
Genetische mechanismen van intelligentie 

 

Intelligentie is het vermogen om bepaalde cognitieve vaardigheden uit te voeren en in te spelen op 

veranderingen in de omgeving. Het is al langer dan een eeuw één van de meest bestudeerde menselijke 

eigenschappen. Intelligentie is gecorreleerd met een aantal factoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit 

van leven, zoals scholing, professioneel succes, sociale mobiliteit, gezondheid en ziekte. Bovendien zijn 

intellectuele achteruitgang en cognitief disfunctioneren opvallende kenmerken van verschillende 

mentale stoornissen, zoals dementie, autisme en schizofrenie. 

Het bestuderen van de oorzaken van individuele verschillen in intelligentie is dan ook van groot klinisch 

en sociaal belang, omdat we zo ook de oorzaken van mentale stoornissen beter leren begrijpen. In de 

afgelopen 150 jaar zijn grote inspanningen geleverd om de oorzaken van individuele verschillen in 

intelligentie te begrijpen. Dit begon met een observatie van Sir Francis Galton in de tweede helft van de 

19e eeuw: Galton rapporteerde dat leden van dezelfde familie meer op elkaar lijken met betrekking tot 

hun intellectuele capaciteiten dan niet-verwante individuen. Later, in de tweede helft van de 20e eeuw, 

toonden tweeling- en familiestudies aan dat familiale gelijkenis en verschillen tussen niet-verwante 

individuen in intelligentie voornamelijk te wijten zijn aan erfelijke factoren. Uit verschillende genetische 

koppeling- en associatie studies in het begin van de 21e eeuw is gebleken dat bepaalde gebieden op de 

chromosomen 2 en 6, en tientallen specifieke genen in andere regio’s van het menselijk genoom, een rol 

spelen in intelligentie. Echter, tot op de dag van vandaag is geen van deze bevindingen consistent 

gerepliceerd. 

Naast de moeilijkheid om eerdere bevindingen te repliceren, is er een tweede complicatie bij het vinden 

van de genen die van belang zijn voor intelligentie. Uit verschillende studies is gebleken dat het aantal 

genen betrokken bij intelligentie veel groter is dan tot nu toe werd gedacht, en dat deze genen 

hoogstwaarschijnlijk met elkaar en de omgeving interacteren. Tevens wordt momenteel gedacht dat de 

bijdrage van individuele genen aan intelligentie miniem is. Hoewel de erfelijkheid van intelligentie 

varieert van ongeveer 30% bij jonge kinderen tot meer dan 80% bij volwassenen, verklaren de genen die 

momenteel een rol lijken te spelen in intelligentie, slechts 1 tot 2% van deze variatie. Veel van de 

erfelijkheid van intelligentie is dus nog niet teruggevoerd op variatie in het genoom. Door de polygene 

aard van intelligentie en de kleine genetische effecten is de opsporing van genen die mogelijk 

geassocieerd zijn met intelligentie een moeilijke taak gebleken. De doelstelling van dit proefschrift was 

een bijdrage te leveren aan een beter begrip van intelligentie en de genetische factoren die daarin een 

rol spelen. Daartoe heb ik verschillende methoden gebruikt. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijf 

ik onderzoek waarin ik reeds met intelligentie geassocieerde gebieden van het  menselijk genoom heb 

vergeleken met genetische variatie van deze regio’s bij patiënten met aandachtstekort-hyperactiviteits 

stoornis (ADHD). Van alle geteste genetische varianten, waren twee genen [ATXN1 en TRIM31 ] 

significant geassocieerd met het intelligentie niveau van kinderen met ADHD. In hoofdstuk 3 onderzocht 

ik de genetische varianten van vetzuur die een belangrijke rol spelen bij cognitief functioneren. Mijn 

resultaten toonden aan dat genetische varianten in de genen FADS1  en FADS2  gezamenlijk invloed 

hebben op de expressie van FADS1 in de hersenen. De resultaten suggereren dat genetische variatie in 



combinatie met voedsel/moedermelk de samenstelling van vetzuren in de hersenen kunnen 

veranderen, waardoor mogelijk cognitieve processen worden beïnvloed. In hoofdstuk 4, heb ik de 

hypothese van “the generalist genes” getest. Deze hypothese stelt dat genen die betrokken zijn bij 

normaal functioneren ook betrokken zijn bij extreme, vaak pathologische scores op dezelfde 

eigenschap. Ik vond dat het gen SNAP25 , dat eerder geassocieerd was met intelligentie, ook is 

gerelateerd aan een vorm van milde mentale retardatie, en bevestigde hiermee de ‘generalist genes’ 

hypothese voor SNAP25 en intellectueel functioneren. In hoofdstuk 5 combineerde ik drie strategieën 

(genoomwijde associatie, ‘gene-based’ associatie, en ‘chip’-erfelijkheid analyse) voor de analyse van 

genen die betrokken zijn bij opleidingsniveau, wat sterk gecorreleerd is met intelligentie. In dit 

onderzoek identificeerde ik twee nieuwe genen die mogelijk zijn geassocieerd met opleidingsniveau 

[AQP4  en GPX2 ] en bevestigde ik dat het gen DYNLL2  geassocieerd is met  opleidingsniveau. Bovendien 

heb ik laten zien dat genetische variatie in de genen ALDH5A1  en DRD2, reeds eerder gerelateerd aan 

intelligentie, ook geassocieerd zijn met opleidingsniveau. 

De algehele conclusies uit mijn onderzoeken bevestigen de algemene conclusies uit andere parallelle 

onderzoeken, namelijk dat: 1 - Intelligentie erfelijk is, 2 - Intelligentie wordt beïnvloed door genetische 

varianten op verschillende chromosomen, 3 - Genetische variatie een additief effect heeft op 

intelligentie. Mijn onderzoek heeft een aantal nieuwe genen en biologische mechanismen voor 

intelligentie aangewezen. Bovendien suggereert mijn onderzoek dat genen die geassocieerd zijn met 

intelligentie functioneel met elkaar verbonden zijn. Toekomstig onderzoek zou zich daarom het best 

kunnen richten op de functionele aspecten van geïdentificeerde genetische varianten, zoals 

vetzuurmetabolisme, celfunctie en genexpressie. 


