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Tientallen jaren familieonderzoek heeft aangetoond dat bijna alle vormen van menselijk gedrag 

deels erfelijk zijn. Onder de noemer “gedrag” vallen psychologische kenmerken zoals karakter 

en intelligentie, maar ook leefstijlkeuzes zoals eetgewoontes. Ik heb onderzoek gedaan naar 

genetische varianten die gedrag voorspellen, en naar de biologische functies van deze 

varianten. Ik heb verschillende vormen van menselijk gedrag bestudeerd: eetgewoontes, risico-

nemend gedrag, welbevinden, en onderwijsniveau. Onderzoeksgegevens van tot bijna een 

miljoen participanten en van miljoenen genetische varianten gaven inzicht in de biologische 

basis van typisch menselijk gedrag. Zo vond ik dat eetgewoontes vanuit biologisch oogpunt 

vooral worden aangestuurd vanuit de hersenen; dat de genen die gelinkt zijn aan 

onderwijsniveau vooral actief zijn vóór de geboorte; dat risico-nemend gedrag níet voorspeld 

kan worden door genen met dopamine-functie; en dat welbevinden andere genetische oorzaken 

heeft dan depressieve symptomen. Het onderzoek stond aan de wieg van de “genomics 

revolutie” en heeft verscheidene inzichten gegeven in de biologische basis van menselijk 

gedrag. 

 


