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Samenvatting
Ouders en kinderen delen vaak gewoonten en gedrag. In dit hoofdstuk gaat het over
voedingsgewoonten, roken en alcohol drinken. Als ouders drinken of roken, dan
hebben hun kinderen in de tienerleeftijd een grotere kans om ook te drinken of te
roken. Voor een deel verloopt de overdracht van deze verslavingen via genetische
factoren. Recent tweelingenonderzoek van de vu Amsterdam laat dat ook zien.
Beginnen met roken is vooral door de sociale omgeving bepaald, verslaafd blijven
aan nicotine is meer een genetische kwestie. Als kinderen jong (12-15 jaar) beginnen
met drinken, spelen genen een belangrijke rol, doen ze dat later (rond hun 17e jaar)
dan is vooral voor jongens de omgeving heel belangrijk. Voor meisjes spelen ook
dan de genetische factoren nog een rol van betekenis. Voor de overdracht van
voedingsgewoonten bestaat het beeld dat we die van generatie op generatie
doorgeven. In kwalitatief onderzoek vertellen mensen daar ook over. Cijfermatig
onderzoek bevestigt die indruk ten dele. In een onderzoek onder drie generaties
vrouwen zegt de meerderheid van hen dat ze voedingsgewoonten van hun moeder
hebben overgenomen. De helft zegt dat ze voedingsgewoonten aan hun dochter
hebben doorgegeven. Als gekeken wordt naar concrete kennisaspecten en houdingen
dan delen moeders en dochters deze soms, maar heel sterk zijn de gevonden
verbanden niet. Tussen grootmoeder en kleindochter is de overeenstemming in kennis
en houding al heel klein geworden.
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6

Overdracht van gezonde en ongezonde
leefgewoonten

Het is heel gebruikelijk om ervan uit te gaan dat gewoonten en voorkeuren van ouders
op kinderen worden overgedragen, en daarbij in het midden laten of iets aangeleerd
is of genetisch bepaald. In het dagelijks leven zeggen we dan: ‘dat heeft ze van haar
moeder’ of ‘je bent net je vader’. Ook Stef Bos zong het al: ‘Papa ik lijk steeds meer op
jou.’ Het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de overdracht tussen generaties
is vooral geïnspireerd door overdrachten die vanuit een beleidsstandpunt wenselijk
of onwenselijk zijn. Vandaar dat er dus vooral gekeken wordt naar de overdracht van
ar moede, echtscheiding, huiselijk geweld en criminaliteit (voor criminaliteit zie Nijhof
et al. 2007; voor echtscheiding: Steenhof en Prins 2005; huiselijk geweld wordt onder
zocht door het VerweyJonker Instituut; voor de internationale literatuur zie: d’Addio
2007). In dat rijtje pas ook de aandacht voor de overdracht van gezonde en ongezonde
leefgewoonten. We hebben het dan over het gebruik van genotmiddelen zoals tabak en
alcohol en over voedingsgewoonten. Gezonde lichaamsbeweging past op zich ook in dit
rijtje, maar heeft als ‘sportdeelname’ een plek gekregen in hoofdstuk 5.
6.1

Van huis uit meegekregen?

Als je mensen vraagt naar gezonde leefgewoonten en waar ze die vandaan hebben,
antwoorden ze nogal eens dat ze die van thuis hebben meegekregen. Dat bleek ook het
geval tijdens de groepsgesprekken die zijn gevoerd voor een kwalitatief onderzoek naar
‘gezondheidsopvattingen’ (Kooiker, nog te verschijnen). Het ging in die gesprekken met
name over goede en slechte eetgewoonten:
Dat is van vroeger dat kreeg ik van mijn moeder mee, mijn moeder is 88, die zegt al die flauwekul, je moet gewoon ’s morgens goed eten, een snee bruin brood met kaas. ’s Morgens is
het belangrijkste eten, tussen de middag twee / drie sneeën, twee appels of een peer of een
banaan, ’s avonds een karbonaadje, zo’n berg met aardappelen, groenten, maakt niet uit
(man, 53 jaar).
Eerst hartig en dan zoet dat leer ik mijn dochter ook. Of ze het doet is een ander verhaal maar
je probeert het wel, we proberen het met zijn allen maar ze zien zoveel tegenwoordig, ze zien
veel te veel (vrouw, 38 jaar).
En daar bedoelt deze moeder de reclame en de media mee. In zo’n discussie vinden
ouders soms dat anderen het verkeerd doen en dat zij als ouder een grote verantwoorde
lijkheid hebben. Dezelfde moeder zegt iets later:
Ik bedoel, die meid (dochter) is nu dan 11, maar dat gebeurde toentertijd al, dat ze in groep 1
zat, dat andere kinderen al patat tussen de middag gingen halen en dat soort dingen. Of die
kwamen ’s morgens om half negen met een zak chips, die hebben ze dan even snel gehaald
bij de ah, weet je. Maar dat gebeurt wel. Het klinkt heel raar, maar het gebeurt gewoon, dat
zijn gewoon dingen, daar heb je als ouder heel veel verantwoordelijkheid voor. Je geeft ze een
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boterham ’s morgens en eerder ga je gewoon niet de deur uit en tussen de middag kom je gewoon thuis om een boterham te eten en daar zit het denk ik ook wel in, hoe ga je ermee om.
In de groepsgesprekken vertellen ouders ook wel dat ze hun greep verliezen als de
kinderen een bepaalde leeftijd hebben. En andersom wordt ook verteld dat je de goede
gewoonten van thuis misschien eerst loslaat, maar later ook weer tot bezinning kunt
komen:
Vroeger toen ik nog thuis woonde at ik wel gezond, maar toen ging ik op kamers, dan is het
inderdaad lang leve de lol, niemand zegt wat je eten moet, als je geen zin hebt in bloemkool
dan eet je ook geen bloemkool en als je drie dagen in de week pasta eet was er ook niemand
die loopt te miepen. Je kon het zelf beslissen. Nu ik afgestudeerd ben, ga je juist weer bewuster
leven (vrouw, 26 jaar).
Het gevoel dat we onze voedingsgewoonten en smaakvoorkeuren van huis uit mee
krijgen is vrij algemeen. In een onderzoek onder vrouwen van drie generaties uit
Helmond (grootmoeders, moeders en dochters, steekproef van 97 families) zei 69% van
de deelnemers dat ze voedingsgewoonten van hun moeder hebben overgenomen
(Stafleu 1994: 129). Over het doorgeven aan de volgende generatie waren de moeders
minder zeker: 49% zei dat hun dochters voedingsgewoonten van hen hebben over
genomen. De overdracht van dochters op moeders kwam in de ogen van deze vrouwen
aanzienlijk minder vaak voor: 20% zei dat hun moeder iets van hen heeft overgenomen
en van de moeders zei 26% dat zij iets van hun dochter hebben overgenomen.
Het is de moeite waard om na te gaan hoe belangrijk die overdracht tussen generaties nu
eigenlijk is. Misschien is de invloed van de peer group voor het gebruik van genot middelen
als alcohol en tabak wel veel belangrijker. Ook is het mogelijk dat de overdracht van
ouders op kinderen voor een groot deel wordt verklaard door erfelijkheid. Recentelijk
heeft onderzoek op basis van het Tweelingenregister van de v u hierover voor de Neder
landse situatie een schat aan gegevens opgeleverd.1
Roken
Bijna iedereen die rookt is daarmee begonnen in de adolescentiefase. Die fase begint
bij een jaar of 13 als kinderen naar de middelbare school gaan. Het is de fase waarin
kinderen zich steeds meer op leeftijdsgenoten gaan richten, steeds meer tijd met leef
tijdsgenoten gaan doorbrengen en afstand nemen van de leefwereld van hun ouders.
Het is de tijd dat kinderen gaan experimenteren met genotmiddelen. De ruimte die ze
daarvoor hebben is groot. Kinderen mogen al op jonge leeftijd zelfstandig uitgaan en
hun ouders weten nauwelijks wat hun kinderen in uitgaansgelegenheden of op straat
uit voeren. Zij kunnen dan ook bijna niet anders dan afwachten of de opvoeding een
voldoende stabiele basis heeft gelegd om te voorkomen dat hun kinderen ontsporen
(Prins 2008).
Van de personen uit het sociale netwerk die invloed hebben op het rookgedrag, blijken
vrienden het belangrijkst te zijn, gevolgd door (oudere) broers en zusjes. Daarna komt
pas de invloed van de ouders (Geckova et al. 2002; Harakeh 2006: 151152). De invloed
van ouders staat dus op de derde plaats maar is zeker niet onbelangrijk. Deze invloed is
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ook vrij consistent aangetoond: verreweg het meeste onderzoek naar het rookgedrag
van ouders en kinderen komt tot de conclusie dat kinderen van rokende ouders zelf ook
vaker (beginnen met) roken.2 Onderzoeksresultaten uit het buitenland zijn niet zonder
meer van toepassing op ons land omdat locale regelgeving en cultuur het rookgedrag
kunnen beïnvloeden. Voor Nederland vond Monden dat de kans om te beginnen met
roken 50% hoger ligt als een van de ouders rookte in de cruciale tijd dat het kind tussen
de 12 en 15 jaar oud is. Tussen mannen en vrouwen is daarbij weinig verschil (Monden
2002). Gegevens uit een in 2009 uitgevoerd onderzoek onder scholieren en hun ouders
bevestigen dit beeld.3 Tabel 6.1 presenteert deze gegevens en laat zien dat jongeren met
ouders die roken meer kans hebben om zelf te roken dan jongeren met ouders die niet
roken.
Tabel 6.1
Tieners in de leeftijd van 12-16 jaar die wekelijks roken, naar de rookgewoonten van de ouders
(in procenten)a, b

leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
totaal

ouders roken regelmatigc

ouders roken niet regelmatig

1,2
5,5
10,2
19,0
19,0
10,4

0,4
1,1
8,9
14,1
13,5
6,9

a de gegevens uit de steekproef zijn met statistische middelen zoveel mogelijk representatief
gemaakt voor de samenstelling van de Nederlandse bevolking.
b Aan het onderzoek deden 2965 ouder-kindparen mee; 188 van de deelnemende kinderen rookten
wekelijks.
c Met ouders wordt bedoeld: ten minste een van de ouders.
De kans dat een kind met een of twee rokende ouders zelf ook rookt, is statistisch significant hoger
(10,4%) dan de kans dat een kind met een of twee niet rokende ouders zelf ook rookt (6,9%) (or = 1.57;
95% ci: 1.31-1.87).
Bron: Trimbos-instituut (hbsc ’09)

Ander Nederlands onderzoek vindt zelfs dat de kans dat tieners met roken beginnen,
viermaal zo groot is als beide ouders ook roken (Den Exter Blokland 2004).
Dat kinderen van rokende ouders eerder gaan roken is alleszins plausibel. Het is goed
mogelijk dat rokende ouders niet graag zien dat hun eigen kinderen gaan roken, maar
tegenover hun kinderen hebben ze met hun ‘slechte’ voorbeeld minder steekhoudende
argumenten dan nietrokende ouders (Engels 2000). Kinderen doen immers vaak niet
wat de ouders zeggen dat ze moeten doen, maar wat de ouders voorleven, in de Engels
talige literatuur modelling genoemd (Lau et al. 1990). Ouders die roken, doen dat vaak
in het bijzijn van hun kinderen en bij rokende ouders ligt de rookwaar vaak openlijk
in huis. Rokende ouders hebben een coulantere houding tegenover het roken van hun
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kinderen dan nietrokende ouders (VermeulenSmit, nog te verschijnen). Maar niet
alleen ouders die (nog) roken hebben meer kans dat hun kinderen dat later ook gaan
doen. Ook wanneer de ouders inmiddels gestopt zijn, bestaat er een grotere kans dat
hun kinderen deze gewoonte overnemen. Dat is met name zo als beide ouders vroeger
gerookt hebben (Otten et al. 2007).
Dat kinderen van (twee) exrokers ook meer kans hebben om te gaan roken wijst erop
dat er meer in het spel is dan het voorbeeld van de ouders alleen. Een deel van de over
dracht van rookgewoonten van ouders op kinderen verloopt via genetische factoren.
Nederlands onderzoek onder tweelingen maakt een onderscheid tussen het beginnen
met roken en de afhankelijkheid van nicotine (Vink et al. 2005). Voor verschillen in het
beginnen met roken geeft het onderzoek de schatting dat 44% wordt verklaard door
genetische factoren, 51% door gemeenschappelijke omgevingsfactoren en 5% door unie
ke, persoonsgebonden omgevingsfactoren.4 Voor individuele verschillen in nicotine
afhankelijkheid geeft het onderzoek de schatting dat 75% genetisch is bepaald en
25% afhangt van unieke omgevingsfactoren. Ook het aantal sigaretten dat iemand rookt
is erfelijk bepaald (56%) (Vink et al. 2004). Kort gezegd is beginnen met roken dus vooral
een omgevingskwestie waarbij ouders ook een belangrijke rol spelen, en is blijven roken
vooral een erfelijke kwestie.
Drinken
Net als roken is het drinken van alcohol iets waarmee de meeste mensen als jongere
beginnen. Het is plausibel dat als ouders alcohol drinken dit de kans verhoogt dat hun
kind(eren) dat ook zullen doen, maar helemaal zeker is dit niet. De verschillende (deels
buitenlandse) onderzoeken spreken elkaar soms tegen op dit punt (zie Poelen 2008: 9).
Uit onderzoek waarin naar de voorspellende waarde van de drinkgewoonten van ouders,
broertjes/zusjes en vrienden wordt gekeken, blijkt dat het drinkgedrag van vrienden het
belangrijkst is en dat van ouders het minst belangrijk (zie Poelen 2008: 151). De regels
voor het toestaan van alcoholgebruik onder jongeren verschillen van land tot land en
daarom zijn bijvoorbeeld de uitkomsten van Amerikaans onderzoek niet zonder meer
van toepassing op de Nederlandse situatie. Een Nederlands longitudinaal onderzoek
met drie meetmomenten vindt dat het alcoholgebruik van ouders voorspellend is voor
het alcoholgebruik van hun adolescente kinderen enkele jaren later (Engels et al. 1999).
Ook voor alcoholgebruik van ouders en kinderen zijn er gegevens uit 2009 uit het hbsc
onderzoek beschikbaar. Tabel 6.2 is op deze gegevens gebaseerd en laat zien dat jonge
ren van ouders die drinken ook zelf een hogere kans hebben om alcohol te drinken.
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Tabel 6.2
Tieners in de leeftijd van 12-16 jaar die recentelijk (afgelopen maand) alcohol hebben gedronken, naar
de alcoholconsumptie van hun ouders (in procenten)a, b
ouders gebruiken geen alcoholc ouder(s) zijn matige drinkersd
leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
totaal

11,6
14,3
36,4
47,4
77,8
32,4

8,6
19,2
40,7
63,9
81,4
38,3

ouder(s) zijn zware drinkerse

19,6
18,1
47,2
68,5
100,0
45,2

a De gegevens uit de steekproef zijn met statistische middelen zoveel mogelijk representatief
gemaakt voor de samenstelling van de Nederlandse bevolking.
b Aan het onderzoek deden 2965 ouder-kindparen mee; 957 van de deelnemende kinderen hebben
de afgelopen maand gedronken.
c Geen: beide ouders drinken niet of incidenteel (ouderrapportage).
d Matig: vader drinkt gemiddeld 21 glazen of minder per week en/of moeder drinkt gemiddeld 14
glazen of minder per week (ouderrrapportage).
e Zwaar: vader drinkt gemiddeld meer dan 21 glazen per week en/of moeder drinkt gemiddeld meer
dan 14 glazen per week (ouderrapportage).
Kinderen van ouders die matige drinkers zijn hebben een significant hogere kans om recentelijk te
hebben gedronken (38,3%) (or = 1,29; 95% ci = 1,01-1,65) dan kinderen van ouders die niet drinken
(32,4%). Dat geldt nog sterker voor kinderen van ouders die zware drinkers zijn: die hebben een nog
hogere kans om recentelijk te hebben gedronken, namelijk 45,2% (or = 1,72; 95% ci = 1,19-2,48).
Bron: Trimbos-instituut (hbsc ’09)

Een hoger alcoholgebruik van tieners in gezinnen met drinkende ouders gaat samen met
een ruimere beschikbaarheid van het genotmiddel in huis en ook met een coulantere
houding van ouders tegenover het alcoholgebruik onder tieners (Verdurmen, nog te
verschijnen). Uit het onderzoek onder de Nederlandse tweelingen is ook het een en
ander bekend over de drinkgewoonten van tieners en de samenhang met het ouder
lijk drinkgedrag. Het alcoholgebruik van de ouders van deze tweelingen voorspelt het
‘regelmatig’5 drinken van adolescente en jongvolwassen kinderen (Poelen 2008). De
voorspellende waarde van het drinkgedrag van tweelingbroertjes en zusjes is echter
groter en dat geldt ook voor de voorspellende waarde van het drinkgedrag van vrienden.6
Het gaat in de studie van Poelen om een meting op hetzelfde moment. Wanneer naar
de voorspellende waarde voor de toekomst wordt gekeken (twee en zeven jaar later) dan
blijkt het gedrag van ouders, met name moeders, belangrijker dan dat van vrienden.
Tenminste als het om ‘regelmatig’ drinken gaat. Bij ‘probleemdrinken’ komt de vader
meer in beeld. Dezelfde studie laat namelijk zien dat kinderen die een (regelmatig)
drinkende vader hebben (gemeten in 1993), een tweemaal zo grote kans hebben om
een aantal jaren later (1995 en 2000) probleemdrinker te worden dan kinderen die geen
(regelmatig) drinkende vader hebben (Poelen 2008: 157).
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Voor tieners van 1215 jaar die reeds op jonge leeftijd alcoholische dranken uitprobe
ren, spelen de genen een belangrijke rol (Poelen 2008). Voor de jongens verklaren de
genen 83% van de verschillen in het beginnen met drinken en voor de meisjes 70%. De
correlatie tussen beginnen met drinken en de drinkfrequentie is laag. De individuele
verschillen in de frequentie van het drinken worden onder deze tieners vooral door
gedeelde omgevingsinvloeden verklaard, namelijk voor 82% (Poelen 2008: 169). Het is
goed mogelijk dat de omgevingsinvloed belangrijker wordt als tieners ouder worden.
Voor 1213jarigen is het drinken van alcohol ongebruikelijk en gaat het tegen de norm
in. Boven de 16 jaar wordt het gaandeweg juist normaal gevonden om te drinken. Over
jongeren met een gemiddelde leeftijd van 17,7 jaar rapporteren onderzoekers van de v u
dat voor mannelijke tweelingen de individuele verschillen in beginnen met drinken voor
92% verklaard worden door gedeelde omgevingsfactoren en voor vrouwelijke tweelin
gen voor 54% (Willemsen en Vink 2008). Onder de vrouwen bleek de genetische invloed
met 41% veel belangrijker. Als men eenmaal alcohol is gaan drinken, worden verschillen
in de mate van alcoholgebruik verklaard door zowel erfelijke factoren (32%), gedeelde
omgeving (44%) als unieke omgeving. De verklarende kracht van deze drie factoren is
volgens de v uonderzoekers voor mannen en vrouwen gelijk. Genetische factoren zijn
voor jongeren (van gemiddeld 17,7 jaar) dus ook belangrijk bij de verklaring van verschil
len in alcoholgebruik, maar in het geval van mannen waarschijnlijk minder van belang
bij het beginnen met drinken dan bij de hoeveelheid alcoholconsumptie.
Eten
Nog altijd is het zo dat het doorgeven van voedingsgewoonten een domein is waar
de vrouw een spilfunctie lijkt te vervullen in een matriarchale lijn van moeders op
dochters. Het verschil tussen vrouwen en mannenbladen is op dat punt kenmerkend.
Het eerder genoemde onderzoek uit Helmond (Stafleu 1994) liet zien dat moeders en
dochters dat ook zo beleven. De daadwerkelijke overeenkomst in voedingskennis en
houdingen bleek wel significant maar toch ook zwak voor opeenvolgende generaties.
Moeders en dochters deelden nogal eens dezelfde voorkeur om iets ‘graag’ te eten en dat
gold vooral voor de jongste generatie (gem. 25 jaar) en hun moeders (gem. 49 jaar) (de
gemiddelde correlatie was .17). In totaal deelden ze een voorkeur voor tien van de twintig
voedingsmiddelen waarnaar gevraagd was. Het gaat dan onder meer om een voorkeur
voor of afkeur van boter of margarine, eieren, volle melk, varkensvlees, rundvlees, vis of
kip. De oudere generatie (moeders van gem. 49 jaar en grootmoeders van gem. 76 jaar)
deelden minder smaakvoorkeuren (vier significante correlaties, p < .05) en kleindochters
en grootmoeders nog minder ( twee significante correlaties, p < .05).
Op dit moment is de belangstelling van de overheid en van onderzoekers voor voedings
gewoonten vooral ingegeven door de toename van het aantal mensen met overgewicht.
In de afgelopen decennia is het aantal volwassen Nederlanders met overgewicht
gestegen van een op de drie in 1981 tot bijna de helft van de volwassen Nederlanders in
2008 (Hoeymans et al. 2010: 59). Er is een duidelijk aanwijsbare familiare component in
de prevalentie van overgewicht: ouders die te zwaar zijn hebben zelf ook vaak kinderen
met overgewicht. Als beide ouders ernstig overgewicht hebben, is bijna 35% van de kin
deren te dik. Als geen van beiden overgewicht heeft, is 9% van de kinderen te dik. Ernstig
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overgewicht bij kinderen komt bij veel te dikke ouders zeven keer zo vaak voor als bij
ouders zonder overgewicht, zie figuur 6.3 (Frenken 2004).
In de overdracht van overgewicht van ouders op kinderen spelen genetische factoren
een belangrijke rol. Op basis van het Amsterdamse tweelingenonderzoek wordt de
erfelijkheid van de Body Mass Index (gewicht in kg / lengte in meters²) geschat op
64%84% (Willemsen en Vink 2008). Het is natuurlijk niet zo dat de toename van het
overgewicht in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan genetische veranderingen.
De genetische invloed bepaalt vooral iemands positie op de gewichtsladder van de bevol
king; de kans op overgewicht hangt ook samen met de mate van obesogeniteit van de
samenleving (Dagevos en Munnichs 2007; Chung en Leibel 2008). Als de samenleving
obesogener wordt, dan ‘krijgt de erfelijke aanleg meer kans om tot uiting te komen’
(Willemsen en Vink 2008: 191).
Figuur 6.3
Overgewicht bij kinderen van 2 tot en met 11 jaar, naar (over)gewicht van de ouders, 1997/2003
(in procenten)
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Bron: cbs (StatLine)

Overgewicht is een gevolg van een disbalans tussen energieopname en verbruik en die
is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een combinatie van voeding en bewe
ging. Voor ons gevoel hebben we daar zelf veel invloed op en spelen ouders een grote
rol in het voedingspatroon van hun kinderen. ‘Wat kinderen eten wordt vooral door de
ouders bepaald’, zei de overgrote meerderheid van de Europeanen die in 2005 meededen
aan het Eurobarometeronderzoek naar gezondheid en voeding (European Commission
2006). In Nederland was 79% het met deze stelling eens. Ook het kwalitatief onderzoek
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naar ‘gezondheidsopvattingen’ (Kooiker, nog te verschijnen) benadrukte de invloed van
ouders. Maar wat zegt kwantitatief onderzoek? Het onderzoek onder drie generaties
vrouwen uit Helmond trekt de conclusie dat ‘er zwakke maar veelal statistisch signifi
cante correlaties zijn tussen moeders en dochters voor voedingskennis, opvattingen,
houdingen, intenties en inneming van vetten en cholesterol’ (Stafleu 1994: 181). Ook
Amerikaans onderzoek vindt significante maar niet erg sterke correlaties (0.200.33)
tussen het voedingspatroon van ouders en dat van kinderen, waarbij de moederdoch
tercorrelaties het sterkst zijn (Beydoun en Wang 2009). Het is dus goed mogelijk dat we
meer overeenkomst vermoeden tussen de generaties dan er daadwerkelijk is.
6.2

Conclusies

Dit hoofdstuk begon met de subjectieve indruk van veel mensen dat we onze leef
gewoonten voor een (belangrijk) deel hebben overgenomen van de vorige generatie
en doorgeven aan de volgende generatie. Voor het gebruik van genotmiddelen (tabak
en alcohol) en voor voedingsgewoonten zijn we nagegaan wat daarover uit de litera
tuur bekend is. Ouders die roken hebben meer kans dat hun kinderen (gaan) roken dan
ouders die dat niet doen. Tenminste wanneer de nietrokers geen exrokers zijn, want als
deze ouders vroeger wel rookten dan hebben hun kinderen nog steeds een verhoogde
kans om te gaan roken ten opzichte van de kinderen van ouders die nooit gerookt heb
ben. Ook voor alcoholgebruik vinden de meeste studies dat drinkende ouders meer kans
hebben op drinkende kinderen in vergelijking met ouders die zelf niet drinken. Dat laat
onverlet dat de invloed van vrienden voor het beginnen met genotmiddelen vaak belang
rijker is, zo blijkt uit sociaalwetenschappelijk onderzoek.
In dit hoofdstuk is de overdracht van generatie op generatie niet alleen door een sociaal
wetenschappelijke bril bekeken maar is ook nagegaan wat het recente genetische onder
zoek over het doorgeven van riskante gewoonten te zeggen heeft. Onderzoek onder
tweelingen laat zien dat het beginnen met roken minder sterk door genetische factoren
is bepaald (44%) dan door gedeelde omgevingsfactoren (51%). De afhankelijkheid van
nicotine (en daarmee het aantal sigaretten) is veel sterker genetisch bepaald (respec
tievelijk 75% en 56%). Voor het gebruik van alcohol zijn de onderzoeksresultaten iets
minder eenduidig en lijkt het erop dat de leeftijd waarop met drinken begonnen wordt
ook een belangrijke rol speelt. Jong (1215 jaar) beginnen met drinken lijkt een geneti
sche kwestie, maar wie iets ouder begint, doet dat meer op grond van invloeden uit de
omgeving.
Voor voedingsgewoonten zijn er tal van signalen, bijvoorbeeld in de damesbladen, dat
de overdracht van moeder op dochter een belangrijke rol speelt. Wanneer met kwanti
tatieve gegevens naar de overeenkomst in smaak en houding wordt gekeken, dan is de
overeenkomst tussen moeder en dochter wel aantoonbaar maar relatief bescheiden. De
overeenkomst tussen oma en kleindochter is helemaal klein, ook wanneer de reclame
soms anders doet vermoeden. De overdracht van vaders op zonen is in Nederland niet
onderzocht.
Over de genetische overdracht van smaak en houding weten we (nog) weinig; wel is
bekend dat een belangrijke indicator voor overgewicht, de bmi, voor een groot deel aan
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genetische invloeden toe te schrijven is (64%84%). Dat vlakt de invloed van de samen
leving niet uit, want met het obesogener worden van de samenleving hebben de geneti
sche factoren meer kans gekregen om tot uitdrukking te komen.
De relatie tussen genen en omgeving is ingewikkeld en dat geldt voor alle (riskante)
gewoonten die in dit hoofdstuk besproken zijn. Onze genen zijn iets wat we hebben
meegekregen van onze ouders en dat lijkt op het eerste gezicht een stabiele factor.
De invloed die onze genen op ons gedrag hebben kan in opeenvolgende levensfasen
nogal verschillen, zoals we hier hebben besproken voor het beginnen met het drinken
van alcohol. Een ander voorbeeld is de sportdeelname, die onder tieners vooral door
omgevingsfactoren bepaald wordt maar op 20jarige leeftijd vooral door genetische
factoren (zie Stubbe et al. 2005 en hoofdstuk 5 van dit rapport). De maatschappij om ons
heen heeft grote invloed op de mate waarin genetische factoren zich doen gelden. In
gemeenschappen met een erg lage alcoholconsumptie en strenge normen voor alcohol
gebruik zullen de genetische factoren veel minder invloed hebben dan in een permis
sieve samenleving als de onze.7
Noten
1

In 1987 is aan de v u Amsterdam een tweelingenregister gestart, waarin nu ongeveer 7000 twee
lingparen tussen de 15 en 70 jaar staan ingeschreven en 28.000 tweelingparen tussen 0 en 15 jaar
(zie: www.tweelingenregister.org). In 2004 is een begin gemaakt met de opbouw van een biobank
waarin genetische informatie van tweelingen en hun familieleden (n = 9530) is gecombineerd met
informatie uit vragenlijstonderzoek over leefgewoonten, risicofactoren, ziekte en gezondheid. Met
de gegevens uit deze biobank zijn ‘genoomwijde’ uitspraken mogelijk over de genetische invloed
bij een heel scala aan persoonskenmerken en gedragingen: van psychische problemen als depressie
en dwangmatig obsessief gedrag, tot regelmatige sportieve lichaamsbeweging en verslavende leef
gewoonten als roken en alcohol drinken. Om de koppeling tussen erfelijkheid en gedrag te kunnen
maken, loopt een vier jaar durende longitudinale studie waarin de genotypische informatie wordt
gekoppeld aan fenotypische informatie. Alle publicaties waarvoor de gegevens van het tweelingen
register gebruikt zijn, zijn te vinden op de website van het register.
2 In een recent overzicht van literatuur over de determinanten van genotmiddelengebruik onder
jongeren met een lage sociaaleconomische status ofwel ses, is de conclusie te vinden dat er slechts
één determinant is die eenduidig samenhangt met het roken onder jongeren met een lage ses, en dat
is het rookgedrag van de ouders (Schrijvers en Schuit 2010).
3 Het gaat om gegevens uit het hbsconderzoek. hbsc staat voor Health Behaviour in Schoolaged
Children. Zie: www.hbscnederland.nl.
4 In het gedragsgenetisch onderzoek van tweelingen wordt de spreiding in gedrag onderzocht door
eeneiige tweelingen die samen opgroeien te vergelijken met dat van tweeeiige tweelingen die samen
opgroeien. Daarbij wordt de totale spreiding gezien als de optelsom van genetische verschillen (h2),
de gedeelde omgeving (c2) en de unieke omgeving (e2). Samen verklaren deze variabelen 100% van de
variantie (h2 + c2 + e2 = 1). Eeneiige tweelingen zijn voor 100% genetisch aan elkaar gelijk en tweeeiige
tweelingen voor gemiddeld 50%. Een aanname in het model is dat tweelingen die samen opgroeien,
dezelfde omgevingsinvloeden ondergaan. Elk verschil in gedrag tussen eeneiige tweelingen wordt
dan toegeschreven aan de unieke omgeving (e2). Op basis van de correlaties voor het gemeten gedrag
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kunnen vervolgens schattingen gemaakt worden voor h2, c2 en e2 (zie Flint et al. 2010: 2324). De rappor
tage van de resultaten van dit onderzoek waarbij de verklaarde variantie optelt tot 100% doet merk
waardig aan voor sociale wetenschappers maar vloeit dus voort uit de aannames van het gebruikte
model.
5 Poelen maakt een onderscheid tussen ‘regelmatig drinken’ (= een aantal keren per maand of vaker),
en ‘probleemdrinken’ (= 11 ‘drinks’ per week of meer).
6 Wat onderzoekster Laurien Buffart verleidde tot de volgende stelling in haar proefschrift: ‘Eén op
de drie biertjes die ik met collega’s drink, wordt verklaard door de vrijdagmiddagborrels van mijn
tweelingzus’ Buffart 2008.
7 Misschien is het daarom ook wel dat een tweetal deskundigen uit de verslavingszorg voor de voor
uitgang in de behandeling van verslaving in ons land vooral hopen op meer inzichten vanuit de
genetica en op farmaceutische innovatie die tot effectievere ‘anticravingsmiddelen’ leidt (Van der
Stel 2010: 231).
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