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Interview met Gregory Clark: historische studie; wie over generaties heen bel 
functies uitoefent in de maatschappij 

In zeer verschillende culturele contexten steeds dezelfde families blijkbaar 
heel veel macht hebben in de maatschappij. �Traditioneel wordt dat 
verklaard vanuit omgevingsverklaring eenmaal je bel positie hebt in de 
maatschappij dat het vrij gemakkelijk is consolideren en vrij allerlei 
mechanismen bestaan waardoor je omhoog kunt door sociale ladder.

Clark stelde vast in zijn oz dat je zelfde fenomeen ziet in verschillende 
maatschappijen en bvb ook in China waar culturele revolutie heeft 
plaatsgevonden, communistische regimes de oude elite hebben vermoord 
geweest Stalin), uit te macht verdreven

Zelfs in die landen cesuur hebben gekend in hun politiek sociaal systeem 
waarbij oude elite verdreven werd toch uiteindelijk die zelfde familie 
terug naar boven komen en terug dag de dag ondanks revoluties 
⇒genetische interpretatie van intelligentie 
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Sommige families zijn genetisch intelligenter heb je meer kans op 
succes, meer rijkdom vergaren 

 Introductie tot de genetica

Kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn de laatste 100 jaar ? 

Zeer redelijke veronderstelling dat idd erfelijkheid gestegen is voorbij 
100 jaar 

Erfelijkheidscoëfficient is een relatieve maat, het gaat over relatieve 
impact van genetische variabiliteit van populatie die intelligentie 
beïnvloed vs omgevingsinvloeden die intelligentie beïnvloed 

Effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie:

⇒interpretatie dat 1 gen zou zijn voor intelligentie uitsluiten! het gaat 
om polygenenmodel=verschillende genen verantwoordelijk voor 
intelligentie 

Scenario a: 2 genen met elk 2 allelen die respectievelijk leiden tot 
stijging of daling van 5 IQ-punten

Van vader en moeder voor ene gen de 2 "slechte" allelen gekregen 
en ook voor 2de gen 2 "slechte" allelen gekregen dus daar gaat 4x 5 
punten van het gemiddelde af dan zit je op IQ van 80

Als je vanuit gaat dat die evenveel voorkomen in de populatie 50% 
dan gaat die situatie zich voordoen in 6,20% van de gevallen

Je kan hier alle mogelijke combinaties maken van IQ van 80 tot en 
met IQ van 100

In uiterste geval heb je voor de 2 genen van je vader en je moeder 
telkens het goede allel gekregen, dan komt er 4x 5 punten bij 
bovenop gemiddelde 
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Als je dit in grafiek zet dan zie je al dat we verdeling krijgen die in 
de richting gaan van normale verdeling 

Scenario b: 10 genen met elk 2 allelen die respectievelijk leiden tot 
stijging of daling van .3 IQ punten 

10 genen die elk kleinere impact hebben dan ziet er nog meer uit als 
normale verdeling

Waarschijnlijk gaat het om grote aantal genen die impact hebben op 
ons intellectuele functioneren en vandaar kan je verwachten die 
intelligentie wat genetische component betreft normaal verdeeld is.

⇒beide kloppen niet 

Eenvoudige polygenenmodel van inteligentie: 

effecten van genetische en omgevingsfactoren additief en 
onafhankelijk: omgeving additieve invloeden dus genen en omgeving 
tellen samen op en ze zijn onafhankelijk, ze correleren niet met elkaar

X = G + E + e



Hoofdstuk 16 De genetische basis van intelligentie (elina margashvili) 5

adaptief is optellen en intelligentiescore functie is van iemands 
genetische component de som van alle mogelijke genen die 
betrekking hebben op intelligentie en zekere 
omgevingscomponent + een error foute meting omwille van een 
onbetrouwbaarheid

Var(X) = Var(G) + Var(E) + 2Cov(G,E)

We weten dat aantal genen problematisch zijn maar we weten niet 
welke genen bijdragen tot normale intelligentie dus we kunnen g 
component niet berekenen, we weten dat omgeving invloed heeft 
op omgeving maar we weten niet waarom, welk aspect omgeving 
hoe dat die invloed heeft dus we kunnen op individuele niveau ook 
niet gaan schatten wat die omgevingscomponent is

We kunnen wel kunnen en gaan gaan doen is kijken naar de 
variabiliteit van intelligentiescores en deze proberen te begrijpen 
als functie van de variabiliteit van de genetische informatie dus 
hoeveel variabiliteit is in de populatie in onze intelligentie die we 
moeten toeschrijven aan genetische variabiliteit en 
omgevingsvariabiliteit. En er komt iets bij 2x de covariantie tussen 
genen en omgeving Var(X) = Var(G) + Var(E) + 2Cov(G,E)

h²  is de relatieve maat, de verhouding tussen genetische variantie 
tegenover de totale variantie. Wilt zeggen dat h² kan wijzigen 
wanneer de omgevingsvariabiliteit wijzigt die kan ook gaan wijzigen 
wanneer de covariantie tussen genen en omgeving zou gaan 
veranderen zonder dat de genetische informatie op zich verandert 

dus stel dat laatste 100 jaar de genen in Westerse samenleving 
relatief stabiel is gebleven dan zou je kunnen zeggen dat er 
variabiliteit op zich moet toegeschreven worden aan genetische 
component die het zelfde gebleven maar toch kan de 
erfelijkheidscoöfficient omhoog zijn gegaan wanneer de 
omgevingsvariantie is afgenomen omdat de negatieve contexten 
vandaag de dag minder voorkomen. Het is dus redelijk te 
veronderstellen dat laatste 100 jaar omgevingsvariatie is 
afgenomen in de meeste Westerse contexten ⇒ heel veel dingen 
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zijn aangepakt, inentingen tegen kinderziektes, kind & gezin. Heel 
veel van die situaties gaan intelligentie deprimeren, intelligentie 
gaan onderdrukken komen nu niet veel voor zoals vroeger. 
betekent dat h² toegenomen is

Let op

Variantie is op populatieniveau

Erfelijkheidscoöfficient van .50 wil niets zeggen over het individu, 
wilt niets zeggen voor elk van ons 50% toe te schrijven aan genen 
en 50% aan de omgeving waarin we zijn grootgebracht, op het 
individuele niveau kan dat alle richtingen uitgaan. 

Variantie maat is onafhankelijk van gemiddelde 

We kijken naar variabiliteit rond het gemiddelde 

Flynneffect waarbij intelligentie van de ene generatie naar de andere 
op vooruit gaat, dat heeft geen effect op erfelijkheidscoöfficient

Erfelijkheidscoöfficient gaat niet om de gemiddelde intelligentie in 
populatie, die gaat over variabiliteit rond die gemiddelde intelligentie 

Relatieve maat: h² afhankelijk van de genetische variantie, de penetratie 
(sommige genen hebben meer kans om tot uiting te komen dan andere 
fenotype) en de omgevingsvariantie

Erfelijkheid groepsafhankelijk: lage vs hoge SES (< .40 vs > .50

Erfelijkheid interageert met SES, erfelijkheidscoöfficient hoger is bij 
midden en hogere SES groepen en dat die lager bij lagere SES groep

Dit verklaren door die kenmerken die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van intelligentie zijn waarschijnlijk meestal aanwezig bij 
midden en hoge SES gezinnen daar zit wat variabiliteit op maar 
extreme depriverende omgevingen komen in die SES milieus minder 
voor, dus minder omgevingsvariantie dus grotere 
erfelijkheidscoöficient en bij lagere SES variabiliteit is veel groter, ze 
zijn arm maar toch heel bekommert om u kinderen en stimuleren 
bezig zijn met middelen die ze hebben toch een klimaat creëren om 
kind intelligent te laten ontwikkelen, dus er is variabiliteit tussen 
families die stimulerend zijn en die helemaal niet stimulerend zijn als 
er grotere omgevingsvariabiliteit is dan gaat erfelijkheidscoöfficient 
dalen, dus impact relatief is kleiner 
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Covariatie tussen genen en omgeving moeilijk te operationaliseren ⇒ 
leidt tit overschatting van erfelijkheid

Covariatie is geen interactie, wil zeggen dat ene kenmerk gewoon 
samenhang met andere keurmerk. Voor heel veel schattingen houden 
we hier geen rekening mee, we gaan er vanuit dat die covariatie 
gelijk is aan 0 want dan kunnen we dingen heel gemakkelijk 
schatten, alleen is daar een probleem het is zeer onwaarschijnlijk dat 
die gelijk is aan 0 

vb als we lage SES nemen als omgevingskenmerk moeten we 
voorzichtig mee zijn, mar als je SES als omgevingskenmerk 
neemt dan is het niet onwaarschijnlijk niet veronderstellen dat 
gemiddeld genomen covariatie is een positieve samenhang met 
de genetische bagage, dat is geen oorzakelijk verband, geen 
interactie

Als er samenhang is tussen enerzijds de genetische bagage en de 
kwaliteit van de omgeving waarin ze grootgebracht worden, 
gevolg als we dit gelijk stellen aan 0 maar dat is niet 0, dan gaan 
we erfelijkheidscoöfficient overschatten dan is onze noemer te 
klein omvat niet de totale variabiliteit 

We hebben geen goede omgevingstheorie 

als we omgeving en genen vergelijken, bij genen weten we wel goe 
ze doorgegeven worden van ene naar andere generatie, we hebben 
dus geen coherente theorie van hoe omgevingen werken, maar we 
hebben evidentie voor impact van individuele aspecten in de 
omgeving vb of er geen lood aanwezig is of moeder teveel alcohol 
gedronken tijdens zwangerschap dit heeft dus impact op 
intelligentie maar 

Verschillende soorten genetische effecten: G = A + D + I + G : E

A additieve effecten

waar we typisch rekening mee houden in onze formules 

effecten waarbij allel van moeder en allel van vader en die tel je 
gewoon op 

D dominantie effecten 

Voor sommige genen is ene allel 1 van de 2 hebben genoeg om 
kenmerk tot uiting te laten komen vb Huntington das gewoon 1 
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dominant gen dat altijd tot uiting komt

I epistasie

Theoretisch heel interessante fenomeen 

Je moet verschillende genen samen hebben alvorens het tot uiting 
komt ⇒ het gaat niet om 1 gen

Evolutionair gezien is dit een sterk fenomeen, leven komt uit de zee 
en dieren zijn beginnen zijn met vliegen, veren hebben enzovoort de 
overgang van landdier naar vliegenddier aantal genen die samen 
meoten werken om overgang te maken ⇒op bepaald moment zijn 
verschillende genen veranderd, hier houden we geen rekening mee in 
onze modellen 

G : E genen-omgevingsinteracties (moeilijk te onderscheiden van 
genen-omgevingscorrelaties, vb relaties SESIQ

Dat sommige genen tot uiting komen in bepaalde omgevingen vb 
alcoholisme er zijn genetische factoren die mensen kwetsbaarder 
maken voor alcoholisme en dit hangt af in welke omgeving je 
grootgebracht wordt, als je in islamitisch land grootgebracht wordt 
waar alcohol verboden is dan zal je geen alcoholisme ontwikkelen 
idem voor protestantse omgeving, maar als je in omgeving terecht 
komt waar veel alcohol aanwezig is en sociaal wordt 
voorgeschreven dan is de kans groot dat die mensen die genetische 
kwetsbaarheid hebben alcoholisme gaan ontwikkelen, dit is een vb 
van interactie effect 

genen komen ALLEEN tot uiting ALS er bepaalde 
omgevingscondities zijn

Heel waarschijnlijk dat dit ook rol speelt bij intelligentie, dat er 
dus bepaalde genetische kenmerken die effect hebben op 
cognitief functioneren rol gaan spelen in sommige omgevingen of 
omgekeerd Hunt negatief versnelde verband waarbij hij 
veronderstelt een goeie genetische bagage hebben weinig 
invloed hebben als je in erg gedepriveerd milieu grootgebracht 
wordt = vorm van interactie 

In onze modellen we dat die interactie effecten gewoon 0 zijn, onze 
modellen zijn beperkt, niet volledig correct 
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Kwanitatieve gedragsgenetica: berekenen van de genetische variantie; een 
schatting maken van erfelijkheid

schatting maken van hoe zeer de variabiliteit in populatie moet 
toegeschreven worden aan erfelijke factoren

Padmodel: Xi = hxGi + exEi

Meest gebruikte model

Geobserveerde score van de persoon is functie van een genetische 
bagage met een regressiegewicht en een omgevingskwaliteit met een 
bepaald regressiegewicht 

Var(X) = h²Var(G) + e²Var(E) + 2heCov(G,E)

Dit Standaardiseren: 1 = h² + e² + 2her(G,E)

De schaal theoretisch waarop we genen, intelligentie, 
omgevingskwaliteit meten is arbitrair, kunnen we dus 
standaardiseren naar een schaal de 0 heeft en standaarddeviatie 1

Indien geen correlaties tussen G en E 

1 = h² + e² ⇒ erfelijkheidscoöfficient en omgevingscoöfficient is 1

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) ⇒dan kunnen we kijken naar paren van 
mensen

dat de correlatie tussen mensen gelijk is aan h² 
erfelijkheidscoöefficient maal hoe zeer genetische informatie 
correleert plus e² de omgevingscoöffcient maal hoe zeer hun 
omgevingskenmerken correleren 
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Onder specifieke condities kunnen we schattingen maken

We kennen e² en h² niet maar er zijn natuurlijke experimenten 
waarbij we wel kunnen gaan schatten wat de correlatie is in 
genetische informatie en correlatie omgevingsinformatie en dan 
gaan kunnen we toch die h² en e² kunnen schatten
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je kan kijken naar koppels van mensen die verschillen van elkaar itv 
de omgevingen die ze delen en itv genetische informatie die ze 
delen dus je hebt persoon i en persoon i' die intelligentie vertoont vb 
als je intelligentie meet van moeders en kinderen dan zal je zien dat 
intelligentie gecorreleerd is, model vereenvoudigd dit de score van 
de moeder is toe te schrijven aan genetische bagage en 
omgevingsinvloed, de score van kind is toe te schrijven aan 
genetische bagage en omgevingsinvloed, we weten dat ouders en 
kinderen delen iets meer dan 50% van genetische informatie delen 
maar we weten niet hoeveel meer

je kan ook naar koppels kijken die omgevingsinvloed vb eeneiige 
tweeling die in verschillende omgevingen zijn grootgebracht dan is 
die omgeving niet gecorreleerd ze delen dus geen 
omgevingsinformatie maar delen perfect de genetische informatie 
ze hebben dezelfde genen
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Met die formule kunnen we kijken naar specifieke situaties en dan gaan 
invullen en schatting maken van e² en h²

Voorbeeld stel broers en zussen 

samen grootgebracht: r samen =.47 ⇒gemiddelde correlatie aantal 
studies heen

apart grootgebracht: r apart =.24 ⇒

Schatting van h²:

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’)

⇒de geobserveerde correlatie intelligentie is h² maal genetische 
correlatie intelligentie plus e² maal de omgevingscoöfficient maal 
de correlatie tussen de omgevingen

⇒wilt zeggen dat h² de correlatie dat ze apart zijn grootgebracht 
min e² gedeeld door de correlatie die broers en zussen delen die 
apart zijn grootgebracht dus .48 als broers en zussen afgestaan 
zijn ter adoptie in verschillende gezinnen dan is de correlatie in 
de omgevingskenmerken 0 dus de factor valt weg e² maal 0, we 
weten dat broers en zussen 50% genen delen die correlatie is dus 
.5 dus tis .24 gedeeld door .5 is .48. 

Dus op basis van broers en zussen die zijn afgestaan ter adoptie 
en afzonderlijk in verschillende gezinnen grootgebracht worden 
kunnen we schatting maken van erfelijkheidscoöfficient en die zit 
ongeveer op .50, .48

Schatten van e²: 

1 = h² + e²

⇒adhv vorige formules e² schatten

⇒omgevingscoöfficient is de omgekeerde van de 
erfelijkheidscoöfficient dus 1 - 48 obv broers/zussen die apart 
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worden grootgebracht schatten we de omgevingscoöfficient op 
.52

Schatten van r samenE,E’): 

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’)

⇒de correlatie tussen broers/zussen die in zelfde gezin zijn 
grootgebracht is de correlatie tussen geobserveerde 
intelligentiescore min h² maal de correlatie in genetische 
informatie gedeeld door e² .44

⇒dus hebben omgevingen die met elkaar ongeveer .44 
correleren, correleren niet perfect want ouders gaan kinderen 
niet op exact dezelfde wijze grootbrengen en kinderen hebben 
eigen vrienden en doen ook dingen apart 

Gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen ⇒mogelijke manier om 
erfelijkheid te schatten vb eeneiige tweelingen apart of samen 
grootgebracht of twee-eiige tweelingen apart of samen 
grootgebracht

Gesatureerde modellen: voldoende info om elke onbekende in 
vergelijking te schatten

Niet-gesatureerde modellen: we meer informatie hebben dan 
hetgeen wat we nodig hebben om de parameters te schatten

De “rough-and-ready” methode (meest eenvoudige) om h² te schatten op 
basis van eeneiige en twee-eiige tweelingen: r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’)

Model maakt assumptie dat omgeving van eeneiige en twee-eiige 
tweelingen hetzelfde is

EE/TE samen

rEE = h² + e²r(E,E’)

rTE = h²x.5 + e²r(E,E’)

h² = 2(rEE-rTT

EE/TE apart
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rEE = h² ⇒ eeneiige tweelingen: omgevingen zijn niet gecorreleerd 
en die factor valt weg en ze delen alle genetische informatie dus de 
geobserveerde correlatie gelijk aan de h² 

rTE = h²x.5 ⇒als twee-eiige tweelingen apart grootgebracht dan 
valt de correlatie tussen omgevingen weg en we gaan ervan uit dat 
ze 50% van genen delen dan is de geobserveerde correlatie gelijk 
aan de erfelijkheidscoöfficient maal een half 

 Geobsedeerde schattingen van erfelijkheid ⇒kwantitatieve benadering

Erfelijkheid van intelligentie

Adoptiestudies

Taxes Adoption project 

300 geadopteerden 

zowel biologische als adoptieouders blank en middenklasse die 
blanke kinderen gaan adopteren ⇒ genetische variabiliteit bij 
adoptiekinderen vergelijkbaar met de populatie, het gebeurde 
overal

Getest op ± 8 jar

r biologische moeder  en adoptiekind = .23/.36 ⇒ correlatie 
tussen de intelligentie van de biologische moeder en het 
adoptiekind, en adoptie ouders of moeder dat die correlatie 
bij biologische moeder hoger lag dan bij adoptie ouder 

r adoptie ouder en adoptiekind = .08/.19

Dit is een duidelijke indicatie dat genen belangrijk zijn, het 
gaat over kinderen die vroeg zijn geadopteerd, vanaf 
geboorte. En op zichzelf is heel vreemd dat cognitieve 
capaciteiten van adoptiekind meer gecorreleerd met 
biologische moeder dan met adoptie ouder

Terug getest op 18 jaar:

r biologische moeder = .26/.78 ⇒ correlatie met de 
biologische ouder stijg, groter was die ging van .26 tot .78, 
met .78 moeten we voorzichtig zijn want zoiezo krijg je uitval, 
kinderen die niet meer deelnemen en dus voor sommige van 
die testen heb je uiteindelijk relatief kleine steekproef over, 
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soms kan je toevallige hoge correlatie zien. Maar de trend is 
duidelijk die correlatie stijgt! 

r adoptie ouder = -.02/.15 ⇒correlatie daalt met de 
adoptieouders 

We hebben ook fenomeen dat we zien terugkomen is dat 
erfelijkheid van intelligentie blijkbaar stijgt doorheen de 
kindertijd naar de adolescentie en ook naar volwassenheid 
toe. Erfelijk stijgt dus. 

Op ± 38 jaar: biologische kinderen deden het wat beter en beter 
voorspeld door kenmerken biologische ouders itv werk en familie 

Colorado Adoption project

Vergelijkbare groep, blanke middenklasse gezinnen die blanke 
kinderen gaan adopteren 

Vergelijkingsgroep opgezet waarbij men voor adoptie ouders 
gezocht heeft naar vergelijkbare groep van ouders die niet 
betrokken is in adoptie en die eigen kinderen heeft, dus 200 
gezinnen

Kinderen getest al vanaf jaar 1, 2, 3, 4; 7, 12 en 16 jaar 

r biologische moeder = .18 � .38 ⇒correlatie tussen 
biologische moeder en adoptiekind (haar kind) stijg doorheen 
het project, die starte gemiddeld genomen met .18 en ging tot 
.38 op 16 jarige leeftijd

We weten ook alles wat voor lagere school getest wordt 
nog niet zo stabiel is, daar zitten nog fluctuaties op, tis 
eigenlijk vanaf de lagere school dat intelligentietest zich 
stabiliseert. 

r adoptie ouder = ± 0 ⇒geen correlatie met IQ van de adoptie 
ouders  

Vooral factor g was genetisch bepaald!

University of Minnesota Transracial Adoption study

⇒wordt heel veel gebruikt

Typische blanke gezinnen die zwarte kinderen adopteren: wilt 
zeggen er is groot verschil tussen enerzijds socio-economische 
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milieu SES van adoptiegezinnen en SES van adoptiekinderen die 
uit benadeelde en kwetsbare milieus komen.

⇒correlatie hoger bij biologische ouders dan bij adoptie 
ouders, opnieuw zelfde fenomeen 

r biologische moeder = .43 

r adoptie ouder = .29

University of Minnesota Adolescent Adoption study

Getest op 1622 jaren ⇒gekeken naar correlatie tussen 
geadopteerde kinderen en biologische kinderen

r biologische broers/zussen= .35 ⇒

r adoptie broers/zussen= ± 0 ⇒correlatie tussen verschillende 
adoptiekinderen in het zelfde gezin ongeveer 0

Deze verschillende studies laten zien dat gemiddeld genomen h² zit 
rond .50, maar leeftijdseffect: van .40 in kindertijd, .60 vroege 
volwassenheid, .80 later in het leven 

leeftijdseffect lager in kindertijd en dat die stijgt doorheen de 
kindertijd naar de volwassenheid en die stijgt ook verder in later 

Kwesties (problemen) met adoptieonderzoek

Representativiteit van geadopteerden: beperking van bereik

Bij transracial adoption study: groot probleem want, de kans 
als zwart gearresteerd hang sterk af met moeilijkheden 
waarmee ouders kinderen grootbrengen, dus heb je kinderen 
uit specifiek milieu die zijn niet representatief is voor 
gemiddelde kind. In eerste studie bvb Colorado Adoption 
project blanke middenklasse kinderen adopteren bvb na 
ongewenste zwangerschap vormt dat probleem zich minder 
groot   maar gemiddeld genomen kan je uitgaan dat 
geadopteerde kinderen die worden afgestaan ter adoptie niet 
representatief zijn voor gemiddelde kind in samenleving

Representativiteit van adoptiefamilies: beperking van bereik 
⇒onderschat omgevingseffect!

Adoptieouders zijn helemaal niet representatief voor ouders in 
de samenleving. Dat zijn ouder die heel expliciet hebben 
toegegeven dat ze voor kinderen willen zorgen, dat ze heel 
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intrinsieke motivatie hebben om voor kinderen een nieuwe 
thuis te geven. Niet bij alle gezinnen is dat zo, bij sommige 
gezinnen kinderen komen gewoon zo. 

Er zijn ook strenge regels over wie adoptieouder mag worden 
vb ouders die te arm zijn mogen niet adopteren, dus je krijgt 
enorme restriction of range ⇒ dus adoptieouders zijn 
geselecteerde range (je zou kunnen zeggen dat ze boven 
gemiddelde zitten!

Gevolg van beperking van bereik krijg je LAGERE correlaties 
(probleem), als je weinig variabiliteit hebt bij 1 variabele dan 
ga je lagere correlaties vinden met andere variabelen. Je zou 
kunnen zeggen dat we in die adoptie studies heel 
systematisch  correlatie met de adoptieouders lager ligt dan 
de correlatie met biologische ouders ⇒dit is mss een 
probleem, een artefact van de homogeniteit van 
adoptieouders, namelijk omdat die adoptieouders relatief 
"goeie ouder" zijn en daar weinig variabiliteit in vertonen vind 
je gewoon minder correlaties 

Selectieve plaatsing ⇒omgevingseffect wordt overschat!

Vanuit die studies wordt er vanuit gegaan dat er een random 
plaatsing is, dit is niet zo voor heel veel adoptie instellingen, 
er is heel dikwijls selectieve plaatsing bvb in VS is dit heel 
sterk wat godsdienst betreft, een kind dat protestants of 
joods is zal normaal gezien of joodse of katholieke familie 
geadopteerd worden ⇒selectieve plaatsing ifv religieuze 
achtergrond 

Er is dikwijls ook effect van SES, een kind dat in hogere SES 
komt heeft meer kans om adoptieouders te hebben die uit 
hogere SES komen 

Als er selectieve plaatsing is en als dat effect voldoende 
substantieel is, moeilijk om daar precies zicht op te krijgen 
dan gaan we omgevingscoëfficient overschatten want je kan 
er vanuit gaan dat als SES rol speelt dat daar ook een 
verband is met intelligentie, dan gaan we deel toeschreven 
aan omgevingseffecten terwijl die eigenlijk mss moeten 
toegeschreven worden aan een genetisch effect
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Gen-omgevingsinteracties niet in rekening gebracht

We gaan ervan uit dat er geen interactie is tussen intelligentie 
en de omgeving terwijl dat mss redelijk te veronderstellen dat 
in sommige omgevingen, sommige genen beter tot uiting gaan 
komen dan in andere omgevingen. 

Zegt niets over gemiddeld effect van adoptie

Het gaat om erfelijkheidscoëfficient of omgevingscoëfficient 
hebben betrekking op variabiliteit niet op gemiddelde want 
we zien dat mensen die heel sterk in erfelijke aspecten van 
intelligentie geloven die gaan altijd naar dit soort oz verwijzen 
dat correlatie tussen biologische moeder en adoptiekind is 
groter dan tussen adoptieouder en adoptiekind, we zien 
correlatie met adoptieouder daalt en met biologische ouder 
stijgt en dit is terechte conclusie MAAR we zijn ook 
geïnteresseerd in gemiddelde effecten, het effect van het kind 
te adopteren in middenklasse gezin, ons h² zegt daar niets 
over

Tweelingenstudies

Contrast tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen (tweelingen zijn 
zeldzaam 1/250 en 1/100 ⇒zijn tweelingen representatief voor 
kinderen in het algemeen?

Correlatie .8 voor EE, adolescentie .6 voor TE tot de volwassenheid 
en .4 in volwassenheid: erfelijkheid stijgt in volwassenheid (cfr. grote 
studie in Nederland, Figuur 8.8 ⇒als je erfelijkheid schat door de 
combinatie van eeneiige tweelingen min de correlatie van twee-eiige 
tweelingen krijg je een stijging 

Als we kijken naar tweelingen oz zien we dat zelfde effect als bij 
de adoptiestudies dat erfelijkheid intelligentie stijgt 

Correlatie van intelligentie van eeneiige tweelingen relatief stabiel 
blijft maar van twee-enige tweelingen gaat dalen
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Impact van erfelijkheid bij verschillende leeftijdsgroepen en 
impact het laagste is bij 5 jarigen minder dan 30% dat stijgt tot 
8590% bij tweelingen op 50 jarige leeftijd ⇒stelselmatige 
toename van erfelijkheid obv die tweelingenstudies

Maar verschil in SES aanwijzingen lagere erfelijkheid bij lage SES (h² 
van .72 naar .10

oz in VS bij 8 jarigen en daar vond men erfelijkheidscoëfficient 
van .72 bij midden-en hoge klasse kinderen en 
erfelijkheidscoëfficient maar .10 bij kinderen uit lagere SES ⇒dit 
effect is niet bij elke studie teruggevonden vb in Nederlandse 
tweelingenstudie enkel bij volwassenen vond men dit effect niet 
terug 

dit zou ook op kunnen wijzen dat omgevingsinvloeden minder 
impact hebben naarmate men ouder wordt, dat we die effect 
enkel bij kinderen zien. 

Confounding met omgeving (zelfde gezin): correlatie bij EE 
afzonderlijk grootgebracht 

⇒bij eeneiige tweelingen maken we geen fout, we weten dat ze 
alle genetische informatie delen

Drie oudere studies: hoge correlatie .71 (n = 12, .69 (n = 19, .75 
(n = 38
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hoge erfelijkheidsschattingen en ondanks de steekproeven 
relatief klein zijn liggen toch heel kort bij elkaar, correlaties 
liggen dus in zelfde richting 

MISTRA studie van Bouchard in VS 

⇒systematisch opzoek gegaan naar ter adoptie afgestane 
kinderen

139 paren kunnen identificeren, dus tweelingen die 
afzonderlijk werden grootgebracht 

getest op één moment ⇒getest niet enkel op intelligentie, ook 
gekeken naar persoonlijkheid 

Voor intelligentie had hij uitgebreide testbatterij: 42 testen

MISTRA studie van Bouchard: 

g-VPR model: h²g > .70, veel factoren > .40

g.VPR model: obv van heel da testing ander model 
voorgesteld (figuur)

Hij heeft gekeken naar de erfelijkheidscoëfficienten voor 
elk van de subdimensies van intelligentie en vond voor de 
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g factor heel hoge erfelijkheid .75 - .80 ⇒heel vergelijkbaar 
met vorige studies

Voor andere intelligentiedimensies vind hij dat die 
erfelijkheid wat lager ligt gemiddeld rond .40 en sommige 
stukje lager

Wanneer we die factoren moten voor specifieke 
intelligentie factoren bekeken dat voor een stuk een 
betrouwbaarheidseffect zit, dat g factor schatten we heel 
betrouwbaar want we schatten die obv heel veel 
verschillende taken zo’n subcomponent gaan we minder 
betrouwbaar schatten want we hebben minder testen voor, 
die subcomponent is op zichzelf al minder betrouwbaar 
gemeten.

Zweedse studie van tweelingen van 50 jaar en ouder

Natuurlijk experiment, tweelingen werden afgestaan en 
afzonderlijk geadopteerd in verschillende families 
⇒verschillende stappen.

vier meetmomenten longitudinaal gevolgd gedurende 13 jaar 
met WAIS getest

 En vonden enorm grote erfelijkheidscoëfficient h²g  van .91 
�Het sluit zich aan bij het idee dat de erfelijkheid toeneemt 
naarmate mensen ouder worden. 

Kwesties ⇒voorzichtig zijn met deze studie en ook met andere 
studies 

Er is geen rekening gehouden met selectieve plaatsing

Het is niet onwaarschijnlijk dat er selectieve plaatsing is 
geweest, dat kinderen toch min of meer vergelijkbare 
milieus zijn terechtgekomen ⇒dit zou zelfs een 
onderschatting betekenen van de erfelijkheidscoëfficient!

Geschatte effecten groter bij tweelingen dan bij gewoon 
broers en zussen: mogelijk meer gelijke context voor eeneiige 
tweelingen

intra-uterien

distaal genetische, maar proximaal omgevingseffect
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⇒als we naar tweelingen kijken zien we dat erfelijkheid 
toeneemt maar vooral toeneemt omdat de correlatie in 
intelligentie van eeneiige tweelingen stabiel hoog blijft en 
de correlatie van twee-eiige tweelingen geleidelijk naar 
beneden gaat, dat wilt zeggen dat die toename van 
erfelijkheid intelligentie overschatten wordt omdat mss 
delen die eeneiige tweelingen nog veel meer in terme van 
omgevingskenmerken dan de twee-eiige tweelingen, dat 
kan al intra-uterien zijn vooral eeneiige tweelingen delen 
over het algemeen zelfde interesses, gaan zich meer op 
zelfde manier kleden, gaan op bepaalde manier in 
interactie met omgeving die omgeving reageert op 
gelijkaardige manier op 

Repliceerbare evidentie dat h² stijgt met de leeftijd

Contra-intuïtief: dat mensen naarmate ze ouder worden die meer 
eigen leven gaan kiezen en in verschillende contexten gaan 
terechtkomen, en verschillende jobs gaan kiezen, familiecontexten 
die hun intellectueel vermogen op andere manier gaat stimuleren en 
je zou verwachten dat omgevingseffect groter wordt maar dat zien 
we niet⇒hoe verklaren?

Onze genetische bagage niet alleen tot uiting uiting komt in 
kindertijd en adolescentie maar die komt doorheen volledige 
leven, daar zit ook evolutie in (demografie) bepaalde vormen van 
intelligentie nemen af naarmate men ouder wordt vb 
snelheidsfactoren die afnemen naarmate men ouder wordt, maar 
gekristalliseerde intelligentie blijft vrij lang stabiel ⇒genetisch 
gestuurde proces vb Alzheimer er is een genetische component 
zijn genen die tot uiting komen in late volwassenenheid.

Genen die menselijk functioneren benadelen als die tot uiting 
komen in kinderleeftijd en in adolescentie of jonge volwassen 
leeftijd, er zit heel sterke evolutionaire druk op en dat die 
tendens hebben verdwijnen uit de populatie omdat die genen 
ertoe leiden dat de kans kleiner wordt om te huwen en kinderen 
krijgt en dat de genen van ene naar andere generatie door te 
geven 

Schadelijke genen die later in volwassenheid tot uiting komen 
daar zit minder evolutionaire druk, men heeft al kinderen, die 
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genen blijven in de populatie omdat er geen evolutionaire druk 
op zit

We moeten ook rekening houden met dat we een genetisch 
effect hebben dat distaal effect is, dat proximale 
omgevingseffect is. Als we kijken naar eeneiige tweelingen 
gedragen zich meer op dezelfde manier, die lokken ook dezelfde 
reactie uit de omgeving dus omgeving gaat die eeneiige 
tweelingen meer op dezelfde manier behandelen dan twee-eiige 
tweelingen, dus die omgeving gaat dus context creëren die meer 
op elkaar gelijkt ⇒omgeving die meer gelijkend is, is het 
proximale effect omgevingseffect maar dat wordt distaal 
verklaard door een genetisch effect vb mensen die intelligenter 
zijn gemiddeld genomen meer nieuwsgierig en zoeken meer 
omgevingen op die nieuwsgierigheid kan voeden ⇒mss gaan 
eeneiige tweelingen die omgeving opzoeken en omgeving gaat 
op zelfde manier reageren en dan krijg je heel wat stabiliteit

Genetisch effect dat Proximale en distale effecten moeilijk te 
onderscheiden: mensen bepalen hun omgeving: meer gelijkend bij 
EE dan bij TE tweelingen

Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen

Werkgeheugen ⇒onderzoek opzet in verschillende culturele contexten 
en verschillende talen, en verschillende leeftijdsgroepen 

Nederlandse 5 en 12-jarige kinderen: .50 - .60

Australische 16-jarige adolescenten: .48

Japanse 14 tot 29-jarige jongvolwassenen: .43.45

VS 41 tot 58-jarige veteranen: .58

Voor werkgeheugen zit erfelijkheidscoëfficient zit rond .50 en is vrij 
redelijk stabiel gegeven

Verwerkingssnelheid van werkgeheugen 

Studenten niet erg geschikte groep ⇒jonge mensen zijn redelijk snel 
naarmate ze ouder worden wordt de snelheid stabiel. Ze zijn niet 
enkel snel maar tamelijk homogeen itv die snelheid. In midden 
volwassenheid sommige worden sneller en andere heel traag. Dus 
niet meest geschikte groep om dit te onderzoeken, dit moeten we 
onderzoeken bij volwassenen.
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Snelheid is leeftijdsafhankelijk

meta-analyse: h² tussen .18 en .52 voor gemakkelijke en 
respectievelijk moeilijke taken

Nederlandse tweelingenstudie: .40.50

Colorado adoptiestudie bij 16-jarigen: .48

Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen. .80

⇒globaal genomen vinden we ook voor verwerkingssnelheid 
gelijkaardige genetische component ongeveer .50

Nederlandse studie bij 2030 en 4050 jarigen: .46

Zweedse oudere tweelingenstudie: .80 ⇒erfelijkcoëfficient neemt 
toe

�Ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald.

⇒niet alleen de testjes hetgeen wat we meten met klassieke 
intelligentie substantieel genetisch beïnvloed maar ook 
onderliggende cognitieve processen. Niet verwonderlijk want we 
meten twee keer hetzelfde.

Erfelijkheid van academische vaardigheden ⇒schoolse prestaties 

⇒schoolse prestaties veel meer omgevingsbepaald, dat hangt er van af 
in welke context je terecht komt

Twins Early Development Study in VK

12000 participanten onderzocht ⇒eeneiige en twee-eiige tweelingen 
longitudinaal opgevolgd 

getest op 7, 9, 10 jaar via telefonisch oz of webbased oz

testen en leerkrachteninformatie 

leerkrachten gevraagd hoe kinderen presteren op aantal vakken, 
en men heeft opgebeld en vi webbased onderzoek nog eens 
testen voorgelegd om te kijken of de beoordelingen van 
leerkrachten overeenkomen met objectieve prestaties van 
kinderen voor subgroepen. 

Ze hebben gevonden dat over algemeen alles goed 
overeenkwam. Dat de leerkracht  de prestaties van het kind 
inschatten kwam vrij goed overeen met effectieve metingen van 
de prestaties van die kinderen. 
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h² tussen .4 en .7 ⇒Ook relatief hoge erfelijkheidscoëfficienten, 
tussen de .4 en .6, .7. Voor de 3 leeftijden en voor zowel voor de 
leerkrachten beoordeling als voor de testen, wiskunde prestaties 
op de test. Schoolse prestaties is substantieel genetische 
component. Als intelligentie sterk erfelijk bepaald is zou je ook 
verwachten dat leerervaring, prestaties na leerervaring ook een 
duidelijke genetische component hebben. 

vooral domein-specifieke omgevingsinvloed

zelfde model voor lage en midden/hoge scoorders

Men heeft gekeken of dit erfelijkheidsmodel opging voor alle 
niveaus van intelligentie? we weten dat aantal genen zijn die 
leiden tot mentale beperking en sommige gaan er vanuit dat 
mensen die aan onderkant liggen aan intelligentiecontinuum die 
vooral moet toegeschreven worden aan specifieke genetische 
aandoening, dat helemaal anders zijn dan normale variabiliteit 
van intelligentie in de populatie. 

In oz konden ze die verklaring uitsluiten, ze vonden model even 
goed opging voor kinderen die aan onderkant van de verdeling 
zaten! dus model was exact hetzelfde als aan onderkant, als in 
het midden en als bovenkant van de verdeling, wilt zeggen dat je 
geen specifiek erfelijkheidsmodel nodig hebt aan de onderkant 
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van intelligentie spectrum. Sluit niet uit dat er idd aantal beperkt 
genetische aandoeningen zijn die leiden tot mentale retardatie 
maar het is niet zo  als je weet dat kind genetische afwijking 
heeft dan zal mentale retardatie ontwikkelen maar omgekeerde is 
niet zo omdat het kind laag scoort op intelligentietests dat er dus 
sprake is van een specifieke genetische aandoening, als dat zo 
was dan had het model niet mogen opgaan aan de onderkant van 
intelligentie spectrum 

Genetische correlatie

Genetische correlatie heeft te maken hoe zeer genetische factoren 
correleren met elkaar 

stel je hebt bvb perceptuele en notationele vaardigheden (g.VPR 
model), de perceptuele vaardigheden kan je bepaalde 
erfelijkheidscoëfficient hebben en voor rotationele vaardigheden 
kan je bepaalde erfelijkheidscoëfficient hebben
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bij genetische correlatie gaat men kijken hoe zeer de genen die 
verantwoordelijk zijn voor perceptuele vaardigheid correleren 
met de genen die verantwoordelijk zijn voor de rotationele 
vaardigheid. 

Het kan zijn dat erfelijkheidscoëfficienten laag zijn maar 
genetische correlatie hoog is, het kan ook omgekeerd zijn dat 
genetische correlatie laag is en erfelijkheidscoëfficienten hoog. 
En het hoeft niet te gaan om zelfde genen, het gaat om de 
correlatie voor ene patroon van genen dan ook een andere 
patroon van genen hebben. vb blauwe ogen en blond haar is 
gecorreleerd, zijn niet dezelfde genen maar ze hangen ook van 
andere genen, blauw hangt van andere genen af en blond haar 
ook

Substantiële genetische correlatie bij MISTRA/ TEDS studie
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Schatting bij de MISTRA waarbij je de fenotypische correlatie hebt 
tussen de verbale, perceptuele en rotationele factor en die dan men 
uitsplitst in een genetische correlatie tussen die 3 factoren en 
omgevingscorrelatie tussen die 3 factoren. En je ziet dat die 
genetische correlatie vrij hoog is, en zeker tussen rotationele en 
perceptuele vaardigheden. Dus dat wil zeggen dat er bepaalde 
genen zijn die samen worden geërfd en impact hebben op alle 
mogelijke vormen van intelligentie. 

Alternatief erfelijkheidsmodel: Het ACE model 

⇒tot nu toe hebben we eenvoudig model gebruikt, dat er genetisch 
effect is en dat niet gecorreleerd zijn en that's it. Model is te beperkt, 
vooral 1 aspect gemakkelijk te schatten het omgevingseffect uit elkaar 
halen in 2 deeleffecten, effect van de gedeelde omgeving wilt zeggen 
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grootgebracht worden in bepaalde familie, bepaald socio-economisch 
milieu, aanwezigheid van kranten/boeken, culturele optredens gaan, en 
niet gedeelde omgeving je hebt niet dezelfde interesses, vrienden, niet 
dezelfde opleiding als je broer/zussen, dus je hebt ook niet-gedeelde 
omgeving die impact zal hebben op intelligentieontwikkeling. 

⇒complexer model maken waarbij intelligentiescore een functie van 
additieve (genetische) effecten van common (de gedeelde omgeving) 
effecten en dan de niet-gedeelde omgevingseffecten. 

A additieve genetische effecten

C gedeelde omgeving

E niet-gedeelde omgeving

X = A + C + E
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Je verondersteld dat niet-gedeelde omgevingseffecten geen correlatie 
vertonen tussen paar van mensen geen correlatie vertonen met de 
genetische of gedeelde omgevingseffecten

Nederlandse tweelingenstudie waar we daarnet enkel gekeken hebben 
naar genetische impact maar er is ook onderscheid gemaakt tussen 
impact van de gedeelde omgeving en van de niet-gedeelde omgeving, 
dan is de impact van de gedeelde omgeving zeer groot op 5 jarige 
leeftijd en die neemt stelselmatig af en vanaf 16 jarige leeftijd is die 
vrijwel onbestaande. De impact van niet-gedeelde omgeving die blijft. 
Gemiddeld genomen niet-gedeelde omgeving grotere impact heeft dan 
gedeelde omgeving. 

⇒sociologische theorie dat intelligentie bepaald wordt door SES, 
socio-economische klasse waarin men grootgebracht wordt.

⇒als dat echt de belangrijkste verklaring zou zijn dan zou gedeelde 
omgeving belangrijke is, want we worden groot in bepaald socio-
economische milieu en dat delen we met onze gezinnen MAAR dit is 
net wat we niet zien. Het heeft impact op jonge kinderen maar dat 
begint vrij snel uit te vlakken. Wat van belang lijkt op hoge leeftijd is 
niet-gedeelde omgeving, wordt ook bevestigd in Zweedse studie. 

Robuuste bevindingen
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Gedeelde omgevingen spelen voor rol in kindertijd

Belang van niet-gedeelde omgevingen is belangrijker en neemt 
systematisch toe met ouder worden

Bevestigd in Zweedse tweelingenstudie en ook in TEDS-onderzoek

TEDS-onderzoek: schoolse prestaties in Verenigd-Koninkrijk dat 
niet-gedeelde omgeving belangrijker lijk dan gedeelde omgeving

Overzichtstabel: je kan kijken naar eeneiige tweelingen die samen 
zijn grootgebracht en eeneiige tweelingen die zijn niet samen 
grootgebracht, twee-eiige tweelingen die samen zijn grootgebracht 
en twee-eiige tweelingen die zijn niet samen grootgebracht. Broers 
en zussen die zijn samen grootgebracht en broers en zussen die niet 
samen zijn grootgebracht. Verschillende individuen die niet met 
elkaar genetisch fronsen maar wel in zelfde gezin omgroeien, en 
adoptiekinderen die samen worden geadopteerd dus niet verbonden 
zijn tot ouders en kinderen. En afhankelijk vanwaar je gaat kijken kan 
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je schatting maken van erfelijkheid van intelligentie, we zien dat die 
erfelijkheiddsschattingen uiteenlopen van .50 dat zijn schattingen 
obv ouders en kinderen of obv broers en zussen, en als we naar 
eeneiige en twee-eiige tweelingen kijken ziet dat rond .70 .85, dus 
obv model die nogal beperkingen zijn maken we daar al assumpties 
van maar toch komen tot schattigen tussen .50 en .80.

Samenvattende bedenkingen

additieve erfelijkheid tussen .40 en .80

met genetische correlatie ongeveer de helft van de genetische 
variabiliteit gedeeld is

ongeveer de helft van de variantie gedeeld door alle trekken

gedeelde omgevingseffecten het sterkste in de kindertijd en neemt 
nadien af 

vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden die belangrijke rol blijven 
spelen in de volwassenenheid en vooral de late volwassenenheid 

omgevingsinvloeden doorheen levensontwikkeling, zelfs op hoge 
leeftijd

Discussiepunten:

Van al deze modellen gaan we vanuit dat broers en zussen, ouders en 
kinderen ⇒ geen correcte assumptie, want er is tendens assortative 
mating, een relatie aan te gaan met mensen die op ons gelijken, we 
kunnen bekeken obv fenotype 

TT delen 50% van de genen: assortative mating (fenotype correleert 
.2.3 tussen partners) 

we weten niet wat dit betekent op genetische niveau, hoe groot die 
overlap op genetische niveau is, wat we wel weten is we maken een 
fout

Er wordt geen rekening gehouden met genen-omgevingsinteracties en –
correlaties (vb. hogere h² bij hoge SES 

genen-omgevingdinteracties⇒dat bepaalde genen maar tot uiting 
zouden komen in bepaalde omgevingen. 

harde omgevingen onderdrukken aanleg ⇒maakt niet uit welke 
genen je hebt, je hebt geen kans om te ontplooien 
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positieve feedbackmechanismen ⇒je doet het goed, en de kinderen 
die goed doen die worden gesticht om verder te studeren dus die 
komen in een contexten waarin cognitief vermogen verder wordt 
ontwikkeld, kinderen die minder goed doen worden minder 
gestimuleerd om verder te gaan studeren dus hebben die omgeving 
niet. Wat is dan omgevingsimpact en de genetische impact? dat is 
de interactie tussen die twee, dit nemen niet op in hun modellen 

lagere SES impliceert grotere variabiliteit in omgeving ⇒ evidentie 
dat bij lagere SES groepen erfelijkheidscoëfficient lager ligt of 
omgekeerd omgevingsvariabiliteit groter is dan bij hoge en 
middenklasse kinderen

Centraal probleem: geen coherente theorie om kwaliteit van omgeving 
te meten

�We weten hoe erfelijkheid werkt maar we weten niet hoe 
omgeving precies werkt. Er zijn heel veel verschillende factoren die 
impact hebben, we kunnen dat niet precies meten. Er is geen goeie 
omgevingstheorie. 

⇒obv al die kritieken selectieve plaatsing, homogeniteit, overlapping 
erfelijkheidscoëfficienten, correlatie tussen erfelijkheidskenmerken 
die we onderschatten door assortatieve mating, dus aantal factoren 
problematische aspecten, met kwantitatieve benadering zijn we daar 
niets mee. Deze redenering is niet helemaal juist. 

Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica: 

veel kritieken niet onderbouwd met data ⇒plausbele argumenten 
vb positieve feedbackmechanismen, maar we hebben geen 
objectieve data voor van wat is de impact effectief van 
intelligentie voor keuzes die gemaakt word hoe de omgeving 
verder stimuleert? in wetenschap moeten we niet alleen met mooi 
verhaal afkomen maar data verzamelen die de verhaal 
ondersteund of ontkrachten = essentieel. Als je aan gemiddelde 
Vlaming gaat vragen wat bepaald je intelligentie afgezien van u 
genen dan zullen de meeste mensen zeggen het milieu, het blijkt 
vooral zo is in kindertijd maar vanaf de adolescentie en in de 
volwassenheid dat het milieu niet zoveel impact heeft, het gaat 
om de specifieke contexten waar je als individu in terechtkomt 
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en voor kiest, de niet-gedeelde omgeving blijkt belangrijk, dat 
had niemand geanticipeerd toch blijkt het zo te zijn.  

 “Occam’s razor” principe in wetenschap die we toepassen

Als je zelfde gegevens met een eenvoudig model kunt 
verklaren en met een moeilijk model kan verklaren, gebruik 
dan eenvoudige model 

Idee is dat eenvoudige model redelijk goed functioneert in 
vele gevallen, dus wetenschappelijk gezien is dit zeer terecht 
om met eenvoudige model blijven verder te werken

📌 Conclusie: kwantitatieve benadering, schatten wat variabiliteit is 
in de populatie die moet worden toegeschreven aan genetische 
factoren

 De moleculaire genetica van intelligentie ⇒echt gaan kijken naar genen

⇒genen identificeren die impact kunnen hebben op intelligentie, kijken 
naar pathalogieën 

Genetische pathologieën van intelligentie ⇒die leiden tot abnormale 
ontwikkeling van intelligentie 

⇒onder zie je 4 voorbeelden va individuele genen

Verstandelijke handicap vanaf IQ lager dan 70, dikwijls ook tussen 70 en 
80 ⇒niet alleen IQ bepaald of je mentale handicap hebt, het hangt er 
ook van af ben je in staat voor je eigen leven te zorgen, om zelfstandig 
te leven of niet (praktische criterium dat men in rekening brengt dus 
niet alleen score op IQ test)

+\- 300 gekende syndromen waarbij cognitieve vermogen verminderd 
is en waarvan we weten welke genen verantwoordelijk zijn

Is verhoudingsgewijze meer gelokaliseerd zijn op het X chromosoom 
⇒vaak nadeel voor mannen want ze hebben maar 1 gen dat tot uiting 
komt

Fenylketonurie

Mutatie in PAH gen op chromosoom 12 ⇒we weten precies wat die 
aandoening doet 
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Verstoort metabolisme van fenylalanine (enzym 
fenylalaninehydroxylase afwezig of werkt niet)

aandoening zorgt ervoor dat er stof is in lichaam die we 
binnenkrijgen via voedsel (fenylalanine) en deze stof wordt niet 
goed verwerkt, metabolisme van die stof is aangetast en 
daardoor krijg je opstapeling van die stof in lichaam en als 
opstapelt in hersenen heeft dit negatieve effect op de 
ontwikkeling van de hersenen en een blijvend effect ⇒eenmaal 
dat negatief effect er is kun je niet meer terugdraaien

Leidt tot ernstige mentale retardatie MAAR dieet aanpassen 

Gemakkelijk te detecteren en behandelen met eiwitarm dieet: gen-
omgeving interactie

het is een mooi voorbeeld van gen-omgevingsinteractie

historisch gezien, alle kinderen die deze aandoening hadden een 
mentale achterstand ontwikkelde, vandaag weten we hoe dat 
werkt, hoe te detecteren vb bij baby’s de hielprik en als baby dat 
heeft wordt er aan dieet aangepast 

Fragiel X-syndroom

Mutatie in FMR1 gen op X chromosoom 

Verstoorde zenuwsynthese

Leidt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden (groot probleem in 
werkgeheugen) en zekere mate van mentale retardatie 
⇒psychologische consequenties 

Huntington’s ziekte

Dominant allel op chromosoom 4

Komt maar tot uiting in volwassenheid: hoe groter de genetische 
verstoring hoe vroeger men de ziekte ontwikkelt ⇒nadat men 
kinderen heeft, als een van de ouders gen heeft komt het tot uiting!

Leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling

Alzheimer ⇒in ouderdom 

APOE gen op chromosoom 19 vooral allel APOE4 verhoogt KANS 
op Alzheimer
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het is niet omdat je gen hebt dat je zeker Alzheimer hebt, het 
verhoogt het hebben van gen alleen de kans op, blijft er 
interactie, hangt ook af van omgeving waarin je oud wordt  en 
genetische bagage 

Niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende 
om ziekte te ontwikkelen

Proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen

klonters van zenuwcellen die niet meer werken

Chromosomale afwijkingen

Down’s syndroom: extra chromosoom 21

Matige mentale retardatie ⇒er zit variatie op, sommige kunnen 
redelijk functioneren, anderen niet zo

Sneller verouderen (ook fysisch) 

Turners’s syndroom: allen één X chromosoom, er is geen Y chrom 

Zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren ⇒ruimtelijk cognitief inzicht

Problemen met “executief functioneren” =werkgeheugen: te 
behandelen met oestrogeentherapie 

opnieuw, we hebben genetische aandoening waarvan we weten 
hoe die werkt en we kunnen via therapie deel van die aandoening 
onder controle krijgen

Effecten op fysische kenmerken: Uiterlijke kenmerken (klein, dikke 
nek, onvolledige ontwikkeling van geslachts-kenmerken), maar te 
behandelen met groeihormoon en oestrogeentherapie

XYY syndroom 

Milde mentale retardatie

Grote en robuuste gestalte

In verband gebracht met criminaliteit (oververtegenwoordigd in 
gevangenissen), maar vooral omwille van lager IQ

⇒lange tijd dacht men dat dit zou leiden tot criminaliteit en 
agressief gedrag (fout)

⇒in gevangenis komt deze chrom afwijking meer voorkomt maar 
wilt niet zeggen dat als je deze afwijking hebt je dus meer kans 
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hebt om criminele feiten te stellen. Dit toeschreven aan 
intelligentie (minder intelligent) dan dat ze agressiever zouden 
zijn

⇒blijkt mensen die deze chromosomale afwijking hebben, zijn 
minder intelligent en mensen die minder intelligent zijn hebben 
meer kans om criminele feiten te begaan

Klinefelter’s syndroom XXY

Grote mannen, maar niet speciaal robuust

Zwakke taalontwikkeling

Milde tot matige mentale retardatie

Seksuele ontwikkeling is vertraagd

Mogelijke effecten van hormonentherapie ⇒niet duidelijk of we 
problemen kunnen ondervangen 

De genetische basis voor de normale variabiliteit (in populatie) in 
intelligentie

⇒dominante manier van denken in de populatie blijkbaar verkeerd is, 
het idee is als intelligentie erfelijk bepaald is dan kunnen we iets aan 
doen, dit blijkt niet te kloppen! want op moment je weet welke genen 
het cognitief functioneren gaan beïnvloeden dat dat biochemisch 
gebeurt, dan kunnen we ingrijpen vb fenylkenoturie vroeger leidde dit 
tot ernstige mentale retardatie maar vandaag heeft dat vrijwel geen 
impact meer, dus door beter te snappen hoe erfelijke factoren impact 
hebben op intelligentie gaan we meer kunnen aandoen! dus impact op 
erfelijkheids-omgevingscorrelaties

Onderzoeken in normale populatie 

Bottom-up benadering: genen geassocieerd met psychologische 
functie

opzoek gaan naar genen waar men vermoed dat ze een rol 
spelen bij ontwikkeling van intelligentie vb intelligentie heeft te 
maken met zenuwstelsel, kijken welke genen impact hebben hoe 
zenuwstelsels zich ontwikkeld 

Top-down benadering: valt uiteen in 2 grote benaderignen genome 
wide association & linkage analyse
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Genome wide association: een groep mensen die hoog scoren op 
intelligentietest en mensen die laag scoren op intelligentietest en 
kijken of ze verschillend genenrofiel hebben, welke genen 
verschillen tussen die 2

Linkage analysis: kijk je naar families en kijken hoe kenmerken 
van ene naar andere familie worden doorgegeven. 

probleem: heel veel genen komen in aanmerking die rol spelen in 
intelligentie; ook duur onderzoek gebeurt niet al te grote 
steekproeven, gevolg is dat groot probleem is met vals 
positieven en vals negatieven

Grote problemen van vals positieven en vals negatieven

vaak zijn er toevalstreffers die toe te schrijven zijn aan 
steekproeffluctuatie en bij volgend onderzoek blijkt het niet te 
werken

Obv 2 benaderingen hebben we geen robuuste evidentie Zeker dat niet 
één gen, of zelfs een klein aantal genen een grote bijdrage levert aan 
verklaring van IQ -  polygeen erfelijkheidsmodel

Aangetoond dat er is substantieel deel van intelligentie binnen een 
bepaalde groep genetisch beïnvloed, bepaald wordt, daar is geen 
discussie over. Het feit dat we geen individuele genen kunnen 
identificeren in normale populatie die daar mee samenhangen wilt 
zeggen dat er heel veel genen betrokken zijn en dat we met 
polygenenmodel zitten. Waarschijnlijk zijn er veel genen die elk een 
klein beetje invloed hebben op intelligentie

Meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0.5% van de variantie 
in geobserveerd IQ Plonin) 

Het is niet zo is 'ik heb een goeie gen' neen, het gaat om de 
combinatie van verschillende genen

Obv van kwantitatieve modellen weten we dat er substantiële 
genetische impact is, we weten niet hoe in normale populatie hoe 
het werkt want we kennen de genen niet, weten niet hoe die genen 
functioneren, hoe elk van die genen bijdragen leveren aan 
intelligentie, weten ook niet hoe we moeten ingrijpen

 Bespreking conclusies
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Ontegensprekelijke bevindingen: belangrijke substantieel genetische 
invloed op intelligentie

⇒vroeger was er een discussie zoals bij Kamin dat mensen geboren 
worden als wit blad, en dat omgeving volledig verantwoordelijk was 
voor interindividuele verschillen in intelligentie Wel deze positie kunnen 
we absoluut verwerpen, gefalsifieerd, er is een substantieel genetische 
component!

sommige gekende genetische aandoeningen leiden tot mentale 
retardatie MAAR die verklaren niet veel van de algemene populatie en 
weten dat in algemene populatie niet welke genen leiden tot de 
variabiliteit ook niet welke genen leiden tot hoge intelligentie 

Niet meer zinvol om “ware” erfelijkheids- coëfficiënt te onderzoeken (dus 
kwantitatieve benadering): we moeten op zoek gaan naar de genetische en 
omgevings-mechanismen

Onzinvol met kwantitatieve benadering (modellen) te werken omdat we 
weten dar er veel problemen mee zijn, selectieve plaatsing, het feit dat 
we geen interactie zien en geen covariantie kunnen berekenen 
enzovoort. ⇒wilt zeggen met modellen die we hebben kunnen we niet 
verder springen 

Wat we weten is dat er een vork is van 4080% 
erfelijkheidscoëfficienten afhankelijk van de benadering en met 
kwantitatieve benadering gaan we niet meer preciezer kunnen meten

Die erfelijkheidscoëfficient zal op .4O -.80 uitkomen! 

Niet zo interessant, zelfs als dat .80 zou zijn dus die 
erfelijkheidscoëfficient heel hoog ligt dan is het nog altijd best 
mogelijk wanneer we inzicht hebben in de genetische en biologische 
processen dat effect veroorzaken dat we daar beter kunnen op 
ingrijpen en dus  genetisch effect gaan omzetten in genen-
omgevinginteractieeffect 

Grote weerstand tegen genetische benadering

We wantrouwen van elite 

vb als je kijkt wat er in VS met Trump en populistische partijen, dat 
is altijd tegen de elite

Genetische verklaringen extreem en extreem verkeerd worden 
voorgesteld:
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vb in VS conservatieve republiekenen die nog steeds pleiten voor 
genetische verschillen tussen zwart en blank, en dat er niets aan te 
doen is. Scholing van zwarte kinderen is weggegooid geld ⇒dit is 
FOUT obv resultaten van onderzoek, wat ons onderzoek laat zien is 
dat er interindividuele verschillen een belangrijke genetische 
component mee dragen. Al deze onderzoeken (foute) zeggen niets 
over gemiddelden in intelligentie vb een adoptie als je kinderen die 
in een kwetsbare milieu groot zou je moeten geworden zijn 
adopteert in een stimulerende adoptie familie dan heb je gemiddeld 
genomen een IQ van .10 en dat is gigantisch en duidelijk bewijs dat 
omgevingseffecten groot effect hebben op intelligentie maar wat 
deze studies wel laten zien als je iedereen zelfde stimulerende 
omgeving aanbiedt dan zal iedereen op vooruitgaan en zal er 
relatieve verschil zijn van mensen die sterker zijn en zwakker zijn 
ongeveer hetzelfde blijven, we kunnen mensen cognitief stimuleren, 
een goeie opleiding geven enzovoort en mensen gaan verder 
cognitief ontwikkelen. Intelligentie is niet iets als vaststaand 
gegeven! 

genetische positie pleit niet tegen scholing en inspanning

Wanneer we beter begrijpen van genetisch gedreven biologische 
processen maakt ook gericht ingrijpen mogelijk ⇒dan gaan we 
genetische component een omgevingscomponent van maken, een 
interactie effect

Waarom dit gevoelig is omdat er verwarring is met discussie over 
etnoculturele verschillen, maar onderscheid tussen variabiliteit binnen 
en tussen etnoculturele groepen

Omwille dat er het feit dat verschillen van zwart en blank of gewoon 
etnische groepen op de wereld worden verklaard door mensen die 
aanhangers zijn van genetische benadering als genetische effecten 

We vinden heel veel evidentie voor genetische impact BINNEN 
groepen, het feit dat we die evidentie binnen groepen vinden niet 
zeggen dat we dit kunnen generaliseren naar groepsverschillen 

Metafoor: stel je bent een landbouwer en je oogst 
graankorrels van 1 veld, je mengt die graankorrels heel goed 
en de helft van die graankorrels die je geoogst hebt ga je 
planten op een heel vruchtbare grond en de andere helft plant 
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je in heel schrale, zanderige grond. Het jaar nadien ga je 
opnieuw oogsten en kan je kijken binnen elk veld kijken hoe 
groot die graanstengels geworden, hoeveel graantjes zitten 
op elke graanplant en dan zal je ziet dat er interindividuele 
verschillen zijn, sommige van die graanplantjes hoog hoger 
zijn en gaan meer graantjes dragen en anderen gaan kleiner 
zijn en minder graantjes dragen. Wel die verschillen binnen elk 
veld die zullen bijna volledig genetisch te verklaren zijn, wat je 
ook zal zien is die vruchtbare grond veel meer opbrengst 
geeft dan die schrale zandgrond = volledig te verklaren door 
de omgeving! er is geen enkele genetische verklaring. Dus dit 
wil zeggen als we sterke evidentie hebben dat BINNEN een 
groep er een substantieel genetische component  is van 
intelligentie en dus dat genen variabiliteit in genen belangrijke 
mate bijdragen tot de variabiliteit tot de georganiseerde 
intelligentie en die evidentie hebben we, dat niet wilt zeggen 
dat verschillen tussen intelligentiescores tussen blank en 
zwart, verschillende groepen in de wereld dat die dus ook 
moeten de toegeschreven verschillen in hun genetische 
bagage, het zou kunnen maar het is helemaal niet 
noodzakelijk! 


