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Opmerkelijk

De genetica van opvoeding

Tina Kretschmer · Charlotte Vrijen

Inleiding

Als we meer te weten willen komen over de oorsprong van het opleidingsniveau,
de gezondheid en het gedrag van kinderen, gaat de aandacht meestal uit naar
de ouders. We nemen vaak aan dat opvoedingspraktijken van ouders specifieke
consequenties hebben voor kinderen, dus dat er een causale relatie bestaat tussen
de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Zo blijkt dat er een verband is
tussen een strenge opvoeding en agressief gedrag van kinderen en heeft eerder
onderzoek laten zien dat er een associatie is tussen het aantal boeken in huis en
hoe goed kinderen het doen op school (Melhuish et al. 2008; Pinquart, 2017).
Pad A (fig. 1) laat effecten zien die de opvoeding van ouders heeft op kinderen.
Hoe goed kinderen het doen op school en of ze agressief gedrag vertonen wordt
echter ook beïnvloed door genetische factoren.

Eenvoudig gezegd: eeneiige tweelingen lijken genetisch gezien twee keer zoveel
op elkaar als twee-eiige tweelingen; als eeneiige tweelingen wat betreft bepaalde
kenmerken veel meer op elkaar lijken dan twee-eiige tweelingen, duidt dit op
genetische invloed. Tweelingenstudies hebben laten zien dat gezondheid, cogni-
tief vermogen, emotionele problemen en gedrag – eigenlijk alle psychologische
kenmerken – beïnvloed worden door genetische factoren (Plomin et al. 2016;
Polderman et al. 2015) (Pad B). Het fascinerende is dat ook veel ‘omgevingen’,
inclusief het gedrag van ouders, deels een genetische oorsprong hebben (Klahr en
Burt 2014; Mileva-Seitz et al. 2016). Dit mechanisme wordt gen-omgevingscorre-
latie genoemd, omdat de ouderlijke genen correleren met het gedrag van de ouders.
In dit artikel pleiten we ervoor dat er bij het bestuderen van de opvoeding meer naar
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Figuur 1 Genetische
mechanismen tussen op-
voeding en kindresultaten

de rol van genen wordt gekeken en beschrijven we verschillende mechanismen die
hierbij van belang zijn.

De rol van genen in de opvoeding

Wij beginnen met een voorbeeld: ouders die ruzie maken waar hun kinderen
bij zijn, die schreeuwen naar mensen op straat en erg agressief worden als hun
voetbalteam een wedstrijd verliest, stellen hun kind bloot aan een omgeving waarin
agressief gedrag de norm is. De kinderen gaan waarschijnlijk ook meer schreeuwen
en schoppen, en worden sneller boos als iets niet zo gaat als zij dat willen. We gaan
er dan vaak van uit dat kinderen dit soort gedrag van hun ouders leren. Agressief
gedrag wordt echter ook genetisch bepaald, zowel bij de ouders als bij de kinderen,
en de genen worden tijdens de conceptie doorgegeven (Pad C). Onderzoek heeft
laten zien dat genetische overdracht ten minste een deel van de overeenkomsten
tussen probleemgedrag van ouders en hun kinderen verklaart (D’Onofrio et al.
2007; McAdams et al. 2014). Als de genetische component substantieel is en
misschien wel verantwoordelijk is voor de helft van het effect, dan is het ‘echte’
omgevingseffect aanzienlijk kleiner.

Niet alleen kan genetische transmissie de associatie tussen opvoeding en kind-
resultaten verklaren, maar ook ouderlijk opvoedgedrag zelf heeft een genetische
oorsprong (Klahr en Burt 2014; Mileva-Seitz et al. 2016). Ouderlijke genen
correleren met het gedrag van de ouders en dit mechanisme wordt gen-omgevings-
correlatie genoemd. (Pad D). Sinds kort wordt in onderzoek naar de genetische
invloed op opvoeding gebruikgemaakt van ‘polygenetische scores’ (PGS). PGS
zijn gebaseerd op genoombrede associatiestudies, die in kaart brengen of geneti-
sche varianten geassocieerd zijn met bepaalde eigenschappen. PGS weerspiegelen
vervolgens de genetische aanleg voor die eigenschap en kunnen in het onderzoek
naar genetische invloeden op opvoeding worden gebruikt om gen-omgevingscor-
relaties te onderzoeken. Recent hebben onderzoekers PGS voor de genetische
aanleg voor opleidingsniveau gebruikt als voorspeller van opvoeding. Dit bete-
kent dat ouders een set genen voor bijvoorbeeld opleidingsniveau hebben en door
hun opleidingsniveau ook eerder geneigd zijn bepaalde opvoedingspraktijken toe
te passen. Daardoor is opvoedgedrag – de omgeving van het kind – dan deels ge-
netisch bepaald. Inderdaad, ouders met een hogere PGS voor opleidingsniveau –
wat duidt op een grotere kans om het goed te doen op school – waren iets warmer,
gevoeliger en motiverender tegenover hun peuters (Wertz et al. 2019).
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Verschillen in de opvoeding worden deels ook veroorzaakt doordat ouders re-
ageren op individuele karaktertrekken van kinderen, die worden beïnvloed door
genetische factoren. Stelt u zich een gezin voor met twee kinderen, Sam en Peter.
Sam is vooral op zichzelf en zit het liefst te lezen, maar Peter heeft al een paar
keer voor problemen gezorgd. Ouders reageren op de individuele behoeften van
elk kind, dus zullen ze waarschijnlijk meer stoeien met Peter, nauwlettend in de
gaten houden waar hij is om verdere problemen te voorkomen en hem misschien
straffen als hij weer probleemgedrag laat zien. Op die manier wordt opvoeding –
de omgeving van het kind – dus inderdaad tot op zekere hoogte beïnvloed door de
genen van de kinderen (pad E). Uit een op tweelingen gebaseerde meta-analyse
bleek dat de genetische opbouw van kinderen positieve en negatieve dimensies
van de opvoeding voorspelde (Avinun en Knafo 2014), en uit nieuwe onderzoe-
ken waarin gebruik werd gemaakt van PGS bleek dat de genetische opbouw van
kinderen een klein effect heeft op cognitieve stimulatie door ouders (Wertz et al.
2018).

Conclusie: onderzoek naar opvoeding moet meer rekening
houdenmet genetische effecten

Naast de individuele eigenschappen en het gedrag van kinderen wordt ook de op-
voeding genetisch beïnvloed. Daarom lijkt het voor de hand te liggen dat we voor
een beter begrip van de effecten van opvoeding rekening moeten houden met ge-
netische mechanismen. Tweelingenstudies hebben op dit gebied zeer waardevolle
bijdragen geleverd. PGS kunnen een bruikbaar instrument zijn voor onderzoeken
onder niet-tweelingen. We hebben gezien dat genetische aanleg voor opleidings-
niveau een (beperkte) voorspellende factor is voor opvoeding. Wanneer we meer
te weten komen over de genetische basis van kenmerken als geestelijke en licha-
melijke gezondheid, kunnen we deze informatie gebruiken om ook de genetische
oorsprong van opvoeding beter te begrijpen. Genetische informatie van kinderen
kan input opleveren voor onderzoeken die meer licht willen werpen op genetisch
beïnvloede kindfactoren en het soort opvoeding dat ze oproepen.

Genetische transmissie zou gevolgen kunnen hebben voor opvoedingsinterven-
ties. Bij preventie en interventies gericht op het beïnvloeden van gedrag en ont-
wikkeling van kinderen door middel van opvoeding gaat men er meestal van uit
dat het verband tussen de opvoeding en de ontwikkeling van het kind volledig
wordt bepaald door de omgeving. Omdat vrijwel altijd zowel genetische factoren
als omgevingsfactoren een rol spelen, moet er bij het inschatten van het verwachte
effect van een interventie rekening mee worden gehouden dat een effect van ouder
op kind deels wordt verklaard door genetische beïnvloeding en dat hiermee de
verandering die een interventie kan bewerkstelligen kleiner wordt. Als genetische
factoren meer worden meegenomen in onderzoek naar opvoeding kan mogelijk
ook een beter beeld worden verkregen van de verschillende mechanismen die een
rol spelen, met als gevolg dat interventies gerichter worden ingezet.
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