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Psychose en intellectuele prestatie

Psychose is een frequent voorkomende aandoe-
ning. Het is daarom waarschijnlijk dat de geneti-
sche polymorfismen die de kans erop verhogen, 
vaak voorkomen in de populatie. Het feit dat deze 
genetische polymorfismen in de evolutie niet ver-
dwijnen, zou erop kunnen wijzen dat ze een evo-
lutionair voordeel bieden aan de dragers ervan.

Karlsson (2004) onderzocht of er een verband 
is tussen schoolprestaties en de incidentie van psy-
chotische stoornissen. Deze IJslandse onderzoeker 
had toegang tot zeer complete bestanden met exa-
mengegevens, opnamegegevens en demografische 
gegevens die betrekking hebben op psychotische 
stoornissen van landgenoten. Er werden drie co-
horten van respectievelijk 45.000, 56.000, 70.000 
mensen ingedeeld naar geboortejaar (1851-1880, 
1881-1910, 1911-1940). In het laatste cohort is ook 
een tweedeling gemaakt naar prestaties in ‘sociale’ 
en exacte vakken. In totaal werden 180 mannen 
geselecteerd met de hoogste eindexamencijfers 
(0,1% van de totale populatie). De incidentie van 
een opname ooit vanwege een psychotische stoor-
nis van deze 180 mannelijke toppresteerders en 
hun nauwe verwanten werd vergeleken die van de 
algemene populatie.

In de onderzochte 180 toppresteerders was de 
verwachte incidentie van een psychose 1,4, het ge-
observeerde aantal was 4 (allen schizofrenie). Voor 
de 1016 eerstegraads familieleden van mannelijke 
toppresteerders was het verwachte aantal met een 
psychose 8,4 en werden er 22 in het cohort gevon-
den, 8 hadden schizofrenie en 14 een affectieve 
stoornis.

Omgekeerd vergeleek Karlsson ook de ver-
wachte kans op hoge intellectuele prestaties onder 
patiënten met een psychose en hun familie met de 
geobserveerde aantallen. Ook hier lagen de geob-
serveerde aantallen weer 2 tot 3 keer zo hoog als de 
verwachte aantallen. Bovendien werd een ver-
hoogde kans op een psychose gevonden onder stu-
denten en hun familieleden die hoog scoorden op 
exacte vakken, in vergelijking met sociale vakken.

De auteur noemt ook een onderzoek in Fin-
land (Isohanni e.a. 1999) waarin men ook vond dat 

mannen met topprestaties op de middelbare 
school een hogere kans hadden op het ontwikke-
len van een psychotische stoornis: 11% van de pre-
schizofreniepatiënten had excellente cijfers (hoger 
dan 9), tegenover 3% van de controlegroep.

Beperkingen van beide onderzoeken van 
Karlsson zijn de retrospectieve opzet en de beper-
king tot mannelijke deelnemers.

Andere onderzoeken beschrijven juist dat 
mensen met een lager iq een grotere kans op psy-
choses hebben (Zammit e.a. 2004). Een verklaring 
kan zijn dat de extremen aan beide kanten van het 
iq-spectrum leiden tot een hogere kans op een 
psychose. Dit spreekt de hypothese van een een-
duidig genetisch voordeel van psychoserisicover-
hogende polymorfismen tegen. Aangezien het 
waarschijnlijk is dat schizofrenie een genetisch 
heterogene aandoening is, is het zeer goed moge-
lijk dat sommige risicopolymofismen samenhan-
gen met bepaalde aspecten van iq en andere niet. 
In ieder geval kan schizofrenie ontstaan bij men-
sen met buitengewone intellectuele capaciteiten. 
Dat wisten we al sinds John Nash de Nobelprijs 
won.

De resultaten van Karlsson en, in mindere 
mate, die van Isohanni e.a. ondersteunen het idee 
dat kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een 
psychotische stoornis kan samenhangen met spe-
cifieke kwaliteiten. Dit zou gedeeltelijk verklaren 
waarom psychosen in de bevolking blijven be-
staan.
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