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Alles isweleenbeetjeerfelijk
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdamReligiositeit. Aldan
niet eenvaste relatie. Eenbaan.
Politiekeopvattingen. Tempera-
ment.Het zijnmenselijke trekjes
die ietsonverwachtsmetelkaar
gemeenhebben: ze zijnallemaal
vooreendeel erfelijkbepaald.Dat
is eenvandeuitkomstenvaneen
kolossalemeta-analysevanvijftig
jaaronderzoekbij tweelingen,die
Amsterdamseonderzoekersdeze
weekpresenteren.

Zo’n vier jaar lang waren hoogleraar
statistische geneticaDanielle Posthu-
maenuniversitairdocentTincaPolder-
man van de VU en collega’s uit onder
meer Australië en de VSmet demon-
sterklus indeweer. In totaal 2.748we-
tenschappelijkeonderzoekenvlooiden
ze stuk voor stuk en vaakmeermalen
door, op zoeknaar de erfelijkheid van
liefst17.804menselijketrekken,uiteen-
lopend vande vormvandeoogkas en
de structuur van iemandshaar tot za-
kenals slapeloosheid, de scherpte van
het reukvermogenendekansop schi-
zofrenie.
Eenvandeintrigerendeuitkomsten

van het onderzoek: ‘Er is geen enkele
onderzochte menselijke eigenschap
waarbijdeerfelijkheidnulis’,zegtPost-
huma. Dat neemtnietwegdat de ver-
schilleninerfelijkheidgrootzijn.Bijza-
kendie temakenhebbenmetgezicht,
huid en skelet is de invloed vandeou-
dershetgrootst;hetminsterfelijkzijn
zakenalsnormenenwaarden,hoeveel
kinderenwe krijgen,maar opvallend
genoeg ook onze hormoonhuishou-
dingenbloedsamenstelling.
De reuzenanalysebeantwoordt een

vraagdiewetenschapperszichalsinds
dedagenvanfilosofenalsDavidHume
en John Locke stellen: in hoeverre ko-
menweals ‘onbeschrevenblad’terwe-
reld,eninhoeverrezithetindefamilie?
Deafgelopendecenniakregengenetici
daarop greep door een- en twee-eiige
tweelingenmet elkaar te vergelijken.
Tweelingenverkerenvanaf de concep-
tie in dezelfde omgeving; eeneiige
tweelingen hebben ook nog eens de-

zelfdegenen.Daaruit ismetwat statis-
tischgepuzzel af te leidenwatprecies
de invloed is vandegenen, enwat van
deomgeving.Vooralzakenalsgedrags-
stoornissen (gemiddeld voor 49 pro-
centerfelijk), intelligentie(67procent),
lengte (63 procent) en depressies
(34 procent) zijn op diemanier al tal-
lozekerenonderzocht.
Postma; ‘Ikkrijgvaakdevraag:watis

deerfelijkheidvanautisme,depressie,
schizofrenie – noem maar op. Voor-
heen wisten we dat niet zo goed. Er-
gens tussen de 60 en de 80 procent,
luidde het antwoord.Maar nuweten
wehetgewoon,pereigenschap,enuit-
gesplitst naar leeftijd.’ De resultaten

staandezeweek inNature Genetics en
opdewebsite:match.ctglab.nl.
Eenvoudigtedoorgrondenvooreen-

voudige stervelingen is het allemaal
niet, erkentPosthuma. ‘Hetblijvenge-
middelden,dienietzomaarzijntever-
talen naar jou als individu’, beklem-
toontze.Bovendiengaaterachtereen
uitspraakals ‘voor60procent erfelijk’
eenhele rekensomschuil: het percen-
tage slaat op dematewaarin erfelijk-
heid verschillen tussen mensen ver-
klaart. ‘Het is dus niet zo dat je er bij-
voorbeeld 1 meter van je lengte mee
verklaart’, beklemtoont Posthuma. ‘Je
moet eerder denken aan een situatie
waarin je 10 centimeter in lengte ver-

schilt van je buurman: dat verschil is
voor60procentteverklarendoorerfe-
lijkheid.’
Door de bank genomen is de hand

vande erfelijkheid, omallerlei afron-
dingstechnische redenen, zo’n 10pro-
cent groter dan uit de afzonderlijke
deelonderzoekenblijkt, ontdekte het
team.
Hoogleraarbiologischepsychologie

en tweelingonderzoekster Dorret
Boomsma is enthousiast: ‘Dit paper
geeft glashelder aanhoebelangrijkde
invloed van ons genoom is in het ver-
klarenvanverschillen tussenmensen,
voor vrijwel alle complexemenselijke
eigenschappen.’

Een tweelingendag in Ohio. De vergelijking van een- en twee-eiige tweelingen leert veel over erfelijkheid. Foto Getty

NWOgeeft 70miljoen
aancreatieve talenten
Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

amsterdam Wetenschapsfinan-
cierNWOinDenHaagheeftbijna
70miljoeneuro toegekendaan
87 ‘talentvolle, creatieveweten-
schappers’ omeeneigenonder-
zoeksveldoptezetten. In totaal
dienden509onderzoekerseen
aanvraag invoordezeVidibeurs
vanelk800duizendeuro.

DatmaakteNWOgisterenbekend.Het
gehonoreerdeonderzoekbestrijktalle
wetenschapsgebiedenenvarieert van
derolvanbacterie-etendefagevirussen
indedarmtotdefunctievanempathie
in demenselijke omgang,windprog-
noses indestadendevrolijke spotcul-
tuurinde17deeeuwindeLageLanden.
Degehonoreerdeaanvragenzijnge-

kozennaeenbeoordelingvandevoor-
stellendoorbuitenlandsereviewersen
selectieronden met interviews door

wetenschappelijke jury’s. Daarbij kre-
gen27vrouwelijkeen60mannelijk in-
dieners een Vidibeurs, die bedoeld is
omkandidatenmet eengoedplan en
hoogleraarscapaciteiten te financie-
ren. De winnaars kunnen er vijf jaar
meeaandeslag.
De Universiteit van Amsterdam

scoortmet12Vidi-beurzenhetbestvan
alle instellingen, direct gevolgd door
Utrechtmet11beurzen.Nijmegenstaat
op plaats 3. Het Academisch zieken-
huis AMC in Amsterdamhaalt liefst 7
beurzen binnen, net als de TU Delft.
Universiteitenbiedenkandidatenpro-
fessionele hulp bij hun aanvragen en
sollicitatie-interviewsvooreenVidi.

De beurzen gaan verhoudingsge-
wijs veel naarmedisch onderzoek en
maatschappij-engedragswetenschap-
pen.

Van onze verslaggever
Dirk Waterval

amsterdamAllebaby’shebben
baatbij voorlezen,maarheteffect
ishet sterkstbijprikkelbare
baby’sdieveelhuilen.Dat conclu-
deertHeleenvandenBerguit
haaronderzoekwaaropzevan-
daagaandeuniversiteit vanLei-
denpromoveert.
Baby’s voorlezenheeft zin.

Vooral kinderenmet ‘tempera-
ment’ lijkenbaatbij tehebbenbij
dewisselwerkingmethunvoorle-
zendeouders.Het zijnbaby’sdie
veelhuilenbij dagelijksepraktij-
kenals aan tafel zittenen inbad
gaan. ‘Datgeeft eennegatieve in-
teractie tussenouder enkind’,
zegtVandenBerg. ‘Ouders reage-
rendaarvaakovermatigopofne-
gerenhunkinderen juistmeer.’
Voorlezenverbetertdie interac-
tie, blijktuithaaronderzoek.

VandenBergkeeknaarhet
BoekStart-project.Oudersontvan-
gendriemaandennadegeboorte
vanhunkindeenwaardebon
vooreenkoffertjemet eenboekje
eneengratisbabylidmaatschap
vandebibliotheek. Endatwerkt,
zegtVandenBerg: ‘Bij deelnemers
aanhetBoekStart-projectwaren
deuitkomstennazevenmaanden
duidelijkhogerdanbij oudersdie
hunkindniet voorlazen.’ Deou-
ders vullen zelf opeen formulier
inhoeveelwoordenhunkind
kent.
De temperamentvollekinderen

gaanniet alleenhetmeest voor-
uit doordat zij vroegworden
voorgelezen.Wanneerditniet ge-
beurt, blijvenzeookmeerachter
danrustigekinderen. Ze zijn ex-
tragevoelig voor zoweldeposi-
tievealsnegatieve invloedvan
hunomgeving. Juistdeouders
metdeze snelhuilendekinderen

beginnendoorhet velehuilen
vaakniet aanvoorlezen.
‘Voor zover ikweet, is bij onder-

zoeknaar taalontwikkelingbij
baby’snooit onderscheidge-
maaktopbasis van tempera-
ment’, zegt Paula Fikkert, hoogle-
raar eerste taalverwervingaande
RadboudUniversiteit ennietbe-
trokkenbij dit onderzoek.Wel is
het volgenshaar lastigomde
woordenschat vaneenbaby te
meten. ‘Ouders rekenenveel
woordenuitdeboekjesookmee
totdewoordenschat vanhun
baby. Zegaanervanuitdat zedie
begrijpen. Zokaneen tegrote
woordenkennis verondersteld
worden.’
VandenBerg: ‘Omdat te voor-

komenzijn inmijn lijst alleen ‘ge-
wone’woordenopgenomen (au,
oh, beh,boe, vis,wagen) engeen
woordendie typischzijnvoorde
boekjes (olifant, kabouter).’

Lastvaneenprikkelbarebaby?
Hethelptals jehemietsvoorleest

Ogen, oren 73 procent
Lengte 63 procent
Huid 60 procent
Astma 53 procent
Depressieve episoden 34 procent
Relaties, intermenselijke
omgang 32 procent
Opvattingen 31 procent

Hoe groot is de
erfelijke component?

Analyse van vijftig jaar onderzoeknaar tweelingenwijst uit:

sir edmund, zaterdag 23 mei
Achter de schermen bij Vidi-beurzen


