Schizofrenie en erfelijkheid
‘Dat zit in de genen’ zeggen mensen wel eens. Meestal gaat het dan over
karakter- of uiterlijke eigenschappen. Maar ook aandoeningen kunnen erfelijk
zijn. Hoe zit dat bij psychische aandoeningen? In dit infoblad kunt u lezen wat
bekend is over de erfelijkheid van schizofrenie.
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Genen, DNA en chromosomen
In iedere cel van het lichaam zitten chromosomen.
Chromosomen zijn voor te stellen als lange strengen. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen.
Op de chromosomen zitten de genen.
Een gen is een stukje afgebakend DNA (zie
plaatje). Onze genen bepalen al onze (erfelijke)
eigenschappen, bijvoorbeeld de kleur van ons haar
en onze ogen. Ieder gen heeft een andere ‘taak’.
Veel eigenschappen worden door verschillende
genen samen bepaald. Van ieder type gen heeft u
er twee. Eén erft u van uw moeder en één van uw
vader.
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Is schizofrenie erfelijk?
Als uw broer of zus schizofrenie heeft, is de
kans dat u het ook heeft of krijgt, 6 tot 9%.

Als een van uw ouders schizofrenie heeft,
is de kans 6 tot 13% dat u deze aandoe-
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dan bijvoorbeeld om problemen bij de zwangerschap en de bevalling, traumatische gebeurtenissen en cannabisgebruik.

traumatische gebeurtenissen, leefstijl en
cannabisgebruik spelen een rol.

Opvallend is dat in families waar veel schizofrenie voorkomt, ook meer mensen de bipolaire
genaamd) hebben. Deze aandoeningen hebben
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schizofrenie bij uzelf of bij uw kind? Dan kunt
u naar de huisarts gaan. Het is handig om
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voor de afspraak informatie te verzamelen.

Het DNA van mensen met en zonder schizofre-
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nie is onderzocht op genvarianten (zie kader).

Gaat het om de (groot)ouders, ooms, tantes,

Er zijn al honderden genvarianten in het DNA

neven of nichten?

gevonden, die enige invloed lijken te hebben op
het ontstaan van schizofrenie. Er is bijvoorbeeld
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Klinische Genetica werken klinisch genetici. Dit
zijn erfelijkheidsartsen.

Hoe meer van deze genvarianten iemand heeft,
hoe groter de kwetsbaarheid voor schizofrenie.
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De kans daarop wordt groter door bijvoorbeeld
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het gebruik van cannabis, leefstijl, problemen

of uw kind de stoornis krijgt. De arts zal uitleg-

bij de geboorte en traumatische ervaringen in

gen hoe erfelijke factoren, leefstijl en ervarin-

de kindertijd.

gen een rol kunnen spelen.

Ook blijkt dat sommige genvarianten in combi-

Een klinisch geneticus zal in een enkel geval

natie met bepaalde gebeurtenissen de kans op

voorstellen om aanvullend genetisch onderzoek

schizofrenie vergroten. Zo is er een genvariant

(DNA-onderzoek) te laten doen.

die de kans op schizofrenie verhoogt na het
gebruik van cannabis.
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is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.0018.00 uur op nummer 0900 – 1450 (15 cpm).
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