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HOOFDSTUK VIER
GENETICA EN CRIMINALITEIT
1

Inleiding

De basis van de genetische wetenschap werd in de negentiende eeuw gelegd door de evolutietheorie
van Charles Darwin, de experimenten met doperwten van Gregor Mendel en het statistische werk
van Francis Galton over de erfelijkheid van de geest. Darwins theorie van evolutie door natuurlijke
selectie vereiste variatie tussen organismen om varianten van kenmerken te kunnen voortbrengen
en een selectieproces om de nuttigste varianten te behouden en schadelijke varianten te
vernietigen. De theorie vereiste tevens een selectiemechanisme waarmee gunstige kenmerken van
generatie tot generatie worden doorgegeven, maar Darwin was zich niet bewust van de aard van dit
mechanisme. De experimenten van Gregor Mendel leverden de eerste bijzonderheden van dit
systeem van selectief bewaren en vernietigen op. Mendel merkte dat de kenmerken van zijn
erwtenplanten (grootte, kleur, vorm) tamelijk constant bleven van generatie tot generatie. Soms
verdween er een kenmerk om pas verschillende generaties later weer te verschijnen. Hij merkte ook
dat bepaalde kenmerken dominant waren ten opzichte van andere kenmerken. Zo bleken grote
planten dominanter dan kleine planten, omdat de nakomelingen van kruisingen tussen grote en
kleine planten altijd groot waren. Wanneer deze hybriden van grote en kleine planten echter met
elkaar gekruist werden, was ongeveer een vierde van de afstammelingen klein. Mendel leidde
daaruit af dat kenmerken zoals een kleine afmeting niet verloren gaan wanneer ze worden
gecombineerd met een grote afmeting, maar ‘verborgen’ worden en alleen tot uitdrukking kunnen
komen bij afwezigheid van het dominante kenmerk. Uit dit alles concludeerde hij tevens dat er voor
elk kenmerk twee ‘factoren’ zijn, waarvan de ene dominant is en de andere recessief. Tegenwoordig
noemen we de ‘factoren’ van Mendel genen en de twee vormen ervan (een van de moeder en een
van de vader) allelen.
Net als zijn neef Charles Darwin, kende Francis Galton het werk van Mendel niet. Het belang van
Galton lag op het gebied van erfelijke verschillen in menselijke kenmerken, vooral in cognitieve
kenmerken en karaktertrekken. De bijdrage van Galton aan de genetica was theoretisch,
methodologisch en statistisch.
Zijn in 1869 gepubliceerde Hereditary Genius verschafte vroeg bewijs voor de overdracht van
cognitieve en persoonlijkheidskenmerken tussen de generaties. Voor zover bekend was Galton de
eerste die erop wees dat het voor de bestudering van menselijke kenmerken belangrijk was om
tweelingen te gebruiken, om de effecten van erfelijkheid en omgeving uit elkaar te kunnen houden.
Galton en zijn leerlingen en volgers zoals Karl Pearson, Ronald Fisher en Sewell Wright bedachten

een groot aantal statistische methoden (correlatie, regressie, chi-kwadraattoets, variantieanalyse,
padanalyse) met het uitdrukkelijke doel om de overdracht van genetische variantie te schatten.
2

Wat zijn genen in een notendop?

Volgens bioloog Richard Dawkins (1982:13) hebben genen onder sociaal wetenschappers een
sinistere reputatie. Genen lijken als een moloch, een onuitputtelijke kracht die alles wat op zijn weg
komt verwoest. Als sociaal wetenschappers werkelijk op die manier tegen genen aankijken, is het
voor hen redelijk om te geloven dat problematisch gedrag dat verondersteld wordt door genen te
zijn veroorzaakt, zich onttrekt aan ongeacht welke invloed uit de omgeving om dat gedrag te
voorkomen, verbeteren of veranderen.
Sociaal wetenschappers kunnen er gerust op zijn dat genen geen codes bevatten die gedrag,
gevoelens of emoties bepalen. Er is geen keurige codering op basis waarvan bepaalde soorten genen
bepaalde soorten hersenen bouwen, die op hun beurt bepaalde soorten gedrag voortbrengen. Een
gen is gewoon een DNA-segment dat de codering bevat voor de sequentie van aminozuren in een
eiwit1. Deze eiwitproducten (enzymen, hormonen of celeiwitten) hebben veel te maken met hoe we
ons gedragen of voelen, maar ze zijn er niet de oorzaak van dat we ons op een bepaalde manier
gedragen of voelen. Ze faciliteren ons gedrag en onze gevoelens. Deze stoffen veroorzaken een
bepaalde neiging of aanleg om op een bepaalde manier te reageren op de omgeving. Zelfs dit
gezichtspunt is mogelijk te deterministisch. Het is misschien beter om genen te beschouwen als
modulatoren van de manier waarop we op de omgeving reageren, daar de genen die gedrag en
emoties faciliteren geproduceerd worden in antwoord op omgevingsprikkels.

1

Niet alle genetici zouden deze definitie onderschrijven, maar we gaan niet in op het subtiele meningsverschil
van specialisten.

Figuur 1
Bovenstaande figuren tonen een model van de DNA-structuur. DNA is rond een eiwitkern (histonen)
gewikkeld en zit vervat in onze chromosomen, die zich in de kern van elk van de biljoenen cellen van
ons lichaam bevinden. DNA bestaat uit twee strengen van polynucleotiden die covalent met elkaar
in een keten verbonden zijn en rond elkaar gedraaid zijn tot de bekende ‘ladder’ in de vorm van een
dubbele helix. Nucleotidebasen zijn uitgelijnd als de sporten van de ladder en kunnen worden
verdeeld in vier verschillende varianten: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). De
twee polynucleotiden worden bij elkaar gehouden doordat de nucleotiden specifieke bindingen met
elkaar aangaan.

C kan alleen een paar vormen met G en vice versa en A kan alleen een paar vormen met T en vice
versa. Een gen is een groep aangrenzende basenparen die samenwerken om speciale functies uit te
voeren. Zo vormt de volgende sequentie van basenparen een DNA-deel dat we een gen noemen:
CTTAGCCTACGGAAATACGAT. Slechts 1 tot 5% van het DNA bevat eiwitcodes; deze
coderingsgebieden noemen we exonen. Verspreid tussen de coderingsgebieden liggen gebieden
zonder codering die we intronen noemen. Deze worden door splitsing verwijderd en opgesloten in
de celkern (Altukhov en Salmenkova 2002). Om te bekijken hoe onze genen reageren op onze
omgevingsafhankelijke behoeften, zullen we het genoom vergelijken met een thermostaat. Een
thermostaat voelt wanneer de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de ingestelde
temperatuur. Wanneer deze informatie door het detectiemechanisme wordt ontvangen, activeert
de thermostaat de kachel of airconditioning om de temperatuur in huis weer op het door de
bewoners gewenste behaaglijkheidsniveau te brengen De werking van het verwarmings/koelsysteem hangt dus af van informatie uit de omgeving (de kamertemperatuur en de temperatuur
die door de persoon die de thermostaat instelt als behaaglijk wordt ervaren) om het evenwicht
tussen te koud en te warm te herstellen. Genen werken op dezelfde manier.
Beschouw de celkern die wacht op informatie om het DNA te instrueren zich te ontrollen en
transformeren tot een stukje boodschapper-RNA (m-RNA), als de kachel. RNA (ribonucleïnezuur)
heeft een andere structuur dan DNA. Het bevat een zuurstofatoom dat afwezig is in DNA en urasil
neemt de plaats in van thiamine. De afferente zenuwen voelen en transporteren informatie over de
staat van de inwendige of uitwendige omgeving van het organisme naar de ruggengraat (als de
vereiste respons een reflex is) of naar de hersenen (als de informatie verwerkt moet worden om een
respons te genereren). Ze kunnen worden beschouwd als een aantal fysiologische thermostaten. Na
ontvangst van deze informatie slaat de ‘kachel’ in de celkern aan en stuurt via het m-RNA instructies
naar de eiwitfabriek in het celplasma buiten de celkern (onderste deel van figuur 2.1). Deze
instructies hebben de vorm van basendrietallen ofwel codons. Transfer-RNA (t-RNA) ‘leest’ het
gecodeerde bericht, haalt de juiste basenreeksen (anticodons) op om de codons van het m-RNA op
de m-RNA streng aan te vullen en transporteert ze naar de m-RNA-streng, waar ze op hun plaats
geschoven worden door moleculen ribosomaal RNA (r-RNA). Er is nu een eiwit ontstaan dat het
organisme helpt om effectief op de uitdaging uit de omgeving te reageren. De aard van de uitdaging
bepaalt welk eiwit er wordt aangemaakt. Als de uitdaging een snee in een vinger is, maken de genen
automatisch fibrine, dat zich door de snee verspreidt en de bloedcellen bindt om overmatig bloeden
te voorkomen.
Als het iets betreft waarvoor een bewuste beslissing nodig is, zoals de keuze tussen vechten of
vluchten, of al dan niet gehoor geven aan een seksuele behoefte, kunnen er verschillende eiwitten
worden aangemaakt om de beslissing van de persoon te vereenvoudigen. Genen zijn geen robotjes

die aan de touwtjes in ons hoofd trekken om onze levensloop te bepalen; veeleer helpen ze ons om
onze bestemming te bereiken wanneer de richting eenmaal bepaald is. Dat wil niet zeggen dat
variatie in genproducten ons niet in bepaalde richtingen stuurt, in geringere of sterkere mate tijdens
verschillende ontwikkelingsfasen en binnen de context van verschillende omgevingen.
3

Het heritabiliteitsconcept

Om genetische en omgevingseffecten in genetische gedragsmodellen uit elkaar te houden, worden
genen gerandomiseerd om de effecten van de omgeving te bepalen en worden omgevingen
gerandomiseerd om de effecten van genen te bepalen. Mijn behandeling van deze methoden is
toegespitst op IQ, omdat dat kenmerk meer dan andere kenmerken bestudeerd is door genetici en
psychologen. Wereldwijd zijn letterlijk duizenden IQ-onderzoeken uitgevoerd met opvallend
constante resultaten. Neuroscans en moleculair-genetisch onderzoek hebben het vertrouwen
versterkt dat intelligentie een genetisch fundament heeft (Deary, Spinath en Bates 2006; Posthuma,
de Geus en Boomsma 2003).
Een concept dat van cruciaal belang is voor gedragsgenetica, is heritabiliteit (h2). Heritabiliteit is een
maat voor de genetische bijdrage aan de variatie van een kenmerk in welbepaalde omstandigheden.
Heritabiliteit wordt uitgedrukt als een coëfficiënt h2 dat een getalwaarde oplevert tussen 0.0 en 1.0
die staat voor het aandeel van de variantie van een fenotypisch kenmerk in een populatie dat kan
worden toegeschreven aan de genen. Een hoge heritabiliteit betekent dat een groot gedeelte van de
variatie in een kenmerk door genetische factoren bepaald wordt. Een coëfficiënt h2 = 1,00 zou
betekenen dat er geen bijdrage is van de omgeving in het kenmerk. Echter, als de omstandigheden
veranderen, verandert ook de heritabiliteit.2
Het is belangrijk om te beseffen dat dit varieert van populatie tot populatie en binnen dezelfde
populatie naarmate die te maken krijgt met verschillende omgevingen. Veel gedragsgenetica berust
op uitsplitsing van de fenotypische variantie (de waargenomen, gemeten variantie van een kenmerk)
in genetische en omgevingscomponenten en is daardoor van belang voor het beoordelen van zowel
de omgevingsinvloed als de genetische invloed op het kenmerk. Alle cognitieve, gedrags- en
persoonlijkheidskenmerken zijn in zekere mate erfelijk gebleken (Rutter 2007).
Heritabiliteit vertelt ons echter niet welk deel van het kenmerk erfelijk is. Heritabiliteit legt geen
beperkingen op aan omgevingsgebonden effecten; met andere woorden, ook al is bekend welk
percentage van de variantie van een kenmerk in een populatie genetisch bepaald is, dat verhindert
niet dat nieuwe omgevingen het kenmerk beïnvloeden. Ook geeft het ontleden van variantie in
genetische en omgevingsinvloeden geen duidelijkheid over welk deel van het kenmerk aan de genen
2

Dit betekent dus dat de invloed van genen afhankelijk is van de omgeving. In moleculaire termen betekent
dit dat de omgeving de werking van bepaalde genen kan ‘aan’- of ‘uit’schakelen. Dit noemen we
epigenetische invloeden (zie verder paragraaf 13).

toegeschreven kan worden; het vertelt alleen welk deel van de variantie op dit moment en in deze
populatie genetisch bepaald is. Heritabiliteit is dus een schatting van het deel van de variantie van
een kenmerk dat kan worden toegeschreven aan geactualiseerd genetisch potentieel. Wat het nietgeactualiseerde potentieel ook moge zijn, het kan niet worden afgeleid uit h2 (Bronfenbrenner en
Ceci 1994). Zaden van een bekroonde roos hebben veel kans hun maximaal genetisch potentieel te
bereiken in een tuin in Virginia, minder kans in een bos in Michigan en helemaal geen kans wanneer
ze worden geplant in een woestijn in Nevada. Omdat heritabiliteitsschattingen verschillen tussen
verschillende populaties en in verschillende omgevingen, kunnen we met gedragsgenetisch
onderzoek het relatieve belang vaststellen dat de combinatie van genetische en omgevingsfactoren
heeft in de loop der tijd en van plaats tot plaats. Dit feit zou sociaal wetenschappers moeten bekoren,
maar omdat ze veelal nog denken in termen van natuur versus opvoeding, is dat waarschijnlijk niet
het geval.
Heritabiliteitsschattingen helpen helaas niet om deze dichotomie van natuur-opvoeding bij nietingewijden te doen verdwijnen, omdat de variantie van kenmerken wordt opgedeeld in een
genetische en een omgevingscomponent. In tegenstelling tot degenen die denken in termen van
natuur versus opvoeding, zijn genetici zich echter wel bewust van het feit dat genen en hun omgeving
geen scheidbare ingrediënten van het fenotype zijn, maar dat heritabiliteit gewoon een formule is
die ze daar voor statistische doeleinden in verandert. Genen en omgeving verhouden zich op
dezelfde manier tot het fenotype als waterstof en stikstof tot water, of lengte en breedte tot
oppervlak. Ten opzichte van het geheel zijn de aparte componenten van geen betekenis. Alle
fenotypische kenmerken zijn het resultaat van een complexe interactie tussen genen en
omgevingen. Om de heritabiliteit te kunnen bepalen moet elk genotype worden blootgesteld aan
identieke omgevingen, omdat variantie alleen kan worden toegeschreven aan variabele factoren.
Een aselecte steekproef van genetisch heterogene, in identieke voedzame omgevingen geplante
maiszaden zou aantonen dat de variantie van kenmerken (zoals zoetheid, kleur en grootte) geheel
aan de genen kon worden toegeschreven (d.w.z. h2 = 1.0). Omdat de omgeving voor verschillende
genotypen constant gehouden is, kan die niet als bron van variantie beschouwd worden. Op dezelfde
manier zou een aselecte steekproef van genetisch homogene, in verschillende omgevingen geplante
maiszaden aantonen dat de variantie volledig kon worden toegeschreven aan de omgeving (h2 =
0,0), omdat het genetische materiaal constant gehouden was in verschillende omgevingen.
Er moet op gewezen worden dat zelfs wanneer h2 voor een kenmerk 1.0 bedraagt, dat nog niet
betekent dat het niet door de omgeving gewijzigd kan worden. Het zou absurd zijn te beweren dat
‘h2 = 1.0’ betekent dat de omgeving geen invloed heeft. Tenslotte kunnen genen überhaupt niet los
van de omgeving uitgedrukt worden. Zoals Lykken (1995:85) het plastisch verwoordt: zonder de
omgeving zou het genoom ‘niet meer bewerkstelligen dan een vochtige plek op het tapijt.’ Een hoge

heritabiliteit geeft aan dat de huidige omgeving op het huidige tijdstip slechts in zeer geringe mate
verantwoordelijk is voor de variantie van het kenmerk; het vertelt niet welke andere omgevingen de
variantie van het kenmerk kunnen beïnvloeden. Analoog daaraan betekent h2 = 0,0 niet dat de genen
geen invloed hebben op het fenotype, omdat er zonder de genen waaraan het zijn leven en vorm
ontleent geen fenotype zou bestaan; h2 = 0.0 betekent slechts dat de genen niet hebben bijgedragen
aan de fenotypische variatie.
Laten we eens een ander experiment met maiszaad uitvoeren waarbij we twee aselecte
steekproeven van heterogene zaden nemen en ze planten in omgevingen die elk op zich homogeen
zijn, maar heterogeen ten opzichte van elkaar. Omgeving A wordt hierbij geschikter voor de
verwezenlijking van het inherente potentieel van de genen gemaakt dan omgeving B. Omdat de
omgevingen constant zijn en het genetisch materiaal van elke steekproef variabel is, valt de
fenotypische variantie in de maiskolven van elke steekproef geheel toe te schrijven aan de genen (h2
= 1,0). Echter, hoewel de variantie binnen de beide steekproeven volledig bepaald wordt door de
genetische verschillen tussen de zaden, wordt de variantie tussen de steekproeven volledig bepaald
door de verschillende omgevingen waarin de twee steekproeven zijn opgekweekt (aangepast
voorbeeld naar Lewontin, 1982:132). Met andere woorden, de gemiddelde fenotypische verschillen
tussen de steekproeven worden volledig bepaald door de omgevingsverschillen, terwijl de interne
verschillen binnen een groep volledig bepaald worden door de genen. Wanneer we omgeving B op
hetzelfde peil brengen als omgeving A, verbetert de kwaliteit van het fenotype daardoor
dienovereenkomstig, ondanks het feit dat h2 1.0 bedraagt voor het fenotype van B.
Omdat variatie alleen kan worden toegeschreven aan bronnen die variëren, volgt daaruit dat hoe
meer omgevingen aan elkaar gelijkgemaakt worden (minder variabiliteit in de omgeving), hoe meer
de variabiliteit bepaald wordt door de genen en dus hoe groter h2 wordt. Omgekeerd geldt dat hoe
variabeler de omgeving is, hoe lager h2 wordt. Een hoge heritabiliteitscoëfficiënt voor een bepaald
kenmerk zoals IQ geeft aan dat een samenleving de omgeving die verband houdt met de uitdrukking
van dat kenmerk in hoge mate homogeen heeft weten te maken. Mensen zijn uiteraard genetisch
heterogeen en leven in uiteenlopende omgevingen, waardoor het moeilijker is om variantie van
menselijke
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splitsen
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omgevingsinvloeden.

Omgevingsinvloeden zijn niet zo goed na te trekken, maar genetische variabiliteit valt wel te
controleren door onderzoek van tweelingen en adoptiemethoden, zoals hierna zal blijken
Gedeelde en niet-gedeelde omgeving
Behalve dat gedragsgenetisch onderzoek ons in staat stelt om genetische en omgevingsinvloeden uit
elkaar te houden, helpt het ook om variantie verder te ontleden in gedeelde en niet-gedeelde
omgevingsinvloeden. Net zoals gedeelde genen de mensen die ze bezitten meer op elkaar doen lijken
en niet-gedeelde genen ze meer van elkaar doen verschillen, gaan ook in gedeelde omgevingen de

mensen meer op elkaar lijken en gaan ze in niet-gedeelde omgevingen meer van elkaar verschillen.
Met gedeelde (of gemeenschappelijke) omgeving wordt de omgeving bedoeld die kinderen van
eenzelfde gezin ervaren. Gedeelde omgevingsvariabelen zijn onder meer de sociaaleconomische
status van de ouders, religie, waarden en houding, wijze van opvoeden, gezinsgrootte, ongereptheid
van huis en omgeving. Niet-gedeelde omgevingen kunnen binnen of buiten het gezin bestaan. Nietgedeelde variabelen binnen het gezin zijn onder meer geslacht, volgorde van geboorte, perinataal
trauma, ziekte en ouderlijke voorkeur. Niet-gedeelde variabelen buiten het gezin zijn onder meer
culturen of ervaringen die specifiek zijn voor een individu. Gedragsgenetisch onderzoek stelt vast
welk percentage van de variantie in kenmerken wordt bepaald door omgevingsfactoren, maar streeft
er gewoonlijk niet naar te bepalen welke die factoren zijn; dat wordt overgelaten aan sociaal
wetenschappers.
Omgevingskenmerken kunnen soms als gedeeld en soms als niet-gedeeld worden beschouwd. Zo
hoeft de wijze van opvoeden niet voor alle kinderen gelijk te zijn, maar kan die bijvoorbeeld meer
afhankelijk zijn van de evocatieve stijl van elk kind dan van iets anders. Dat wordt bevestigd door
onderzoeken waaruit blijkt dat eeneiige (monozygote [MZ]) tweelingen die apart worden opgevoed
de gevoelservaringen met hun respectieve adoptieouders significant gelijker beoordelen dan tweeeiige (dizygote [DZ]) tweelingen die samen worden opgevoed (Plomin en Bergeman 1991). Deze
bevindingen duiden erop dat omgevingsinvloeden onderhevig zijn aan genetische factoren, net zoals
genetische invloeden onderhevig zijn aan omgevingsfactoren.
Een van de interessantste resultaten van gedragsgenetica is het feit dat de invloed van een gedeelde
omgeving op cognitieve en persoonlijkheidskenmerken, hoewel matig tijdens de jeugd, vrijwel
geheel verdwijnt tijdens de volwassenheid, wanneer we meer vrijheid hebben om onze eigen
omgevingen te selecteren. Dat doet me denken aan het oude gezegde: ‘Hoe ouder ik word, hoe meer
ik mezelf word.’
4

Tweelingsstudies

Gedragsgenetici bepalen de genetische en omgevingsgebonden bronnen van variantie door de
correlaties tussen MZ-tweelingparen en DZ-tweelingparen van gelijk geslacht met elkaar te
vergelijken voor een bepaald kenmerk. De methode van het tweelingonderzoek maakt gebruik van
het feit dat MZ-tweelingen genetisch identiek zijn, waardoor de coëfficiënt van hun genetische
relatie 1,0 is. DZ-tweelingen delen gemiddeld de helft van hun genen, dus de coëfficiënt van hun
relatie is 0,5. Als genen een bron van variatie van een kenmerk zijn, dan zouden de fenotypische
kenmerken minder moeten verschillen naarmate de individuen genetisch meer op elkaar lijken. Als
dat niet zo was, zou het logisch onmogelijk zijn om zinnige heritabiliteitscoëfficiënten te berekenen.
Wanneer we uitgaan van een zuiver polygenetisch model (geen omgevingsinvloeden), zou de
theoretische correlatie van een kenmerk en de genen tussen MZ-tweelingen 1,0 moeten zijn, tussen

DZ-tweelingen en volle broers of zussen 0,5, tussen halfzussen of -broers 0,25 en tussen onverwante
personen nul.
Afwijkingen van deze theoretisch verwachte correlaties duiden op omgevingsinvloeden (biologen
beschouwen alles wat niet door het DNA wordt doorgegeven als omgevingsgerelateerd) en
meetfouten. Tabel 2.1 toont de gemiddelde gewogen correlaties tussen IQ-scores van paren van
individuen met een verschillende mate van genetische verwantschap, afkomstig uit 111
verschillende onderzoeken (Bouchard en McGue 1981). De voorspelde correlaties zijn de correlaties
die we zouden verwachten (zonder rekening te houden met meetfouten) als: (1) IQ volkomen
genetisch bepaald werd en de omgeving irrelevant was, en (2) IQ volkomen door de omgeving
bepaald werd en de genen irrelevant waren.

Het feit dat zowel de genen als de omgeving van belang zijn voor het IQ blijkt uit de werkelijke
correlaties. We zien dat hoe groter de mate van genetische verwantschap is, hoe sterker de
correlatie. MZ-tweelingen die samen worden opgevoed hebben de sterkste gemiddelde correlatie
(.86), gevolgd door MZ-tweelingen die apart worden opgevoed (.72). Een strikt genetische theorie
zou in beide gevallen een correlatie van 1.0 voorspellen, omdat MZ-tweelingen genetisch identiek
zijn. Het patroon van correlaties ingedeeld naar de graad van genetische verwantschap dat oprijst
uit 111 onderzoeken waaraan duizenden verwante paren meededen, is een indrukwekkende
ondersteuning voor de bewering dat genen een grote invloed hebben op de cognitieve functies zoals
die worden gemeten in een IQ-test. Hoewel we kleine variaties in de omvang van de correlaties
tussen verschillende onderzoeken verwachten, tekent zich steeds duidelijk hetzelfde patroon af
(Carey 2003; Rutter 2007).
De berekening van heritabiliteit
Berekenen van de gemeenschappelijke genetische component. Om h2 te berekenen, nemen we de
correlatie voor een gegeven eigenschap tussen paren van proefpersonen met één graad van

genetische verwantschap en vergelijken we deze met de correlatie verkregen van paren
proefpersonen met een verschillende graad van genetische verwantschap. MZ- en DZ-tweelingen
vormen samen de twee meest voorkomende genetische relatieparen die worden gebruikt om h2 te
berekenen. De correlaties zijn ontleend aan deze tabel. De formule voor het berekenen van
erfelijkheid voor het kenmerk IQ uit correlaties verkregen uit MZ en DZ-tweelingen die samen zijn
grootgebracht, is: h2 = 2(rMZ – rDZ) toegepast: h2 = 2(.86 – .60) = 2(.26) = .52
Het verschil wordt verdubbeld omdat de berekende correlaties te wijten zijn aan variantie in
gemeenschappelijke genen (vCG) en variantie in gemeenschappelijke omgevingen (vCE) voor beide
sets van tweelingparen. Als we rDZ aftrekken van rMZ, hebben we alle IQ-variantie weggenomen
vanwege de gemeenschappelijke omgeving en de helft van de variantie vanwege
gemeenschappelijke genen: [(vCG + vCE ) – (1/2 vCG + vCE )]. RMZ - rDZ (.86 - .60 = .26) is dus gelijk
aan de helft van de variantie als gevolg van genen en moet dus worden verdubbeld om te komen tot
een schatting van de totale variantie in IQ die aan genen kan worden toegeschreven. We kunnen h2
berekenen vanuit de MZ en AS (adopted siblings) correlaties op de volgende manier:
h2 = rMZ – rAS toegepast: h2 = .86 – .34 = .52
De genetische coëfficiënt voor geadopteerde broers en zussen is nul; ze delen geen
gemeenschappelijke genen en dus is de correlatie van .34 tussen hun IQ-scores volledig het resultaat
van hun gemeenschappelijke omgeving en het .52 verschil tussen de MZ- en AS-correlaties is
daarom volledig het resultaat van genen.
Opsplitsing gedeelde en niet-gedeelde omgevingscomponent. Het aandeel van de variantie in IQ
veroorzaakt door de omgeving kan verder worden onderverdeeld in gemeenschappelijke milieu(c2) en specifieke milieu- (e2) bronnen. Als we c2 schatten uit de correlaties in tabel 2.1 met de
volgende formule: c2 = 2rDZ - rMZ, krijgen we 1.20 - .86 = .34. De betrokken stappen zijn de volgende:
c2 = [2(1/2 vCG + vCE )] – (vCG + vCE ) = (vCG + 2vCE ) – (vCG + vCE ) = vCE
De DZ-correlatie wordt in dit geval verdubbeld om dezelfde reden dat het verschil tussen MZ- en DZtweelingen wordt verdubbeld bij de berekening van h2; d.w.z. om het percentage variantie
veroorzaakt door gedeelde genen onder DZ-tweelingen gelijk te maken aan het aandeel veroorzaakt
door gedeelde genen onder MZ-tweelingen. Zodra genetische variantie is geëlimineerd door
subtractie, hebben we alleen dat deel van de variantie dat wordt veroorzaakt door de
gemeenschappelijke omgeving. Genetica en gemeenschappelijke omgeving zijn samen goed voor
86% van de variantie in IQ. De variantie veroorzaakt door specifieke omgeving is eenvoudig 1 - (h2 +
c2), wat hetzelfde is als 1 - rMZ. In het gegeven voorbeeld is e2 = 1 – (.52 + .34) = .14.
Bron: Walsh (2009)

Bovenstaande kader geeft een beknopte en eenvoudige uitleg van de berekening van
heritabiliteitscoëfficiënten. Verreweg de meeste van de 111 onderzoeken waarop deze
berekeningen zijn gebaseerd, hadden betrekking op kinderen en adolescenten. Zoals eerder
aangegeven, verdwijnen gedeelde omgevingsinvloeden (die op basis van de berekeningen in kader
2.1 aanzienlijk lijken) vrijwel geheel tijdens de volwassenheid. Niet-gedeelde omgevingsinvloeden
blijven op volwassen leeftijd weliswaar bescheiden, maar stabiel en genetische invloeden nemen
toe, met een geschatte h2 van maar liefst 0,80 voor het IQ van volwassenen (Carey 2003; Plomin en
Petrill 1997).
Ik heb de eenvoudigste methode voor het berekenen van h2 uiteengezet, maar de logica is voor alle
methoden hetzelfde en de resultaten verschillen niet significant van de resultaten volgens
ingewikkeldere methoden. Sommige genetici voeren aan dat de beste schatting van h2 gewoon de
correlatie tussen apart opgevoede MZ-tweelingparen is (Lykken 1995). Correlaties worden overigens
niet gekwadrateerd om het ‘verklaarde’ variantiepercentage uit te drukken. We doen geen
voorspellingen omtrent de score van een tweeling op basis van een andere; we zoeken de covariantie
die ze gemeen hebben. De juiste schatting van de gedeelde variantie is eerder r dan r2 wanneer een
relatie berust op een onderliggende latente variabele (Beatty 2002). In dit geval is de
gemeenschappelijke genetische structuur de latente variabele die verantwoordelijk is voor de
covariantie van de IQ-scores van tweelingen.
5

Heritabiliteit in verschillende omgevingen

Genetische invloeden worden in verschillende omgevingen in verschillende mate uitgedrukt of
onderdrukt. Heritabiliteitscoëfficiënten zijn bijna altijd hoger in gunstige dan in ongunstige
omgevingen. Zo vonden Rowe, Jacobson en Van den Oord (1999) en Turkheimer en collega's (2003)
coëfficiënten voor het IQ van respectievelijk 0,74 en 0,72 in gunstige omgevingen en respectievelijk
0,26 en 0,10 in ongunstige omgevingen.
Op vergelijkbare wijze vonden Rowe, Almeida en Jacobson (1999) een heritabiliteitscoëfficiënt van
0,65 voor agressie onder adolescenten die één standaardafwijking boven het gemiddelde zaten op
een ‘warmteschaal’ voor school en gezin, en 0,13 voor adolescenten die één standaardafwijking
onder het gemiddelde zaten. Uit een ander onderzoek naar agressief gedrag onder adolescenten
kwam een h2 van 0,70 naar voren voor jongeren die weinig gezinsconflicten meemaakten, 0,53 voor
jongeren die een gemiddelde hoeveelheid gezinsconflicten meemaakten en 0,28 voor jongeren die
veel gezinsconflicten meemaakten.
Ongunstige omgevingen onderdrukken de uitdrukking van genen die verband houden met prosociale
kenmerken en staan de uitdrukking van genen die verband houden met antisociale kenmerken toe,
terwijl gunstige omgevingen andersom werken. Intelligentie is als een bloem die verzorging nodig

heeft om te kunnen groeien, agressie is als onkruid dat gaat woekeren wanneer er niets tegen wordt
gedaan. In benadeelde gezinnen zijn de ouders gewoonlijk niet van plan of niet in staat om het
intellectuele potentieel van hun kinderen te ontwikkelen of hun de middelen daartoe te verschaffen
(goede voeding, boeken, persoonlijke begeleiding) en dus komt het niet tot bloei. Anderzijds doen
ze weinig om het gedrag van hun kinderen te beheersen, zodat er steeds meer antisociaal gedrag
opschiet. In bevoordeelde omgevingen streven de ouders er gewoonlijk naar om de bloem van de
intelligentie te verzorgen en het onkruid van de antisociale agressie te wieden.
Ga er niet abusievelijk vanuit dat personen die in bevoordeelde omgevingen leven een sterkere
genetische aanleg hebben voor antisociaal gedrag omdat de heritabiliteit van antisociaal gedrag in
bevoordeelde omgevingen hoger is dan in benadeelde omgevingen.
Misdaad is duidelijk veel sterker aanwezig in benadeelde omgevingen. Verschillende misdaadcijfers
in verschillende buurten geven de gemiddelde invloeden van een groot aantal risicofactoren in die
buurten weer, maar zeggen niets over de variantie van de populatie voor deze factoren. Het kan niet
vaak genoeg gezegd worden: heritabiliteitscoëfficiënten zijn een maat voor de genetisch bepaalde
variatie van kenmerken in een populatie, ze zeggen niet welk deel van het kenmerk zelf aan de genen
valt toe te schrijven. Hoewel het gemiddelde peil van genetisch beïnvloede risicofactoren voor
crimineel gedrag in bevoordeelde omgevingen doorgaans laag is, hebben de personen in die
omgevingen die de criminaliteitsdrempel overschrijden daar noodzakelijkerwijs een grotere
genetische aanleg voor, juist omdat de omgeving niet uitnodigt tot criminaliteit.
In benadeelde omgevingen is het verband tussen genen en antisociaal gedrag minder sterk, omdat
de sterke stimulans die van de omgeving uitgaat de genetische bijdrage maskeert.
6

Adoptiestudies

De tweede methode die in de gedragsgenetica wordt gebruikt om genetische en
omgevingsinvloeden van elkaar te onderscheiden is de adoptiemethode. Met de adoptiemethode
kunnen genen gerandomiseerd worden om te onderzoeken welke invloed gemeenschappelijke
omgevingen hebben en kunnen omgevingen gerandomiseerd worden om te onderzoeken welke
invloed gemeenschappelijke genen hebben. In het eerste geval moeten overeenkomsten tussen
fenotypische kenmerken van niet-verwante personen die in hetzelfde huis zijn grootgebracht wel
volledig bepaald worden door hun gemeenschappelijke omgeving. In het tweede geval moeten
overeenkomsten tussen genetisch verwante personen die in verschillende huizen zijn grootgebracht
wel bepaald worden door hun gemeenschappelijke genen. Met deze methode kunnen tevens
overeenkomende kenmerken van adoptiekinderen en hun biologische en adoptieouders worden
vergeleken. Adoptieonderzoek laat over het algemeen zien dat de persoonlijkheid en cognitieve
kenmerken gunstig worden beïnvloed wanneer het kind wordt opgevoed in een omgeving die

gunstiger is dan die welke de biologische ouders hadden kunnen bieden. Dat valt ook te verwachten,
aangezien het bij de meeste adopties gaat om stellen met een hoger dan gemiddelde
sociaaleconomische status, die kinderen adopteren met een slechter dan gemiddelde achtergrond.
Geadopteerde kinderen lijken echter meer op hun biologische ouders dan op hun adoptieouders,
volgens bijna alle criteria voor persoonlijkheid en cognitieve functies.
Zo tonen de eerdergenoemde gegevens van Bouchard en McGue (1981) aan dat de gemiddelde
correlatie tussen het IQ van adoptiemoeders en adoptiekinderen 0,19 bedraagt, terwijl de correlatie
tussen adoptiekinderen en hun biologische ouders 0,22 is. Hoewel deze correlaties niet significant
van elkaar verschillen, verschillen ze beide wel significant van de 0,42 tussen biologische moeders
en door henzelf opgevoede kinderen. Dit verschil benadrukt de synergetische invloed van genen en
omgeving.
7

Interactie en correlatie tussen genen en omgeving

Alle levende wezens zijn gemodelleerd om te reageren op hun omgeving en interacties tussen genen
en hun omgeving (GxE) (gen-omgevingsinteractie of genotype-omgevingsinteractie) evenals
correlaties daartussen (rGE) zijn belangrijke manieren waarop dat gebeurt. Genen, organismen en
omgevingen vormen een complex geheel dat met elkaar in wisselwerking staat. In de loop van deze
drieweg-interacties creëren individuele organismen micro-omgevingen die zijn afgestemd op
(gecorreleerd met) hun genetisch bepaalde neigingen. Niet alleen hebben de concepten GxE en rGE
ons beter doen inzien welke invloed de genen hebben op het gedrag, ze hebben ook enorm
bijgedragen aan onze kennis over de rol die de omgeving speelt bij het vormen van gedrag. Baker,
Bezdjian en Raine (2006:44) zeggen daarover: ‘Hoe meer we weten over gedragsgenetica, hoe
belangrijker de omgeving lijkt.’ Voor GxE-interactie wordt uitgegaan van de redelijke
veronderstelling dat verschillende genotypen verschillend op hun omgeving reageren en er
verschillende interacties mee aangaan. Met andere woorden, mensen hebben een verschillende
gevoeligheid ten aanzien van identieke omgevingsinvloeden. Kortom, wat voor de een geldt, geldt
niet voor een ander. Een relatief onverschrokken en impulsief kind is in genetisch opzicht gevoeliger
voor gelegenheden voor antisociaal gedrag in zijn omgeving dan een banger en minder impulsief
kind. GxE-interactie betekent echter niet dat omgevingsinvloeden rechtstreeks verband houden met
het genotype van een persoon. De invloed die een persoon ondervindt van een gebeurtenis in zijn
omgeving hangt af van diens fenotype op dat moment en dat huidige fenotype is het cumulatieve
resultaat van talrijke eerdere interacties van zijn of haar fenotype met de omgeving (Turkheimer en
Waldron 2000). Natuurlijk, het genotype ligt ten grondslag aan en stuurt de ontwikkeling van het
fenotype, maar als een bepaald ontwikkelingstraject eenmaal is begonnen, zijn het de genen en
ervaring (d.w.z. het fenotype) die de interactie met de omgeving aangaan.

Het concept van de rGE-correlatie houdt in dat genotypen en de omgeving waarmee ze te maken
krijgen geen toevallige relatie tot elkaar hebben en dat genetische factoren complexe psychosociale
kenmerken beïnvloeden door het effectieve ervaringsbereik van individuen aan te passen (Moffitt
2005). Het concept stelt ons zo in staat om de indirecte manier te bevatten waarop genen helpen
bepalen welke aspecten van de omgeving het belangrijkst en het meest lonend voor ons zijn, maar
we mogen niet vergeten dat rGE eigenlijk staat voor de correlatie tussen genen + opgebouwde
ervaring (fenotype) enerzijds en de omgeving anderzijds.
Er zijn drie typen rGE-correlaties: passief, evocatief en actief.
Passieve rGE heeft betrekking op het verband tussen het genotype en de omgeving van personen.
Jonge kinderen krijgen van hun biologische ouders genen mee die bevorderlijk zijn voor bepaalde
kenmerken en een omgeving die gunstig is voor de uitdrukking daarvan - het genotype en de
omgeving waarin het zich bevindt zijn positief gecorreleerd. Zo is de kans groot dat een kind van
intellectueel begaafde ouders genen meekrijgt die bijdragen tot een bovengemiddelde intelligentie
en dat het in een omgeving terechtkomt waarin intellectueel gedrag wordt gevormd en versterkt.
Het kind wordt op die manier onafhankelijk van zijn of haar handelingen (passief) op een bepaald
spoor gezet. Dat betekent niet dat het kind niet actief bij de omgeving betrokken is; het betekent
alleen dat het er gewoon aan blootgesteld is en geen hoofdrol gespeeld heeft bij het tot stand komen
ervan. De relevante omgeving voor passieve G/E-correlatie is beperkt tot de omgeving die met
ouders, broers en zussen wordt gedeeld tijdens de vroege jeugd.
Evocatieve rGE gaat verder op het spoor van passieve rGE naarmate het fenotype zich ontwikkelt en
heeft betrekking op de manier waarop ouders, broers en zussen, gelijken en alle anderen in de
sociale omgeving reageren op de persoon op basis van diens evocatief gedrag. Zoals we gezien
hebben, hangt de behandeling van kinderen door anderen net zozeer af van het evocatief gedrag
van het kind als van de interactiestijl van degenen die erop reageren. Kinderen hebben bepaalde
kenmerken die de kans vergroten of verkleinen dat ze door hun interactie met anderen bepaalde
soorten reacties oproepen. Een aangenaam, beleefd en meegaand kind roept andere reacties op dan
een wispelturig, slechtgehumeurd en ondeugend kind. Socialisatie is niet iets dat ouders op hun
kinderen overbrengen, maar een wederkerig proces dat plaatsvindt tussen ouders en kinderen.
Sommige kinderen kunnen zich zo sterk verzetten tegen ouderlijk toezicht dat de ouders ofwel hun
toevlucht nemen tot extreme vormen van straf ofwel het kind aan zijn lot overlaten. Zowel
bestraffende als toegeeflijke reacties versterken de al aanwezige antisociale persoonlijkheid van het
kind en drijven het ertoe sociale omgevingen op te zoeken waar zulk gedrag wordt geaccepteerd. In
die omgevingen bevinden zich gewoonlijk personen met dezelfde eigenschappen. Evocatieve rGE
vergroot dus de verschillen tussen fenotypen. Met andere woorden, blootstelling aan verschillende

omgevingen heeft een versterkend effect op het fenotype, waardoor slechte eigenschappen
versterkt en goede eigenschappen verzwakt worden.
Actieve rGE heeft betrekking op het actief opzoeken van omgevingen die passen bij onze genetische
aanleg. Binnen het bereik van culturele mogelijkheden en beperkingen bepalen onze genen mede
welke kenmerken van de omgeving wel of niet de moeite waard zijn. Uiteraard vormen andere
mensen het belangrijkste aspect van de omgeving. Met de reacties die we bij anderen oproepen,
helpen ze ons bepalen welke omgevingen we zoeken. Evocatieve en actieve rGE staan dus met elkaar
in wisselwerking. Actieve rGE wint aan belang met het verstrijken van de leeftijd naarmate men meer
grip op het eigen leven krijgt. De invloed van de genen op de vorming van deze omgevingen kan
worden getoetst aan onderzoek waaruit blijkt dat samen of apart opvoeden nauwelijks invloed heeft
op de intelligentie, persoonlijkheid en houding van MZ-tweelingen. Dat wil zeggen, MZ-tweelingen
die apart worden opgevoed, stellen hun omgeving op ongeveer dezelfde manier samen als ze gedaan
zouden hebben wanneer ze samen waren opgevoed en op aanzienlijk vergelijkbaardere manier dan
DZ-tweelingen die samen worden opgevoed.
Opgemerkt dient te worden dat heritabiliteitscoëfficiënten voornamelijk worden berekend voor
kwantitatieve kenmerken, omdat voor kwantitatieve kenmerken de gedeelde werkzaamheid van
meer genen nodig is dan voor kwalitatieve kenmerken. Daardoor kunnen we er zeker van zijn dat er
geen direct genetisch pad van een gen of een reeks genen naar een kwantitatief kenmerk loopt.
Zo is criminaliteit een kwantitatieve variabele die zelf weer een verzameling is van andere
kwantitatieve variabelen zoals negatieve emotionaliteit, impulsiviteit, egoïsme, laag empathisch
vermogen, sensatiebelustheid en vele andere kenmerken die iemand minder gewild maken als
vriend, partner of werknemer. Daardoor hebben heritabiliteitscoëfficiënten die worden berekend
voor criminaliteit of enig ander kwantitatief kenmerk, in werkelijkheid betrekking op een grote
verscheidenheid van onderling gerelateerde subkenmerken.
Criminaliteit is dus een zeer complex fenotype dat bestaat uit een aantal bouwstenen of onderdelen.
Genetici noemen deze bouwstenen endofenotypen (endo = ‘binnen’ [het fenotype]). Endofenotypen
worden beschouwd als cruciale onderdelen van de complexe keten die van genotype naar fenotype
leidt, maar elk endofenotype heeft mogelijk slechts een ondergeschikte invloed op het fenotype, en
dan nog alleen in combinatie met andere relevante endofenotypen en de juiste
omgevingsvariabelen. Waar het om gaat is dat als we doordringen tot de kern van moleculaire
genetica, het eenvoudiger is om de genetische oorsprong van het criminaliteitsfenotype te
onderzoeken wanneer we het ontleden in minder complexe onderdelen zoals impulsiviteit of
sensatiebelustheid dan wanneer we het ongrijpbare en amorfe fenotype zelf in kaart proberen te
brengen. Dat komt gewoon omdat de tussenliggende kenmerken (de endofenotypen) ‘dichter bij het
genotype liggen in het ontwikkelingsschema’ (Gottesman en Hanson 2005:268).
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Gedragsgenetica en crimineel gedrag

Onderzoek naar rGE en antisociaal gedrag is gericht op opvoedpraktijken die een reactie zijn op het
gedrag van geadopteerde kinderen (evocatieve rGE). Antisociaal gedrag van biologische ouders is de
genetisch onafhankelijke variabele, terwijl opvoeding enerzijds en agressief en gestoord gedrag van
kinderen anderzijds de afhankelijke variabelen zijn. In alle onderzoeken kregen kinderen met een
grotere genetische aanleg voor antisociaal gedrag consequent meer negatieve opvoeding (strenge
straffen) van hun adoptieouders dan kinderen die die genetische aanleg niet hadden. In alle gevallen
werd de negatieve opvoeding beschouwd als reactie van de ouders (evocatieve rGE) op het gedrag
van hun geadopteerde kinderen.
Bij GxE-onderzoek wordt gekeken naar de negatieve invloed die de thuissituatie (echtelijke ruzies,
scheiding, verslaving, verwaarlozing, misbruik) uitoefent op geadopteerde kinderen die al dan niet
genetische aanleg hebben voor antisociaal gedrag, ook hier weer gekoppeld aan het antisociaal
gedrag van biologische ouders (Cadoret et al. 1995; Riggins-Caspers et al. 2003). Ongunstige
thuisomgevingen veroorzaken een aanzienlijke toename van antisociaal gedrag bij adoptiekinderen
met een verhoogd genetisch risico, maar niet bij adoptiekinderen zonder verhoogd risico. Voor
significant antisociaal gedrag was een gezamenlijke invloed (interactie) van genen en omgeving
nodig; geen van beide factoren was sterk genoeg om dat gedrag alleen te veroorzaken. Kinderen met
een genetische aanleg voor antisociaal gedrag die werden opgevoed in een positieve gezinsomgeving
vertoonden dus geen antisociaal gedrag, net zomin als kinderen die geen genetische aanleg hadden
antisociaal werden in ongunstige gezinsomgevingen.
Antisociaal gedrag, vooral bij adolescenten, is een interessante uitzondering op de zwakke gedeelde
omgevingsinvloeden die gewoonlijk voor de meeste menselijke kenmerken worden vastgesteld. Het
wisselende patroon van genetisch bepaalde en omgevingsgerelateerde effecten op verschillende
momenten van de persoonlijke ontwikkeling, wordt geconstateerd in onderzoek naar
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criminaliteitsonderzoeken door DiLalla en Gottesman (1989) kwamen gewogen gemiddelde
concordantiepercentages van .87 en .72 voor respectievelijk MZ- en DZ-tweelingen naar voren.
Hoewel hieruit een bescheiden genetische invloed blijkt, suggereert het DZ-concordantiepercentage
een veel grotere invloed van de omgeving. Verder bleek uit een groot onderzoek van 3226
tweelingparen dat de genen verantwoordelijk zijn voor slechts 7% van de variantie in het antisociaal
gedrag van minderjarige criminelen, maar voor 43% van dat van volwassen criminelen (Lyons et al.
1995). Een gedeelde omgeving is goed voor 31% van de variantie onder jeugdige criminelen en
slechts voor 5% onder volwassen criminelen (wat ander werk ondersteunt waarin gewezen wordt op
de beperkte langetermijninvloed van gedeelde omgevingen op de persoonlijkheid en het gedrag).

Anderzijds leiden niet-gedeelde omgevingen voor zowel jongeren als volwassenen tot meer variantie
dan de genen (respectievelijk 62 en 52%).
Uit het Deens adoptieonderzoek (Mednick, Gabrielli en Hutchings 1984) bleek voor alle
geadopteerden een zwakke genetische invloed op de criminaliteit, maar de 37 adoptiekinderen van
wie de vader drie of meer veroordelingen op zijn naam had (1% van het cohort) waren
verantwoordelijk voor 30% van alle veroordelingen van adoptiekinderen. Deze onderzoeken
suggereren dat genetische invloeden op antisociaal gedrag van jongeren onder een bepaalde,
onbekende drempel mogelijk zwak of afwezig zijn, terwijl ze boven die drempel zeer sterk kunnen
zijn. Ze duiden er ook op dat het samenvoegen van proefpersonen met een minimale genetische
aanleg voor antisociaal gedrag (de meerderheid van de delinquenten) met de kleine minderheid die
een grote genetische aanleg heeft, leidt tot een grotere geschatte totale invloed van de genen en
tegelijkertijd tot een minimalisering van de genetische invloed voor de risicogroep.
Onderstaande figuren illustreren rGE en GxE in termen van de ontwikkeling van crimineel gedrag.
Omdat genen een verschillende blootstelling aan omgevingsrisico's beïnvloeden via de actieve rGE
en een verschillende ontvankelijkheid voor omgevingsrisico's via GxE, zijn beide processen altijd
actief en moeilijk te ontwarren.
Met andere woorden, mensen selecteren zo mogelijk zelf verschillende omgevingen op basis van
hun genetisch bepaalde voorkeuren en zijn daarom ontvankelijker voor de invloed (GxE) van die zelf
geselecteerde omgeving (zoals Joe in figuur 2.2) dan iemand die er bij toeval in terechtkomt. Eenmaal
in contact met een omgeving die wordt bevolkt door antisociale medemensen, kan de omgeving
unieke causale effecten hebben op degenen die zich in die omgeving bevinden.

Figuur 2: rGE illustratie (Bron: Walsh, 2009)

Figuur 3: rGE illustratie (Bron: Mitchell, 2018)
Meta-analysen en vergelijkingen van de heritabiliteit uit onderzoeken naar antisociaal gedrag
leveren een ruwe schatting op van 50% heritabiliteit, 20% gedeelde omgeving en 30% niet-gedeelde
omgeving (Guo, Roettger en Shih 2007; Miles en Carey 1997; Moffitt 2005; Rhee en Waldman 2002).
Lykken (1995) vraagt zich af waarom de heritabiliteit van antisociaal gedrag zo laag is, terwijl deze
veel groter is voor de ermee samenhangende endofenotypen (zoals onverschrokkenheid,
agressiviteit, sensatiebelustheid, impulsiviteit en intelligentie). Hij vraagt om ons twee hypothetische
omgevingen in te beelden waarin: (1) alle ouders even laks en onverschillig zijn in de uitvoering van
hun opvoedtaken, en (2) alle ouders even ijverig en vaardig zijn in hun opvoedtaken. Voor zover de

enige relevante omgevingsfactor de kwaliteit van de opvoeding is, bedraagt h2 in beide gevallen 1,0,
omdat de opvoeding in deze omstandigheden voor alle gezinnen gelijk is. Toch zou er in het eerste
geval veel meer antisociaal gedrag zijn, omdat lakse en onverschillige ouders een situatie creëren
waarin alleen de bangste, niet-agressieve en consciëntieuze kinderen afzien van antisociaal gedrag.
In het tweede geval zouden alleen de meest onverschrokken, agressieve en impulsieve kinderen
antisociaal worden.
In werkelijkheid is er veel variatie in de kwaliteit van de opvoeding en hebben ouders meer controle
over het gedrag van hun kinderen dan over hun endofenotypische kenmerken. Volgens Lykken
(1995:109) is dat de reden waarom ‘de heritabiliteit van criminaliteit lager is dan van de meer
elementaire psychologische kenmerken (die daarvan de bestanddelen zijn).’ Een andere reden
waarom onderzoeken naar criminaliteit van minderjarigen weinig genetische invloed aantonen is het
hoge basiscijfer voor criminaliteit. Er wordt vaak beweerd dat niet-delinquente mannelijke
adolescenten eigenlijk een statistische abnormaliteit zijn (Moffitt 1993). Aangezien verreweg de
meeste adolescenten gedrag vertonen dat ze in aanraking kan brengen met de strafrechtelijke
autoriteiten, worden verschillen in concordantiepercentages tussen MZ- en DZ-tweelingen
geminimaliseerd, wat leidt tot lage heritabiliteitscoëfficiënten (DiLalla and Gottesman 1989).
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Typische bezwaren tegen de aannames en onderzoeksmodellen van de gedragsgenetica

Psychiatrische genetici melden al tientallen jaren dat tweelingstudies niet zonder gevaren zijn en dat
de conclusies een aanzienlijk risico lopen (Rosenthal, 1979). Een van de belangrijkste
veronderstellingen van dergelijke onderzoeken is de 'veronderstelling van gelijke omgeving'.
Identieke tweelingen kunnen anders worden behandeld dan broederlijke tweelingen, die
gedragsfenotypen kunnen beïnvloeden. Sommige critici van de tweelingmethode zijn verwonderd
dat deze methode het heeft overleefd en geloven dat het overleven niet langer een
wetenschappelijke kwestie is. "De tweelingmethode overleeft vandaag niet omdat de critici met
succes zijn" afgewezen "maar eerder [omdat het] het resultaat is van een machtsstrijd, niet de
oplossing van een debat tussen wetenschappers" (Joseph, 2010). Pedigreestudies kunnen een bron
van hypothesen zijn over genetische oorzaak - maar bevindingen onder familieleden kunnen ook
milieuveroorzaking suggereren. Zoals een gedragsgeneticus opmerkte: 'Veel gedrag wordt in
gezinnen geobserveerd', maar familie-gelijkenis kan te wijten zijn aan de natuur of opvoeding
(Plomin et al., 2008, p. 70). De vraag blijft hoe methodologisch de omgeving van genetische factoren
in oorzakelijk verband kan worden ontward. Er zijn zoveel niveaus van structuren en ontwikkeling en
zoveel mogelijke interacties tussen de productie van het hormoon of de structuur van een
hersengebied en gedrag, dat - zonder onweerlegbaar causaal bewijs- een handeling van pure
verbeelding nodig zou zijn om te beweren dat er een gen voor 'stemgedrag' is of een sociaal
netwerkgen. Of zoals Richard Lewontin opmerkte: "Het is een teken van de dwaasheid waarin een

niet-reflectief reductionisme ons kan brengen tot gelijkheid in eiwitovereenkomst politieke
overeenkomst." In een gencentrisch kader bestaat het gevaar om de eenvoudigste reductionistische
verklaring voor een gedrag of eigenschap voor waar aan te nemen en de complexiteit van
multigenetische gen-omgeving, epigenetische interacties of een complexe combinatie met
meerdere oorzaken te negeren. Zoals Martin Richards opmerkte: "moleculaire genetica heeft vaak
het gevoel van hebzuchtig reductionisme, probeert te veel, te snel uit te leggen, de complexiteit te
onderschatten en hele procesniveaus over te slaan in de haast om alles te koppelen aan de
fundamenten van DNA" ( Richards, 2002).
Er zijn dus zoals uit de citaten hierboven moht blijken een aantal punten van kritiek op
gedragsgenetische aannames en onderzoeksmodellen aangevoerd om de invloed van genetica op
het menselijk gedrag te bagatelliseren. Sandra Scarr (1981: 523–24) zegt hierover: ‘De lat voor
bewijsmateriaal ligt hoog wanneer je de zeitgeist uitdaagt’. . . ons werk wordt beoordeeld met de
precisie van een elektronenmicroscoop terwijl de rest van de psychologie wordt bekeken met de
verkeerde kant van een telescoop.’ Deze strenge beoordelingsnormen hebben van de
gedragsgenetica een zeer solide discipline gemaakt die net zo nauwkeurig is als willekeurig welke
andere tak van de wetenschap, in ieder geval nauwkeuriger dan andere takken van de sociale en
gedragswetenschappen.
Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd om de vermeende problemen van de gedragsgenetica
empirisch aan te pakken. Deze zijn samengevat door Kenneth Kendler (1983). Het eerste kritiekpunt
is dat MZ-tweelingen meer van hun sociale omgeving delen dan DZ-tweelingen van hetzelfde
geslacht en dat de grotere gelijkenis van MZ-tweelingen in vergelijking met DZ-tweelingen eerder te
wijten is aan deze gelijkheid van omgeving en de gelijkheid van behandeling die ze daarin ontvangen
dan aan de gelijkheid van genen. Deze kritiek berust op de veronderstelling dat alleen tweelingen
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persoonlijkheidsgerelateerde fenotypen ontwikkelen. De veronderstelling die daaruit volgt is dat
apart opgevoede MZ-tweelingen geen vergelijkbare fenotypen ontwikkelen. Kendler bestudeert
onderzoeken die dit bezwaar behandelen door tweelingparen te vergelijken waarvan de zygotie
verkeerd bepaald is. Sommige DZ-tweelingen lijken zo veel op elkaar dat ze vaak abusievelijk als MZtweelingen worden aangemerkt en sommige MZ-tweelingen lijken zo weinig op elkaar dat ze vaak
abusievelijk als DZ-tweelingen worden aangemerkt. Als het argument van de ‘vergelijkbare
omgeving’ juist was, zouden de testresultaten van abusievelijk als DZ-tweelingen aangemerkte MZtweelingen wijzen op een gelijkheidspeil dat meer past bij DZ-tweelingen dan bij MZ-tweelingen en
zouden abusievelijk als MZ-tweelingen aangemerkte DZ-tweelingen meer lijken op MZ-tweelingen
dan op DZ-tweelingen. Dat was niet het geval. Tweelingen gedroegen zich zoals op basis van hun
genetische overeenkomst (de werkelijke zygotie) verwacht mocht worden en niet volgens de sociale

verwachtingen op basis van de verkeerd vastgestelde zygotie. Na het overzicht van Kendler hebben
vele onderzoeken bevestigd dat de fenotypische overeenkomst van MZ-tweelingen grotendeels
gelijk blijft, of ze nu apart of samen opgroeien, en dat apart opgegroeide MZ-tweelingen aanzienlijk
meer overeenkomen dan gezamenlijk opgegroeide DZ-tweelingen (Cary 2003).
Met andere onderzoeken is getracht te bepalen of het gedrag van tweelingen met een grote fysieke
gelijkenis sterker overeenkomt dan van tweelingen die in fysiek opzicht minder op elkaar lijken,
waarbij de achterliggende gedachte was dat hoe meer de tweelingen fysiek op elkaar lijken, hoe
gelijker ze behandeld worden. Hoewel fysieke gelijkenis over het algemeen leidde tot een gelijke
behandeling, werd in geen van de opgegeven onderzoeken een relatie vastgesteld tussen gelijkheid
van behandeling en gelijkheid van scores voor de verschillende metingen op het gebied van gedrag,
persoonlijkheid of cognitie. Tevens bleek dat MZ-tweelingen waarvan de ouders alles in het werk
stelden om de gelijkheid van de tweeling te benadrukken, geen gelijkere scores voor verschillende
gedrags-, persoonlijkheids- of cognitieve metingen haalden dan tweelingen waarvan de ouders er
alles aan deden om de gelijkheid van de tweelingen te minimaliseren. Gelijkheid of ongelijkheid van
behandeling bewerkstelligt voor een groot aantal kenmerken kennelijk geen grotere gelijkheid van
MZ-tweelingen.
MZ-tweelingen worden over het algemeen gelijker door hun ouders behandeld dan DZ-tweelingen,
maar onderzoeken tonen aan dat er een verschil optreedt wanneer ouderlijk gedrag wordt verdeeld
in gedrag op initiatief van de ouders en gedrag op initiatief van de tweeling. Wanneer ze zelf het
initiatief nemen, gedragen ouders zich vergelijkbaar ten aanzien van MZ- en DZ-tweelingen, maar als
het gedrag een reactie is op uitingen van de tweeling, gedragen ouders zich aanzienlijk verschillend
ten aanzien van MZ- en DZ-tweelingen. Reacties van ouders op gedrag van MZ-tweelingen
vertoonden aanzienlijk meer overeenkomst dan reacties van ouders op gedrag van DZ-tweelingen,
waaruit onderzoekers concludeerden dat ouders MZ-tweelingen gelijker behandelen dan DZtweelingen omdat het gedrag van MZ-tweelingen meer overeenkomst vertoont dan dat van DZtweelingen. Dit voorbeeld van evocatieve rGE toont aan dat ouders veeleer reageren op verschillen
in hun kinderen dan dat ze die verschillen zelf creëren.
Een ander argument met betrekking tot gelijke behandeling is het argument van de selectieve
plaatsing van MZ-tweelingen die apart worden opgevoed. Volgens dit argument kan de
overeenkomst tussen apart opgevoede MZ-tweelingen worden verklaard uit het feit dat
adoptiebureaus MZ-tweelingen vaak in vergelijkbare omgevingen plaatsen. Er bestaat inderdaad een
geringe correlatie (ongeveer .30) tussen de sociaaleconomische omgevingen van MZ-tweelingen die
in aparte adoptiegezinnen geplaatst zijn, maar zoals Lykken (1995) aanvoert, is de correlatie met de
sociaaleconomische omgeving voor DZ-tweelingen en andere gezamenlijk opgevoede broers en

zussen 1,0 en scoren apart opgevoede MZ-tweelingen voor vrijwel elke meting een hogere gelijkenis,
of die nu betrekking heeft op het gedrag, de persoonlijkheid of de cognitieve eigenschappen.
Kendler heeft ook gekeken naar onderzoeken die ingaan op de mogelijkheid van een ‘omgekeerde
vertekening’, d.w.z. factoren die tot een onderschatting van genetische invloeden kunnen leiden. Er
bestaan drie van deze factoren.
De eerste daarvan is selectieve partnerkeuze. Met selectieve partnerkeuze wordt bedoeld dat
personen met gelijkende fenotypen de neiging hebben elkaar als partner te kiezen. De frequentie
waarmee dat gebeurt is aanmerkelijk groter dan op basis van toeval verwacht mag worden. Een
dergelijk patroon van partnerkeuze leidt tot de productie van DZ-tweelingen die een grotere
genetische gelijkenis vertonen dan bij een toevallige partnerkeuze het geval zou zijn. Selectieve
partnerkeuze heeft geen invloed op de overeenkomst tussen MZ-tweelingen omdat ze genetisch
volkomen identiek zijn, ongeacht of de partnerkeuze selectief of willekeurig tot stand is gekomen.
Volgens Kendler leidt selectieve partnerkeuze tot een onderschatting met 11% van het belang van
de genetische factoren van intelligentie omdat de correlaties tussen DZ-tweelingen groter worden
door selectieve partnerkeuze, terwijl MZ-correlaties er geen invloed van ondervinden. De geschatte
heritabiliteit ligt daardoor lager dan bij een willekeurige partnerkeuze, omdat h2 volgt uit 2(rM2rD2).
De tweede factor die kan leiden tot een onderschatting van de genetische invloed is het fenomeen
van de ‘tweelingtransfusie’. Bij dit fenomeen vindt bloedtransfusie van de donortweelinghelft naar
de ontvangende tweelinghelft plaats via placentaire anastomose en dat heeft tot gevolg dat de
ontvangende tweelinghelft bij de geboorte fysiek gezonder en groter is dan de donortweelinghelft.
Dit syndroom kan leiden tot een onderschatting van de genetische invloed omdat het optreedt bij
twee derde deel van de MZ-tweelingen die hetzelfde chorion (amnion) gedeeld hebben. Alle DZtweelingen hebben twee choria en zijn dus niet vatbaar voor het transfusiesyndroom. Twee derde
van de MZ-tweelingen wordt dus blootgesteld aan een omgevingsfactor die de gelijkenis tussen hen
minder groot maakt dan wanneer die alleen bepaald zou worden door hun genen, maar DZtweelingen worden nooit aan deze factor blootgesteld.
De derde factor keert de kritiek van de ‘gelijke omgevingen’ om. Kendler haalt twee onderzoeken
aan waarin MZ-tweelingen die apart waren opgevoed een grotere overeenkomst van persoonlijkheid
hadden dan MZ-tweelingen die samen waren opgevoed. Dat impliceert dat MZ-tweelingen die
samen worden opgevoed vaak harder dan DZ-tweelingen proberen om verschillend te zijn teneinde
hun individualiteit te benadrukken.
De aannames en onderzoeksmodellen van de gedragsgenetica zijn dus zeer solide. Volgens
Turkheimer (2000:162) zouden omgevingsgerichte onderzoekers, om dezelfde graad van
nauwkeurigheid te bereiken, ‘moeten beschikken over tweelingen met een identieke omgeving die

van moment tot moment exact dezelfde ervaringen hebben en een andere variant [DZ-tweelingen]
die exact (maar willekeurig [omdat ze willekeurig 50% van hun genen delen]) 50% van hun ervaringen
delen.’ ‘Mono-envirogotische’ of ‘di-envirogotische’ tweelingen bestaan niet, maar we hebben ze
ook niet nodig omdat de gedragsgenetica ons net zulke betrouwbare informatie over de bijdrage van
de omgeving verschaft alsof ze wel bestonden.
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Ongeoorloofde interpretaties van gedragsgenetica

Hoewel gedragsgenetisch onderzoek aantoont dat de gematigde invloed van gedeelde omgevingen
op cognitieve en persoonlijkheidskenmerken tijdens de jeugd vrijwel geheel verdwijnt op volwassen
leeftijd, mogen we daar niet uit opmaken dat ouders behalve de genen die ze meegeven geen invloed
op kinderen hebben. In een aantal journalistieke verslagen van het populaire boek ‘The Nurture
Assumption’ (1998), van Judith Harris, werd de boodschap van Harris (dat kinderen veerkrachtig zijn
en dat ouders weinig invloed hebben op de persoonlijkheid en intelligentie van hun kinderen)
doorgetrokken tot de absurde conclusie dat ‘ouders er niet toe doen’. Gedragsgenetisch onderzoek
toont slechts aan dat de invloed van ouders op de persoonlijkheid en de cognitieve kenmerken van
broers en zussen, die daardoor een zekere mate van overeenkomst vertonen zolang ze in hetzelfde
huis wonen, de periode van gemeenschappelijke opvoeding niet overleeft. Dat is beslist niet
hetzelfde als de bewering dat ouders er niet toe doen. De invloed die ouders hebben op de
houdingen en waarden, het gedrag en de keuze van vrijetijdsactiviteiten en beroepen verdwijnt niet,
hoewel deze invloeden ongetwijfeld worden verward met genetische invloeden. De uitdrukking van
veel erfelijke kenmerken hangt vaak in verschillende mate af van ouderlijke factoren (Collins et al.
2000). De zwakke of afwezige invloed van gedeelde omgevingen betekent slechts dat gedeelde
omgevingen

weinig

vergelijkbare

invloeden

hebben

op

een

aantal

cognitieve

en

persoonlijkheidskenmerken van broers en zussen; het wil niet zeggen dat ze geen invloed hebben.
De niet-gedeelde kenmerken van de omgeving zijn belangrijker voor de ontwikkeling van iemands
persoonlijkheid en cognitieve kenmerken, maar ouders spelen een zeer belangrijke rol bij het bepalen
van die niet-gedeelde omgevingen. De sociale klasse waartoe de ouders behoren bepaalt
bijvoorbeeld in sterke mate in welke buurt hun kinderen opgroeien en dus met welk type
leeftijdgenoten ze te maken krijgen. Medemensen zijn namelijk de belangrijkste bron van nietgedeelde omgevingsinvloeden. Ouderlijk toezicht op de vriendschapspatronen van hun kinderen en
geduldige en zorgzame controle van hun activiteiten kan er veel toe bijdragen dat de kinderen de
juiste weg kiezen, zoals het eerder besproken gedachte-experiment van Lykken (1995) laat zien. De
lagere heritabiliteitscoëfficiënten die geconstateerd worden in ongunstige omgevingen zijn een
weerspiegeling van de invloeden van het gezin, en die invloeden zijn aanzienlijk.
Ten slotte wijst Eleanor Maccoby (2000) erop dat de heritabiliteit ook stabiel kan blijven wanneer
het gemiddelde peil van een variabele stijgt of daalt. Met andere woorden, als een bepaalde

omgevingsfactor ertoe leidt dat alle (of bijna alle) scores van een kenmerk tot een vergelijkbaar peil
stijgen of dalen, waardoor het gemiddelde van dat kenmerk wijzigt, hoeft dat niet noodzakelijkerwijs
invloed te hebben op de variantie van het kenmerk, die de basis vormt voor de
heritabiliteitsberekening. Zoals we gezien hebben in het voorbeeld met de maiszaden, kunnen
omgevingsfactoren het gemiddelde van een kenmerk beïnvloeden terwijl de genen tegelijkertijd de
variantie ervan beïnvloeden. Ze wijst op de monotone stijging van het IQ in westerse samenlevingen
in de loop van de afgelopen decennia (het ‘Flynn-effect’), die toe te schrijven valt aan
omgevingsinvloeden, en beweert dat vergelijkbare wijzigingen in de gezinsomstandigheden (zoals
eenouderschap of een stijging of daling van het gezinsinkomen) een vergelijkbare invloed op de
kenmerken van de kinderen kunnen hebben zonder de geschatte heritabiliteit te wijzigen.
Als tegenreactie tegen de al te naïeve interpretatie van de gedragsgenetica en de invloed van ouders
heeft de evolutiebioloog Nigel Barber een boek geschreven waarin hij zich vooral baseert op Robert
Trivers’ parentele investeringstheorie.
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Moleculaire genetica: de heritabiliteit voorbij

Heritabiliteitsonderzoeken tonen slechts aan dat er ‘iets genetisch’ in het spel is; ze vertellen niet
om welke genen het gaat of hoe ze werken. Een andere moeilijkheid is dat er speciale steekproeven
nodig zijn (paren van individuen met een bekende genetische verwantschap of adoptiekinderen) om
heritabiliteitscoëfficiënten te berekenen, en die zijn niet makkelijk te verkrijgen. Maar we kunnen nu
verder kijken dan heritabiliteitscoëfficiënten en de causale wereld van de moleculaire genetica
betreden. Dankzij de technologische vooruitgang hebben onderzoekers tegenwoordig rechtstreeks
toegang tot het DNA, dat verzameld kan worden door met wattenstaafjes speekselmonsters te
nemen uit de binnenkant van de wangen. Deze methode kost ongeveer 10 USD per persoon, inclusief
analyse van het DNA (Butcher et al. 2004). Moleculaire genetica is een laboratoriumwetenschap die
tot doel heeft om de moleculaire structuur en functie van genen te bepalen, maar kan daarbij
teruggrijpen op heritabiliteitsonderzoek als eerste indicatie dat er genen bestaan die ten grondslag
liggen aan een onderzocht kenmerk (bv. herhaaldelijke waarneming van een h² die aanzienlijk groter
is dan nul). Basiskennis van moleculaire genetica kan nuttig zijn om het onderscheid tussen de
termen (over)geërfd en heritabiliteit te verduidelijken. Er wordt vaak gezegd dat de genen geen
belangrijke bron van variatie in persoonlijkheid en gedrag kunnen zijn omdat mensen daarvoor te
weinig genen hebben en in genetisch opzicht te veel op elkaar lijken. Dit is eigenlijk een
drogredenering. Als we de genen van alle primaten, van doodshoofdaapjes tot en met mensen, bij
elkaar zouden gooien zodat de verzameling alle genen van de orde der primaten bevatte, zouden we
erachter komen dat primaten gemiddeld 98% van hun genen met elkaar delen (Yoav et al. 2003).
Maar zelfs het verschil met de verwant waarmee we de grootste genetische gelijkenis hebben, de
chimpansee, is veel groter dan die 2% (of minder) van genetisch verschil lijkt te impliceren. De

genetische verschillen tussen mensen en chimpansees zijn eerder kwantitatief (het aantal
genproducten) dan kwalitatief (verschillende genproducten). Zo hebben alle mensen en
chimpansees haren en hersenen, maar chimpansees hebben meer haar dan mensen en mensen
hebben meer hersenen dan chimpansees.
Kwantitatieve verschillen in genproducten ontstaan hoofdzakelijk als gevolg van genetische
polymorfismen. Met polymorfisme worden de verschillende allelische combinaties op dezelfde
genloci van het chromosoom bedoeld. Deze zorgen ervoor dat we van elkaar verschillen, ook al
hebben we dezelfde genen. Alle mensen hebben alle genen die de soortspecifieke fysieke en mentale
structuren bepalen. Alle menselijke eigenschappen worden dus overgeërfd omdat ze gecodeerd zijn
in de door onze voorouders nagelaten DNA-bank, maar ze zijn niet allemaal erfelijk. Intelligentie
wordt voor 100% door de genen overgedragen (overgeërfd), maar de mate waarin het tot
uitdrukking komt hangt af van de genen en de omgeving, dus de heritabiliteit kan nooit 100% zijn in
dezelfde betekenis als de term 'overgeërfd' dat is. Erfelijkheid duidt dus de manier aan waarop een
kenmerk genetisch wordt doorgegeven terwijl heritabiliteit aangeeft hoe veel er genetisch wordt
doorgegeven. Er zijn geen heritabiliteitsschattingen voor de aan- of afwezigheid van menselijke
intelligentie, agressie, altruïsme, neuzen, geslachtsorganen, tweevoetigheid, enzovoort. Dat zijn
universele menselijke kenmerken en ze werken voor iedereen hetzelfde. Dat iedereen op veel
punten van een ander verschilt, komt door de variantie in de kwantitatieve eigenschappen van
fenotypische kenmerken, wat ook de basis is voor de berekening van heritabiliteitscoëfficiënten.
Polymorfismen zijn dus variaties op een gemeenschappelijk thema en kunnen zich in het
eiwitmolecuul zelf of in de receptor- of transportmoleculen voor dat eiwit bevinden. Er zijn drie
verschillende typen polymorfismen, waarvan de meest voorkomende (ongeveer 90%) single
nucleotide polymorfisms (SNP's) zijn (Altukhov en Salmenkova 2002). SNP's komen ongeveer
eenmaal op de 100 tot 300 basenparen voor. Hoewel de meeste kennelijk niet functioneel zijn (in
intronen), is naar schatting 85% van de genetische oorzaken van de meeste psychologische en
gedragsstoornissen toe te schrijven aan SNP's.
Het tweede type polymorfismen is de microsatelliet, ook wel short tandem repeat (korte
repetitieve sequentie) genoemd. Microsatellieten verschillen van elkaar wat betreft de lengte van
aangrenzende nucleotidebasen op een allel, die een verschillend aantal keren worden herhaald. Hoe
vaker de sequentie van nucleotiden wordt herhaald, hoe langer het allel is.
Het derde type genetische polymorfismen is de minisatelliet. Minisatellieten lijken op
microsatellieten in de zin dat ze DNA-secties hebben die een verschillend aantal keren worden
herhaald. Ze verschillen van elkaar omdat de herhaalde eenheden van microsatellieten slechts 1 tot
6 herhalingen van basen omvatten, terwijl het herhalingsbereik van minisatellieten uiteenloopt van
9 tot 100 (Altukhov en Salmenkova 2002). Het dopaminereceptorgen (DRD4) heeft bijvoorbeeld een

sequentie van 48 basenparen die 2 tot 11 keer herhaald kunnen worden (Ding et al. 2002). Hoe korter
de herhaling, hoe alerter het brein reageert op de neurotransmitter dopamine; hoe langer de
herhaling, hoe minder responsief het brein is. Personen met 2 of 3 herhalingen neigen ertoe
overgestimuleerd te raken door gebeurtenissen die de meeste mensen (personen met 4
herhalingen) optimaal stimulerend vinden en dus proberen ze zich eraan te onttrekken of ze af te
zwakken. Personen met 5 of meer repetitieve allelen (vooral met 7 of meer) worden door dezelfde
gebeurtenissen suboptimaal geprikkeld. Suboptimale prikkeling wordt subjectief ervaren als
verveling en verveelde mensen proberen de prikkelintensiteit te verhogen om de verveling te
verdrijven, wat soms leidt tot criminaliteit of andere vormen van antisociaal gedrag. De
criminogene gevolgen van suboptimale prikkeling zijn algemeen bekend (behandeld in Raine 1997)
en de 7-repeat allelen zijn in verband gebracht met veel fenotypische kenmerken die gekoppeld zijn
aan antisociaal gedrag, zoals ADHD, sensatiebelustheid en impulsiviteit (Canli 2006; Congdon en
Canli 2005).
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Loci van kwantitatieve kenmerken

Genetici zoeken vaak naar verschillende kandidaatgenen die verband kunnen houden met een
kwantitatief kenmerk. Daarvoor worden de loci van kwantitatieve kenmerken (QTL: quantitative trait
loci) in kaart gebracht. QTL zijn stukjes DNA die nauw verband houden met de variantie van
kwantitatieve kenmerken op een of meer chromosomen (Plomin 2005). QTL's worden opgespoord
met behulp van koppelingsonderzoek of associatieonderzoek.
Koppelingsonderzoek begint met een bepaalde gedraging, kenmerk of ziekte waar de interesse naar
uitgaat en probeert een koppeling vast te stellen met specifieke polymorfismen. Het is een ‘topdown’ methode die begint met het bepalen van groepen met en zonder de gedraging, het kenmerk
of de ziekte en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk de chromosomale locatie probeert te bepalen van
markerallelen die vermoedelijk aan die gedraging, het kenmerk of de ziekte ten grondslag liggen.
Associatieonderzoek maakt gebruik van een ‘bottom-up’ methode die begint met een
kandidaatgen waarvoor bewijs van een koppeling met een kenmerk of gedraging bestaat. Men
probeert vervolgens een solide koppeling vast te stellen tussen het kenmerk of de gedraging en het
kandidaatgen. De invloed van elke gevonden QTL kan klein zijn, maar als er meerdere QTL's worden
gevonden, kunnen ze als genetische risicofactoren worden gecombineerd in een ‘QTL-set’, op
ongeveer dezelfde manier als verschillende omgevingsfactoren worden samengevoegd in
omgevingsgerelateerde risicofactoren. QTL-risicosets in combinatie met omgevingsrisicosets
bepalen de mate waarin het kenmerk of de kenmerken in kwestie (bijvoorbeeld impulsiviteit en
woede) wordt/worden uitgedrukt afhankelijk van de situatie.

Het uitdagingsniveau van de zoektocht naar QLT hangt af van het aantal genen dat zich op een
bepaald locus bevindt en van de complexiteit van de onderzochte kenmerken. Het is belangrijk om
te begrijpen dat de vondst van QTL's die verband houden met een onderzocht fenotypisch kenmerk,
betekent dat we één mogelijke causale route hebben gevonden in een complex systeem van
mogelijke routes. We hebben niet toevallig een snelweg gevonden die ons feilloos direct van genen
naar gedrag leidt. Er is geen directe route van de genen naar niet-triviaal gedrag, alleen bochtige
weggetjes met veel gaten, omleidingen en omgekeerde wegwijzers.
Van deze onderzoeken is het longitudinale cohortonderzoek van Caspi en zijn collega's (2002)
misschien wel het meest aangehaald in de criminologische literatuur. In dit onderzoek was
geverifieerde kindermishandeling het gemeten omgevingsrisico en was het vastgestelde genetische
risico het promotorpolymorfisme monoamineoxidase A (MAOA). De afhankelijke variabelen waren
een reeks antisociale factoren zoals jeugddiagnose van een gedragsstoornis; het ernstigst was een
veroordeling (geverifieerd in het politieregister) voor een geweldsmisdrijf op 26-jarige leeftijd.
MAOA is een enzym dat een reeks neurotransmitters metaboliseert en voorkomt als lange (hoge
transcriptie-activiteit) en korte (lage transcriptie-activiteit) allelen. De onderzoekers vonden geen
hoofdeffecten voor MAOA, geringe maar significante hoofdeffecten voor mishandeling en zeer
sterke GxE-effecten.
De mannen met lage MAOA/mishandeling maakten slechts 12% van het cohort uit, maar waren
verantwoordelijk voor 44% van de veroordelingen voor geweldsmisdrijven. De kans dat die mannen
een veroordeling voor een geweldsmisdrijf hadden was 9,8 keer zo groot als bij de mannen met hoge
MAOA/zonder mishandeling. Het dient opgemerkt te worden dat de mishandelde/niet-mishandelde
groepen geen significante verschillen vertoonden voor de MAOA-activiteit, wat uitsluit dat een lage
MAOA-activiteit via evocatief gedrag (rGE) bijdraagt aan kindermishandeling.
De resultaten van een onderzoek door Foley et al. (2004) waarbij de diagnosestelling van een
gedragsstoornis de afhankelijke variabele was, kwamen vrijwel exact overeen met die van het
onderzoek van Caspi et al., maar andere onderzoeken leverden gemengde of geen resultaten op
(Haberstick et al. 2005). De algemene conclusie na een meta-analyse van dit onderzoeksmateriaal
was echter dat de interactie tussen MAOA en mishandeling in alle onderzoeken een statistisch
significante predictor van antisociaal gedrag was (Kim-Cohen et al. 2006). Neurowetenschappers
hebben bestudeerd hoe de MAOA-variant werkt op het niveau van de circuits in het brein. MeyerLindenberg en zijn collega's (2006) hebben de neurale structuur en functie onderzocht via fMRI van
gezonde (niet-criminele, niet-verslaafde) vrijwilligers bij wie de lage (n = 57) of hoge (n = 85) variant
van het MAOA-polymorfisme was vastgesteld. Proefpersonen, vooral mannen, met de lage variant
vertoonden hyperactiviteit in de circuits van de amygdala (angst) en hippocampus (geheugen) en

verminderde activiteit in de prefrontale en cingulaire (regelende) regio's tijdens een opgewekte
emotionele prikkeling. Niet alleen de functie van deze gebieden was anders voor de verschillende
MAOA-polymorfismen, ook de structuur (men neemt aan dat het niveau van enzymatische activiteit
de circuits van het brein beïnvloedt tijdens de ontwikkeling). Hoewel deze proefpersonen niet
crimineel en niet gewelddadig waren, geven de structurele en functionele profielen van de personen
met lage MAOA aan dat ze in bepaalde omstandigheden zoals waargenomen bedreigingen, vatbaar
zijn voor impulsief geweld (snel geprikkeld/slechte impulsbeheersing).
Onderzoekers beginnen ook interacties tussen genen (GxG) te onderzoeken in de etiologie van
verschillende vormen van antisociaal gedrag. Carrasco et al. (2006) onderzocht de invloed van de
polymorfismen DRD4 en DAT1 (transportgen voor dopamine) op ADHD en vond geen onafhankelijke
invloed.
Maar personen die zowel het 7-repeat allel van DRD4 als het 10-repeat allel van DAT1 bezaten,
hadden een significant grotere kans op een diagnose van ADHD (odds ratio = 12.7) dan
proefpersonen die geen van beide of slechts één van deze allelen bezaten. Beaver et al. (2007)
vonden geen significante hoofdeffecten voor de polymorfismen DRD2 of DRD4 op
gedragsstoornissen of antisociaal gedrag, maar de GxG-interactie veroorzaakte significante effecten
op beide resultaatvariabelen. In een ander onderzoek naar DAT1-polymorfismen constateerden Guo
en zijn collega's (2007) dat proefpersonen die homozygoot waren voor het 10-repeat allel of
heterozygoot voor het 10/9-repeat allel van DAT1, een geschiedenis van ernstige criminaliteit
hadden tussen 12 en 23 jaar die twee keer zo hoog was als van proefpersonen die homozygoot waren
voor het 9-repeat allel. Omdat DAT1 het belangrijkste mechanisme is dat dopamine (DA) uit de
synaps verwijdert door het weer te transporteren naar het neuron dat het heeft afgegeven,
beëindigt het de signalen van deze belangrijke neurotransmitter.
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Epigenetica: de derde golf

De relatief nieuwe wetenschap van de epigenetica verschaft aanvullende nuances van de
wisselwerking tussen natuur en opvoeding. Epigenetica betekent ‘in aanvulling op’ de genen en is
conceptueel gezien ‘elk proces dat de activiteit van de genen wijzigt zonder de DNA-sequentie te
wijzigen’ (Weinhold 2006:163). Epigenetische modificaties van het DNA tasten het vermogen om te
worden gelezen en in eiwitten vertaald te worden aan door de code gemakkelijker toegankelijk of
juist ontoegankelijk te maken, of ze kunnen het niveau van eiwitproducten en daarmee het
reactiebereik van een gen verhogen of verlagen (Gotlieb 2007). DNA zelf bevat alleen instructies voor
de transcriptie in m-RNA, en m-RNA zelf moet vertaald worden door t-RNA en samengesteld worden
door r-RNA. Met epigenetische modificaties wordt bedoeld dat genen aan- en uitgezet worden door
signalen van de interne chemische omgeving en/of door de externe fysieke en sociale omgeving,

afhankelijk van de uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Bepaalde genen kunnen gevormd
worden door chronische gebeurtenissen in de interne of externe omgeving, zodat ze door een
zwakker dan normale omgevingsprikkel aan- of uitgezet kunnen worden, of zelfs bij afwezigheid van
zo'n prikkel. De epigenetica van genexpressie kan net zo veel of meer invloed op
ontwikkelingsgerelateerde individuele verschillen hebben als individuele verschillen in DNApolymorfismen (Kramer 2005).
Om een analogie te geven van de relatie tussen het genoom, polymorfismen en epigenetica: als het
genoom een orkest is en polymorfismen de muzikale variëteit die het kan produceren,
vertegenwoordigt epigenetica de dirigent die de dynamiek van de voorstelling regelt. De
epigenetische ‘dirigent’ regelt wanneer welke ‘instrumenten’ (genen) ingezet worden en wanneer
ze moeten stoppen met spelen; en wanneer ze gaan spelen, regelt hij de animo waarmee ze bespeeld
worden en welke andere instrumenten de ‘muziek’ (eiwitten) die ze maken begeleiden, versterken
en wijzigen.
Epigenetische regulering wordt bewerkstelligd via twee hoofdprocessen:
DNA-methylering, dat de vertaling van DNA in mRNA verhindert, waardoor het eiwit waarvan het
gen de code bevat niet wordt geproduceerd, en acetylering van histonen, waardoor het rond de
histonen gewikkelde DNA losraakt en de kans op genexpressie daardoor toeneemt (Corwin 2004;
Lopez-Rangel en Lewis 2006).
Beide processen kunnen spontaan optreden, maar meestal gebeurt het in antwoord op verschillende
interne en externe signalen en de resulterende regulatorische wijzigingen zijn overerfbaar (zodat
wijzigingen die in de ene generatie optreden doorgegeven worden aan de volgende generatie zonder
DNA-sequenties te wijzigen) maar omkeerbaar (Lopez-Rangel en Lewis 2006). Epigenetica suggereert
genomische plasticiteit, analoog aan de neurale plasticiteit die ervoor zorgt dat het brein fysiek is
afgestemd op gebeurtenissen uit de omgeving.
De epigenetica komt met een aantal veelbetekenende bewijslijnen die compleet nieuwe
perspectieven kunnen openen voor criminologen. Onderzoekers op het gebied van de geestelijke
gezondheid bijvoorbeeld, bestuderen sinds enige tijd de epigenetische regulering van
neurotransmitterreceptoren in de etiologie van schizofrenie en bipolaire stoornissen (Petronis et al.
2000). Bij een MZ-tweeling waarvan de ene helft lijdt aan schizofrenie, heeft de andere helft een
kans van ongeveer 50% op ontwikkeling van schizofrenie, terwijl die kans voor de gewone bevolking
1% bedraagt. Hoewel dit duidt op een grote genetische invloed, is het concordantiepercentage lager
dan verwacht, aangezien MZ-tweelingen exact dezelfde genen hebben. De zoektocht naar specifieke
genen die individuen predisponeren voor psychose heeft niet veel opgeleverd en de zoektocht naar
omgevingsinvloeden nog minder. Tegenwoordig is de aandacht verlegd en onderzoekt men of

epigenetica een antwoord kan bieden op zowel de genetische als de omgevingsgerelateerde
etiologie van psychopathologie (Crow 2007).
Uit één onderzoek van gezonde MZ-tweelingen bleek dat ze in de eerste levensjaren epigenetisch
vrijwel niet van elkaar te onderscheiden waren, maar naarmate ze ouder werden begonnen ze steeds
meer te verschillen, waarbij 50-jarige tweelingen gemiddeld viermaal zoveel epigenetische
verschillen vertoonden dan 3-jarige tweelingen (Fraga et al. 2005). Deze tweelingen werden samen
opgevoed en deelden dus niet alleen exact dezelfde genen, maar ook exact dezelfde
opvoedomgeving; de epigenetische modificatie moet dus worden toegeschreven aan unieke (interne
of externe) gebeurtenissen in de omgeving of aan stochastische gebeurtenissen. Het zou echter een
vergissing zijn om fenotypische verschillen tussen MZ-tweelingen toe te schrijven aan de
gebruikelijke omgevingsfactoren die veel conventionele sociaal wetenschappers bestuderen; zoals
eerder vermeld verstaat een bioloog onder omgeving alles wat niet door het DNA wordt
overgedragen (Wong, Gottesman en Petronis 2005).

Figuur 4
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De epigenetica van opvoeding

Opvoeding is lang beschouwd als cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en de
vorming van sociale banden. Het zeer afhankelijke jonge mensenkind is aangepast om te hunkeren
naar contactprikkels van liefhebbende en steunende verzorgers, omdat dat de verwachte
evolutionaire omgeving van de soort is (Glaser 2000). De epigenetica van de opvoeding is misschien
de onderzoeksrichting die het meest relevant zal blijken voor criminologen (Rutter 2007). Wanneer

ze met dieren werken, kunnen epigenetici zowel genen als omgevingen naar believen manipuleren
en tamelijk betrouwbare conclusies over oorzaak en gevolg trekken.3
Sociaal wetenschappers staan enigszins wantrouwend tegenover het toepassen van dieronderzoek
op mensen. Laten we hier duidelijk over zijn: onderzoekers bestuderen fruitvliegen, ratten of apen
niet omdat ze erop gebrand zijn het lot van die soorten te verbeteren, maar omdat ze hopen er iets
van te leren dat nuttig is voor de mens. Diermodellen zijn vaak van wezenlijk belang gebleken voor
ons begrip van allerlei psychische en psychologische gedragsproblemen van de mens. Wanneer
eenmaal een biologisch mechanisme in een bepaalde soort is aangetoond, blijkt het vrijwel altijd ook
van toepassing te zijn op andere soorten (Ridley 2003). De natuur is zuinig; ze maakt niet steeds een
compleet nieuw genoom wanneer een soort zich van de voorvaderlijke ontwikkelingslijn afsplitst.
Uiteraard betekent dat niet dat elk gen dezelfde uitwerking heeft op mensen als op knaagdieren;
zoals we gezien hebben, betekent het delen van DNA nog niet dat de genen hetzelfde werken.
Rattenjongen ontwikkelen zich veel sneller dan mensenkinderen en de ‘kritieke perioden’ voor het
integreren van met de ervaringsverwachting overeenkomende gebeurtenissen in hun
neurogenomische systeem zijn veel korter (Hensch 2004). Zo deden de epigenetische verschillen die
optraden als functie van moedergedrag in het onderzoek van Weaver et al. (2004), zich alleen voor
in de eerste week van het leven. Daarna had het moedergedrag geen waarneembare invloed meer.
We weten niet welke cognitieve, persoonlijkheids- en gedragskenmerken van mensen onderhevig
zijn aan epigenetische modificatie en nog minder weten we over epigenetische erfelijkheid, maar
sommige epigenetici doen uitspraken die suggereren dat dit terrein van grote betekenis is voor de
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Met ratten konden Weaver en zijn collega's (2004) zich richten op de moleculaire basis en de gevolgen voor
het gedrag van verschillende niveaus van moederzorg. Bij rattenmoeders is er net zo veel verschil in
moederzorg als bij mensenmoeders. Het verzorgingsniveau van ratten werd afgemeten aan de mate waarin
het jong gelikt en verzorgd (LG: licking and grooming) en met toewijding gezoogd werd (ABN: arch-back
nursing). Toen ze in volwassen toestand werden onderzocht, bleken de nakomelingen van moeders met een
hoog LG/ABN-niveau een lagere respons van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA) op stress te hebben
(en een aantal andere gedragingen zoals een beter geheugen en een beter leervermogen) en waren ze over
het algemeen sociaalvaardiger dan de nakomelingen van moeders met een laag LG/ABN-niveau. Het bleek
dat ratten die door een andere dan hun eigen moeder waren grootgebracht een temperament en gedrag
hadden dat meer op de adoptiemoeder dan op dat van de biologische moeder leek, wat aangeeft dat vroege
zorgervaringen een grote invloed hebben op het gedrag van ratten.
Onderzoekers vonden een aantal significante verschillen tussen de epigenetische profielen van enerzijds
jongen met een hoge en anderzijds jongen met een lage LG/ABN. Een hoge LG/ABN reduceert de methylering
van glucocorticoïdereceptor-genen (GR), de genen die bepalen hoeveel hippocampale GR een dier krijgt. GR
moduleren de expressie van een reeks neuronale genen en zijn van essentieel belang voor neuronale
homeostase en dus voor de mentale gezondheid. Zo hebben dieren met een hoog GR-peil meer controle
over HPA-stressreacties. Naast een gereduceerde methylering van GR, vertoonden jongen die waren
verzorgd door moeders met een hoge LG/ABN (los van de biologische verwantschap) een significant hogere
acetylering van een zenuwgroeifactor in de hippocampus. Het gedrag van moederratten leidde dus tot
vergelijkbare modificaties in jongen, of de jongen nu bloedeigen of geadopteerd waren, en deze wijzigingen
veroorzaakten stabiele fenotypische verschillen op volwassen leeftijd.

menselijke ontwikkeling. Watters (2006:75) haalde bijvoorbeeld de volgende uitspraak van Michael
Meaney aan:
‘We beginnen causale verbanden te ontwaren tussen sociale en economische macrovariabelen die
terug te voeren zijn tot het niveau van het kinderbrein’; en de volgende uitspraak van Lawrence
Harper: ‘Een populatie arme mensen die te lijden heeft van slechte voeding kan twee of drie
generaties nodig hebben om van die ontbering te herstellen en zijn volledige potentieel te bereiken.’
Voor zover epigenetische effecten in mensen doorwerken van generatie tot generatie, zouden ze
best weleens het antwoord kunnen zijn op het schijnbaar niet te herleiden verschil van gemiddeld
15 punten tussen het IQ van de blanke en zwarte bevolking, net als op een hoop andere problemen
veroorzaakt door verschillende soorten tegenspoed, zoals een gebrek aan ouderlijke zorg. De
epigenetica heeft zich nog niet voldoende ontwikkeld om verder te gaan dan speculaties, maar de
mogelijkheden zijn net zo spannend en intrigerend als van willekeurig welke andere ontwikkeling die
we in de afgelopen 50 jaar in de gedragswetenschappen hebben mogen meemaken. Maar om die
visie te kunnen delen, moet eerst de typische kijk van de sociale wetenschap op de genetica worden
losgelaten. Zoals Matt Ridley (2003:6) schreef over ongegronde angst voor genen:
Genen zijn geen marionettenspelers, noch blauwdrukken. Ze sturen dan wel de bouw van het
lichaam en de hersenen aan in de baarmoeder, maar beginnen in antwoord op ervaringen vrijwel
onmiddellijk weer af te breken en opnieuw op te bouwen wat ze hebben gemaakt. Ze zijn zowel de
oorzaak als het gevolg van onze handelingen. Op een of andere manier hebben de verdedigers van
het
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onvermijdelijkheid van de genen en hebben ze de belangrijkste les over het hoofd gezien, namelijk
dat de genen aan onze kant staan.
Er zijn veel te weinig genen om primaire controle over het menselijk gedrag uit te kunnen oefenen.
Complexe organismen in complexe omgevingen zijn altijd beter af als ze kunnen vertrouwen op hun
eigen mechanismen dan wanneer ze volledig geprogrammeerd zijn voor iedere mogelijke situatie
waarmee ze te maken kunnen krijgen. Je hoeft alleen maar te denken aan het vrijwel onbegrensde
aantal situaties waarmee mensen te maken kunnen krijgen om te beseffen hoe absurd de gedachte
is dat we voorgeprogrammeerd zouden kunnen worden om er op een vaste en onveranderlijke
manier op te reageren. Om zo'n organisme te programmeren zouden er eindeloos veel genen nodig
zijn, met elk een reeks ‘indien zus/doe dan zo’-algoritmen in plaats van de ongeveer 30.000 genen
die we in werkelijkheid hebben. Wel verschaffen de genen ons een aantal heel algemene
gedragsregels zoals ‘vermijd grommende dieren’, ‘wees vriendelijk voor familieleden’, ‘wees bang
op grote hoogten’ of zelfs nog algemener: ‘streef naar genoegen en vermijd pijn’. De details worden
aan het oordeelvermogen van het organisme overgelaten. Genen staan volledig tot onze dienst en

beantwoorden constant aan onze behoeften wanneer we moeten reageren op de vele uitdagingen
waar we in onze omgevingen mee te maken krijgen.
Colin Badcock (2000:71) gaat zelfs zo ver om te beweren dat onze genen een ‘absolute garantie’ zijn
voor de vrijheid en macht van de mens. Onze genen zijn er tenslotte voor ons. Ze halen voortdurend
informatie uit de omgeving en maken de eiwitten aan die we nodig hebben om ons in die omgeving
te handhaven. Ze beperken ons niet, maar helpen ons juist. Genen maken ons uniek en daardoor
bestand tegen omgevingsinvloeden die een bedreiging vormen voor onze natuur. Deze visie op de
mens getuigt van veel meer respect voor de menselijke waardigheid dan de visie dat we zijn
overgeleverd aan de grillen van de omgeving. In plaats van biologie te beschouwen als een
bedreiging van ons vakgebied, zouden we het moeten verwelkomen als een gelegenheid om samen
te werken met een zeer krachtige bondgenoot. De sociale en biologische wetenschappen hebben
elkaar nodig en horen bij elkaar. Zoals de geschiedenis van de natuurwetenschappen laat zien,
komen uit een kruisbestuiving van concepten, methoden en theorieën krachtige nakomelingen
voort.
Dat de relatie tussen genen en gedrag nogal gecompliceerd is, laat volgende afsluitende figuur heel
goed zien. Let op de dubbel gebogen pijlen die correlatie en geen causaal eenrichtingsverkeer
suggereren.

Figuur 5
Deze figuur leert ons dat er een lange weg bestaat tussen genen en gedrag. Genen coderen voor
niet-complexe en complexe eigenschappen. Voor de verklaring van complexe menselijke
eigenschappen wordt beroep gedaan op de polygenentheorie zoals door Fischer ontwikkeld werd.
Voortbouwend op deze klassieke inzichten, zien we hoe genetische invloed zich laat gelden
(uiteraard in complexe wisselwerkingen met diverse sociale en ecologische contexten). Belangrijk is
te onderstrepen dat we in staat zijn op populatieniveau uitspraken te doen over de vermoedelijke
heritabiliteit van complexe kenmerken zoals sociaal gedrag. Echter, het is niet mogelijk om specifiek

aan te wijzen welke stukken van het DNA (bijvoorbeeld in de hersencellen of neuronen) nu specifiek
gecombineerde effecten hebben. We weten dat heel veel genen bij complex gedrag betrokken zijn
en dat we slechts weet hebben van bepaalde breinprocessen (waarbij diverse genen betrokken zijn).
Er wacht dit onderzoek dus nog een lange weg te gaan, zelfs al is al heel veel vooruitgang geboekt
en zijn we vandaag de dag in staat veel te relativeren.
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De relaties tussen genen, morele circuits en antisociaal gedrag in een evolutionaire context

Wie genen zegt, zegt evolutie. Daarom geven we in deze paragraaf een korte introductie in mogelijke
linken die ook verder aan bod komen. Het wordt steeds duidelijker dat morele oordelen niet louter
het product zijn van doordachte introspectie die los van emoties wordt uitgevoerd. De
(neuro)beeldvormende literatuur (over deze methoden zie het volgende hoofdstuk) daarentegen
suggereert dat hersensystemen die ten grondslag liggen aan affectieve en cognitieve processen
actief zijn wanneer individuen hun acties in een morele context afwegen. Bovendien is er
waarschijnlijk een complex samenspel tussen cognities en emoties tijdens het maken van een morele
beslissing, waardoor het onderscheid tussen denken en voelen vervaagt, althans in de moderne
mens. Het is waarschijnlijk dat sommige (zo niet veel) van onze morele waarden gehuld zijn in een
diepe evolutionaire geschiedenis waarin emoties - geen cognities - de drijvende kracht vormden voor
morele actie. Het verbluffende succes van vroege mensachtigen was sterk gebaseerd op wederzijds
altruïsme en een sociale structuur waarin hulpbronnen gedeeld werden. Niettemin kan egoïsme (het
exclusief nemen maar niet het geven van hulpbronnen) een concurrerende, evolutionaire stabiele
strategie vormen die in toom moet worden gehouden in het belang van de overleving van de soort.
Negatieve morele emoties zijn waarschijnlijk geëvolueerd om het breken van sociale conventies
tegen te gaan. Morele gevoelens van verontwaardiging, walging en minachting kunnen aanleiding
geven tot de sterkere emoties van verontwaardiging en wraak die vervolgens aanleiding geven tot
verbanning van de regelovertreder (‘cheater’- zie de evolutionaire theorieën verderop in dit boek)
uit diens sociale groep, verwonding of zelfs de dood. Op dit niveau is moraliteit grotendeels emotiegedreven, relatief automatisch en heeft het weinig of geen hogere cognitieve controlecomponent in
vroege mensachtigen. Naarmate de mensachtige samenleving complexer werd, werden cognitieve
processen van hogere orde waarschijnlijk steeds belangrijker voor zowel het omgaan met
complexere morele dilemma's als voor het reguleren van de uitdrukking van morele emoties.
Ondanks de evolutie van sociale mechanismen om antisociaal ‘valsspelen’ gedrag af te schrikken,
kan gesteld worden dat antisociaal gedrag een evolutionair stabiele strategie is - een
voorgeprogrammeerde
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die
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fitheid
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Psychopathie wordt door sommigen zelfs gezien als de volledige uitdrukking van deze ‘cheating’
strategie (Raine, 1993; Raine, 2014). Bij lage aanwezigheid van deze groep binnen een populatie
kunnen psychopaten erin slagen om middelen van andere individuen te winnen voordat ze naar

andere sociale groepen vertrekken om de gevolgen van moralistische woede en vergeldende
gerechtigheid te voorkomen. Psychopathische kenmerken van oppervlakkige charme, egocentrisme,
manipulatie, pathologisch liegen en bedrog, promiscue seksueel gedrag, gebrek aan wroeging en
schuldgevoel, oppervlakkige relaties en een algemene parasitaire levensstijl worden beschouwd als
sleutelcomponenten van deze evolutionaire stabiele strategie die op het oppervlak waarneembaar
zijn (Raine, 2014). Belangrijk is dat psychopaten een tijdelijke, onstabiele, ‘stimulatiezoekende’
levensstijl aannemen, waarbij ze van de ene plaats naar de andere gaan om ultieme detectie te
voorkomen. In deze evolutionaire context moet een essentiële component van deze succesvolle
cheat-strategie een genmachine zijn die een moreel gevoel mist. Eén manier om een dergelijke
valsspelende genmachine (in overdrachtelijke, metaforische taal) te creëren, is door individuen te
ontwerpen die niet over het neurale circuit beschikken dat essentieel is voor morele gevoelens en
gedrag. Een voorspelling die door dit model wordt gedaan, is dat antisociale en psychopathische
individuen stoornissen in de breinmechanismen vertonen die nodig zijn voor moraal, met name die
neurale processen die cruciaal zijn voor het ervaren van morele emoties - de remmen op
regelovertredend gedrag.
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Besluit

Dit hoofdstuk bevat een korte introductie in het domein van de genetica en het belang van een goed
begrip van de basisconcepten voor het studiedomein van de criminoloog. Genen zijn DNAsegmenten die coderen voor de sequentie van aminozuren in een eiwit. Genen bevatten geen codes
voor of zijn niet de oorzaak van regelovertredend gedrag. Genen zijn modulatoren van de manier
waarop organismen reageren op interne (lichamelijke) en externe (omgevings) prikkels.
Gedragsgenetisch onderzoek stelt ons in staat om genetische en omgevingsinvloeden uit elkaar te
houden en variatie verder te ontleden in gedeelde en niet-gedeelde omgevingsinvloeden. Veel
gebruikte methodes hierbij zijn tweeling- en adoptiestudies. Kritieken op aannames van
onderzoeksmodellen van de gedragsgenetica zijn echter aangevoerd om de invloed van genetica op
menselijk gedrag te bagatelliseren, ofschoon gedragsgenetisch onderzoek slechts aantoont dat er
‘iets genetisch’ in het spel is.
Gedragsgenetisch onderzoek doet echter geen uitspraken over welke genen precies aan het werk
zijn. Dankzij technologische vernieuwingen hebben moleculaire genetici vandaag de dag
rechtstreeks toegang tot het DNA waardoor de moleculaire structuur en functie van de genen
bepaald kan worden. Variaties in genproducten ontstaan hoofdzakelijk als gevolg van genetische
polymorfismen. Genetici zoeken naar verschillende kandidaatgenen op één of meer chromosomen
die verband kunnen houden met kwantitatieve kenmerken. Onderzoekers beginnen interaties
tussen genen te onderzoeken in de etiologie van vormen van antisociaal/crimineel gedrag.

De relatief nieuwe wetenschap van de epigenetica verschaft aanvullende nuances van de
wisselwerking tussen natuur en opvoeding. Epigenetisch onderzoek toont aan dat epigenetische
modificaties van genexpressies net zoveel of zelfs meer invloed kunnen hebben op
ontwikkelingsgerelateerde individuele verschillen dan verschillen in DNA-polymorfismen. Echter,
onderzoek naar epigenetische modificatie en de effecten ervan op cognitieve-, emotionele- en
gedragskenmerken bij mensen staat nog in de kinderschoenen.
Tot slot zijn we kort ingegaan op de relatie tussen genen, morele neurale circuits en antisociaal
gedrag als vorm van morele actie. Het is waarschijnlijk dat neurale morele circuits de drijvende kracht
zijn bij het maken van morele beslissingen, waaronder regelovertreding en antisociaal gedrag. In het
belang van de overleving van de soort zijn neurale circuits geëvolueerd die moraliteit waaronder
negatieve morele emoties en gevoelens, mogelijk hebben gemaakt. Op hun beurt zijn die neurale
morele processen cruciaal als rem op regelovertreding en antisociaal gedrag. Verder in het boek
komen we hierop terug (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 8).
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Begrippenlijst

Adoptiemethode/
adoptiestudie

Methode in de gedragsgenetica om genetische en
omgevingsinvloeden van elkaar te onderscheiden.

Afferent

De term dient ter aanduiding van een lichaamsonderdeel
als een zenuw of een bloedvat dat naar een ander
lichaamsonderdeel leidt.

Allel

Genen komen in verschillende varianten voor, zo’n variant
wordt een allel genoemd.
Van elk gen heeft een diploïd organisme (zoals mensen)
twee allelen. In homologe chromosomen liggen de allelen
op dezelfde plaats of locus. Informatie op de twee allelen
kan gelijk (homozygoot) of ongelijk (heterozygoot) zijn. Die
variatie is mogelijk door verschillen in de nucleotiden
volgorde van de allelen. Zo kan het ene allel coderen voor
blond haar en het andere voor bruin haar.

Codon

Codon of triplet is een drietal basen in mRNA die de
genetische code in zich dragen. Op het DNA wordt een
triplet basen die een genetische code in zich dragen, een
codogen genoemd. Tijdens de translatie lezen ribosomen
het mRNA af en bouwen aan de hand daarvan een
polypeptide of eiwit. In totaal zijn er 64 codons.

DNA

= desoxyribonucleïnezuur, een macromolecuul dat de
belangrijkste chemische drager is van erfelijke informatie
in alle bekende organismen.

Dizygoot

Twee-eiig.
Een dizygote tweeling ontstaat doordat er voor het
moment van bevruchting twee eicellen tot rijping zijn
gekomen en beide ook daadwerkelijk zijn bevrucht.

Endofenotype

Biologische of neuropsychologische markers die (a) in de
bevolking met de ziekte verband houden; (b) zelf erfelijk
zijn; (c) ook aantoonbaar zijn als de ziekte niet manifest is;
(d) binnen families cosegregeren met de ziekte; en (e)
vaker voorkomen bij verwanten van patiënten dan in de
algemene bevolking.

Epigenetica

Domein binnen de genetica dat de invloed bestudeert van
de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie
die optreden zonder wijzigingen in de sequentie of
volgorde van de basenparen van het DNA in de celkern.
Hierbij wordt ook onderzoek bedoeld naar de invloed van
het milieu op fenotypische uitingen van genen.

Exon

Het coderend gedeelte van een gen, in tegenstelling tot
een intron dat staat voor niet-coderende stukken DNA in
een gen.

Fenotype

Het totaal van alle waarneembare eigenschappen
(kenmerken) van een organisme. Het is het resultaat van
de genetische aanleg (het genotype) van een individu en
de invloed daarop van zijn omgeving (de milieufactoren).

Flynn-effect

Verschijnsel in de psychodiagnostiek dat beschrijft hoe
jaarlijks wereldwijd scores op een IQ test toenemen.
Jongeren presteren dus beter dan oudere generaties.

Gedragsgenetica

Wetenschappelijk domein dat de overerving van gedrag
onderzoekt. Het is een sterk interdisciplinair domein met
overlappingen van biologie, genetica, ethologie,
psychologie, statistiek. De studie van de overerving van
gedragskenmerken maakt vaak gebruik van
tweelingenstudies en adoptiestudies.
Francis Galton (19e eeuw) wordt beschouwd als een van
de eerste gedragsgenetica. Hij was de neef van Charles
Darwin en deed onderzoek naar de overerving van
menselijke mentale vermogens in de hogere Engelse
klassen.

Gen

Drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern.

Gen-omgevingscorrelatie (rGE)

Doet zich voor wanneer blootstelling aan
omgevingscondities afhankelijk is van het genotype.
Er worden drie types van gen-omgevingscorrelaties
onderscheiden: 1) passieve rGE; 2) evocatieve of reactieve
rGE en 3) actieve of selectieve rGE.

Gen-omgevingsinteractie (GxE)

Doet zich voor wanneer twee verschillende genotypes op
een verschillende manier reageren op variatie in de
omgeving.

Genoom

Het geheel van erfelijke informatie in een cel van een
organisme.

Genotype

Verzameling eigenschappen van een individu overgeërfd
van de ouders.

Heritabiliteit

Een maat voor genetische bijdrage aan de variatie van een
kenmerk in welbepaalde omstandigheden.

Histonen

Histonen zijn specifieke eiwitten die samen met het DNA
in de celkern het chromatine vormen. Histonen dienen als
bouwsteen voor de nucleosomen, die het DNA dragen.
Acht histonen vormen een eiwitbolletje, dat een kern
vormt waar omheen het lange DNA-molecuul is
gewonden.

Homozygoot

Een individu is homozygoot voor een bepaald locus als zijn
homologe chromosomen op dat locus gelijk zijn.
Diploïde organismen (zoals de mens) hebben twee
exemplaren van elk chromosoom, een van de vader en
een van de moeder. Die homologe chromosomen kunnen
op elke willekeurige plaats, of daar nu een gen ligt of niet,
gelijk of verschillend zijn. Zijn ze verschillend dan noemen
we dat heterozygoot.
Als een organisme homozygoot is voor een bepaald gen,
dan zijn de allelen die het voor het gen heeft identiek. De
eigenschap die erbij hoort, komt altijd tot uiting in het
fenotype.

Moleculaire genetica

De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen
van structuur en functie van genen op een moleculair
niveau. Moleculaire genetici spitsen zich voornamelijk toe
op het gedrag van DNA en RNA in verschillende
omstandigheden, op de replicatie en regulatie van deze
moleculen en de effecten ervan op het organisme.

Monozygoot

Eeneiig.
Een eeneiige tweeling ontstaat doordat er niet een enkel
embryo ontstaat uit celdelingen van de bevruchte eicel
maar bij een van de eerste delingen twee losse groepjes
cellen ontstaan die ieder uitgroeien tot een apart embryo.

Nucleotiden

Bouwstenen van DNA- en RNA-moleculen. De erfelijke
informatie ligt besloten in de volgorde of de sequentie van

de nucleotiden in die moleculen.
Quantitative Trait Locus (QTL)

Een locus of stukje DNA dat nauw verband houdt met de
variantie van een kwantitatief kenmerk op een of meer
chromosomen. QTL’s worden opgespoord met behulp van
koppelingsonderzoek of associatieonderzoek.

RNA of ribonucleïnezuur

Een molecuul, net als DNA, dat bestaat uit een reeks aan
elkaar gekoppelde nucleotiden. In de cel hebben RNAmoleculen verschillende functies rondom de
eiwitsynthese. RNA is meestal enkelstrengs in
tegenstelling tot DNA dat dubbelstrengs is. Waar een cel
een vaste hoeveelheid DNA bevat, wordt er doorlopend
nieuw RNA gemaakt en weer afgebroken. In cellen zijn er
verschillende typen RNA met verschillende functies:
mRNA, tRNA en rRNA.

Selectieve partnerkeuze

Bij mensen, de voorkeur voor een partner met veel
fenotypische overeenkomsten.

Tweelingstudies

Een methode om te bepalen hoeveel procent van de
variabiliteit in een kenmerk te wijten is aan genetische
factoren, gedeelde omgevingsfactoren en unieke
omgevingsfactoren. Tweelingstudies vergelijken eeneiige
met fraternale tweelingen en gewonen siblings.

