ongezond eten voorhanden is en lichaamsbeweging steeds minder onder-
deel van het dagelijks functioneren is, krijgt de erfelijke aanleg steeds meer
kans om daadwerkelijk tot uiting te komen.

Tabel 1. Erfelijkheidsschattingen voor leefgewoonten.

LEEFGEWOONTE ERFELIJKHEID

Roken

Beginnen met roken 44%

Leeftijd waarop met roken wordt begonnen 39%-60%

Aantal sigaretten per dag 51%-86%

Nicotineafhankelijkheid 75%

Alcoholgebruik

Beginnen met alcoholgebruik 0–41%

Hoeveelheid alcoholconsumptie 32%

Overgewicht

Body mass index 64%-84%
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Conclusie

Zoals het overzicht van de gevonden resultaten in Tabel  weergeeft, zijn in-
dividuele verschillen in leefgewoonten voor een deel terug te voeren op ge-
netische factoren. Veel mensen denken dat eigenschappen of gedrag die in
hoge mate erfelijk bepaald zijn, niet meer te veranderen zijn. Niets is minder
waar. Het hebben van een erfelijke aanleg betekent nog niet dat deze aanleg
ook tot uiting komt. Een extreem voorbeeld: als er weinig voedsel voorhanden
is of als er veel fysieke inspanning geleverd moet worden, zal een persoon met
een erfelijke aanleg voor overgewicht toch een normaal gewicht behouden.
Hetzelfde geldt voor middelengebruik: als sigaretten en alcohol minder mak-
kelijk verkrijgbaar zijn, zal ook de erfelijke aanleg voor nicotineverslaving en
alcoholisme niet tot uiting komen. Natuurlijk wordt het moeilijker wanneer,
zoals in onze maatschappij, ongezond voedsel en diverse genotsmiddelen in
overvloed voorhanden zijn. Het is echter goed om voor ogen te houden dat
leefgewoonten, ook al zijn die deels erfelijk bepaald, wel te beïnvloeden zijn.
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Hart- en vaatziekten:

Tweelingonderzoek naar de risicofactoren voor
doodsoorzaak nummer één

Eco J.C. de Geus

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak en zijn
verantwoordelijk voor ongeveer % van de totale sterfte in Nederland: circa
. gevallen per jaar, ongeveer gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
‘Hart- en vaatziekten’ is de verzamelnaam voor een aantal verschillende aan-
doeningen. Bij een hartinfarct kan de hartspier door zuurstoftekort en cel-
sterfte niet meer goed functioneren. De oorzaak is dat één van de kransslaga-
ders die het hart van zuurstof voorzien, volledig wordt afgesloten. Bij een
afsluiting van een bloedvat in of naar de hersenen is er sprake van een herse-
ninfarct of beroerte. Door een tijdelijke afsluiting in de hersenen kan een zo-
genaamde TIA (transient ischaemic attack) optreden, die een (tijdelijk) verlies
van de zintuigelijke waarneming, spiercontrole of spraak kan veroorzaken.
We spreken van hartfalen als de pompfunctie van het hart tekortschiet, waar-
door klachten ontstaan. Wanneer de elektrische stimulatie van de hartspier
wordt verstoord, kunnen ritmestoornissen (aritmie) optreden die tot een
acute hartstilstand (sudden death) kunnen leiden. Bij een aneurysma is een
slagader plaatselijk verwijd. Deze kan dan scheuren, waardoor de patiënt in
enkele minuten kan doodbloeden.

Aderverkalking

Het hart is een spier die werkt als een pomp. Per minuut gaat er vier à vijf liter
bloed doorheen. Zoals alle spieren, heeft ook het hart zuurstof nodig. Die
krijgt het uit de kransslagaders: slagaders die als een krans om het hart heen
liggen. Zolang die slagaders van binnen mooie gladde wanden hebben, is er
niets aan de hand. Problemen ontstaan als de kransslagaders van binnen
dichtslibben. Waar een sterke bloedstroom is, blijven de vaten meestal wel
schoon, maar in de bochten komen kleine wervelingen voor, vergelijkbaar
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met die in rivierbochten. Daar kunnen beschadigingen ontstaan waar vettig
cholesterol aan vast gaat zitten, dat zich in de wand verspreidt. Dit veroor-
zaakt een reactie van het afweersysteem: afweercellen vol vetten (‘schuimcel-
len’) hopen zich op in de wand, die daardoor gaat verkalken. We noemen zo’n
opeenhoping een plak (plaque) en de vorming ervan slagaderverkalking
(atherosclerose). Door de verkalking wordt de kransslagader nauwer. Langs
een verkalkte slagader kan minder bloed stromen, waardoor het hart minder
zuurstof krijgt dan het op een bepaald moment nodig heeft. Dit is als eerste
merkbaar bij inspanning of emoties, als het hart harder moet werken en extra
zuurstof nodig heeft. De patiënt voelt dan vermoeidheid en/of pijn op de
borst, ofwel angina pectoris of hartkramp. Als de slagaderverkalking voort-
schrijdt, kan een barst in de vaatwand ontstaan die leidt tot een klontering
van bloedplaatjes (trombose). Uiteindelijk leiden deze (losgeraakte) bloed-
propjes tot een hersen- of hartinfarct.
Slagaderverkalking kan al op jonge leeftijd beginnen, maar het duurt jaren

voordat er daadwerkelijk hart- en vaatproblemen ontstaan. Meer dan %
van de mensen die aan hart- en vaatziekten sterven, zijn ouder dan . Op
oudere leeftijd neemt het risico echter snel toe en leeftijd is dan ook een eerste
belangrijke risicofactor. Sekse is een tweede risicofactor: er sterven iets meer
mannen dan vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dit verschil tussen de seksen
neemt overigens na de menopauze af en boven de  jaar sterven er zelfs meer
vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Leeftijd en sekse worden vaak
‘onveranderlijke’ risicofactoren genoemd. Daartegenover staan een aantal ri-
sicofactoren waaraan door medicatie of verandering van leefgewoonten wel
iets valt te doen. De belangrijkste ‘veranderlijke’ risicofactoren die door leef-
gewoonten kunnen worden beïnvloed zijn roken, gebrek aan lichaamsbewe-
ging, overgewicht en psychische stress. Risicofactoren die met medicatie kun-
nen worden behandeld, zijn een hoge bloeddruk (hypertensie), een hoog
cholesterolgehalte en suikerziekte (diabetes mellitus). Veel risicofactoren
voor hart- en vaatziekten komen nogal eens in combinatie voor en zijn in
combinatie ook veel gevaarlijker. Een combinatie van hoge bloeddruk, hoog
cholesterolgehalte en weinig lichaamsbeweging geeft bijvoorbeeld een hoger
risico dan de simpele optelsom van de risico’s van elk van deze factoren af-
zonderlijk.
In het bovenstaande rijtje ontbreekt nog een heel belangrijke risicofactor:

erfelijkheid. Daarbij kan sprake zijn van een aangeboren stoornis in de ont-
wikkeling van hart of bloedvaten, zoals gaten tussen de hartkamers of hart-
boezem, een verkeerde vaataansluiting, afwijkingen aan de hartkleppen of af-
wijkingen of vernauwingen van de hartslagader. Jaarlijks komen in Nederland
naar schatting ongeveer . kinderen met een aangeboren hartafwijking ter
wereld. Naast een erfelijke oorzaak voor hartafwijkingen bij jonge kinderen
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bestaat reeds lang het sterke vermoeden dat erfelijke factoren ook een rol
spelen bij het ontstaan van slagaderverkalking op latere leeftijd. Dit vermoe-
den is in de afgelopen twintig jaar met behulp van tweeling- en familieonder-
zoek volledig bevestigd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen
beschreven.

Tweelingonderzoek naar hart- en vaatziekten

Zweedse tweelingonderzoekers van het beroemde Karolinska Instituut heb-
ben gedurende  jaar meer dan . tweelingparen gevolgd. Omdat alle
deelnemers toestemming hadden gegeven om hun gegevens te laten koppelen
aan het geboorte- en sterfteregister, konden de onderzoekers achterhalen wie
aan hart- en vaatziekten was gestorven. De kans dat een mannelijke eeneiige
tweeling aan hartziekte overleed was acht keer groter dan normaal wanneer
zijn tweelingbroer voor het ste levensjaar ook aan deze ziekte was overleden.
Bij de twee-eiige tweelingen was die kans ‘slechts’ drie keer zo groot. Bij de
vrouwen was het relatieve sterfterisico van eeneiige tweelingen vijftien keer
groter dan normaal wanneer de tweelingzus voor haar ste aan hartziekte
was gestorven. Bij twee-eiige tweelingen was de kans weer ‘slechts’ drie keer
zo groot. Dat patroon van bevindingen bij eeneiige en twee-eiige tweelingen
duidt op erfelijkheid van hart- en vaatziekten. De erfelijkheidsschatting voor
sterfte door hart- en vaatziekten lag tussen de % op jongere leeftijd en %
op oudere leeftijd. De rol van de genen neemt dus geleidelijk aan af naarmate
men ouder wordt, maar blijft ook dan van grote betekenis.
Deze cijfers bevestigen wat veel mensen uit eigen ervaring al weten: hart-

en vaatziekten zitten ‘in de familie’. Overerving van risicogenen speelt daarbij
een centrale rol. Voor een deel is deze erfelijkheid te verklaren door mutaties
in een paar genen die een sterk effect hebben op één van de risicofactoren.
Voor de bloeddruk zijn tenminste vijf vormen van dit type overerving be-
kend. Bij de ziekte van Liddle, bijvoorbeeld, is er door een mutatie in een gen
voor natriumkanalen in de nieren een veel te grote zoutopname die, zonder
behandeling, leidt tot een sterk verhoogde bloeddruk. Ook voor het choleste-
rolgehalte zijn een aantal aandoeningen beschreven (familiale hypercholes-
termie) die tot een zeer hoog cholesterolgehalte leiden door mutaties in één
enkel gen, zoals genen die betrokken zijn bij de aanmaak, het transport en de
opname van cholesterol. Ook een klein deel van de type -diabetespatiënten is
drager van mutaties in één enkel gen, bijvoorbeeld het gen voor het enzym
glucokinase of andere zogenaamde MODY-genen (MODY staat voormaturi-
ty-onset diabetes of the young). Tenslotte kunnen zeldzame defecten in genen
voor stollingsfactoren, zoals de ‘Factor V Leiden’ (vernoemd naar de stad
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waar hij is ontdekt), leiden tot al te gemakkelijk stollen van het bloed en dus
tot een groter risico op trombose.
Bovengenoemde genetische afwijkingen, hoe ingrijpend ook, zijn relatief

zeldzaam en spelen net als aangeboren hartafwijkingen slechts een kleine rol
in de erfelijkheid van hart- en vaatziekten in de totale bevolking. Het grootste
gedeelte van de genen die van invloed zijn op hart- en vaatziekten hebben
slechts een bescheiden effect op één of meerdere risicofactoren. Pas de combi-
natie van ongunstige varianten van een groot aantal van die genen levert dan
een duidelijk erfelijk risico op. Met tweelingonderzoek kan de totale bijdrage
van deze risicogenen aan elk van de verschillende risicofactoren worden vast-
gesteld. Hieronder komen achtereenvolgens de belangrijkste risicofactoren
aan bod en wordt besproken welke rol erfelijke factoren daarbij spelen. Tabel
 geeft een overzicht van de erfelijkheidsschattingen uit het Nederlands twee-
lingonderzoek.

Roken

Rokers hebben twee tot vier keer zoveel kans op hart- en vaatziekten als niet-
rokers. Door het roken komen veel schadelijke stoffen in het bloed terecht,
waaronder nicotine. Nicotine maakt de binnenkant van de bloedvaten ruw
en gevoeliger voor het type ontstekingsreacties dat tot plakvorming in de slag-
ader leidt. Door de koolmonoxide in rook zijn er meer rode bloedcellen nodig
voor het zuurstoftransport. Meer rode bloedcellen en bloedplaatjes in het
bloed maken dat het bloed stroperiger wordt en makkelijker propjes vormt.
Roken zorgt er ook voor dat de bloedvaten wat extra dicht worden geknepen
en verhoogt daarmee de bloeddruk. Tenslotte beïnvloedt roken het bloedge-
halte van schadelijke en beschermende stoffen (homocysteïne en HDL-cho-
lesterol).
Ondanks alle aandacht voor de gevaren van roken, dat tevens de belang-

rijkste risicofactor voor longkanker is, blijven veel mensen roken. Na een ster-
ke daling van het aantal rokers (vooral bij mannen) in de vorige eeuw blijft
het percentage rokers hangen op % van de mannen en % van de vrou-
wen. In het vorige hoofdstuk is de erfelijkheid van rookgedrag uitgebreid be-
sproken. Zoals blijkt uit de Tabel  op pagina  zijn er verschillende genen
die mensen aanzetten tot roken of die het ze moeilijk maakt ermee te stoppen.
Omdat roken schadelijk is voor de vaten, dragen deze genen indirect bij aan
de erfelijkheid van hart- en vaatziekten. Gelukkig zijn er verschillende succes-
volle therapieën om mensen te laten stoppen met roken. Dit geeft duidelijk
aan dat een erfelijke invloed op een risicofactor niet betekent dat deze risico-
factor ‘onveranderlijk’ is. Wel zou een beter begrip van de erfelijkheid van
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roken kunnen helpen om betere en meer op de persoon toegesneden thera-
pieën te ontwikkelen.

Te weinig lichaamsbeweging

Ten opzichte van mensen die helemaal niet aan lichaamsbeweging doen, heb-
ben regelmatige sporters %minder kans op hart- en vaatziekten. Hoe vaker
en intensiever er wordt gesport, hoe geringer het risico. Zelfs regelmatig fiet-
sen of wandelen levert echter al gezondheidswinst op. Lichaamsbeweging
voorkomt hart- en vaatziekten op meer dan één manier. Het gaat overgewicht
tegen, verlaagt het cholesterol, de bloeddruk en de hartslag en maakt de spier-
en gevoeliger voor insuline (dit gaat suikerziekte tegen). Naar men vermoedt,
heeft lichaamsbeweging ook gunstige effecten op het afweersysteem en de
stolling.
Op dit moment voldoet slechts % van de Nederlanders boven de twaalf

jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor jongeren tot achttien
jaar schrijft deze norm minimaal één uur matig intensieve lichamelijke activi-
teit voor (bijvoorbeeld fietsen) en vanaf achttien jaar minimaal een half uur
matig intensieve activiteit op tenminste vijf dagen van de week. In het Neder-
lands Tweelingen Register (NTR) is onderzoek gedaan naar de erfelijkheid
van sportgedrag bij zowel jongeren als volwassenen. Tot het vijftiende jaar
blijken genen niet zo belangrijk te zijn bij sportgedrag, terwijl gezinsinvloeden
juist van grote invloed zijn. Ouders bepalen in grote mate het sportgedrag van
hun kinderen, bijvoorbeeld door ze wel of niet op een sportclub te laten gaan
en het sportgedrag al dan niet actief aan te moedigen. Vanaf de leeftijd van
vijftien jaar neemt de invloed van het gezin echter af en spelen genen een
steeds belangrijkere rol. Rond het negentiende levensjaar wordt meer dan
% van de verschillen tussen mensen in sportgedrag bepaald door genen. In
de volwassenheid neemt de invloed van genen weer af tot ongeveer %. Ge-
gevens van duizenden volwassen tweelingen uit Australië, Denemarken, Fin-
land, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden laten vrijwel dezelfde resulta-
ten zien.
Sporten is dus op volwassen leeftijd sterk erfelijk bepaald gedrag. Gedeelte-

lijk lijkt dat te komen door een verschil in aanleg voor sport: als je er op erfe-
lijk gronden goed in bent, is het misschien leuker om te doen. Daarnaast kun-
nen er erfelijke verschillen zijn in de effecten van sporten op het psychische
welbevinden; sporters voelen bij het sporten mogelijk overwegend positieve
effecten (ontspanning, afleiding), terwijl bij niet-sporters vooral de negatieve
effecten (pijn, vermoeidheid, nog lang buiten adem) op de voorgrond staan.
Ook hier geldt weer dat een beter begrip van de erfelijkheid van sportgedrag
zou kunnen helpen meer mensen aan het bewegen te krijgen.
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Hoge bloeddruk

De bloeddruk bestaat uit twee waarden. De hoogste druk (bovendruk) ont-
staat als het hart zich samentrekt en het bloed met kracht in de grote slag-
aderen perst. Daarna neemt de bloeddruk weer af om zijn laagste waarde, de
onderdruk, te bereiken als het hart zich ontspant. Met iedere hartslag schom-
melt onze bloeddruk tussen deze twee uitersten. De normale bloeddruk van
een jonge volwassene is /, uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mmHg).
Een verhoogde bloeddruk betekent dat zowel de bovendruk als de onderdruk
langdurig hoger zijn dan normaal. Men spreekt bij volwassenen van hoge
bloeddruk (hypertensie) bij getallen boven  (bovendruk) en  (onder-
druk) of wanneer medicatie gebruikt wordt voor hoge bloeddruk. Boven de
zestig jaar geldt een waarde van / als grens voor een verhoogde bloed-
druk. Van de volwassenen heeft ongeveer % een verhoogde bloeddruk. Bo-
ven de  mmHg is de kans op een herseninfarct of -bloeding vijf keer zo
hoog en die op een hartinfarct drie keer zo hoog. De oorzaak is dat door te
hoge bloeddruk de vaatwanden eerder beschadigen en als ze eenmaal bescha-
digd zijn, ook eerder zullen uitrekken en scheuren. Omdat het hart bij een
hoge bloeddruk langdurig tegen een te hoge weerstand in moet pompen is
hoge bloeddruk ook een belangrijke oorzaak van hartfalen. Door de hoge
bloeddruk wordt de hartspier eerst dikker en vervolgens stijver; daardoor
gaat steeds meer kracht verloren. Uiteindelijk komt de pompfunctie van het
hart in gevaar. Bij inspanning kan niet voldoende bloed worden rondge-
pompt. De bloedvaten van en naar de longen kunnen overvol raken waarbij
bloedvocht naar de longen lekt (‘vocht achter de longen’).
In het onderzoek naar hart- en vaatziekten van het NTR spelen bloeddruk-

metingen een belangrijke rol. We gebruiken daarbij altijd een automatische
bloeddrukmeter omdat de metingen vaak enige malen binnen een korte tijd
herhaald moeten worden. Automatische metingen hebben het voordeel dat ze
zonder tussenkomst van een arts of verpleegkundige gedaan kunnen worden.
Het is bekend dat mensen soms zo gespannen raken van een bloeddrukme-
ting bij de dokter dat hun bloeddruk flink kan stijgen. Dit noemt men ook wel
‘witte-jas-hypertensie’. De gemiddelde waarde van – bijvoorbeeld – drie auto-
matische metingen gedurende tien minuten rustig zitten is hier veel minder
gevoelig voor. De meest betrouwbare waarde verkrijgen we als mensen een
dag lang met een draagbare (‘ambulante’) bloeddrukmeter lopen, die elk half
uur automatisch een meting verricht.
In het NTR-onderzoek is tot dusver bij  personen uit  tweelingfami-

lies de bloeddruk gemeten in vijf verschillende onderzoeken, tussen  en
. Bij het laatste onderzoek werd gebruikgemaakt van ambulante bloed-
drukmeters. Van deze tweelingen en hun broers en zussen zijn  mensen
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twee of meer keer door ons gemeten, soms met een tussenliggende periode
van wel vijftien jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat de bijdrage van erfelijke
factoren aan bloeddrukverschillen tussen mensen over de jaren heen verras-
send constant blijft. % tot % van de verschillen werd in ons onderzoek
door genen verklaard. Uit het internationale onderzoek komen vergelijkbare
schattingen van rond de % naar voren. Het herhalen van de bloeddrukme-
tingen bij dezelfde mensen liet tevens zien dat dezelfde genen die in de ado-
lescentie al van belang waren ook op volwassen leeftijd de bloeddruk blijven
beïnvloeden.

Hoog cholesterolgehalte

Cholesterol is een belangrijke bouwstof voor het lichaam. Het is een vetach-
tige stof die in alle lichaamscellen en in het bloed terug te vinden is. Choleste-
rol zit in veel voedingsmiddelen en kan ook door de lever worden aange-
maakt. Als het totale cholesterolgehalte in het bloed een waarde van ,
mmol per liter bloed overstijgt, spreken we van een verhoogd cholesterolge-
halte. Dit is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten gebleken. Echter
niet alle vormen van cholesterol zijn schadelijk. Het cholesterol in het bloed is
onder te verdelen in twee soorten: cholesterol gekoppeld aan Hoge Dichtheid
Lipoproteïne (HDL) en cholesterol gekoppeld aan Lage Dichtheid Lipoproteï-
ne (LDL). LDL-cholesterol gekoppeld wordt wel ‘slecht’ cholesterol genoemd,
omdat het cholesterol laat ophopen in de beschadigingen in de wanden van
bloedvaten. Het ‘goede’ HDL-cholesterol zorgt juist voor de verwijdering van
cholesterol uit de vaatwand en voor de afvoer van cholesterol via de ontlas-
ting. Een combinatie van een te laag HDL-cholesterolgehalte en een te hoog
totaal cholesterolgehalte verviervoudigt het risico op hart- en vaatziekten.
HDL-cholesterol moet bij voorkeur boven de , mmol per liter zijn. Onge-
veer % van de volwassenen heeft een verhoogd totaal cholesterolgehalte of
gebruikt daar medicatie voor. Mannen hebben vaker (%) een te laag gehalte
van het beschermende HDL-cholesterol dan vrouwen (%).
Bij cholesterol speelt leeftijd een belangrijke rol: naarmate mensen ouder

worden, wordt hun cholesterolgehalte hoger. Maar op iedere leeftijd worden
de verschillen in het cholesterolgehalte tussen mensen voor een groot deel
bepaald door erfelijke factoren. Verschillen in zowel het ‘slechte’ LDL-choles-
terol als het ‘goede’ HDL-cholesterol zijn voor de helft tot driekwart erfelijk
bepaald. Daarnaast spelen ook niet-erfelijke factoren een rol, waaronder de
samenstelling van het dieet. Het is bekend dat gezonde en gevarieerde voe-
ding kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen. Daarbij moet voedsel met
veel cholesterol worden vermeden, zoals rood vlees, gevogelte, vis, eieren,
melk, kaas, yoghurt en alle andere soorten vlees en zuivelproducten. In plaats
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daarvan moeten volkorenproducten, verse groenten en fruit worden gebruikt.
De Hartstichting heeft berekend dat met een ingrijpende verandering in het
voedingspatroon waardoor de gehele bevolking zou voldoen aan de richtlij-
nen voor de inname van verzadigd vet, transvet, groente, fruit en vis, ruim
. (%) ziektegevallen en ruim . (%) sterfgevallen kunnen wor-
den voorkomen. De effecten op de totale levensverwachting uitgaande van
een gemiddelde veertigjarige zou dan met , jaar toenemen.
Deze cijfers zijn hoopvol en geven aan dat een sterke verandering van leef-

gewoonten kan helpen. Toch wordt uit de hoge erfelijkheidschatting duidelijk
dat er dan mogelijk nog steeds grote verschillen tussen mensen blijven be-
staan.

Overgewicht

Overgewicht en ernstig overgewicht (ook wel obesitas genoemd) worden
vastgesteld aan de hand van de body mass index (BMI). De BMI wordt bere-
kend als het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in
meters. Bij een BMI van  tot  is sprake van overgewicht en bij een BMI
van boven de  spreken we van obesitas. Onder Nederlandse volwassenen is
bij ongeveer % sprake van obesitas. Verontrustend is dat dit percentage ge-
leidelijk aan het verschuiven is en dat ook bij jongeren steeds vroeger ernstig
overgewicht wordt geconstateerd.
Overgewicht is om meerdere redenen een risicofactor. In de eerste plaats

blijkt vetweefsel niet alleen maar een passieve opslagplaats van energie te zijn.
Vetweefsel scheidt stoffen uit die een rol spelen bij slagaderverkalking door
hun invloed op ontstekingsreacties, stolling/ontstolling en schade aan de
vaatwand. Het blijkt hierbij ook van belang waar het vetweefsel zit: vet op de
buik (‘appel’) scheidt meer van deze ongunstige stoffen uit dan vet op de dij-
benen (‘peer’). Gezonde, dat wil zeggen niet te zeer gevulde vetcellen scheiden
ook gunstige stoffen uit zoals adiponectin. Adiponectin is een stof die het
afweersysteem remt en daarmee slagaderverkalking tegengaat. Merkwaardig
genoeg blijkt de uitscheiding van dit beschermende adiponectin juist minder
te worden als de vetcellen te zeer gevuld raken, zoals bij mensen met over-
gewicht. Naast deze rechtstreekse effecten op slagaderverkalking geeft over-
gewicht een verhoogde kans op suikerziekte, hoge cholesterolwaarden en een
hoge bloeddruk.
In het vorige hoofdstuk is de erfelijkheid van het lichaamsgewicht bespro-

ken. Zoals blijkt uit Tabel  op pagina  is de invloed van genen op het
gewicht en de vetverdeling aanzienlijk. Net als voor cholesterol kan een ver-
andering in de voeding – niet alleen gezonder en gevarieerder, maar vooral
ook mínder eten – helpen om overgewicht tegen te gaan. Dit is reeds lang
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bekend en een groot deel van de mensen probeert ook om niet teveel aan te
komen. Toch laat ook recent tweelingonderzoek nog steeds hoge erfelijk-
heidschattingen zien. Zeer waarschijnlijk gaat het de ene persoon op grond
van erfelijke aanleg dus makkelijker af om op gewicht te blijven dan de ander.

Diabetes

Suikerziekte of diabetes is een chronische stofwisselingsaandoening waarbij
het bloedsuikergehalte ontregeld is. De oorzaak is tweeledig: òf de insuline-
producerende cellen (bèta-cellen) in de alvleesklier maken onvoldoende insu-
line aan, òf de weefsels reageren onvoldoende op de aangemaakte insuline.
Een combinatie van beide defecten kan ook voorkomen. Als na een maaltijd
de suikerspiegel in ons bloed stijgt, gaat de bèta-cel in de alvleesklier meer
insuline maken. Deze insuline zorgt ervoor dat de suiker als brandstof in
onze spieren en andere weefsels wordt opgenomen en de bloedsuikerspiegel
weer daalt. Als de bèta-cel niet goed werkt, zal er onvoldoende insuline wor-
den gemaakt, waardoor het bloedsuiker hoog blijft. Als de lichaamscellen
minder gevoelig zijn voor insuline dan normaal, wordt suiker niet goed opge-
nomen door de weefsels (vooral spieren) en blijft het bloedsuiker ook hoog.
Er zijn twee vormen van diabetes. Type  diabetes wordt vaak ‘jeugddiabe-

tes’ genoemd, omdat deze aandoening meestal ontstaat vóór het dertigste le-
vensjaar. Type  diabetes kwam oorspronkelijk vooral voor bij mensen boven
de veertig jaar, maar komt de laatste jaren steeds vaker en op steeds jongere
leeftijd voor. Diabetes wordt vastgesteld aan de hand van de bloedsuikerspie-
gel na een nacht vasten; bij een zogenaamde ‘nuchtere’ waarde van boven de 
mmol/liter is er sprake van diabetes. Het totaal aantal diabeten in Nederland
wordt op . personen geschat, waarvan % type  diabetes heeft. Ver-
ontrustend is de toename – bijna een verdubbeling – van het aantal bekende
gevallen in de laatste dertig jaar. Diabetes is, na leeftijd, de sterkste voorspeller
voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Diabetespatiënten hebben een twee
tot viermaal hogere kans op hart- en vaatziekten dan personen zonder diabe-
tes. De kans op overlijden na een eerste infarct is ook tweemaal zo groot.
Daarnaast kan diabetes gepaard gaan met veel complicaties, zoals ernstige
oogaandoeningen en vaat- en nieraandoeningen, die de levensverwachting en
de kwaliteit van leven sterk kunnen beïnvloeden.
Veel hoop is gevestigd op een beter inzicht in het ontstaan van diabetes

door informatie uit het genetische onderzoek. Het is al bekend dat erfelijkheid
een rol speelt bij te hoge waarden van een nuchter bloedsuikergehalte en in-
sulinegehalte. De vraag is echter of dit komt door een effect van genen op de
gevoeligheid van de bèta-cellen in de alvleesklier, op de gevoeligheid van de
weefsels voor insuline, of op beide. Op dit moment wordt een grootschalig
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Nederlands tweelingonderzoek verricht naar de erfelijkheid van deze twee
functies.

Andere risicofactoren: stolling, hartsturing en stress

De bovenstaande risicofactoren (roken, weinig lichaamsbeweging, hoge
bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, overgewicht en diabetes) zijn het meest
bekend en het best onderzocht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere risi-
cofactoren waarvan het belang voor hart- en vaatziekten steeds duidelijker
wordt, zoals een verstoorde bloedstolling, veranderingen in de sturing van de
hartspier door het autonome zenuwstelsel, en persoonlijkheid en psychische
stress. De rode lijn die door deze risicofactoren loopt is opnieuw dat ze alle-
maal een sterke erfelijkheid vertonen.

Bloedstolling: De bloedstolling is een van de meest ingewikkelde processen in
het lichaam. Er zijn heel veel eiwitten bij betrokken, die elkaar met een soort
sneeuwbaleffect beïnvloeden. Deze eiwitten zorgen voor een goede balans van
de snelle stolling die nodig is bij beschadiging van de bloedvaten en de con-
stante ontstolling die nodig om het bloed niet te stroperig te maken om door
alle vaten te stromen. Wij onderzochten drie cruciale factoren in de stolling
en ontstolling (fibrinogeen, Von Willebrand-factor en tissue plasminogen ac-
tivator) en vonden een duidelijk erfelijk effect op het bloedgehalte van deze
factoren. Dat blijkt ook te gelden voor de maar liefst  andere stollings- and
ontstollingsfactoren die tot nu toe wereldwijd door genetici zijn onderzocht.
Tezamen leidt dit tot een erfelijkheid voor trombose van %.

Hartsturing: Het is bekend dat een hoge bloeddruk een risico vormt. Minder
bekend is dat ook een hoge hartslag een risicofactor voor hart- en vaatziekten
kan zijn. De oorzaak is waarschijnlijk tweeledig. Ten eerste stroomt het bloed
in een traag kloppend hart op een gelijkmatiger manier door de kransvaten in
het hart, hetgeen stolselvorming kan tegengaan. Ten tweede is een lage hart-
slag vaak een uiting van een gunstige balans in de aansturing van het hart
door de zenuwen. Het hart wordt aangestuurd door twee zenuwen. De para-
sympatische zenuw, ook wel het ‘rempedaal’ genoemd, is actief in rust en ver-
laagt de hartslag; de sympatische zenuw, ook wel ‘het gaspedaal’ genoemd, is
actief bij opwinding en sport en verhoogt de hartslag. Bij de meeste mensen is
in rust het rempedaal iets meer ingedrukt en het gaspedaal iets minder. Dit
geeft elektrische stabiliteit aan het hart en kan helpen hartritmestoornissen te
voorkomen, waaronder stoornissen die tot een acute hartstilstand kunnen
leiden. Bij sommige mensen kan echter het gaspedaal in rust te veel ingedrukt
zijn of het rempedaal te weinig.

De Geus

202



Aan de Vrije Universiteit is een ambulant meetsysteem ontwikkeld dat de
hartslag en de activiteit van de sympatische en parasympatische hartsturing
kan meten. Dit is een klein kastje dat aan een riem kan worden meegedragen
en tijdens de gewone dagelijkse bezigheden de metingen kan uitvoeren. In
ons tweelingonderzoek constateerden we dat circa % van de verschillen
tussen mensen in de hartslag en in de activiteit van beide hartzenuwen wordt
verklaard door erfelijke invloeden. Dat geldt voor de rusthartslag tijdens de
slaap, maar ook voor de hartslag tijdens zitten op het werk of ’s avonds voor
de TV. Opvallend daarbij was wel dat de erfelijke invloed op het indrukken
van het gaspedaal en het rempedaal van het hart in levensechte situaties gro-
ter blijkt te zijn dan wanneer deze wordt gemeten in het laboratorium of bij
de dokter. Ambulante metingen in levensechte situaties vormen dus een be-
langrijke aanvulling op eenmalige laboratoriummetingen.

Stress: Stress speelt een belangrijke rol bij de acute fase van hartziekte. Niet
zelden wordt een plotseling hartinfarct voorafgegaan door sterke emoties. De
oorzaak is dat bij emotie, net als bij inspanning, het hart plotseling harder
moet werken, dat het bloed wat stolbaarder wordt en de elektrische stabiliteit
even wat vermindert. Bij een kwetsbaar hart kan dit net de druppel zijn die de
emmer doet overlopen. Daarnaast speelt stress mogelijk ook een rol bij het
ontstaan van hart- en vaatziekten. Sommige mensen hebben een manier van
leven die hen voortdurend voortjaagt en met iedereen in conflict brengt (type
A-gedrag), terwijl anderen juist nooit protesteren, van iedereen alles maar
slikken en zodoende voortdurend het gevoel hebben op de tenen te moeten
lopen (type D-gedrag). Beide groepen hebben relatief vaak gevoelens van cy-
nisme, agressie of vijandschap ten opzichte van personen of instanties. De
type A-patiënt uit dit door te ageren en de type D-patiënt uit het niet, maar
vreet zichzelf als het ware op (de ‘binnenvetter’). Zowel type A- als type D-
gedrag blijken het risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Tweelingonder-
zoek wijst verder duidelijk uit dat er erfelijke invloeden zijn op het type A- en
type D-gedrag, net als op de meeste andere aspecten van het temperament.
De combinatie van erfelijke aanleg en herhaalde blootstelling aan stress

kan ook leiden tot langdurige stemmingsklachten van angstige of depressieve
aard. Die stemmingsklachten gaan vaak gepaard met lichamelijke stressreac-
ties die weer invloed hebben op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Een duidelijke aanwijzing hiervoor zien we bij depressiepatiënten. Deze pa-
tiënten blijken een twee keer zo hoge kans op hart- en vaatziekten te hebben
als mensen zonder deze terugkerende stemmingsklachten. Hartpatiënten die
na een infarct depressief worden, hebben drie keer zoveel kans op een tweede
infarct als patiënten die geen blijvende stemmingsklachten ontwikkelen. Uit
ons onderzoek weten we dat de aanleg voor depressie ten dele erfelijk is –
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rond de %. Ook via deze route kunnen genetische verschillen tussen men-
sen dus bepalen wie wel en wie niet door hart- en vaatziekten wordt getroffen.

Persoonlijke risicoprofielen en op maat gesneden preventie van hart-
en vaatziekten

In de behandeling van hart- en vaatziekten is in de afgelopen decennia veel
verbeterd. Cardiologen kunnen acute problemen nu vaak operatief verhelpen
door een dotterbehandeling, het plaatsen van een vaatverwijdende stent of
door een bypass-operatie. Een ernstig beschadigd hart kan soms door trans-
plantatie worden vervangen. Deze noodoplossingen zijn echter geen wezen-
lijke manier om de wereldwijde epidemie van hart- en vaatziekten te keren.
Het zou veel beter zijn om in een vroeg stadium de slagaderverkalking af te
remmen, voordat er ziekteverschijnselen optreden. Daarom wordt sterk inge-
zet op het veranderen van ongezonde leefgewoonten. Een gezonde levensstijl
kenmerkt zich door: ) niet roken, ) regelmatige lichaamsbeweging, mini-
maal een half uur per dag, ) in geval van overgewicht afvallen door minder
te eten, ) gezond en gevarieerd eten met voldoende vitaminen, mineralen en
vezels, weinig verzadigd vet en veel onverzadigd vet (zoals in vis), ) matig
alcoholgebruik, en ) tijdige ontspanning.
Al deze aanbevelingen zijn zinnig. Uit grootschalig onderzoek naar de ef-

fecten van deze aanpassingen van de levensstijl op de ‘gemiddelde’ persoon
blijkt dat een aantal risicofactoren hier zeker gunstig door te beïnvloeden zijn.
Opvallend aan deze adviezen is dat er blindelings van wordt uitgegaan dat
iedereen er evenveel baat bij heeft. Uit het bovenstaande tweelingonderzoek
blijkt echter duidelijk dat ieder mens op grond van zijn of haar erfelijke aan-
leg een specifiek persoonlijk risicoprofiel meebrengt. Ons onderzoek laat zien
dat rookgedrag, overgewicht en lichaamsbeweging zelf worden beïnvloed
door erfelijke aanleg. De eerste vraag is of iedere persoon wel even makkelijk
in staat is om deze risicofactoren te veranderen. De tweede vraag is of het
veranderen van de levensstijl op iedereen een even gunstig effect heeft. Een
groot tweelingonderzoek in de VS heeft bijvoorbeeld aangetoond dat vier
maanden regelmatige lichaamsbeweging slechts bij een deel van de mensen
een gunstig effect sorteerde. Bij ongeveer de helft was dit gunstige effect er
niet of nauwelijks.
Sinds de jaren zeventig zien we een gestage daling van de sterfte door hart-

en vaatziekten. Deze daling lijkt voor een deel toegeschreven te moeten wor-
den aan een toename in het gebruik en de werkingskracht van bloeddruk-,
stolling- en cholesterolverlagende middelen. Dat is misschien niet zo verras-
send. Tweelingstudies wijzen immers op een biologisch, erfelijk defect. Bloed-
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druk-, stolling- en cholesterolverlagende middelen werken, meer dan een ver-
andering van leefgewoonten, direct op dit biologische defect in. Dit vereist
echter opnieuw een nuancering. Ook in de geneesmiddelenbranche wordt
nogal eens uitgegaan van eenzelfde heilzame werking van medicatie op alle
personen. Dat is waarschijnlijk niet het geval; op grond van de precieze erfe-
lijke aanleg zal de één meer of minder gevoelig zijn voor de gunstige werking
van een medicijn (en zeker ook voor de negatieve bijwerkingen) dan de ander.
In de toekomst zijn we gebaat bij een meer op maat gesneden geneeskunde,

waarbij gekozen wordt voor aanpassingen van de levensstijl en medicatie die
goed passen bij een bepaalde persoon. Daarvoor is erfelijkheidsonderzoek no-
dig. Dit onderzoek is het meest effectief in tweelingfamilies, waar in een ana-
lyse tegelijk rekening kan worden gehouden met geobserveerde genen (uit het
DNA) en niet-geobserveerde genen (geschat op grond van verschillen tussen
eeneiige en twee-eiige tweelingen). Toekomstig DNA-onderzoek in tweeling-
families zal leiden tot een beter begrip van de exacte genetische varianten die
de risicofactoren voor hart- en vaatziekten beïnvloeden en de biologische ef-
fecten daarvan. Dit begrip van de genetische oorzaken van hartproblemen zal
nieuwe remedies opleveren en brengt tevens de mogelijkheid van een per-
soonlijke, op maat gesneden geneeskunde dichterbij.

Verder lezen:
– Nederlandse Hartstichting, http://www.hartstichting.nl: uitleg over hart-

en vaatziekten en een test of u gezond leeft.
– Nederlandse Hartstichting. Hart- en vaatziekten in Nederland . Cijfers

over risicofactoren, ziekte, behandeling en sterfte. Mouthaan Grafisch Be-
drijf, Papendrecht. ISBN ––-

– Voedingscentrum, http://www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum: uit-
leg over gezonde voeding en het gebruik van de Schijf van Vijf voor ge-
zond, lekker en veilig eten.

– Diabetesfonds, http://www.diabetesfonds.nl: uitleg over diabetes en een
test van uw eigen risico.

Grote tweelingstudie naar hart- en vaatziekten:
– Zdravkovic, S., Wienke, A., Pedersen, N.L., Marenberg, M.E., Yashin, A.I.

& De Faire, U. (). Heritability of death from coronary heart disease: a
-year follow-up of   Swedish twins. Journal of Internal Medicine;
():–.
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Tabel 1. Erfelijkheidsschattingen voor risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij
Nederlandse volwassenen

RISICOFACTOR ERFELIJKHEID

Roken

Aantal sigaretten per dag 51–86%

Weinig regelmatige lichaambeweging

Minder dan één uur sport per week 50% - 68%

Bloeddruk

Bovendruk 46% - 63%

Onderdruk 46% - 67%

Cholesterol

LDL-cholesterol 77% - 83%

HDL-cholesterol 61% - 80%

Overgewicht

Body mass index 66% - 76%

Diabetes

Bloedsuikergehalte 50%

Insulinegehalte 20% - 25%

Stollingsfactoren

Fibrinogeen 39%

Plasminogeen activator 67%

Von Willebrand-factor 72%

Hartsturing

Hartfrequentie 37% - 48%

Sympatische hartsturing (PreEjectiePeriod) 40% - 62%

Parasympatische hartsturing (RespiratoireSinusAritmie) 40% - 54%

Stress

Type A-gedrag 45%

Type D-gedrag 52%

Depressie 40%

Schattingen kunnen variëren omdat ze afkomstig zijn uit verschillende NTR-
studies, waarbij in de ene studie bijvoorbeeld een -uurs meting werd ver-
richt en in de andere studie een rustmeting in het laboratorium van de VU.
Schattingen kunnen soms ook licht verschillen tussen mannen en vrouwen en
tussen jongvolwassen tweelingen en tweelingen van middelbare leeftijd.
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Migraine:

hoofdpijnonderzoek bij tweelingen

Lannie Ligthart

Dit hoofdstuk gaat over hoofdpijn, met name over migraine. Eerst wordt be-
sproken wat migraine precies is en wat er bekend is over de achterliggende
oorzaken van deze aandoening. Daarna wordt, aan de hand van voorbeelden
uit het tweeling- en familieonderzoek, ingegaan op de invloed van genetische
factoren op het ontstaan van migraine.
Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn gehad. Dit kan variëren van een

zeurend hoofdpijntje dat een paar uur duurt, tot zeer pijnlijke en langdurige
aanvallen waarbij iemand dagenlang in bed ligt. Er zijn vele soorten hoofd-
pijn, maar de bekendste en meest voorkomende typen hoofdpijn zijn de zo-
genaamde ‘spanningshoofdpijn’ en migraine. Van spanningshoofdpijn wordt
vaak gezegd dat het voelt alsof er een ‘band om je hoofd’ zit. De pijn is door-
gaans licht tot matig en de duur verschilt sterk per persoon. Bij sommige
mensen duurt de hoofdpijn een half uur, bij anderen kan hij dagen tot zelfs
weken aanhouden. Als iemand vaker wel dan niet spanningshoofdpijn heeft,
wordt dit ‘chronische spanningshoofdpijn’ genoemd.
Migraine onderscheidt zich van spanningshoofdpijn door een aantal type-

rende kenmerken. De hoofdpijn is meestal zwaarder en wordt vaak verergerd
door lichamelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld traplopen. Ook hebben men-
sen met migraine vaak last van bijverschijnselen als misselijkheid of overge-
ven en overgevoeligheid voor licht en geluid. Tijdens een typische migraine-
aanval zal een patiënt dan ook het liefst in bed kruipen met de gordijnen
dicht. Verder zit de hoofdpijn in veel gevallen aan één kant van het hoofd en
wordt de pijn vaak omschreven als ‘bonkend’ of ‘kloppend’. De meeste mi-
graineaanvallen duren tussen de vier uur en drie dagen, maar ook migraine
kan in chronische vorm voorkomen.
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Aura

Sommige patiënten hebben voor of tijdens het begin van de hoofdpijnaanval
last van neurologische verstoringen, die auraverschijnselen genoemd worden.
De meeste aura’s zijn visueel van aard. Een patiënt ziet dan bijvoorbeeld flik-
kerende zigzaglijntjes die langzaam groter worden en gepaard gaan met uitval
van een deel van het gezichtsveld (een blinde vlek). Een migraine-aura kan
zich ook anders manifesteren, bijvoorbeeld als een tintelend gevoel in be-
paalde lichaamsdelen, problemen met spreken of in zeldzame gevallen zelfs
verlammingsverschijnselen. Al deze symptomen zijn van tijdelijke aard: ge-
woonlijk duurt een migraine-aura tussen de vijf en zestig minuten.

Diagnose

Het is tot op heden niet mogelijk om door middel van lichamelijk onderzoek
vast te stellen of iemand aan migraine lijdt. Er zijn geen meetbare afwijkingen
die een leidraad kunnen bieden bij het stellen van een diagnose. Daarom is de
arts aangewezen op de klachten die de patiënt zelf rapporteert. Daarbij komt
dat het niet altijd even duidelijk is of een bepaalde combinatie van klachten
wel of niet migraine genoemd mag worden. Soms hebben mensen wel migrai-
ne-achtige klachten, maar slechts in geringe mate. Ze hebben dus ‘een beetje’
migraine. Dit vormde met name een probleem in het wetenschappelijk on-
derzoek naar migraine, omdat het daardoor moeilijk werd om de ene studie
met de andere te vergelijken. Daarom heeft de International Headache Society
diagnostische criteria opgesteld die artsen en onderzoekers kunnen gebruiken
om te bepalen of iemand wel of geen migraine (of een andere vorm van
hoofdpijn) heeft. De patiënt moet last hebben van een bepaald aantal en een
bepaalde combinatie van symptomen om de diagnose te kunnen stellen (zie
Box ). Tegenwoordig worden deze criteria gehanteerd in het merendeel van
de wetenschappelijke studies naar migraine.

Prevalentie

Wie in zijn omgeving rondvraagt wie er wel eens migraine heeft, zal waar-
schijnlijk merken dat hij meer migraine-patiënten kent dan hij dacht. Door-
gaans krijgt binnen een tijdsbestek van een jaar zo’n  tot % van de mensen
minstens één keer een migraineaanval. Dit percentage wordt de ‘prevalentie’
genoemd. Prevalentiecijfers zijn erg afhankelijk van leeftijd. Bij kinderen
komt migraine relatief weinig voor, maar zo rond de puberteit krijgen steeds
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meer mensen er last van. De prevalentie bereikt zijn piek rond het veertigste
levensjaar, om daarna weer geleidelijk af te nemen. Een andere belangrijke
factor is het geslacht: vrouwen hebben twee tot drie keer zo vaak migraine als
mannen. Dit verschil ontstaat echter pas in de puberteit. Voor die tijd ligt de
verhouding ongeveer gelijk. Sommige onderzoeken wijzen er zelfs op dat on-
der kinderen iets meer jongens dan meisjes migraine hebben. Mogelijk komt
dit doordat de aandoening bij jongens gemiddeld iets eerder begint. Op vol-
wassen leeftijd voldoet zo’n –% van de mannen en –% van de vrouwen
aan een volledige migrainediagnose. Als je ook de mensen meerekent die wel
klachten hebben maar net niet aan alle criteria voldoen, bedraagt dat percen-
tage al gauw het dubbele. Het Nederlands Tweelingen Register (NTR) heeft
onlangs een schatting gemaakt van het aantal mensen dat in zijn of haar leven
ooit een keer migraine-achtige hoofdpijn zal krijgen. Uit deze analyse bleek
dat zo’n % van de mannen en % van de vrouwen dit ooit in hun leven
meemaken. Overigens maakt het geen verschil of je een tweeling bent of niet.
Bij tweelingen komt migraine even vaak voor als bij hun broers en zussen die
geen tweeling zijn.
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A Tenminste vijf aanvallen die voldoen aan criteria B-D

B Hoofdpijnaanval duurt 4–72 uur (onbehandeld of niet succesvol behandeld)

C Hoofdpijn voldoet aan twee of meer van de volgende kenmerken:
. Eenzijdig
. Kloppend, pulserend, bonzend
. Matig tot ernstig van intensiteit
. Wordt verergerd door normale lichamelijke inspanning (bijv. lopen

of traplopen) of leidt tot het vermijden hiervan
D Gedurende de hoofdpijn minstens één van de volgende symptomen:

. Misselijkheid en/of braken
. Overgevoeligheid voor licht en geluid

E Hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening

Box : De diagnostische criteria voor migraine zonder aura. De criteria voor migraine met
aura zijn ongeveer hetzelfde, aangevuld met auraverschijnselen. In het geval van migraine
met aura moet een patiënt minimaal twee aanvallen hebben gehad om de diagnose te krij-
gen. (© International Headache Society, .)



Figuur : Schatting van het aantal mensen dat ooit migraine-achtige hoofdpijn zal krijgen.
Op de horizontale as staat de leeftijd, op de verticale as het gedeelte van de bevolking dat
nog nooit migraine-achtige hoofdpijn heeft gehad. De bovenste lijn geeft de mannen weer,
de onderste de vrouwen. Met de leeftijd neemt het aantal mensen dat nog nooit migraine-
achtige hoofdpijn heeft gehad steeds verder af.

Individuele en maatschappelijke kosten

Migraine is een zeer belastende aandoening, zeker als de aanvallen met enige
regelmaat optreden. Tijdens een echte migraineaanval is een patiënt tot wei-
nig meer in staat, waardoor afspraken moeten worden afgezegd en men zich
ziek moet melden op het werk. Hierop wordt niet altijd met evenveel begrip
gereageerd, want als de patiënt wel op zijn werk is, lijkt hij of zij kerngezond.
Daardoor wil nog wel eens de onterechte indruk ontstaan dat het aanstellerij
is.
De aandoening heeft niet alleen grote impact op het leven van individuele

patiënten, maar ook op de maatschappij als geheel. De maatschappelijke kos-
ten zijn onder te verdelen in directe kosten (bijvoorbeeld kosten voor artsen-
bezoek en medicatie) en indirecte kosten (bijvoorbeeld kosten door ziektever-
zuim en verminderde productiviteit op dagen dat men wel werkt). De directe
kosten van migraine zijn naar verhouding laag, onder andere doordat veel
mensen niet snel een arts blijken te bezoeken voor hun migraine. De indirecte
kosten daarentegen zijn enorm. In een studie uit  werden de totale kos-
ten voor Nederland alleen geschat op meer dan  miljard euro. Voor heel
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Europa werden de kosten geschat op  miljard euro. Onderzoek naar deze
aandoening is dus niet alleen voor patiënten, maar ook voor de maatschappij
als geheel van groot belang.

Oorzaken

Geleidelijk aan wordt steeds meer bekend over de mechanismen die migraine
veroorzaken. Hoewel men nog weinig zeker weet, zijn er wel theorieën over
hoe een aanval ontstaat. Over het algemeen wordt gedacht dat migraine be-
gint met overgevoeligheid van de hersenen voor bepaalde prikkels. Mogelijk
wordt dit veroorzaakt door afwijkende concentraties van bepaalde stoffen in
de hersenen. Deze overgevoeligheid van de hersenen zou patiënten gevoelig
maken voor een verschijnsel genaamd cortical spreading depression. Hiervan
wordt gedacht dat het ten grondslag ligt aan de auraverschijnselen die bij
sommige patiënten voorafgaan aan de hoofdpijnaanval. Een aantal jaar voor-
dat dit proces ontdekt werd, beschreef de neuroloog Karl Lashley zijn eigen
visuele aura, dat bestond uit een blinde vlek met een flikkerende rand, die zich
langzaam door zijn gezichtsveld verplaatste. Hij vormde de theorie dat de
blinde vlek waarschijnlijk veroorzaakt werd door een gebied in de visuele her-
senschors waar de hersenactiviteit onderdrukt werd. De flikkerende rand om
de blinde vlek heen werd, dacht hij, veroorzaakt door een aangrenzend gebied
waar de hersenactiviteit juist verhoogd was. Op basis van de snelheid waar-
mee de vlek zich door zijn gezichtsveld verplaatste, berekende hij dat deze
golf van afwijkende hersenactiviteit zich met een snelheid van ongeveer 

mm per minuut door de hersenschors moest verplaatsen. Enige jaren later
werd precies zo’n proces waargenomen in de hersenen van een konijn, waar-
mee werd bevestigd dat dit proces bij dieren inderdaad bestond, dus wellicht
ook bij mensen. Inmiddels hebben experimenten aangetoond dat bij mensen
inderdaad een dergelijk proces optreedt tijdens een aanval van migraine met
aura.
Het is nog onduidelijk waardoor de hoofdpijn ontstaat bij een migraine-

aanval. Wat we wel weten, is dat de pijn veroorzaakt wordt door een ontrege-
ling in het trigeminovasculaire systeem. Dit is een systeem in de hersenen
waar onder meer delen van de hersenstam en de vijfde hersenzenuw (de ner-
vus trigeminus) deel van uitmaken. De nervus trigeminus heeft onder andere
vertakkingen naar de hersenvliezen. De activering van het trigeminovascu-
laire systeem gaat gepaard met iets wat lijkt op een ontstekingsreactie rond
de bloedvaten van de hersenvliezen. Ook zijn er aanwijzingen dat bepaalde
delen van het trigeminovasculaire systeem tijdens een aanval overgevoelig
worden voor sensorische prikkels, een proces dat sensitisatie wordt genoemd.
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Dit zou kunnen verklaren waarom de hoofdpijn erger wordt bij bijvoorbeeld
traplopen en niezen, activiteiten die de druk in de schedel verhogen, maar
normaal gesproken niet pijnlijk zijn.

Genetica

Het is een bekend gegeven dat migraine in bepaalde families veel voorkomt.
Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de aandoening
voor een aanzienlijk deel genetisch bepaald is. Iemand die een broer, zus of
ouder met migraine heeft, heeft een verhoogde kans om het zelf ook te krij-
gen. En voor mensen met een eeneiige tweelingbroer of -zus met migraine is
die kans zelfs nog groter. Een van de grootste studies naar de erfelijkheid van
migraine is uitgevoerd door het NTR in samenwerking met een aantal andere
grote tweelingregisters in Europa en Australië. In deze studie werden gege-
vens van tweelingen uit Australië, Denemarken, Finland, Nederland, Zweden
en Groot-Brittannië gecombineerd voor een grote analyse waarin werd bere-
kend hoe belangrijk erfelijke factoren zijn bij het ontstaan van migraine. In de
individuele landen liepen schattingen van de erfelijkheid uiteen van % in
Australië tot % in Denemarken. Gebaseerd op de gegevens van alle landen
samen (in totaal . tweelingparen) werd de erfelijkheid van migraine ge-
schat op % (zie Tabel ). Dat wil zeggen dat de verschillen tussen mensen
op het punt van migraine voor ongeveer de helft terug te voeren waren op
verschillen in genetische aanleg. De rest van de variatie bleek te worden ver-
klaard door omgevingsfactoren die per individu verschillend zijn. Omge-
vingsfactoren die tweelingen met elkaar gemeen hebben, zoals de gezinsom-
geving, lijken bij migraine geen rol te spelen.

Tabel 1. Erfelijkheidsschattingen migraine

Nederland 53% / 52% *

Australië 34%

Finland 41% / 51% *

Denemarken 57%

Groot-Brittannië 41%

Zweden 44%

Totaal 46%
Schattingen van de erfelijkheid van migraine in diverse Europese en Australische twee-
lingstudies. Verschillen tussen de landen kunnen optreden doordat er verschillen tussen
de populaties bestaan, maar ook doordat de studies op verschillende manieren zijn uitge-
voerd (bijvoorbeeld met vragenlijsten of door middel van telefonische interviews).
* Opgesplitst in twee groepen: jongere en oudere tweelingen.
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Tot op heden is relatief weinig bekend over de genen die bij migraine betrok-
ken zijn. Er bestaat wel een zeldzame en zeer ernstige variant van migraine
met aura die in verband is gebracht met een aantal genen. Deze aandoening
wordt familiaire hemiplegische migraine (FHM) genoemd. Bij patiënten met
FHM treedt tijdens de migraineaanval halfzijdige verlamming (hemiplegie)
op. In een aantal FHM-families bleek deze aandoening veroorzaakt te worden
door afwijkingen in een gen op chromosoom  met de naam CACNAA. In
andere families bleken mutaties in het ATPA-gen op chromosoom  de oor-
zaak te zijn. Recenter werd zelfs nog een derde gen gevonden dat betrokken is
bij FHM, het SCNA-gen, gelegen op chromosoom . Het is dus mogelijk dat
afwijkingen in verschillende genen tot dezelfde aandoening leiden. Hoe de
gevonden afwijkingen precies leiden tot het ontstaan van migraine is nog niet
bekend, maar wat deze genen met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal
eiwitten produceren die betrokken zijn bij het transport van bepaalde stoffen
via het celmembraan. Dit is een belangrijke aanwijzing, die onderzoekers mo-
gelijk kan helpen om te verklaren hoe een migraineaanval ontstaat.
Bij de meer alledaagse vormen van migraine zijn waarschijnlijk veel meer

genen betrokken dan bij FHM. ‘Gewone’ migraine is een zogenaamde com-
plexe aandoening. Dat wil zeggen dat een groot aantal genen samen verant-
woordelijk is voor het ontstaan van de klachten. Het is daarbij bovendien
mogelijk dat er interactie is tussen genen, dat wil zeggen dat het effect van
een gen afhankelijk is van de werking van een ander gen. Dit maakt het voor
gewone migraine een stuk ingewikkelder om erachter te komen welke rol de
diverse genen spelen bij de aandoening.
Ook het NTR is bezig met onderzoek naar de genen die betrokken zijn bij

migraine. Dit onderzoek wordt gedaan met behulp van DNA dat wordt ver-
zameld bij tweelingen en hun ouders, broers en zussen. Eenvoudig gezegd
wordt er gekeken of broers en zussen die beiden migraine hebben, ook ge-
netisch gezien meer op elkaar lijken. Dit wordt bekeken op heel veel verschil-
lende plekken in het genoom. Als blijkt dat familieleden met migraine op een
bepaalde plek op een chromosoom meer op elkaar lijken dan familieleden
zonder migraine, is er sprake van wat in vaktermen linkage (‘koppeling’)
wordt genoemd. Dit betekent dat er zich in dat gebied een gen zou kunnen
bevinden dat een rol speelt bij migraine. In het onderzoek waar het NTR
momenteel aan werkt, zijn aanwijzingen gevonden dat er mogelijk linkage is
in het gebied waar ook het ATPA-gen ligt, wat erop zou kunnen wijzen dat
dit gen niet alleen een rol speelt bij FHM, maar ook bij gewone migraine. Ook
in andere studies zijn aanwijzingen gevonden voor betrokkenheid van FHM-
genen bij niet-hemiplegische migraine.
Als er vermoedens zijn dat een bepaald gen interessant is, moet vervolgens

worden aangetoond dat mensen met een bepaalde variant van dit gen vaker

Migraine: hoofdpijnonderzoek bij tweelingen

213



dan gemiddeld migraine hebben. Maar hoe komen we erachter welke genen
interessant zijn? Soms liggen er in het ‘verdachte’ gebied een heleboel genen,
die op allerlei manieren een rol zouden kunnen spelen. Om interessante kan-
didaat-genen te identificeren maken onderzoekers meestal gebruik van infor-
matie die ze al hebben over de werking van een aandoening. In het geval van
migraine zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan genen die betrokken zijn
bij het transport van stoffen via het celmembraan, omdat we al weten dat
soortgelijke genen betrokken zijn bij FHM. Een andere mogelijkheid is om te
kijken naar aandoeningen die gerelateerd zijn aan migraine. Zo weten we bij-
voorbeeld dat migrainepatiënten een verhoogde kans hebben op een aantal
andere aandoeningen, waaronder depressie en epilepsie. Zou het kunnen zijn
dat deze aandoeningen (deels) door dezelfde genen worden veroorzaakt?

Comorbiditeit

Het vaak samen voorkomen van twee aandoeningen wordt in de vaklitera-
tuur comorbiditeit genoemd. Er is veel onderzoek gedaan naar comorbiditeit
van migraine met allerlei aandoeningen en persoonlijkheidskenmerken. De
meeste studies richten zich op psychiatrische stoornissen zoals depressie en
angststoornissen. Maar ook naar niet-psychiatrische aandoeningen als epilep-
sie, astma, overgewicht en beroertes wordt veel onderzoek gedaan.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen die migraine hebben,

vaker dan gemiddeld depressief zijn. Ook in de gegevens van het NTR is dit
zichtbaar. Mensen die in de NTR-vragenlijsten veel migrainesymptomen rap-
porteerden, hadden ook een duidelijk hogere score op de depressie-vragen-
lijst. Dit gold zowel voor mannen als voor vrouwen. Een andere, aan depressie
gerelateerde eigenschap die het NTR onderzocht heeft, is neuroticisme. Dit is
een persoonlijkheidskenmerk dat het beste te omschrijven is als ‘emotionele
instabiliteit’. Mensen die hoog scoren op neuroticisme hebben de neiging snel
angstig, boos of somber te worden en zijn minder goed in staat om met tegen-
slagen of stress om te gaan dan andere mensen. Uit de gegevens van het NTR
blijkt dat mensen met migraine gemiddeld hoger scoren op de neuroticisme-
vragenlijst dan mensen zonder migraine. Hoe dit komt, is op dit moment nog
onduidelijk. Een mogelijke verklaring zou zijn dat mensen die vaak migraine
hebben, hier somber van worden. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat er
sprake is van een gemeenschappelijke oorzaak. Uit een Amerikaans onder-
zoek bleek bijvoorbeeld dat mensen met migraine meer kans hebben om later
depressief te worden, maar het omgekeerde geldt ook: depressieve mensen
hebben een grotere kans om later migraine te krijgen. Mogelijk komt dit
doordat een bepaalde combinatie van genen of een bepaalde omgevingsfactor
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mensen gevoelig maakt voor beide aandoeningen. Dit is een van de vragen
waarnaar het NTR de komende tijd meer onderzoek wil gaan doen.
Overgewicht is een ander kenmerk waarvan sommige onderzoekers ver-

moeden dat het samenhangt met migraine. In een Amerikaanse studie bleek
migraine onder mensen met overgewicht weliswaar niet vaker voor te komen,
maar de aanvallen werden door hen wel ervaren als ernstiger, frequenter en
meer belemmerend. Ook dit heeft het NTR onderzocht in haar eigen data.
Hiervoor werd van alle deelnemers de ‘body mass index’ (BMI) bepaald.
Deze wordt berekend door het gewicht (in kilo’s) te delen door het kwadraat
van de lengte (in meters). De uitkomst geeft weer of iemand een gezond ge-
wicht heeft voor zijn lengte. Uit de gegevens van het NTR bleek, net als in de
Amerikaanse studie, dat mensen met een hoge BMI niet vaker migraine had-
den dan mensen met een normale of lage BMI. De andere bevindingen van de
Amerikaanse studie werden niet bevestigd door de NTR-gegevens. Mensen
met overgewicht hadden geen zwaardere hoofdpijn en ook de frequentie van
hun hoofdpijnaanvallen was niet of nauwelijks hoger dan bij mensen met een
normaal gewicht. Het is dus nog onduidelijk of er echt een verband is tussen
de ernst van migraineaanvallen en overgewicht, maar het lijkt erop dat het in
elk geval geen heel sterk verband is.
Een interessant en actueel voorbeeld van een aandoening die lijkt samen te

hangen met migraine, is epilepsie. Dat er een verband bestond tussen migrai-
ne en epilepsie was al langer bekend. Epilepsiepatiënten bleken vaker dan ge-
middeld migraine te hebben en onder migrainepatiënten bleek vaker dan ge-
middeld epilepsie voor te komen. Ook lijken migraine en epilepsie in
sommige opzichten op elkaar. Beide aandoeningen treden aanvalsgewijs op
en ook de stadia binnen deze aanvallen vertonen overeenkomsten. Zo komen
ook bij epilepsiepatiënten aura’s voor, hoewel de symptomen hiervan anders
zijn dan die van migraine-aura’s. Wat het verband tussen migraine en epilep-
sie nog interessanter maakt, is het feit dat een van de FHM-genen, namelijk
het SCNA-gen, eerder al in verband is gebracht met epilepsie. Blijkbaar kun-
nen afwijkingen in dit gen leiden tot symptomen van zowel epilepsie als mi-
graine. Het is niet ondenkbaar dat er meer genen zijn die betrokken zijn bij
zowel epilepsie als migraine.
Ontdekkingen als deze geven onderzoekers waardevolle aanwijzingen in

welke richting ze moeten zoeken. De laatste jaren is grote vooruitgang ge-
boekt in het onderzoek naar migraine. Gezien de complexiteit van de aandoe-
ning zal er echter nog heel wat werk verzet moeten worden voor we de onder-
liggende processen volledig zullen kunnen verklaren. Door middel van
onderzoek onder tweelingen en hun families hoopt het NTR een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek naar deze veel voorkomende en
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ernstige aandoening, zodat deze in de toekomst hopelijk beter behandeld of
misschien zelfs genezen kan worden.
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Intelligentieonderzoek bij tweelingen

Daniëlle Posthuma

Intelligentie

Al meer dan een eeuw houden onderzoekers zich bezig met het meten van de
mentale capaciteiten, ofwel de ‘intelligentie’ van de mens. In  werd de
eerste officiële intelligentietest gepubliceerd door de Franse psycholoog Al-
fred Binet (de Binet-Simon intelligentieschaal). Deze test werd voornamelijk
gebruikt om kinderen die moeite hadden met leren op school te identificeren.
In  werd door de Duitse psycholoog William Stern het intelligentiequoti-
ent (IQ) geïntroduceerd. Het IQ is een maat voor de mentale leeftijd van een
persoon en wordt berekend op basis van de formule ‘ x de mentale leeftijd
gedeeld door de chronologische leeftijd’. Een kind van tien dat qua mentale
vaardigheden gelijkstaat aan een twaalfjarige, heeft een IQ van ( x )/ =
. Het IQ geeft dus aan in hoeverre iemands mentale capaciteiten overeen-
komen met of afwijken van die van leeftijdgenoten. In  werd door de
Amerikaan Lewis Terman een verbeterde versie van de test van Binet gepu-
bliceerd: de Stanford-Binet Intelligentieschaal, die momenteel nog steeds als
basis dient voor veel intelligentietesten. David Wechsler, een andere Ameri-
kaan, publiceerde in  de eerste IQ-test voor volwassenen: de Wechsler
Adult Intelligence Scale (WAIS). Aangepaste versies van deze test worden nog
steeds wereldwijd gebruikt om de intelligentie te meten.
Intelligentietesten worden zo geschaald dat een IQ van  gemiddeld is.

Mensen scoren echter zeer verschillend op intelligentietesten. Ongeveer ,%
van de bevolking heeft een IQ van minder dan . Personen met een IQ tus-
sen de – worden aangeduid als minderbegaafd, personen met een IQ tus-
sen de  en  zijn van gemiddeld niveau, personen met een IQ tussen de
– zijn de meerbegaafden (–) en de hoogbegaafden hebben een IQ
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boven de . Bijna tweederde van de bevolking heeft een ‘gemiddeld IQ’ (zie
Figuur ).

Box 1. De definitie van intelligentie

Er bestaat nog altijd discussie over wat intelligentie nu eigenlijk is. Om hier enige
duidelijkheid in te verschaffen is in 1994 een definitie van intelligentie geformuleerd
die is ondertekend door 52 prominente psychologen (gepubliceerd in Gottfredson,
1997). Vrij vertaald luidt deze definitie als volgt:

‘Intelligentie is een zeer algemene mentale vaardigheid die onder andere inhoudt: het
redeneervermogen, het planningsvermogen, het vermogen problemen op te lossen, het
abstracte redeneervermogen, het vermogen complexe ideeën te begrijpen, en het vermo-
gen om snel te leren uit ervaring. Intelligentie is niet gelijk aan kennis uit boeken, wat
slechts een zeer eenzijdige academische vaardigheid is. Intelligentie is ook niet het vermo-
gen om intelligentietesten goed te kunnen uitvoeren. Intelligentie is daarentegen een veel
bredere, veelomvattende vaardigheid die ons in staat stelt onze omgeving te begrijpen, een
betekenis te geven aan dingen en gebeurtenissen en te beslissen wat voor actie we moeten
ondernemen.’

Figuur : Normaalverdeling van intelligentie in de populatie
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Waarom verschillen mensen in intelligentie?

Tweeling- en familieonderzoek naar intelligentie houdt zich al jaren bezig
met de vraag waarom mensen verschillen in intelligentie. Oorzaken van deze
verschillen kunnen worden gezocht in de omgeving of in de genen. Omge-
vingsfactoren die kunnen leiden tot verschillen in intelligentie tussen mensen
zijn bijvoorbeeld de aan- of afwezigheid van jodium in het voedsel, de mate
waarin men toegang heeft tot kennisbronnen (bibliotheek, internet) of het
belang dat aan kennis en leren wordt gehecht binnen het gezin. Genetische
invloeden zijn bijvoorbeeld bepaalde varianten van genen die ervoor zorgen
dat iemand makkelijker nieuwe informatie kan onthouden of zich beter kan
concentreren.
Met tweeling- en familieonderzoek kan worden onderzocht wat de rela-

tieve bijdrage is van genen en omgevingsfactoren. Schattingen voor de erfe-
lijkheid van intelligentie lopen uiteen van ongeveer % bij kinderen tot wel
% bij volwassenen (zie Figuur ). Opvallend is dat op jonge leeftijd verschil-
len in intelligentie tussen personen grotendeels worden verklaard door ver-
schillen in de omgeving, terwijl op volwassen leeftijd verschillen in intelligen-
tie voornamelijk worden verklaard door verschillen in de genen.

Figuur : Oorzaken van individuele verschillen in intelligentie in verschillende leeftijds-
groepen
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Zijn tweelingen net zo intelligent als ‘eenlingen’?

De erfelijkheidsschattingen uit Figuur  zijn gebaseerd op gegevens die zijn
verzameld bij eeneiige en twee-eiige tweelingen. Vaak wordt echter gezegd
dat intelligentiegegevens van tweelingen niet kunnen worden gebruikt om
iets te zeggen over de algemene bevolking, die grotendeels uit ‘eenlingen’ be-
staat.
Tweelingzwangerschappen brengen meer risico’s met zich mee en vaak zijn

tweelingen prematuur en is het geboortegewicht van tweelingen lager dan dat
van eenlingen. Een te laag geboortegewicht zou op latere leeftijd kunnen lei-
den tot allerlei lichamelijke consequenties, inclusief een verminderd mentaal
vermogen. Daarnaast wordt vaak gezegd dat een tweeling in de familie veel
stress kan veroorzaken, waardoor de gezinsomgeving minder optimaal zou
functioneren, met alle mogelijke consequenties voor de mentale ontwikkeling
van de tweeling.
In de jaren zeventig is in Groot-Brittannië een groot onderzoek uitgevoerd

waarin . eenlingen werden vergeleken met  tweelingparen en  drie-
lingen. Mentale testscores van kinderen uit de hoogste klas van de lagere
school gaven aan dat tweelingen gemiddeld , IQ-punten lager scoren dan
eenlingen. Drielingen scoorden zelfs , punten lager dan eenlingen. Op dit
onderzoek is later veel kritiek gekomen: de families van eenlingen en twee-
lingen waren niet met elkaar te vergelijken: tweelingen en eenlingen verschil-
den dus in meer aspecten dan alleen het tweeling-zijn. Latere studies waarin
tweelingen werden vergeleken met gewone broers en zussen uit hetzelfde ge-
zin, toonden aan dat er geen verschillen zijn tussen het IQ van eenlingen en
tweelingen op volwassen leeftijd. De gegevens die voor het Britse onderzoek
zijn gebruikt, dateren bovendien uit de jaren zestig en zeventig. In die tijd
waren tweelinggeboorten problematischer dan momenteel het geval is en
leidden zij ook vaker tot bijvoorbeeld zuurstoftekort tijdens de geboorte. Een
recent onderzoek waarin IQ-scores van . Nederlandse eenlingen wer-
den vergeleken met die van  Nederlandse tweelingenkinderen die tussen
 en  naar school gingen, liet zien dat tot een jaar of tien tweelingen
gemiddeld , tot , IQ-punten lager scoren dan eenlingen. Op twaalfjarige
leeftijd scoren tweelingen echter , IQ-punt hoger dan eenlingen. Dit zijn
betekenisloos kleine verschillen en de momenteel heersende opvatting is dan
ook dat tweelingen en eenlingen even slim zijn.
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Aspecten van intelligentie

Volgens de definitie van intelligentie in Box  bestaat intelligentie uit meer-
dere aspecten. In Tabel  wordt een overzicht gegeven van de erfelijkheid van
een aantal aspecten van intelligentie.

Tabel 1 Erfelijkheid van verschillende aspecten van intelligentie voor volwassen in
Nederland (~ 26 jaar).

Erfelijkheid

Algemeen IQ 86 %

Verbaal IQ 85 %

Performaal IQ 69 %

Verbaal begrijpen 83 %

Werkgeheugen 71 %

Perceptuele organisatie 68 %

Informatieverwerkingssnelheid 66 %

Volume witte stof 87 %

Volume grijze stof 82 %

Volume van de kleine hersenen 89 %

Inspectietijd 46 %

Reactietijd 43 %

Vrijwel al deze aspecten blijken in meer of mindere mate door genen te wor-
den beïnvloed. Uit onderzoek is tevens bekend dat verschillende aspecten van
intelligentie, zoals het werkgeheugen, het aandachtsvermogen of de rekenca-
paciteit, nauw met elkaar samenhangen. Als iemand goed is in één van deze
aspecten, is hij waarschijnlijk ook goed in de andere aspecten.

Intelligentie en informatieverwerkingssnelheid

Een van de meest onderzochte aspecten van intelligentie is het reactievermo-
gen. Al aan het einde van de negentiende eeuw werd door Francis Galton ge-
suggereerd dat mensen met een snelle reactietijd slimmer zijn dan mensen
met een relatief trage reactietijd. Deze hypothese is inmiddels in vele onder-
zoeken getoetst en bevestigd. Verschillen in reactietijd verklaren ongeveer –
% van de verschillen in intelligentie. Snellere mensen zijn dus over het alge-
meen ook iets slimmer, al is deze samenhang zwak en is het bijvoorbeeld niet
mogelijk om op grond van iemands reactietijd een juiste schatting van het IQ
te maken. Deze bevindingen zijn inmiddels samengevat in de zogenaamde
‘informatieverwerkingssnelheids-hypothese van intelligentie’. Volgens deze
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hypothese werken de hersenen van mensen die slimmer zijn, sneller dan die
van mensen die minder slim zijn. Waarom de hersenen sneller werken is nog
niet bekend, maar volgens de hypothese zou dat kunnen komen door efficiën-
tere verbindingen tussen de zenuwcellen, of een betere elektrische geleiding
van de zenuwuitlopers in de hersenen.
Deze hypothese wordt verder ondersteund door de relatie tussen inspectie-

tijd en intelligentie. Inspectietijd is de tijd die iemand nodig heeft om alle
informatie uit een simpel figuur op te nemen. Zo’n figuur bestaat bijvoor-
beeld uit twee verticale strepen die aan de bovenkant zijn verbonden door
een horizontale streep (de Griekse hoofdletter П, pi). Een van de twee vertica-
le strepen is echter langer dan de ander (zie Figuur ).

Figuur : Figuur dat wordt gebruikt om inspectietijd te meten.
De П-figuur (a) wordt met variabele tijd aangeboden en daarna verborgen met een zoge-
naamd masker (b). De aanbiedingstijd wordt gevarieerd op grond van de correctheid van
de respons die aangeeft welk been het langst is. De aanbiedingstijd die een persoon nodig
heeft om in % van de plaatjes het juiste antwoord te geven is de inspectietijd van die
persoon.

De tijd gedurende welke een persoon de П-figuur mag bekijken, wordt ge-
varieerd. Hem of haar wordt dan gevraagd om te bepalen welke verticale lijn
(de linker of de rechter) het langst is. Het gaat hierbij niet om een snelle reac-
tie, maar om de aanbiedingstijd waarbij een persoon nog tot een juiste beslis-
sing kan komen. Sommige mensen hebben slechts  milliseconde nodig om
een juiste beslissing te kunnen maken, terwijl anderen met  milliseconde
pas een juiste beslissing nemen. Hoe korter de tijd is die iemand nodig heeft
om nog een juiste beslissing te nemen, hoe slimmer hij over het algemeen is.
Verschillen in inspectietijd verklaren ongeveer –% van de verschillen tus-
sen personen in intelligentie. Ook deze samenhang is niet heel sterk, maar
wordt wel in verschillende onafhankelijke onderzoeken gevonden. De oor-
zaak van de samenhang tussen intelligentie en inspectietijd, en tussen intelli-
gentie en reactietijd kan helemaal worden teruggevoerd op de aanwezigheid
van genen die voor beide soorten eigenschappen (intelligentie en informatie-
verwerkingssnelheid) van belang zijn.
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Intelligentie en breinvolume

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen verschillen in
intelligentie en anatomische verschillen tussen mensen. De bekendste en
meeste robuuste bevindingen zijn verschillen in het hersenvolume. Terwijl
vroeger de omvang van de hersenen met een centimeter om het hoofd werd
gemeten, kunnen we tegenwoordig met geavanceerde ‘brein-imaging’-tech-
nieken op een veel nauwkeurigere manier het volume van de hersenen bepa-
len (zie het volgende hoofdstuk). Vaak wordt er dan een onderscheid gemaakt
in het volume van de cellichamen van de hersencellen (de ‘grijze stof’) en het
volume van de zenuwuitlopers (de ‘witte stof’). Zowel de hoeveelheid grijze
als witte stof hangen samen met intelligentie: meer grijze en witte stof gaat
samen met een hogere IQ-score. Deze relatie is echter zeer zwak; verschillen
in breinvolume verklaren slechts  tot % van de verschillen tussen mensen
in intelligentie. Ook hierbij geldt dat er genen zijn die zowel breinvolume als
intelligentie beïnvloeden. Een recent samenwerkingsverband tussen het Ne-
derlands Tweelingen Register en het Universitair Medisch Centrum Utrecht
heeft laten zien dat er specifieke gebieden in ons brein zijn die samenhangen
met intelligentie en die in hoge mate worden beïnvloed door genen. In Figuur
 zijn deze gebieden weergegeven.

Figuur : Aanwijzingen voor een gedeelde genetische oorsprong voor breinvolume en in-
telligentie (uit: Hulshoff Pol et al., ). VIQ = verbaal IQ; PIQ = performaal IQ; MZ =
eeneiige tweelingen; DZ = twee-eiige tweelingen.
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In deze figuur wordt met kleur de hoogte van de zogenaamde cross-trait/
cross-twin-correlatie weergegeven voor eeneiige (MZ) en twee-eiige (DZ)
tweelingen. De hoogte van de cross-trait/cross-twin-correlatie geeft aan in
hoeverre het breinvolume van de ene helft van een tweeling kan voorspellen
wat het IQ is van de andere helft. Wanneer deze voorspelling voor eeneiige
tweelingen beter is dan voor twee-eiige tweelingen, zoals in Figuur  het geval
is, wijst dat erop dat er genen zijn die zowel breinvolume als intelligentie be-
invloeden.

Het zoeken naar genen voor intelligentie

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers van het Nederlands Tweelingen
Register geprobeerd om te achterhalen welke genen van belang zijn voor in-
telligentie. Dit zal leiden tot een beter begrip van bepaalde aandoeningen en
helpen bij het vinden van de juiste behandeling van aandoeningen die samen-
hangen met intelligentie, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme of ADHD.
Het erfelijk materiaal van de mens wordt ook wel het menselijk genoom

genoemd. Dit genoom bevat  paar chromosomen, die van chromosoom –
 zijn ingedeeld op grootte. Chromosoom  en  zijn de zogenaamde ge-
slachtschromosomen (X en Y), die ons geslacht bepalen. Van elk paar chro-
mosomen is de ene helft overgeërfd van moeders kant en de andere helft van
vaders kant. In totaal bevat ons genoom ongeveer .–. genen. Deze
genen reguleren allerlei lichamelijke functies, zoals de kleur van onze ogen, de
lichaamslengte en huidkleur, maar ook bijvoorbeeld onze gevoeligheid voor
nicotineverslaving of de manier waarop ons lichaam reageert op stress. Op elk
chromosoom liggen honderden genen. De zoektocht naar genen voor intelli-
gentie is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt, dankzij de vele
technologische ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire genetica.
Hierdoor is het sinds kort relatief goedkoop om grote groepen mensen te
laten ‘genotyperen’: te bepalen welke genetische varianten men heeft.
De eerste zoektocht in het menselijk genoom naar intelligentie werd uitge-

voerd door een groep in Londen onder leiding van professor Robert Plomin.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat aan het begin van chromosoom  een
of meerdere genen zouden moeten liggen die kunnen verklaren waarommen-
sen verschillen in intelligentie. Vervolgonderzoek wees uit dat het mogelijk
ging om het ‘aldehyde dehydrogenase  family, member A’ of ALDHA-gen
dat de activiteit van het aldehyde-dehydrogenase-enzym reguleert. Een ver-
laagde activiteit van dit enzym zou samenhangen met een verlaging van het
IQ. In  werd met behulp van gegevens van de Nederlandse en Australi-
sche tweelingenregisters wederom een zoektocht over het hele genoom uitge-
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voerd. Ditmaal werd weer bewijs gevonden dat chromosoom  belangrijke
genen voor intelligentie moet bevatten. Daarnaast werd gevonden dat genen
op chromosoom  van belang zouden zijn. In  constateerden ook andere
onderzoekers dat deze chromosomen van belang zijn. Opvallend is dat de ge-
bieden die op chromosomen  en  werden aangewezen, ook de gebieden zijn
waar al eerder genen voor dyslexie, leesstoornissen en autisme leken te liggen.
Wanneer van tevoren al iets bekend is over het soort gen dat mogelijk van

belang is voor intelligentie, kan men ‘kandidaatgen-onderzoek’ doen. Bij kan-
didaatgen-onderzoek wordt gekeken of mensen die verschillende varianten
hebben van een kandidaatgen ook verschillen in hun intelligentie. Uit derge-
lijk onderzoeken is inmiddels bekend geworden dat hét gen voor intelligentie
niet bestaat. Er is dus geen sprake van één of twee genen die ervoor zorgen dat
iemand zwakbegaafd dan wel hoogbegaafd wordt. Een grove schatting is dat
er tenminste twintig tot dertig genen van belang zijn voor intelligentie. Elk
van deze genen kan maar voor een heel klein deel verklaren waarom de een
slimmer is dan de ander. Van al deze mogelijke genen zijn reeds een paar
genen bekend. Een van de bekendste genen die van belang zijn voor intelli-
gentie is het APOE-gen. Dit gen hangt voornamelijk samen met een vermin-
dering van de intellectuele vermogens op latere leeftijd. Het is tevens een van
de belangrijkste factoren die voorspellen of een persoon een verhoogd risico
heeft op het ontwikkelen van dementie. Vooralsnog lijkt dit gen echter niet op
jeugdige of vroeg-volwassen leeftijd te verklaren waarom mensen verschillen
in intelligentie. Andere genen die wel op volwassen leeftijd verschillen in in-
telligentie verklaren, zijn samengevat in Figuur .
Op deze figuur is met rode en oranje balken aangegeven welke gebieden in

het menselijk genoom in meer (rood) en iets mindere (oranje) mate van be-
lang zijn voor intelligentie. Daarnaast zijn de plekken en de namen van de
genen weergegeven die reeds gevonden zijn. Veel van deze genen zijn niet
alleen van belang gebleken voor intelligentie, maar ook voor aandacht
(DRD), werkgeheugen (COMT, BDNF), de ziekte van Alzheimer (CTSD,
BDNF, APOE, PRNP, CBS, COMT), afasie (APOE, PRNP) en mentale retar-
datie (APOE, CBS).
Eén van de meest overtuigende bevindingen is de associatie van intelligen-

tie met het CHRM-gen. Varianten van dit gen zijn inmiddels in drie onaf-
hankelijke grote onderzoeken geassocieerd met verschillen in intelligentie.
Helaas is nog niet bekend wat dit gen precies voor functie heeft in het mense-
lijk brein.
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Figuur : Waar liggen de genen voor intelligentie?
Een weergave van het totale menselijke genoom met daarop aangegeven de gebieden waar
zeer waarschijnlijk genen voor intelligentie liggen. In rood de gebieden die zeer interessant
zijn, in oranje de gebieden die iets minder duidelijk naar voren komen uit eerder onder-
zoek. Namen van genen die al eens in verband zijn gebracht met intelligentie zijn tevens
weergegeven (uit: Posthuma en de Geus, ).

Gen-omgevingsinteracties en -correlaties

Uit Figuur  kwam al naar voren dat op volwassen leeftijd verschillen tussen
mensen in intelligentie voornamelijk kunnen worden verklaard door verschil-
len in de genetische aanleg. Met andere woorden, de erfelijkheidsschatting
van intelligentie voor volwassenen is zeer hoog: %. Zo’n erfelijkheidsschat-
ting is echter gebaseerd op alle effecten die genetisch zijn, inclusief complexe
effecten zoals interacties of correlaties tussen genen en omgevingsfactoren.
Een hoge erfelijkheidsschatting betekent dus niet dat omgevingsfactoren niet
van belang zijn. Het suggereert wel dat wanneer omgevingsfactoren een rol
spelen, zij dat doen in samenwerking met genen. Wanneer er sprake is van
gen-omgevingsinteractie, betekent dit dat de invloed van genen afhankelijk is
van iemands omgeving. Iemand kan bijvoorbeeld door zijn genen meer of
minder gevoelig zijn voor bepaalde gebeurtenissen. Gen-omgevingscorrelatie
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houdt in dat de omgeving waarin iemand zich bevindt niet onafhankelijk is
van zijn genenpakket. Er worden meestal drie vormen van gen-omgevings-
correlatie onderscheiden. Ten eerste de passieve gen-omgevingscorrelatie: die
treedt op wanneer ouders zowel hun genen als een bepaalde omgeving aan
hun kinderen doorgeven, die beiden van invloed zijn op intelligentie. Ouders
kunnen bijvoorbeeld varianten van genen doorgeven aan hun kinderen waar-
door de kinderen het vermogen hebben snel nieuwe informatie op te pikken.
Wanneer die ouders dan ook zelf veel kennis doorgeven aan hun kinderen in
de vorm van de bijvoorbeeld hulp bij huiswerk, dan krijgen deze kinderen
zowel een gunstige omgeving als gunstige genvarianten door. Een tweede
vorm van gen-omgevingscorrelatie is de reactieve vorm: dit betekent dat
mensen in de omgeving op een individu reageren op grond van de genetische
aanleg van dat individu. Als een kind bijvoorbeeld van nature heel leergierig
is, zal hij op school eerder worden gestimuleerd om nog iets extra’s te doen,
dan een kind dat van nature minder geïnteresseerd is. Een derde vorm van
gen-omgevingscorrelatie is de actieve vorm: dit betekent dat elk individu zijn
omgeving uitzoekt op grond van zijn genotype: van nature leergierige mensen
zullen wellicht vaker een boek of krant lezen dan mensen die minder leergie-
rig zijn.
Voor intelligentie is uit onderzoek gebleken dat zowel gen-omgevingsinte-

racties als gen-omgevingscorrelaties een rol spelen. Er is bijvoorbeeld gevon-
den dat de erfelijkheid van intelligentie lager is in gezinnen met een lagere
sociaal-economische status. Dit betekent niet dat het IQ lager is, maar dat
verschillen in intelligentie tussen mensen met een lage sociaal-economische
status meer toe te schrijven zijn aan verschillen in de omgeving (bijvoorbeeld
de mate waarin iemand toegang heeft tot scholing), terwijl verschillen in de
intelligentie bij mensen met een hogere sociaal-economische status meer toe
te schrijven zijn aan verschillen in de genen.

Conclusie

Met behulp van tweelingonderzoek is inmiddels bekend geworden dat ver-
schillen tussen mensen in intelligentie in grote mate kunnen worden ver-
klaard door verschillen in de genen. Er zijn naar schatting zo’n twintig tot
dertig genen die van belang zijn voor intelligentie. Een aantal van deze genen
zijn inmiddels opgespoord, hoewel op dit moment nog niet geheel duidelijk is
wat de biologische functie van deze genen is. Tevens is bekend dat de effecten
van onze genen niet onafhankelijk zijn van de omgeving waarin we ons be-
vinden. Het begrijpen van intelligentie en het antwoord op de vraag waarom
mensen verschillen in intelligentie is tot op heden nog steeds toekomstmu-
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ziek, al worden momenteel alle losse stukken van deze enorme puzzel één
voor één gevonden en in elkaar gepast.
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Kijken in het brein:

MRI-onderzoek bij tweelingen

Dennis van ’t Ent

Medisch beeldvormend onderzoek is een belangrijk hulpmiddel in de genees-
kunde. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van technieken om de bin-
nenkant van het lichaam zichtbaar te maken zonder dat het lichaam geopend
hoeft te worden. Medisch beeldvormend onderzoek wordt gebruikt voor het
stellen van diagnosen, maar wordt ook veel gehanteerd voor wetenschappelijk
doeleinden.
Gedetailleerde weergaven van het lichaamsinwendige werden voor het

eerst goed mogelijk na de ontdekking van de röntgenstraling door Wilhelm
Conrad Röntgen in . Hierdoor kon men röntgenfoto’s gaan maken. Bij
een röntgenfoto wordt een persoon voor een cassette met een fotografische
film gezet en vervolgens blootgesteld aan een bundel röntgenstraling. Er ont-
staat dan een foto van het inwendige lichaam doordat verschillende weefsels
een verschillende doorlaatbaarheid voor deze onzichtbare elektromagnetische
straling hebben (zie Figuur A). Bot laat weinig straling door en blijft daar-
door licht op de foto. Delen van het lichaam die lucht bevatten, zoals de lon-
gen, worden donker afgebeeld omdat zij veel straling doorlaten. Organen,
weefsels en andere lichaamsbestanddelen met een gemiddelde doorlaatbaar-
heid (hersenweefsel, spieren, bloed etc.) krijgen een grijstint.
Rond  werd de conventionele röntgentechniek uitgebreid met compu-

tertomografie (CT). Bij een CT-scan wordt het lichaam vanuit vele posities
doorlicht met röntgenstraling, waarna de computer een driedimensionale
weergave van het lichaamsinwendige kan berekenen (Figuur B). Met behulp
van CT kunnen weefselafwijkingen in drie dimensies en tot op enkele milli-
meters nauwkeurig worden onderzocht. Zowel röntgenfotografie als CT laten
dus vooral de beenderen in het lichaam goed zien en zijn derhalve uitermate
geschikt voor het opsporen van botafwijkingen (botbreuken, botontkalking,
problemen van botgroei etc.) en voor tandheelkundige opnamen. Met de
röntgentechnieken is het ook mogelijk – zij het minder goed – om problemen
in zachte weefsels te herkennen, zoals bijvoorbeeld longtumoren en darmob-
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structies. Hierbij kan de beeldvorming in een aantal gevallen nog verbeterd
worden door toediening van een contrastvloeistof. Een contrastvloeistof is
een stofje dat bijvoorbeeld via de bloedbaan kan worden ingebracht en dat
zich bij voorkeur aan een bepaald soort weefsel hecht (bijvoorbeeld tumor-
weefsel). Doordat het stofje leidt tot een verminderde stralingsdoorlaatbaar-
heid van het weefsel, wordt dat weefsel op de foto beter zichtbaar. Een belang-
rijk nadeel van conventionele röntgenfoto’s en vooral CT (omdat daarvoor
meerdere belichtingen per afbeelding noodzakelijk zijn) zijn de schadelijke
effecten van de ioniserende straling op het lichaam.
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwamen naast röntgen/CT-

scans ook volledig nieuwe medische afbeeldingstechnologieën beschikbaar,
zoals echoscopie, single photon emission computed tomography (SPECT), po-
sitron emission tomography (PET) enmagnetic resonance imaging (MRI).
Echoscopie werkt op basis van ultrasone (voor de mens niet hoorbare) ge-

luidsgolven die het lichaam ingaan. In het lichaam weerkaatsen deze geluids-
golven op grensgebieden tussen de verschillende organen en botstructuren.
De gereflecteerde signalen (echosignalen) kunnen vervolgens door een com-
puter worden omgezet in beelden. Ook kan met echoscopie op basis van het
zogenaamde dopplereffect beweging van deeltjes in het lichaam worden
waargenomen, waarmee bijvoorbeeld verstoringen in de bloedsomloop kun-
nen worden opgespoord (doppler-echo). Tegenwoordig is het door toepas-
sing van geavanceerde computertechnieken eveneens mogelijk om naast vlak-
ke tweedimensionale plaatjes ook driedimensionale beeldreconstructies te
maken. Omdat echoscopie niet belastend is voor de persoon die wordt onder-
zocht en, voor zover bekend, geen schadelijke effecten heeft op het lichaam,
wordt deze techniek bij voorkeur gebruikt voor het onderzoek van de foetus
tijdens de zwangerschap (zie Figuur C).
SPECT en PET zijn verwante methoden die gebruikmaken van stoffen die

radioactieve straling uitzenden. De patiënt krijgt de radioactieve stof (iso-
toop) toegediend via een injectie in het bloed, waarna deze zich in bepaalde
lichaamsdelen nestelt. Waar de isotoop zich heeft verzameld, kan vervolgens
gemeten worden. Afhankelijk van het soort radioactieve stof dat wordt toege-
diend, kan SPECT/PET worden gebruikt voor onder andere het aantonen van
hart- en vaatziekten en tumoren. Met name voor het opsporen van uitzaaiin-
gen in het lichaam zijn SPECT en PET beter geschikt dan conventionele rönt-
gen- of CT-scans. Doordat ook concentraties van bepaalde chemische stoffen
in de hersenen kunnen worden gemeten, spelen deze afbeeldingstechnieken
tevens een voorname rol bij wetenschappelijk hersenonderzoek en het aanto-
nen van verschillende hersenaandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, zie
Figuur D, en de ziekte van Alzheimer).
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Figuur : röntgenopname van de borstkas (A); enkele dwarsdoorsneden van het hoofd met
CT (B); echoscopie van een foetus (C); PET-scans van een gezonde vrijwilliger en een
Parkinson-patiënt (D). De scans tonen aan dat er in de hersengebieden aangegeven door
de witte pijlen bij de Parkinson-patiënt een verminderde concentratie van een bepaalde
chemische stof (dopamine) is.

Voor een MRI-onderzoek wordt de persoon in een scannertunnel geschoven,
die bestaat uit een holle magneet (Figuur ). Door het sterke magneetveld in
de tunnel raken waterstofdeeltjes in de weefsels van het lichaam gemagneti-
seerd. Vervolgens wordt de persoon in de tunnel blootgesteld aan radiogol-
ven, waardoor de waterstofdeeltjes energie gaan opnemen. Na beëindiging
van deze radiogolven wordt de opgenomen energie in het lichaam weer vrij-
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gegeven, ook in de vorm van radiogolven. Afhankelijk van het weefseltype
zijn er kleine verschillen in de golflengte van de uitgezonden signalen. De
golflengte van de uitgezonden radiosignalen verschilt ook per plaats binnen
de scannertunnel. Op basis van golflengte-informatie van de ontvangen sig-
nalen kan de computer van de MRI-scanner plakjes van lichaamsdelen teke-
nen, zoals bijvoorbeeld van het hoofd (Figuur ). Ideaal aan deze techniek is
dat zij volstrekt ongevaarlijk is. Alle effecten op het lichaam worden weer
volledig ongedaan gemaakt als de persoon het magneetveld verlaat.

Figuur : MRI-scans van het hoofd; respectievelijk een serie dwarsdoorsneden van links
naar rechts (A), een enkele dwarsdoorsnede (B) en drie dwarsdoorsneden loodrecht op
elkaar (C).

In de MRI-scans worden weefseltypen weergegeven door verschillende grijs-
waarden. Bot en lucht zijn zwart, omdat deze (vrijwel) geen water bevatten en
daardoor nauwelijks meetbare MRI-signalen afgeven. De MRI-scans kunnen
direct op het oog worden beoordeeld, maar er kunnen ook met de hand of
met behulp van een computer anatomische structuren worden ingetekend
(Figuur ). Op deze manier kan bijvoorbeeld de totale herseninhoud of de
omvang van specifieke hersenstructuren worden berekend. Ook kunnen lo-
kale diktebepalingen van de hersenschors worden uitgevoerd (de hersen-
schors is de buitenste laag van de hersenen, die het overgrote deel van de
hersencellen bevat).
Naast het maken van anatomische afbeeldingen kan met MRI ook de her-

senfunctie worden gemeten. Deze techniek wordt aangeduid als functionele
MRI, of fMRI, en is gebaseerd op het feit dat hersendelen meer zuurstof gaan
verbruiken naarmate ze actiever worden. Als reactie hierop wordt zuurstofrijk
bloed naar deze gebieden in de hersenen gevoerd. Wanneer de persoon in de
scanner een taak uitvoert, kan worden gemeten op welke plaatsen extra zuur-
stofvoorziening plaatsvindt. Dit geeft aan welke hersendelen van de persoon
betrokken zijn bij het uitvoeren van de taak (Figuur ).
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Figuur : MRI-scan met intekening van de hersenen.

Figuur : Functionele MRI tijdens het maken van eenvoudige handbewegingen laat zien
dat de linkerhand wordt aangestuurd door een gebied in de rechterhersenhelft (A) en de
rechterhand door een gebied in de linkerhersenhelft (B). Tijdens het bekijken van plaatjes
wordt het achterste deel van de hersenen actief (C), dit is de visuele hersenschors. Meer
complexe taken, zoals bijvoorbeeld een taak waarbij de persoon iets moet onthouden of
berekenen en dan moet kiezen tussen meerdere antwoordknopjes, vereisen een netwerk
van samenwerkende hersendelen (D). Voor elke uitgevoerde taak tonen de bovenste plaat-
jes de gemeten functionele activering in een geselecteerde plak van de hersenen en de on-
derste plaatjes dezelfde gemeten activering op een driedimensionale reconstructie van de
hersenen.
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MRI-onderzoek bij tweelingen

Omdat de MRI-techniek geen schadelijk effecten op het lichaam heeft en uit-
stekende structurele en functionele beelden oplevert, heeft het Nederlands
Tweelingen Register onlangs met behulp van MRI onderzoek gedaan naar
veranderingen in de hersenstructuur die als gevolg van genetische en omge-
vingsinvloeden optreden bij depressie en attention deficit/hyperactivity disor-
der (ADHD).
Uit recent onderzoek is gebleken dat psychiatrische stoornissen (zoals de-

pressie, ADHD, autisme of schizofrenie) veelal gepaard gaan met onderlig-
gende veranderingen in de hersenstructuur en/of hersenfunctie. Het is ook
bekend dat psychische problemen in het algemeen ontstaan door een combi-
natie van erfelijke (genetische) aanleg en blootstelling aan ongunstige omge-
vingsinvloeden. Bij omgevingsinvloeden kan men bijvoorbeeld denken aan
contact met giftige stoffen, problemen voor, tijdens of direct na de geboorte,
maar ook aan het meemaken van ernstige gebeurtenissen, zoals het verlies
van een baan, echtscheiding etc. Laten we als voorbeeld depressie nemen:
iemand kan een verhoogde erfelijke aanleg hebben om een depressie te krij-
gen, maar pas echt depressief worden nadat hij een ernstige gebeurtenis heeft
meegemaakt. Iemand met een lage erfelijke aanleg voor depressiviteit zal
daarentegen relatief minder snel depressief raken na een ernstige gebeurtenis.
MRI-onderzoek bij tweelingen kan inzichtelijk maken welke hersenverande-
ringen horen bij een erfelijke aanleg voor depressie en welke het gevolg zijn
van omgevingsinvloeden. Als we weten dat de erfelijk aanleg voor depressie
gepaard gaat met veranderingen in bepaalde hersenstructuren, kunnen we
ons in de zoektocht naar risicogenen richten op kandidaat-genen waarvan
bekend is dat ze de ontwikkeling van deze hersengebieden beïnvloeden. Als
we tegelijkertijd weten dat omgevingsinvloeden op depressie gepaard gaan
met veranderingen in (andere) hersenstructuren, kunnen we ons richten op
de omgevingsinvloeden die vooral van invloed zijn op deze hersengebieden.
Het is bijvoorbeeld bekend dat bepaalde hersendelen extra gevoelig zijn voor
zuurstoftekort bij de geboorte.
Voor het MRI-tweelingonderzoek naar psychische stoornissen worden

eeneiige tweelingparen uit het Nederlands Tweelingen Register geselecteerd
op basis van zeer lage of juist zeer hoge scores op vragenlijsten met betrekking
tot het te onderzoeken psychische probleem. Voor depressie en ADHD wor-
den die scores berekend aan de hand van antwoorden op vragen als in de
onderstaande tabel:
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Voorbeelden van vragenlijstitems:

Depressiviteit ADHD

Piekert over nare dingen Gedraagt zich te jong voor zijn/haar leeftijd

Voelt zich gespannen Kan zich niet concentreren

Is in de war Kan niet stil zitten, onrustig of overactief

Is bang Impulsief of handelt zonder na te denken

Voelt zich onrustig Kijkt met een lege of ‘wezenloze’ blik

Maakt zich zorgen Zenuwachtige bewegingen of trekkingen

etc. etc.

Gebaseerd op de vragenlijstscores wordt een onderverdeling gemaakt in drie
groepen: een groep tweelingparen waarvan beide helften een hoog risico lopen
op het onderzochte psychische probleem (deze groep wordt aangeduid als
‘concordant hoog’), een groep tweelingparen waarvan beide helften laag scoren
op het probleem (de groep ‘concordant laag’), en een groep tweelingparen
waarbij de ene tweelinghelft hoog en de andere laag scoort (de groep ‘discor-
dant’). Bij de concordant hoge paren ligt de oorzaak van het psychische pro-
bleem hoogstwaarschijnlijk in de erfelijke aanleg. De tweelingen zijn immers
genetisch identiek en hebben beide hetzelfde probleem. De concordant lage
paren daarentegen hebben waarschijnlijk geen erfelijke aanleg voor het krijgen
van een depressie. Bij geen van beide doet het psychische probleem zich voor.
Door de MRI-hersenbeelden van de concordant hoge paren (erfelijk belast) te
vergelijken met die van de concordant lage paren (erfelijk onbelast) krijgen we
een beeld van de hersenveranderingen die een erfelijke oorsprong hebben. Bij
discordante paren doet het probleem zich maar bij één van de twee voor. Om-
dat de tweelingen eeneiig zijn, kan dat alleen maar veroorzaakt zijn door nade-
lige omgevingsinvloeden waaraan alleen de hoog scorende tweelinghelft heeft
blootgestaan. Een vergelijking van de MRI-hersenbeelden van de hoog en de
laag scorende tweelinghelft geeft derhalve een beeld van hersenveranderingen
die hun oorsprong hebben in omgevingsinvloeden.

Resultaten van de MRI-tweelingstudie naar depressie

De vergelijking van MRI-hersenafbeeldingen van paren met een laag en hoog
erfelijk risico leverde geen aantoonbare verschillen in hersenstructuur op. Dit
is een aanwijzing dat de risicogenen voor depressie niet leiden tot veranderin-
gen in de hersenstructuur. De vergelijking van MRI-hersenafbeeldingen van
discordante paren leverde wel een verschil op: ten opzichte van hun laag sco-
rende tweelingbroer of -zus vertoonden alle tweelingen die hoog scoorden op
depressiviteit een verkleining van een deel van de linkerhippocampus (Figuur
). Omdat de tweelingen genetisch identiek zijn, moet dit zijn veroorzaakt
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door omgevingsinvloeden die slechts één van de tweelingen heeft getroffen
(bijvoorbeeld één of meerdere nare gebeurtenissen).

Figuur : Links een schets van een hersenhelft met de hippocampus omcirkeld. Rechts een
MRI-uitvergroting van het gebied met relatieve volumeverkleining voor de tweelinghelften
van discordante paren die hoog scoren op symptomen van depressiviteit (aangegeven door
het assenkruis).

Eenzelfde verkleining van de linkerhippocampus is ook gevonden bij oorlogs-
veteranen met een posttraumatische stressstoornis. Langdurige stress is een
mogelijke verklaring voor de verkleining van de hippocampus. Stress leidt tot
een verhoogde productie van stresshormonen (met name cortisol) in het bloed,
die celsterfte in de hippocampus kunnen veroorzaken. Normaal remt de hip-
pocampus de productie van deze stresshormonen, maar naarmate de hippo-
campus verder beschadigd raakt, lukt dat minder goed. Er treedt een neer-
waartse spiraal op, waarbij een ontremde productie van het stresshormoon tot
nogmeer celsterfte in de hippocampus leidt etc. Deze vicieuze cirkel kan echter
worden doorbroken. Er zijn overtuigende aanwijzingen dat behandeling met
antidepressievemedicatie het hippocampusvolume weer groter kanmaken.
De hippocampus is een belangrijke structuur die betrokken is bij geheu-

genfuncties van de hersenen. Het verband tussen verandering van de hippo-
campus en depressiviteit ligt mogelijk in het feit dat de hippocampus voorna-
melijk betrokken is bij het geheugen voor emotioneel neutrale gebeurtenissen,
terwijl andere hersengebieden juist belangrijker zijn voor het emotioneel ge-
laden geheugen (zoals herinneringen aan negatieve levensgebeurtenissen). Bij
een verstoring van de hippocampusfunctie kunnen emotioneel (negatief) ge-
laden herinneringen de boventoon krijgen, wat kan leiden tot symptomen
van depressiviteit.

Resultaten van de MRI-tweelingstudie naar ADHD

Op dezelfde manier als bij depressie hebben we ook een MRI-tweelingonder-
zoek naar ADHD gedaan. Daarbij werden veel meer hersenveranderingen ge-
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vonden. Uit de MRI-vergelijking tussen paren die concordant hoog of con-
cordant laag scoorden op een aandachtsproblemenschaal, kwam naar voren
dat het erfelijk risico op ADHD leidt tot verkleiningen in de linker- en rech-
terslaapkwab, de onderkant van de voorhoofdskwab en de achterste pariëtale
hersengebieden (Figuur ).

Figuur : Hersengebieden die een relatieve verkleining vertonen bij tweelingparen die con-
cordant hoog scoren voor ADHD-symptomen ten opzichte van paren die concordant laag
scoren voor ADHD-symptomen.

Bij discordante tweelingparen vertoonden de tweelinghelften met veel aan-
dachtsproblemen ten opzichte van hun broer of zus zonder die problemen
een relatieve verkleining in de rechterslaapkwab en de onderkant van de rech-
tervoorhoofdskwab en in een derde gebied in de linkerachterzijde van de her-
senen (Figuur ).

Figuur : Hersengebieden die een relatieve verkleining vertonen bij de tweelinghelften die
hoog scoren op ADHD-symptomen ten opzichte van hun laag scorende tweelingbroer of
-zus.

Hieruit kunnen we concluderen dat zowel genetische factoren als omgevings-
invloeden op het risico van ADHD leiden tot veranderingen in de hersen-
structuur. Er zijn echter verschillen tussen de effecten van deze twee typen
factoren, zowel ten aanzien van de omvang van de veranderingen als van de
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betrokkenheid van de linker- en rechterhersenhelft. Omgevingsinvloeden lij-
ken vooral de rechterhersenhelft te raken, terwijl een erfelijke aanleg voor
ADHD effecten op beide hersenhelften heeft. Naast deze veranderingen in de
grijze-stoflagen (de delen van de hersenen waarin zich de hersencellen bevin-
den) is er ook gezocht naar veranderingen in de witte stof (de delen van de
hersenen met zenuwvezels die de communicatie tussen de hersengebieden
verzorgen). Een opvallende bevinding hierbij was dat het volume van de lagen
zenuwvezels voor overdracht van visuele (optische) informatie tussen de lin-
ker- en rechterhersenhelft bij genetisch bepaalde aandachtsproblemen was
afgenomen, maar dat dit niet werd gevonden bij aandachtsproblemen ten ge-
volge van omgevingsfactoren.
Het is aannemelijk dat er een relatie is tussen de betrokken hersenstructu-

ren en de aandachtsproblemen en hyperactiviteit (impulsiviteit), aangezien de
aangedane hersengebieden, en de zenuwvezels tussen de gebieden, een rol
spelen bij visuele informatieverwerking en het richten van de aandacht. Ver-
der zijn de voorhoofdskwabben belangrijk voor de impulscontrole (bij jonge
kinderen is het voorste deel van de hersenen, inclusief de onderkant van de
voorhoofdskwab, bijvoorbeeld nog niet volledig ontwikkeld: ze zijn hierdoor
ook impulsiever dan volwassenen). De theorie is dat deze hersengebieden een
gezamenlijk netwerk in de hersenen vormen, dat zorg draagt voor het vast-
houden en het verplaatsen van onze aandacht en voor het onderdrukken van
afleidende prikkels. De MRI-bevindingen wijzen erop dat dit netwerk bij
tweelingen met veel aandachtsproblemen is verstoord, maar dat de verstoring
onder invloed van erfelijke en omgevingsfactoren deels op verschillende
plaatsen in dit netwerk optreedt.

Conclusie

Met behulp van de MRI-techniek kunnen heel gedetailleerde plaatjes van de
hersenstructuur (en hersenfunctie) gemaakt worden. Op basis van (met
name) MRI-studies is er steeds meer bewijs dat psychische problemen ge-
paard gaan met veranderingen in de hersenstructuur en/of de hersenfunctie.
Deze veranderingen ontstaan door een combinatie van erfelijke aanleg en on-
gunstige omgevingsinvloeden. Met MRI-onderzoek bij tweelingen kunnen de
hersenveranderingen die het gevolg zijn van erfelijk aanleg worden onder-
scheiden van de hersenveranderingen die het gevolg zijn van de omgeving.
Toekomstig onderzoek moet de relevante erfelijke en omgevingsinvloeden
nu verder in kaart brengen.
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De toekomst van het tweelingonderzoek

Nicholas G. Martin

Een korte geschiedenis

Het klassieke tweelingonderzoek heeft de afgelopen tachtig jaar een schat aan
informatie opgeleverd op het terrein van de geneeskunde en gedragsweten-
schappen. Met klassiek tweelingonderzoek doel ik op de vergelijking van de
overeenkomsten tussen eeneiige, identieke tweelingen en twee-eiige, niet-
identieke tweelingen. De oorsprong van het wetenschappelijk onderzoek
naar tweelingen gaat terug naar Francis Galton en zijn verhandeling The his-
tory of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture (De
geschiedenis van tweelingen als maatstaf voor de invloed van aanleg en opvoe-
ding) van . Uit deze verhandeling valt op te maken dat Galton nog niet
het precieze onderscheid tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen kende, hoe-
wel dat een jaar of tien eerder door een Franse arts was beschreven. Toch zag
Galton duidelijk wel in dat er een subgroep van tweelingen was die niet alleen
in lichamelijk opzicht een opmerkelijke gelijkenis vertoonden, maar ook in
hun karakter en aanleg voor bepaalde aandoeningen. In de jaren twintig was
het onderscheid tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen en het verschil in
genetische verwantschap in wetenschappelijke kring inmiddels gemeengoed
geworden en eind jaren twintig was het heel gebruikelijk om deze twee typen
tweelingen met elkaar te vergelijken om de mate van genetische invloed af te
leiden. Belangwekkend in dit verband was het essay van Holzinger uit ,
waarin hij als eerste een methode formuleerde om de erfelijkheid te bereke-
nen. Grondig onderzoek van de vroege literatuur op dit terrein wijst uit dat de
eerste verhandeling waarin de gelijkenis tussen eeneiige en twee-eiige twee-
lingen expliciet naast elkaar werd gezet, afkomstig was van de Duitse derma-
toloog Siemens, die zich bezighield met pigmentvlekken en moedervlekken,
een kenmerk waarnaar nog steeds veel onderzoek wordt gedaan, omdat zij
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een risicofactor kunnen vormen voor de ontwikkeling van een melanoom
(een kwaadaardige vorm van huikanker). In  publiceerde Lauterbach een
uitgebreid overzicht van de lichamelijke en geestelijke kenmerken van een-
eiige en twee-eiige tweelingen. Een groot aantal van deze kenmerken wordt
ook nu nog onderzocht.
De populariteit van het tweelingonderzoek ondervond een terugval na de

Tweede Wereldoorlog, toen de gruwelijke tweelingexperimenten van Men-
gele bekend werden. Rechtgeaarde wetenschappers wilden daar begrijpelij-
kerwijs niet mee worden geassocieerd. In de loop van de jaren vijftig en zestig
leidde de ontegenzeggelijke wetenschappelijke waarde van het tweelingonder-
zoek echter tot een rehabilitatie van deze methode als bruikbaar instrument
in het biomedisch onderzoek. Sinds die tijd zijn met behulp van tweelingon-
derzoek vrijwel alle denkbare aspecten van de mens onderzocht: lichamelijke
kenmerken, medische en biochemische aspecten, gedrag, variabelen in de le-
vensuitkomst zoals inkomen, echtscheiding en doodsoorzaak, en zelfs zaken
als televisie kijken en internetgebruik. Veel van de vroege onderzoeken waren
kleinschalig en de reputatie van het tweelingonderzoek als methode had te
lijden onder inconsistente resultaten. Aan het einde van de jaren zestig ver-
keerde het onderzoeksterrein in een crisis.
Een omwenteling in de statistische methoden voor de analyse van twee-

lingonderzoek, die intrad met de publicatie van een inmiddels klassieke ver-
handeling van Jinks en Fulker uit , maakte het mogelijk om te berekenen
hoe groot het aantal tweelingen in een onderzoek moest zijn om een betrouw-
bare uitspraak over erfelijkheid te kunnen doen. De resultaten waren schok-
kend. Er waren honderden of zelfs duizenden tweelingparen nodig om onder-
scheid te kunnen maken tussen genetische overeenkomsten en
overeenkomsten in de gezinsomgeving van tweelingen als oorzaak van over-
eenkomsten in gedrag en andere eigenschappen. Het werd duidelijk dat het
merendeel van de eerdere onderzoeken te klein was geweest en het was dan
ook geen wonder dat er inconsistente resultaten uit naar voren waren geko-
men. Er waren slechts twee alternatieven: ermee ophouden en iets anders
gaan doen of veel grotere tweelingonderzoeken opzetten.
Dit was de aanzet om in de jaren tachtig nieuwe tweelingregisters van een

ongekende schaal op te zetten. Bij registers in onder meer Nederland, de
Scandinavische landen en Australië werden tienduizenden tweelingen inge-
schreven. De combinatie van deze tweelingregisters en verbeterde onder-
zoeksmethoden vielen samen met een groeiend inzicht in de mogelijke gene-
tische invloed op een breed scala van biomedische kenmerken en een
uitbreiding van de beschikbare gelden om zeer grote onderzoeken te financi-
eren. Op het terrein van de gedragswetenschappen kunnen vele facetten uit-
stekend worden onderzocht zonder dat onderzoekers de deelnemers zelf hoe-
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ven te zien: denk aan de persoonlijkheid, milde psychiatrische symptomen,
middelengebruik en stoornissen, die met een vragenlijst onderzocht kunnen
worden. De afgelopen vijftien jaar zijn in een aantal landen grote tweeling-
onderzoeken uitgevoerd, eerst met behulp van toegezonden vragenlijsten, la-
ter aan de hand van telefonische interviews en tegenwoordig ook via internet.
In veel onderzoeken is ook aandacht besteed aan de familieleden van twee-
lingen, met name broers en zusters, maar ook ouders, partners en kinderen.
Door de toenemende mogelijkheden van moleculaire genetische methoden,
tot slot, is duidelijk geworden dat wanneer een bepaald kenmerk genetisch
blijkt te zijn bepaald, er een goede kans is dat we de betreffende genen met de
nieuwste onderzoeksmethoden uit de moleculaire genetica kunnen vinden.
Daarbij worden soms wel een miljoen genetische kenmerken in kaart ge-
bracht. Er wordt daarom veel geld en moeite geïnvesteerd om het DNA en
soms ook andere biologische monsters te verzamelen van de tweelingen over
wie in de afgelopen jaren zo’n schat aan gedrags- en gezondheidsinformatie is
verzameld.
Vanuit deze achtergrond, waarin de – soms aanzienlijke – genetische in-

vloed op vrijwel ieder aspect van de mens vaststaat en we de beschikking heb-
ben over gegevens van zeer veel tweelingen en hun familieleden, van wie de
belangrijke biomedische kenmerken in kaart zijn gebracht en DNA-monsters
in de vriezer worden bewaard, kunnen we nu een blik werpen op de toekomst
van het tweelingonderzoek.

Toekomstige mogelijkheden

Je zou denken dat er bijna geen aspecten van de mens meer zijn die niet met
behulp van tweelingen zijn onderzocht, maar toch dienen zich steeds weer
nieuwe aan. Op allerlei terreinen van de sociale wetenschappen waar de mo-
gelijkheid van genetische invloeden eerder van de hand werd gewezen, begint
men nu belangstelling voor genetica te krijgen. Daar wil men nu ook twee-
lingonderzoek doen. Politicologen, sociologen en zelfs economen houden
zich tegenwoordig allemaal bezig met tweelingonderzoek. Recentelijk is on-
derzocht of er bij het stemgedrag van mensen ook genetische invloeden mee-
spelen en zelfs bij dit op het oog zelfgekozen gedrag bleek sprake te zijn van
een lichte genetische invloed. Verder wordt er gewerkt aan onderzoeken naar
het vermogen van mensen om inkomen te genereren, de bereidheid om eco-
nomische risico’s te nemen (bijvoorbeeld op de aandelenmarkt) en zelfs naar
de keuze om in een stad, buitenwijk of op het platteland te wonen. Nu ook in
de sociale wetenschappen het besef doordringt dat de mens een biologisch
organisme is dat zich heeft ontwikkeld om een omgeving te creëren en zich
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daaraan aan te passen, wendt men zich ook op dat terrein steeds vaker tot
onderzoeken die genetische informatie opleveren.
In de sociale wetenschappen bestaat momenteel groeiende belangstelling

voor de wisselwerking tussen altruïstisch en egoïstisch gedrag in het sociale
verkeer. Er zijn een aantal ingenieuze computerspelletjes ontworpen waarmee
deze gedragsdimensies kunnen worden onderzocht. Er zijn al plannen om
deze spelletjes door een groot aantal tweelingen te laten spelen om te zien of
altruïstisch en egoïstisch gedrag genetisch is bepaald of dat er juist meer ge-
wicht moet worden toegekend aan een gemeenschappelijke gezinsomgeving.
Er zijn verschillende genen waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij het
sociale gedrag van muizen en andere dieren. Het gaat hier bijvoorbeeld om
genen die coderen voor de aanmaak van hormonen zoals vasopressine, dat
van invloed is op de bloeddruk, en oxytocine, een hormoon dat voor de beval-
ling het weefsel zacht maakt, zodat de baarmoederhals zich kan verwijden.
Deze hormonen blijken ook een andere rol te spelen dan alleen hun primaire
mechanische functie en brengen subtiele, maar ingrijpende veranderingen te-
weeg in het sociale gedrag van knaagdieren. Het zou interessant zijn om te
onderzoeken of variaties in de genen die coderen voor aanmaak van deze
hormonen ook leiden tot individuele verschillen in menselijk gedrag.
Sociaal gedrag vormt de verst verwijderde uitkomst van de werking van de

genen. Aan het andere uiteinde van de causale keten is de meest directe uit-
komst van de werking van de genen de transcriptie van het DNA naar het
boodschapper-RNA, de zogeheten genexpressie. Deze boodschappen worden
vervolgens vertaald in eiwitten, die fungeren als de bouwstenen voor alle
weefsels, maar ook als de enzymen die alle biochemische reacties in het li-
chaam in gang zetten. Hoewel deze twee fundamentele levensprocessen in de
causale keten heel dicht bij de genen staan, is daarmee niet gezegd dat zij een
sterkere genetische invloed ondervinden dan eindprocessen zoals sociaal ge-
drag. De expressie en vertaling van enzymen die een rol spelen bij de spijsver-
tering zullen bijvoorbeeld meer bepaald worden door het tijdstip waarop ie-
mand voor het laatst gegeten heeft dan door de subtiele variatie tussen
mensen in de sequentie van deze genen. (Deze subtiele variaties kunnen ech-
ter wel een rol spelen bij iemands lichaamsgewicht en zijn/haar kans op dia-
betes). Sinds kort is het technisch mogelijk om met behulp van genexpressie-
reeksen de mate van genexpressie te bepalen van tienduizenden genen waar-
van wordt aangenomen dat zij vrijwel het gehele menselijk DNA uitmaken.
In hoeverre wordt de genexpressie beïnvloed door genetische verschillen tus-
sen mensen? Om die vraag te kunnen beantwoorden beginnen wetenschap-
pers nu expressie van het DNA en RNA te meten bij eeneiige en twee-eiige
tweelingen. Het antwoord is verrassend: er blijkt een grote mate van variatie
te bestaan in de mate van expressie van de ruim . onderzochte genen.
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De expressie van sommige genen blijkt volledig samen te hangen met de ge-
netische verschillen tussen mensen, terwijl de expressie van andere genen vol-
ledig wordt bepaald door omgevingsfactoren, en in de meeste gevallen ligt de
uitkomst ergens tussenin, met een grotere of minder grote mate van erfelijke
bepaaldheid.
De volgende vraag is waar de genetische varianten die de individuele ver-

schillen in genexpressie veroorzaken dan terug te vinden zijn: waar op de 
chromosomenparen? Met behulp van een techniek die genetische linkage-
analyse wordt genoemd, hebben wetenschappers hier onderzoek naar gedaan
en de uitkomst is opnieuw verrassend. De expressie van sommige genen
wordt volledig bepaald door varianten in de sequentie van het gen zelf. Dit
zijn de zogenaamde cis-effecten, van het Latijnse cis, ‘aan deze kant’. De ex-
pressie van een groter aantal genen wordt echter beïnvloed door varianten in
een heel ander deel van het genoom, verder op hetzelfde chromosoom dan de
codesequenties of zelfs op andere chromosomen. Dit zijn de trans-effecten,
van het Latijnse trans, dat ‘aan de overkant’ betekent. De expressie van veel
genen wordt bepaald door zowel cis- als transeffecten. Wat daarbij nog het
meest interessant is, is dat de transeffecten voor een groot aantal op het oog
zeer verschillende genen zich lijken af te tekenen op een klein aantal zeer
specifieke posities in het genoom, wat erop zou duiden dat zich daar de
‘hoofdschakelaars’ bevinden, die een symfonie van genexpressie orkestreren.
Gezien de ontzaglijk complexe processen die komen kijken bij zelfs de een-
voudigste lichamelijke (laat staan geestelijke) functie, zoals bijvoorbeeld het
aanspannen van een spier, hebben wetenschappers al lang geleden het ver-
moeden geuit dat er dergelijke ‘hoofdschakelaars’moeten bestaan.
Een mogelijke component van dit hoofdschakelaarsysteem is een pas ont-

dekt genre van RNA’s, de micro-RNA’s. Deze tellen slechts zeven basen (een
base is een van de vier letters – A, C, T en G – die samen het DNA vormen).
Er blijken duizenden verschillende versies met net verschillende sequenties te
bestaan, die liggen in de DNA-strengen tussen de functionele genen. Dit deel
van het DNA werd tot voor kort als ‘junk-DNA’ beschouwd. De micro-
RNA’s blijken uitermate goed geconserveerd in zowel primitieve als hogere
organismen, wat erop duidt dat hun exacte sequentie van essentieel belang is
voor hun functie. Aangezien zij zo onveranderlijk zijn, is het onwaarschijnlijk
dat de micro-RNA’s zelf een verklaring vormen voor de gebruikelijke variatie
tussen mensen. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen die erop duiden dat
de receptoren in het boodschapper-RNA waaraan zij zich binden veel varia-
beler zijn. Uit een recent Belgisch onderzoek bleek dat het vlezige achterwerk
van de beroemde Texelse schapen veroorzaakt wordt door een mutatie (ver-
andering) op zo’n plaats waaraan een micro-RNA zich bindt. Wie weet hoe-
veel van de genetische invloeden op lichaamsgewicht en lengte, en zelfs op
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persoonlijkheid van mensen kan worden herleid tot de genetische variatie op
deze plaatsen, die we nog maar net ontdekt hebben.
Een ander onderzoeksterrein dat in opkomst is, is de epigenetica. De epige-

netica beschrijft modificaties van het DNA die ingrijpende effecten kunnen
hebben op de genexpressie en daarmee op kenmerken als gewicht, lengte of
aanleg voor bepaalde aandoeningen. Wat er gebeurt, is dat er soms aan een
van de vier DNA-letters – aan de C, die staat voor de chemische stof cytosine
– een methylgroep (CH) wordt toegevoegd. Als er genoeg cytosineletters in
het gen gemethyleerd worden, neemt de expressie van dat gen af of wordt
deze zelfs helemaal stilgelegd. Dit is een normaal proces en een van de voor-
naamste manieren waarop de genexpressie wordt gereguleerd. Niet alle genen
functioneren natuurlijk voortdurend in alle weefsels. Als dat zo was, zouden
alle weefsels er hetzelfde uitzien. Ontwikkeling en veroudering zijn het gevolg
van de differentiële expressie van de genen in de verschillende weefsels door
het leven heen: sommige genen worden ‘ingeschakeld’ en andere juist weer
‘uitgeschakeld’. De epigenetica is daarom ook interessant, omdat het een mo-
gelijke verklaring biedt voor de verschillen die we soms tussen eeneiige twee-
lingen zien. Een dramatisch voorbeeld hiervan is een eeneiige meisjestweeling
die in  in Nederland werd geboren. Het ene meisje was gezond, maar het
andere had een zeer ernstige afwijking aan de ruggengraat, waarin het rug-
genmerg zich had verdubbeld. Deze afwijking leek sterk op een afwijking die
voorkomt bij muizen en wordt veroorzaakt door een mutatie in het Axin-gen.
De klinische genetici gingen dus allereerst op zoek naar het menselijke Axin-
gen om te zien of er bij het meisje met de afwijking een mutatie was opgetre-
den nadat het embryo zich in tweeën had gesplitst. Er werd echter geen mu-
tatie gevonden, wat de vraag deed rijzen of er sprake was van een epigeneti-
sche afwijking. Toen men de cytosineletters in het Axin-gen van beide meisjes
onderzocht, bleek het DNA van het meisje met de afwijking meer C’s met
methylgroepen te hebben dan het DNA van het gezonde meisje. Het lijkt
erop dat deze extra methylering het Axin-gen had afgesloten en daarmee de
afwijking had veroorzaakt.
Dit zeldzame geval is uitermate tragisch voor het kind, maar kan wel hel-

derheid verschaffen in de vraag hoe het komt dat eeneiige tweelingen soms
verschillen in hun aanleg voor allerlei complexe aandoeningen. Zelfs bij aan-
doeningen die in hoge mate erfelijk bepaald zijn, zoals schizofrenie, astma,
autisme of diabetes, zijn er toch altijd veel eeneiige tweelingen van wie de een
de ziekte wel heeft en de ander niet. Bij veel van deze ziekten is het zelfs zo dat
er meer discordante (de een wel ziek, de ander niet) zijn dan concordante
(allebei ziek) eeneiige tweelingparen zijn. Door deze tweelingparen te onder-
zoeken op verschillen in methyleringspatronen die samenvallen met de ziek-
tediscordantie, kunnen we misschien de genetische oorzaak hiervan ontdek-

Martin

244



ken. Het is van belang om hierbij te benadrukken dat het er niet in de eerste
plaats om gaat dat eeneiige tweelingen anders zijn dan niet-tweelingen, maar
dat zij licht kunnen werpen op de oorzaken van zeldzame ziekten die onder
de gehele bevolking voorkomen. Het is zeer waarschijnlijk dat dezelfde me-
chanismen die bij eeneiige tweelingen tot discordantie leiden, ook verant-
woordelijk zijn voor de talloze aandoeningen die ‘willekeurig’ optreden onder
de bevolking, zonder dat er sprake is van een duidelijke familiaire oorzaak.
Voor aandoeningen die al bij de geboorte bestaan of zich in de vroege jeugd

openbaren, is het waarschijnlijk dat verschillende methyleringspatronen die
verantwoordelijk zijn voor discordantie bij eeneiige tweelingen op toeval be-
rusten en dat er geen oorzaak vanuit de omgeving kan worden vastgesteld. Bij
ziekten die pas later ontstaan, zoals hart- en vaatziekten of kanker op volwas-
sen leeftijd, is het mogelijk dat de afwijkende methylering van ziektegenen wel
is veroorzaakt door externe omgevingsfactoren, zoals vet eten of roken. Er
zijn steeds meer aanwijzigen dat de methylering en demethylering van genen
de weg vormt waarlangs de omgeving van invloed is op de ziekteuitkomst.
Het moge duidelijk zijn dat de oorzakelijke verbanden uitermate complex
zijn en er zullen dan ook ingenieuze onderzoeksmethoden nodig zijn om
erachter te komen wat oorzaak is en wat gevolg, maar vaststaat dat eeneiige
tweelingen daarbij een belangrijke rol zullen spelen.
Een ander terrein dat hiermee samenhangt en steeds meer wetenschappe-

lijke belangstelling krijgt, is de interactie tussen genotype en omgeving. Het
gaat hier om het gegeven dat mensen met verschillende genotypen verschil-
lend reageren op dezelfde omgevingsinvloed. Daar zijn een aantal opmerke-
lijke voorbeelden van bekend. In een onderzoek in het Nieuw-Zeelandse Du-
nedin bleek dat jongens die in hun jeugd mishandeld waren, een significant
grotere kans hadden om als jongeman asociaal gedrag te ontwikkelen als zij
één bepaalde vorm van het monoamineoxidase-gen (MAO) hadden dan wan-
neer zij die niet hadden. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat jongeren die heel
moeilijke gebeurtenissen hadden meegemaakt, zoals het overlijden van een
dierbare, echtscheiding of het verlies van een baan, een veel grotere kans had-
den om een ernstige depressie te ontwikkelen als zij de SS-vorm van het sero-
tonine-transportergen (SERT) meedroegen dan als zij het LL- of SL-genotype
hadden. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt nu zowel in de psychi-
atrie als op andere terreinen van de geneeskunde naarstig gezocht naar an-
dere voorbeelden van gen-omgevingsinteractie. Het belang daarvan is dat dit
nieuwe mogelijkheden kan opleveren voor preventieve maatregelen of behan-
delwijzen. Als men bijvoorbeeld van tevoren het MAO- of SERT-genotype
van mensen zou weten, zou het bij een beperkte beschikbaarheid van midde-
len voor de hand liggen om de psychologische hulp en ondersteuning voor-
namelijk te richten op de kwetsbaardere genotypen.

De toekomst van het tweelingonderzoek
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Een specifieke variatie op dit thema is het terrein van de farmacogenetica,
waarbij wordt onderzocht of bepaalde geneesmiddelen alleen werkzaam zijn
bij mensen met bepaalde genotypen. We weten allemaal dat het mogelijk is
dat de medicijnen die we voor een bepaalde aandoening krijgen voorgeschre-
ven, bij ons niet werken, ook al hebben zij een bewezen gemiddeld effect voor
de algemene bevolking. Het zou mooi zijn als we iemands genotype konden
vaststellen voordat hem/haar een medicijn wordt voorgeschreven en dat een
persoon alleen de medicijnen krijgt die het beste bij hem/haar passen. Dat is
het nieuwe terrein van de persoonsgebonden geneeskunde die in de toekomst
waarschijnlijk een ommekeer in de gezondheidszorg teweeg zal brengen.
Op dit fascinerende nieuwe gebied van de geneeskunde kunnen tweelingen

een belangrijke rol vervullen. Door een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld
een hoge bloeddruk of astma, te onderzoeken bij eeneiige tweelingen waarvan
de voor die aandoening relevante genen in kaart zijn gebracht, kunnen we
niet alleen zien of mensen met een bepaald genotype een hoger risico hebben
op die aandoening, maar ook of mensen met een bepaald genotype gevoeliger
zijn voor omgevingsfactoren. Eeneiige tweelingen met dergelijke genotypen
kunnen dan sterk van elkaar verschillen in bijvoorbeeld bloeddruk of choles-
terolniveau. Door de identificatie van dergelijke genen kan worden bepaald
welke genotypen het meeste baat hebben bij bijvoorbeeld lichaamsbeweging,
gedragstherapie of medicatie. Het belang van deze benadering ligt dus niet
alleen in het identificeren van de genen die bepaalde aandoeningen veroorza-
ken en ons wijzen in welke richting we de oplossing moeten zoeken. Door
met behulp van eeneiige tweelingen genen in kaart te brengen die gevoelig
zijn voor omgevingsinvloeden kunnen wij ook gericht de mensen behandelen
van wie het genetische risico zich het beste laat beïnvloeden.
Volgens sommigen opent de nieuwe genetica afschrikwekkende mogelijk-

heden om met behulp van genetische manipulatie mensen te klonen of mon-
sters van Frankenstein in het leven te roepen. Nog los van de puur technische
belemmeringen op dit punt is het in een democratische samenleving met een
open wetenschapsbeoefening nauwelijks voor te stellen dat dergelijke project-
en gefinancierd of ethisch goedgekeurd zouden worden. Veel meer voor de
hand liggend zijn de gunstige resultaten: dat mensen hun genetische profiel
voor een bepaald ziekterisico in kaart kunnen laten brengen en de informatie
kunnen gebruiken om bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld door meer li-
chaamsbeweging te nemen of hun dieet of andere leefgewoonten aan te pas-
sen als zij een gen meedragen dat bij een verkeerde omgevingsinvloed een
hoger risico oplevert.
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