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Synaps





IS ALLES GENETISCH ?





genen omgeving

erfelijk verworven

aanleg / talent aangeleerd

aangeboren (op)voeding

nature nurture



Eddy en Axel Merckx

talent training



Criminalititeit

genetisch opvoeding

gedetermineerd “ongelukkige jeugd”



Muzikaliteit



genen omgeving

nature nurture



selectie van goede genen

“eugenetica”

verander de maatschappij

& de mens zal veranderen

nature ideale mens nurture



Autisme

Leo Kanner 1949 : “ een tekort aan moederlijke warmte”

“Refrigerator mothers”



2003





intelligentie

gestalte

fysische kracht

attractiviteit

persoonlijkheid

Variabiliteit binnen 

het normale
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Ziekten van

hart- en bloedvaten

zwaarlijvigheid

osteoporose

kanker

dementie

Variabiliteit  wat 

betreft ziekten



genen omgeving

nature nurture



Heritabiliteit

= een maat voor genetische bijdrage 

aan de variatie van een kenmerk

in welbepaalde omstandigheden

H2 = VG

VF



genen omgeving

nature nurture



Selectie studies

Bv. Trut Fox study Russia



Trage stijging van verschil tussen de 2 lijnen wijst op vele genen die bijdragen tot de variatie



genen omgeving

nature nurture





-Vergelijken van adoptie-kinderen met biologische ouders en met adoptie-ouders

-Vergelijken tussen eigen kinderen en adoptie-kinderen

-Vergelijken tussen genetisch verwante siblings, verschillend geadopteerd



Één-eiige tweeling Twee-eiige tweeling

http://www.earthimagebank.com/photographers/arbus/arbus.html
http://www.earthimagebank.com/photographers/arbus/arbus.html


eén-eiige tweeling twee-eiige tweeling

*volledig genetisch bepaald

100% als broer en zus

*volledig omgeving bepaald

wisselend, identieke = niet-identieke

* genen en omgeving

wisselend, identieke > niet-identieke

>  berekening van heritabiliteit

overeenkomst ?

bloedgroep

gebroken 

been

intelligentie

kanker



tweeling + adoptie

apart opgevoed

zelfde genen   - andere omgeving

concordantie = door genen

verschil in concordantie = door omgeving 





genen of omgeving

genen en omgeving

in wisselende mate



psoriasis
majeure

depressie
IQschizofrenie

suikerziekte

ziekten

hart &

bloedvaten

astma

kanker

NATURE

GENEN
NURTURE

OMGEVING

GENEN EN OMGEVING



genen of omgeving

genen en omgeving

interactie



Aandacht en hyperactiviteit stoornis

Omgeving

roken tijdens 

zwangerschap  

2.4 x meer kans

Genen 

DAT1 transporter

gen variant 

1.13 x meer kans

Beiden zijn AFHANKELIJK van elkaar : 

effect van roken afhankelijk van DAT1 variant

effect van DAT1 afhankelijk van roken



antisociaal gedrag 

Genetische varianten 

in het MAOA gen

Mishandeling als kind

nature nurture



Johannes Lange, 1929

“”misdadiger worden is iemands noodlot”

10 /13 eeneiige tweelingen

2 /17 twee-eiige tweelingen

zaten samen in de gevangenis voor criminele feiten



MAO noodzakelijk voor afbreken van 

Neurotransmitters:

dopamine, serotonine en noradrenaline.

Serotonine betrokken bij regulatie agressie

In deze familie: agressieve mannen stop-

mutatie in het MAO-gen



Polymorfisme in de promotor van MAO-gen (SNP)

~1/3 personen populatie: lage aktiviteit

~2/3 personen populatie: normale aktiviteit









mishandeling als kind

risico op antisociaal

gedrag



Wat betekent dit voor onze 

gezondheid en de ziekten die 

we al dan niet zullen krijgen ?



Niet iedereen is even gevoelig

voor dezelfde omgevingsfactoren



Ziekten van

hart- en bloedvaten
osteoporose

kanker

dementie

genen én omgeving

 gepersonaliseerde

geneeskunde



Genen of omgeving

Genen én omgeving

Nature via Nurture

“genetisch potentieel 

komt tot uiting 

via de omgeving”



Variatie van gestalte in de normale bevolking

In welke mate komt deze variatie door

verschillen in genetische factoren ? 

verschillen in omgeving ?

Tweelingsstudies 

~ 70%

~ 30%



MAAR …

betere leefomstandigheden 

=> betere groei



1960 1970       1980 1990 2000



heritabiliteit

= een maat voor genetische bijdrage 

aan de variatie van een kenmerk

in welbepaalde omstandigheden

in verschillende omstandigheden

zal bijdrage van genen/omgeving 

verschillend zijn 



wie wordt zwaarlijvig ?

meer bepaald

door voeding
meer bepaald 

door genetische aanleg

16de eeuw 21e eeuw



Optimale omgeving

 omgevingsfactoren meer gelijk

 variatie = bepaald door genen

Ongunstige omgeving

 omgevingsfactoren verschillen sterk

 variatie = bepaald door omgeving



Intelligentie

Gelijke kansen 

Intelligentie is méér 

bepaald door genetische 

factoren

Genetisch potentieel komt 

maximaal tot uiting

NATURE

Ongelijke kansen

Intelligentie = méér bepaald 

door toevallige omstandigheden 

die bepalen of je al of niet

de kans krijgt te studeren

NURTURE



Genen of omgeving

Genen én omgeving

Nature via nurture

Hoe beïnvloeden genen en de omgeving 

onze kenmerken ?



Genen

=> hersenen met taalcentra

Omgeving

=> noodzakelijk voor taalontwikkeling



Genen => ogen, hersenen om te kunnen zien

Omgeving => gebruik van ogen en hersenen 

is noodzakelijk voor normale ontwikkeling 

van het zicht



Genen en omgeving

1. omgeving is noodzakelijk voor 

ontwikkeling van bepaalde functies

2. soepel systeem laat overleving toe 

in onvoorspelbare omgeving



risico ‘s op allerlei

aandoeningen

•suikerziekte

•zwaarlijvigheid

•osteoporose

•ziekten van hart-

en bloedvaten

Blijvende  veranderingen 

in activiteit van genen

in cellen ook na geboorte

VOEDING 

VITAMINES

ROKEN

STRESS

…

veranderingen 

in activiteit van genen

in cellen van de foetus Groei van de foetus

snelle aanpassing aan 

veranderde omstandigheden !



Genen of omgeving

Genen én omgeving

Nature via nurture

Genen bepalen omgeving



genen 

van de ouders kenmerk of eigenschap

van het kind

genen van 

het kind

Kenmerken van een kind zijn het resultaat van

- Erfelijke factoren : genen

- Omgeving : is ten dele ook bepaald door genetische factoren !

omgeving

van 

het kind

omgeving brengt

potentieel tot uiting



genen 

van de ouders

genen van 

het kind

omgeving 

van 

het kind

kenmerk of eigenschap

van het kind

Enthousiasme voor sport zal

dit proces versterken

“reactief”

genen van kind zelf

bepalen omgeving

“actief”

“niche-picking”



Onze omgeving is ten dele bepaald door genetische invloeden



genen of omgeving

genen én omgeving

nature via nurture

genen bepalen omgeving

omgeving bepaalt genen



nature nurture

variaties in genen

(toevallig ontstaan)

 variaties 

in kenmerken
Omgeving selecteert : 

* best aangepast aan omgeving

* meest kans op overleven

* kan genen doorgeven aan nageslacht

evolutie



nature nurture

variaties in genen

variaties in 

kenmerken

omgeving veroorzaakt

gericht

kenmerken aangepast 

aan de omgeving



Overerfbare invloeden

van omgeving ?





blijvende veranderingen 

in de activiteit van genen

in geslachtscellen
méér kans op astma 

bij kleinkinderen

Blijvende veranderingen 

in de activiteit van genen

in cellen van de luchtwegen

Kind méér risico 

op astma 



inactief gen

actief gen

eiwitOmkeerbare veranderingen 

= epigenetische veranderingen

* in lichaamscellen 

* in geslachtscellen = overerfbaar





Transgenerationele 

effecten

invloeden van de omgeving kunnen 

vele generaties een effect hebben 



genen of omgeving



genen

omgeving 


