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Nederlandse samenvatting 
Psychologische problemen zijn veelvoorkomend in de hedendaagse samenleving. Deze problemen 

variëren van milde stemmingsproblemen tot ernstige, soms chronische psychiatrische 

aandoeningen zoals depressie, schizofrenie en autisme spectrum stoornis. Ondanks tientallen jaren 

van onderzoek gericht op het achterhalen van de onderliggende biologische mechanismen zijn 

medische en psychologische behandelingen slechts gedeeltelijk succesvol. Over het algemeen 

wordt aangenomen dat alle karaktertrekken, zo ook psychiatrische aandoeningen en 

psychologische problemen, in ieder geval deels het gevolg zijn van de genen die we van onze 

ouders hebben mee gekregen. Het bestuderen van genetische informatie kan dan ook leiden tot een 

beter begrip van de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan geestelijke gezondheid, 

en zodoende van groot nut zijn voor patiënten. 

De afgelopen twee decennia is het aantal studies dat kijkt naar genetische varianten gerelateerd 

aan allerlei karaktertrekken sterk toegenomen. Deze zogeheten ‘genoombrede associatiestudies’ 

(vaak afgekort als GWAS – genome-wide association study) stellen ons in staat om door het hele 

genoom (de complete genetische samenstelling van een mens) op zoek te gaan naar genetische 

varianten die, statistisch, gerelateerd zijn aan een karaktertrek naar keuze. Het aantal studies dat 

van deze techniek gebruikmaakt is sinds 2005 explosief toegenomen 

(https://www.ebi.ac.uk/gwas/diagram). Dit heeft een sterke invloed gehad op onze kennis van de 

biologie van ziekten, en heeft geleid tot de identificatie van duizenden genetische varianten 

geassocieerd aan honderden ziektes, psychiatrische aandoeningen en persoonlijkheidstrekken 

(breed gesteld: fenotypes). 

Echter, voor een groot deel van het gedrag waarnaar onderzoek wordt gedaan, zoals 

psychiatrische aandoeningen, is het moeilijk om de gevonden genetische varianten te herleiden naar 

een duidelijk biologisch mechanisme. Wij zijn van mening dat dit deels het gevolg kan zijn van de 

manier waarop gedrag geoperationaliseerd wordt in genetische studies. Doorgaans worden 

deelnemers aan onderzoek geclassificeerd als ‘cases’ (als ze lijden aan een bepaalde stoornis) of 

‘controls’ (als ze geen problemen ervaren). Echter, twee deelnemers die beiden geclassificeerd zijn 

als ‘case’ kunnen (deels) verschillende symptomen vertonen. Bijvoorbeeld: van twee personen met 

de diagnose ‘depressie’ kan de een last hebben van slaapgebrek, terwijl de ander een prima 

nachtrust heeft maar wel concentratieproblemen ervaart. Daarbij, is het goed denkbaar dat 

verschillende symptomen het gevolg zijn van verschillende genetische varianten. Door mensen met 

uiteenlopende symptomen, maar dezelfde diagnose, aan dezelfde groep toe te wijzen (i.e., cases) 

raak je dus informatie kwijt. Het is dan ook zeer belangrijk om goed na te denken over hoe het 

gedrag waarin men geïnteresseerd is gemeten wordt, aangezien dit van invloed is op de uitkomsten 

van genetische analyses. 

In deze dissertatie maken we gebruik van grootschalige genetische data, en state-of-the-art 

methoden om te onderzoeken wat de potentiële voordelen zijn van het gebruik van meer 

gedetailleerde fenotypes (bijvoorbeeld symptomen in plaats van diagnoses) in genetisch onderzoek. 
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Aangezien het effect van individuele genetische varianten op gedrag vaak zeer klein is, zijn grote 

steekproeven nodig om die effecten te kunnen detecteren. Uiteindelijk hopen we zo antwoord te 

kunnen geven op de vraag of karaktertrekken zoals we ze conceptualiseren op fenotypisch niveau 

ook te onderscheiden zijn op genetisch niveau. 
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