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DE BETEKENIS VAN ERFELIJKE FACTOREN IN DE
PSYCHIATRIE

door Prof. Dr. W. K. VAN DIJK, Groningen

De volgende overwegingen worden de lezer voorgelegd door een kli-
nisch psychiater. Dit betekent niet, dat gegevens die door epidemio-
logische of genetische specialisten werden gevonden niet aan de orde
zullen komen. Het impliceert wel, dat het thema van de erfelijkheid
behandeld zal worden vanuit een klinisch gezichtspunt, i.c. vanuit de
situatie van de klinikus met de daarbij behorende denk- en werkwijzen.
Deze wordt bepaald door het diagnostisch, therapeutisch en preven-
tieve contact met individuele patiënten en aanstaande patiënten als-
mede met sleutelfiguren in hun milieu.

Als inleiding ter bespreking van het in de titel aangeduide onderwerp
lijkt het nuttig eerst globaal na te gaan, wat de klinische psychiater
tracht te bereiken. Schematisch kunnen wij deze doeleinden als volgt
aangeven:
A —Het eerste en allerbelangrijkste doeleinde is, evenals dat van alle
overige klinische disciplines, het verschaffen van therapeutische hulp
aan mensen die lijden aan psychische stoornissen. Het woord stoor-
nissen dient in een ruime zin opgevat te worden. De tijd dat met deze
term de facto alleen psychosen, oligofrenieën, organische ziektetoe-
standen en invaliderende psychopathische of neurotische dysfuncties
aangeduid werden, ligt wel definitief achter ons.
Het uiteindelijke doel, dat de klinikus als ideaal voor ogen staat, is de
volledige genezing van de stoornis. Waar dit niet mogelijk is, dienen
wij wegen te zoeken om het lijden van de patiënt te verlichten of hem
te helpen zich op een aanvaardbaarder wijze in het leven terecht te
vinden, ondanks zijn emotionele en sociale handicap.
B — Een volgende belangrijke taak voor de klinische psychiatrie be-
staat in het aandragen van feiten voor de psychopathologie, welke het
deze mogelijk maken nieuwe hypothesen en theorieën op te stellen ter
verbreding en verdieping van het inzicht in psychische stoornissen in
het algemeen. Het belang hiervan als feed-back voor het therapeu-
tisch werk spreekt wel vanzelf. Doch ook voor andere disciplines
als de psychologie (men denke aan de betekenis van het werk van
Freud voor de algemene psychologie), de sociologie, de pastoraal-theo-
logie, de wetgeving (wij herinneren aan de steeds in belang toenemen-
de drug-problematiek) is de bijdrage die de klinische psychiatrie via
de psychopathologie kan leveren in verschillende gevallen en opzich-
ten van belang.
C — Tenslotte is een doeleinde van de klinische psychiatrie, al of
niet via de weg van de psychopathologie, feiten en theorieën te ver-
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schaffen, welke, tezamen met gegevens van andere disciplines (bijv.
epidemiologie, genetica, biochemie, psychologie, sociologie) als uit-
gangspunt kunnen dienen voor verantwoorde initiatieven en ontwerpen
op preventief en psycho-hygiënisch gebied.
Deze drie aspecten van de klinische psychiatrie zijn onderling nauw
verbonden: Therapeutische ingrepen zijn altijd mede gebaseerd op psy-
chopathologische overwegingen; een wetenschappelijke psychopatholo-
gie is niet mogelijk zonder een nauwgezet rekening houden met kli-
nische gegevens; therapeutische maatregelen impliceren steeds —
meestal secundair en tertiair, doch soms zelfs primair — preventieve
gevolgen; preventieve ontwerpen, die niet mede gebaseerd zijn op kli-
nische en psychopathologische kennis bergen risico's in zich.

Op welke wijze speelt nu het thema van de erfelijkhid een rol in deze
taakschets van de klinische psychiatrie? Ter beantwoording van deze
vraag zullen we op de genoemde aspecten nader ingaan.

A KLINISCHE PSYCHIATRIE

A 1. Individuele structuurdiagnose — Nog steeds is de richtlijn geldig,
dat een therapeutisch plan gebaseerd dient te zijn op een diagnose.
Hoezeer het waar mag zijn, dat in de ontwikkelingsgang van de ge-
neeskunde werkelijk belangrijke, nieuwe therapeutische mogelijkheden
veelal langs empirische weg of zelfs bij toeval werden gevonden, en
niet als gevolg van gefundeerde theoretische overwegingen, in de da-
gelijkse praktijk kunnen we niet op willekeurige wijze te werk gaan.
Een exacte diagnose is noodzakelijk voor een verantwoorde therapie,
d.w.z. een therapie waar redelijkerwijs effect van te verwachten is.
Onder de term diagnose worden echter twee verschillende bezigheden
met hun resultaten verstaan.
In de eerste plaats betekent diagnosticeren: klassificeren volgens noso-
logische criteria, kategoriseren in een systeem van klassen en sub-
klassen, indelen van stoornissen volgens een taxonomisch systeem.
Diagnosticeren in deze zin betekent het beantwoorden van de vraag:
Waar in het systeem kan dit individuele geval geplaatst worden?
In de tweede plaats echter verstaan wij onder diagnosticeren een
procedure volgens welke een individueel geval in zijn gestoord zijn ge-
analyseerd en gestructureerd wordt. Wij kunnen hier de term indivi-
duele structuur-diagnose gebruiken.
Deze structuur-diagnose omvat twee aspecten, die, hoezeer samenhan-
gend, duidelijk onderscheiden dienen te worden. Ten eerste dienen de
klachten en verschijnselen, de pathologische wijze van beleven en zich
gedragen van de patiënt zo exact mogelijk beschreven, vervolgens ge-
analyseerd en tenslotte zo mogelijk, geordend te worden op sympto-
matisch en syndromatisch niveau. Dit aspect betreft dus het beeld.
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Ten tweede dient een onderzoek naar en een analyse van de etio-
logie en de pathogenese van het beeld plaats te vinden. Het gaat in
dit aspect over vragen als: welke etiologische en pathogene condities,
oorzaken, invloeden en mechanismen, kortom: welke pathologie-ini-
tiërende en -onderhoudende factoren spelen hier een rol?
De individuele structuur-diagnose als geheel tracht de volgende vra-
gen te beantwoorden: Wat en hoe is de structuur van de stoornis van
deze persoon in zijn milieu, en waarom?
Op basis van de structuur-diagnose kan een therapeutisch plan ontwor-
pen worden. Diagnostiek in deze betekenis is niet het klassificeren in
een taxonomisch systeem, maar impliceert primair het zoeken van
een handvat voor therapie.
Het is wel duidelijk geworden, dat in de psychiatrie de therapie over
het algemeen niet gebaseerd kan worden op een nosologisch systeem.
De teleurstelling in de nosologie als een therapeutische indicator wordt
wel uitgedrukt in een extreem motto als: No diagnosis at all! We die-
nen ons door zulke slogans niet te laten misleiden, omdat de diagnose
onmisbaar is voor een therapeutische planning, doch, wel te ver-
staan: de diagnose in een structurele zin.
Hoe is de ervaring te verklaren, dat er nauwelijks enige correlatie
bestaat tussen de nosologische diagnose en therapeutische maatrege-
len? Het komt mij voor, dat naast andere, vooral de volgende fac-
toren hiervoor verantwoordelijk zijn. Primo de veronderstelling van de
monocausaliteit, en vervolgens de premissen, dat dezelfde beelden de-
zelfde oorzaak hebben en omgekeerd, dat dezelfde causale factoren
dezelfde beelden te voorschijn roepen. Deze veronderstellingen bleken
in deze simpele vorm niet te beantwoorden aan de ingewikkelde, volle
klinische realiteit. De dagelijkse klinische ervaring leerde, dat verre-
weg de meeste psychiatrische beelden een complexe, pluricausale ver-
oorzaking hebben, terwijl verder de relaties tussen de teweegbren-
gende factoren enerzijds en het resulterende beeld anderzijds in vele
gevallen zo ingewikkeld zijn, dat ze niet gereduceerd kunnen worden
tot een simpele punt-punt correlatie. Om een eenvoudig voorbeeld te
geven: een cerebrale beschadiging kan aanleiding geven bijv. tot een
organische psychose van het exogene type, een dementie, een verande-
ring van de persoonlijkheid in de zin van een psychopathie, een rente-
neurose, een neurastheen syndroom. Wat teweeggebracht wordt hangt
onder meer af van de lokalisatie en de ernst van de beschadi-
ging, de leeftijd van de betrokkene, de premorbide persoonlijkheid,
de premorbide levensgeschiedenis, de emotionele en sociale banden
met zijn milieu en de sleutelfiguren daarin, de financiële situatie.
Slechts een individuele structuurdiagnose geeft de mogelijkheid om
recht te doen aan al deze gegevens en om effectieve therapeutische en
steun gevende maatregelen te beramen.
Niettegenstaande de complexiteit van de etiologie en van de relatie
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tussen etiologie en beeld is het echter nuttig om — binnen de context
van de structuur-diagnose — te komen tot een ordening van de etiolo-
gische factoren. Wij kunnen schematisch onderscheiden tussen: a.
hereditaire factoren; b. verworven somatische factoren; c. psycho-
gene en sociogene factoren. In de meeste gevallen is het een samen-
spel van oorzaken uit deze drie groepen, dat de stoornis tot stand
brengt.

A2. De etiologische trias — De erfelijkheid omvat die determinanten,
welke het individu van zijn voorgeslacht 'als erfgoed' meekrijgt. Zij
is slechts één van de drie factoren, en de opvatting volgens welke de
herediteit wordt beschouwd als de uitsluitende of de voornaamste of
de 'echte' oorzaak van psychische stoornissen mag wel als obsoleet
beschouwd worden. De erfelijkheid als causale of conditionele factor
kan slechts op haar juiste waarde geschat worden binnen een kader
waarin ook de twee overige oorzakengroepen hun plaats vinden.
Op welke wijze speelt nu de erfelijke factor haar rol binnen het raam
van de pluricausale etiologie? Met het oog op de klinische praktijk,
en rekening houdend met de gegevens over de erfelijkheid die ons
thans ter beschikking staan, kan men de volgende schematische inde-
ling gebruiken.
(1) Erfelijke factoren vormen de basis voor een min of meer typische
constitutie, die zich manifesteert in een bepaalde structuur van soma-
tische en psychische (bijv. temperamentele) kenmerken. Deze con-
stitutie speelt een rol in het interactieproces van de verschillende fac-
toren welke uiteindelijk kunnen leiden tot een psychische stoornis.
Een klassiek voorbeeld wordt gevormd door de pyknische constitutie
volgens Kretschmer. Ofschoon er — overigens terecht — veel kritiek is
ingebracht tegen Kretschmers statistische en genetische opvattingen,
toch kan de klinikus nog steeds de typische pyknische patiënt met zijn
cyclothyme persoonlijkheidsstructuur aantreffen. In het geval van een
vitale depressie speelt deze constitutie o.i. zeker een belangrijke rol,
bij een neurotische toestand kan zij aan het beeld een typische kleur
geven, in het geval van een schizofrenie geldt zij i.h.a. als een indi-
cator voor een gunstiger prognose, doordat zij fungeert als een bar-
rière tegen een verdergaande persoonlijkheidsafbraak. Een mogelijk
minder pregnante rol spelen de leptosome, de psychasthene, de la-
biele, de neurasthene constitutie.
In het algemeen kunnen we stellen, dat de overgeërfde constitutie een
neutrale, een positieve of een negatieve conditie kan vormen in het
totale samenspel van etiologische factoren. Over de erfelijkheidsmodus
is zeer weinig met zekerheid bekend; waarschijnlijk is er sprake van
een polygene erfelijkheid, d.w.z. dat een samenspel van multiple minor
genes de totstandkoming van het constitutietype bepaalt.
(2) Ook bepaalde talenten, begaafdheden en persoonlijkheidsradicalen

_
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zijn erfelijk bepaald. Men denke aan de intelligentie, mathematische
en muzikale begaafdheid, enz. De grens naar de eerst genoemde cate-
gorie, die van de erfelijke bepaaldheid van de constitutie, is min of
meer vloeiend. Het is tot op zekere hoogte een kwestie van smaak of
men de boven genoemde 'labielen' wil benoemen als een constitutie-
type of wil beschrijven als personen die wat de persoonlijkheidsradicaal
integratievermogen betreft aan de minuskant staan. Hoe dit ook zij,
het type met van huis uit — zoals de klinikus zich huiselijk uitdrukt
— een gering integratievermogen komt voor; het is gekenmerkt door
een tekort aan vermogen om instinctieve en emotionele prikkels te
integreren en te reguleren, spanningen en conflicten worden moei-
lijker verwerkt en opgelost. Op somatisch gebied kunnen wij soms een
labiele vegetatieve regulatie of bijzonderheden in het elektro-encefalo-
gram vinden. Consistente somatische correlaten, bijv. van biochemi-
sche aard, zijn echter niet bekend, en kwantitatieve gegevens ontbre-
ken al te zeer. De geringe integratiemogelijkheid kan de basis vor-
men voor een predispositie tot emotionele stoornissen. De erfelijk-
heidsgang van persoonlijkheidsradicalen en begaafdheden is zeer
waarschijnlijk polygeen bepaald.
(3) Tenslotte kan de erfelijkheid zich manifesteren in reeds geheel
of nog slechts gedeeltelijk opgehelderde biochemische afwijkingen, die
een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling en de functies van
het cerebrum. Tot deze categorie behoren de stoornissen in de stof-
wisseling van lipoïden, amino-zuren, koolhydraten en pigmenten. Wel-
bekende klinische beelden zijn bijv. de Morbus Tay-Sachs, de oligo-
frenia fenylpyruvica, de ziekte van Wilson, de galactosaemie, de ziek-
ten van Von Gierke en van Hallervorden-Spatz. De belangrijkste
klinische manifestaties zijn — indien er geen verdere complicerende
etiologische factoren optreden! — oligofrenie of dementie als eindtoe-
stand, afhankelijk van de leeftijd waarop het biochemische defect zich
manifesteert.
Het valt niet uit te sluiten, dat (ev. subgroepen van) de 'grote psy-
chosen' schizofrenie en manisch-depressieve psychose zullen blijken te
behoren tot deze groep; tot dusver werd hiervoor echter geen bewijs
gevonden. In het geheel geen aanknopingspunten werden tot dusver
nog gevonden voor een ev. biochemische basis van de boven genoem-
de groepen van erfelijke constituties en begaafdheden.

A3. Het vaststellen van hereditaire factoren — Over welke middelen
kan de klinikus beschikken om genetische etiologische factoren in een
individueel geval vast te stellen? Afgezien van de meer specialistische
methoden, die ressorteren onder het arsenaal van de geneticus, zijn
er in de praktijk twee indicators in gebruik.
De eerste is het gegeven uit de anamnese en met name de hetero-
anamnese, dat de onderzochte vanaf de vroegste jeugd bijzondere trek-
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ken toonde, die geïnterpreteerd kunnen worden als co-conditie voor de
actuele stoornis, en die niet verklaard kunnen worden uit milieu-in-
vloeden. Deze criteria zijn echter verraderlijk, omdat het aanwezig zijn
op zeer jeugdige leeftijd van bepaalde trekken op zich zelf geen erfe-
lijkheid bewijst, terwijl het feit dat zulke vroege bijzonderheden niet
aangetoond kunnen worden, erfelijke factoren niet uitsluit. De hetero-
anamnese betreffende ver terug liggende gegevens is vaak niet be-
trouwbaar.
Het tweede spoor dat kan leiden naar de invloed van erfelijkheid is
het meervoudig voorkomen in de familie van gevallen die gelijkenis
tonen met dat van de onderzochte, terwijl geen verklaring gevonden
kan worden in milieufactoren. Grote voorzichtigheid is hier geboden
om misleiding door pseudo-herediteit te voorkomen. Als voorbeelden
kunnen gelden: psychopathisch en repetitief crimineel gedrag, niet als
gevolg van een overgeërfde aanleg, maar geconditioneerd door emo-
tionele verwaarlozing in de vroege jeugd; de pseudo-erfelijkheid bij
het alcoholisme; de accumulatie van suïcide in bepaalde families,
vroeger wel verklaard uit een erfelijke neiging tot suïcide. In al deze
gevallen heeft een meer gedetailleerde kennis van psychische, intra-
familiale en macro-sociale processen geleerd dat een reductie tot louter
erfelijkheid niet juist is. Wel werd duidelijk, dat speciaal de individuen
die een genetisch (of organisch!) geconditioneerde labiliteit of andere
vorm van predispositie bezitten kwetsbaarder zijn voor emotioneel en
sociaal beschadigende factoren.
Vroeg aanwijsbare bijzonderheden en accumulatie binnen de familie
kunnen indicatoren van erfelijkheid zijn. Later optreden van bijzon-
dere gedragskenmerken en solitair voorkomen sluiten echter een ge-
netisch bepaald zijn van een stoornis niet uit.
Langs de boven genoemde weg trachten we een hereditaire bepaald-
heid in het individuele geval vast te stellen. Dit is echter alleen mo-
gelijk tegen de achtergrond van algemene psychopathologische feiten,
theorieën en hypothesen.

B PSYCHOPATHOLOGIE

Bl. Algemene opmerkingen — In de psychopathologie worden alge-
mene hypothesen en theorieën over de erfelijkheid bij psychische
stoornissen gevormd. Het veld van onderzoek verschilt van dat van de
klinische psychiatrie. In het klinische werk speelt de individuele struc-
tuur-diagnostiek de hoofdrol. Op het gebied van de psychopathologie
vormen de algemene wetmatigheden van beelden en processen het
object van onderzoek. Hier is het categoriseren in een systeem van
klassen en subklassen en indelen volgens een taxonomisch stelsel on-
misbaar. Ik vermijd liever de term 'nosologisch systeem', omdat dit
te zeer de veronderstelling van de monocausaliteit impliceert. Vanuit
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een theoretisch gezichtspunt kan de herediteit beschouwd worden als
een noodzakelijke, doch — meestal — niet voldoende conditie voor
psychische stoornissen. Het genotype levert de preconditie, waarop
de gunstige, neutrale of ongunstige milieufactoren van organische, psy-
chische en sociale aard hun invloed uitoefenen. De herediteit kan ge-
typeerd worden als de eerste schalm in een keten van interactiepro-
cessen tussen genotype en omgeving. Wanneer er sprake is van over-
dracht naar de volgende generatie, betreft dit meestal niet de psy-
chische stoornis als zodanig, doch heeft zij betrekking op een predis-
positie. Meestal kunnen we deze predispositie karakteriseren als een
min of meer specifieke of typisce kwetsbaarheid, als een vatbaar-
heid voor ongunstige milieu-invloeden; meer bij uitzondering kunnen
we spreken van een sterke tendens die zich manifesteert ook in 'nor-
male' levensomstandigheden. In het laatste geval moeten echter nog
twee opmerkingen gemaakt worden.
De eerste manifestatie van de stoornis kan zeer verschillend zijn,
afhankelijk o.a. van de leeftijd, de persoonlijkheidsstructuur en de
milieu-invloeden. De chorea van Huntington bijv., waarvan de erfe-
lijke bepaaldheid vaststaat, kan zich aankondigen met het beeld van
een psychose, van neurasthene klachten, van neurotische of psycho-
pathische gedragsstoornissen of van een progrediënte dementie, dit
alles nog los van de neurologische symptomen.
De tweede kanttekening is, dat we soms door de omgeving te ver-
anderen de manifestatie van de stoornis kunnen voorkomen; we kun-
nen het milieu 'abnormaal' maken om te verhinderen dat de be-
trokkene abnormaal wordt. Dit is bijv. het geval bij sommige inborn
errors of metabolism, waar veelbelovende pogingen gedaan zijn met
specifieke diëten, welke blijken een oligofrenie te kunnen voorkomen.
We vatten samen: er is een grote variatie in expressiviteit en pene-
trantie van de genetische factoren. Een recurs op de erfelijkheid als
enige verklaringsmodus van psychische stoornissen is onjuist. 'Erfe-
lijk geconditioneerd' is niet identiek met 'incurabel'. Het idee: 'erfe-
lijkheid als doem' is eerder een romantische notie dan een bruikbaar
instrument in de psychopathologie en de klinische psychiatrie.

B2. Enkele voorbeelden —
B2a. Oligofrenie. Wij volgen hier een in de Angelsaksische litera-
tuur veel gebruikte indeling in twee grote categorieën: de zgn. 'phy-
siological mental retardation' en de zgn. 'pathological mental defi-
ciency'. Deze onderscheiding betreft in grote lijnen zowel de etiologie
als persoonlijkheids- en gedragsvariabelen.
B2aa. De groep van de 'fysiologisch zwakzinnigen" omvat personen
met een benedengrens van het I.Q. van 50 tot 70, met een ontbreken
van pathologisch-anatomisch aantoonbare hersenafwijkingen. De gene-
tische basis is bepaald door multiple minor genes. Deze groep kan be-
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schouwd worden te bestaan uit diegenen die een plaats innemen aan
het lagere einde van de Gauss'sche verdelingscurve van de intelli-
gentie. Er is een accumulatie van personen met een verschillend laag
I.Q. in de familie, met een geleidelijke overgang naar de normale en
hogere I.Q.'s. De incidence* in de bevolking bedraagt volgens verschil-
lende onderzoekingen ongeveer 2,5 procent.
In sommige gevallen berust de lichtere vorm van zwakzinnigheid op
chromosomale afwijkingen.
Globaal beschouwd mag men aannemen, dat 50-75 procent van de
variatie in het I.Q. berust op genetische factoren. Dit betekent, dat
milieu-invloeden een niet te onderschatten rol spelen bij het tot stand
komen van het fenotypische I.Q. In gevallen van pseudo-zwakzinnig-
heid kan de intelligentie — in principe — stijgen door sociale en peda-
gogische beïnvloeding, zo nodig gecombineerd met een meer specifieke
psychotherapie.
B2ab. Bij een gedeelte van de 'pathologische zwakzinnigen', die meest-
al een ernstiger achterstand van de intelligentie tonen op de basis
van pathologisch-anatomische hersenafwijkingen, wordt de etiologie
bepaald door aangeboren stofwisselingsstoornissen (waarbij aangete-
kend dient te worden, dat deze inborn errors ook lichtere intelligentie-
defecten kunnen veroorzaken). De erfelijkheidsmodus is van het re-
cessieve type. De ouders en meer verwijderde familieleden hebben
gewoonlijk een normale intelligentie, terwijl daarentegen onder de
broers en zusters een expectancy rate van 25 procent bestaat.
Een andere etiologie van ernstige zwakzinnigheid kan gelegen zijn in
chromosomale aberraties. Soms is een dominant gen verantwoorde-
lijk voor een hersenziekte die het intelligentiedefect conditioneert. Dit
geldt bijv. voor de tubereuze sclerose, de neurofibromatosis van Reck-
linghausen en de Morbus Sturge-Weber. De leeftijd waarop en de
vorm waarin de stoornis zich manifesteert, evenals de ontwikkeling,
tonen een grote variabiliteit. Deze ziekten vormen de overgang naar
de volgende groep van stoornissen, nl. de chronische irreversibele
ziekten van de hersenen welke op latere leeftijd beginnen.
B2b. Chronische irreversibele ziekten van de hersenen. Naast de ge-
vallen van neurofibromatosis en de Morbus Sturge-Weber die op latere
leeftijd debuteren noemen we als voorbeeld van ziekten welke veroor-
zaakt worden door een 'single major dominant gene' de Chorea van
Huntington, de idiopathische paralysis agitans en de Morbus Pick.
De Chorea van Huntington heeft een vrijwel volledige penetrantie, ter-
wijl de paralysis agitans een manifestatiekans heeft van 60 procent.
De Morbus Wilson behoort tot de groep van de inborn errors en be-

* Incidence = aantal nieuwe gevallen binnen een bepaald tijdsbestek (gewoonlijk
wordt hiervoor 1 jaar gekozen), gedeeld door het totale aantal van de vergelijk-
bare bevolking in het midden van dat tijdsbestek.
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rust op gepaarde recessieve genen. De seniele dementie, de arterio-
selerotische dementie en de Morbus Alzheimer worden waarschijnlijk
teweeggebracht door het cumulatieve effect van multipele genen.

B3. De zgn. Functional Psychoses — Tot deze in de Anglo-Amerikaanse
en Scandinavische literatuur aldus aangeduide groep behoren o.a. de
manisch-depressieve psychose en de schizofrenie. Men kan betreffende
deze psychose-vormen in de literatuur de meest verschillende percen-
tages vinden. Ter verklaring van deze discrepanties kan men de vol-
gende factoren aanvoeren.
1 Verschillende onderzoekers kunnen verschillende diagnostische cri-

teria gebruiken: vgl. de diagnose schizofrenie in de Verenigde Sta-
ten en in verschillende landen in Europa.

2 Het blijkt niet eenvoudig te zijn operationeel gedefinieerde catego-
rieën te construeren die door onderling onafhankelijke onderzoekers
op een consistente wijze gebruikt kunnen worden.

3 Er kan een persoonlijk voor-oordeel van de onderzoeker aanwezig
zijn, dat kan bestaan uit een hereditofobie of juist een hereditofilie.

4 De verschillen kunnen berusten op reële verschillen tussen diverse
steekproeven: vgl. de variatie in samples van zwaar gestoorde, ge-
institutionaliseerde patiënten, van poliklinisch materiaal, en van
een steekproef die ook onbehandelde gestoorde of bijna 'normale'
familieleden bevat. Verder kunnen verschillen in leeftijd, sociale
klasse, urbanisatiegraad, enz. een belangrijke rol spelen.

5 De bestudeerde groep kan te beperkt zijn om een valide statis-
tische conclusie mogelijk te maken.

6 Random fouten kunnen, zoals in elk onderzoek, een rol spelen.
Ondanks deze moeilijkheden zullen we trachten enkele gegevens te
vermelden, die als redelijk betrouwbaar beschouwd kunnen worden.
B3a. Manisch depressieve psychose. De klassieke manisch-depressieve
psychose wordt gekarakteriseerd door periodiek weerkerende duide-
lijke stemmingsveranderingen in positieve of in negatieve richting, met
een neiging tot genezing van elke aparte fase.
Er zijn enorme variaties in de ernst van de depressieve of manische
toestand (van diep psychotisch tot zeer licht), in de frequentie van
de ziekteperioden (van één tot meer dan veertig) en in het type van
afwisseling van depressieve en manische fasen. Bovendien kan bij een
patiënt het beeld van de ene fase afwijken van een andere, bijv. door
de manifestatie van paranoïde of katatone trekken of van hallucina-
ties. Tenslotte schijnen er grote verschillen in prevalence* te zijn
in verschillende geografische gebieden. Al deze factoren kunnen, te-
zamen met de hierboven genoemde, de verschillen in de percentages

Prevalence = totaal aantal gevallen op een bepaald tijdstip, gedeeld door het
aantal van de vergelijkbare totale bevolking op datzelfde tijdstip.
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welke in de literatuur neergelegd werden verklaren.
Het verwachtingspercentage toont een variatie van 0,2 procent in
Duitsland en Zwitserland, via 0,5 procent in New York State, 0,6
procent in West-Zweden, tot 1 procent en 1,6 procent in bepaalde land-
streken in Zweden en Denemarken. Het gemiddelde in de totale be-
volking kan gesteld worden op 0,5 procent. In de familie van ma-
nisch-depressieve patiënten zijn 10-20 procent onder de ouders, 10-25
procent onder de kinderen en 10-20 procent onder de broers en zusters
met dezelfde stoornis behept.
Tweeling-studies tonen een concordantie bij dizygote tweelingen van
16-29 procent en bij monozygoten van 50-96 procent. Volgens Hol-

CMZ — CDZ
zinger's index voor erfelijkheid (H =   ,waarin Cmz is

100 — CDZ
percentage monozygoten en CDZ; is percentage dizygoten) varieert
de rol van de erfelijkheid bij het bepalen van de predispositie voor
manisch-depressieve psychose van 30 tot 90 procent.
Vele onderzoekers pleiten voor de hypothese, dat een enkel autoso-
maal dominant gen met een wisselende manifestatie ten gevolge van
een lage expressiviteit en penetrantie verantwoordelijk is voor de
erfelijke basis van de manisch-depressieve psychose. Factoren die van
invloed zijn op de manifestatiegraad zijn o.a. het geslacht (de sex-
ratio bedraagt ongeveer drie vrouwen t.o.v. twee mannen) en de
constitutie. Er is waarschijnlijk een relatie met de pyknisch-cyclo-
thyme constitutie van Kretschmer, waarvan de precieze aard echter
(nog) niet duidelijk is. Het is waarschijnlijk niet zo, dat de hereditaire
basis van het pyknische type identiek is met die van de manisch-de-
pressieve psychose, daar het verhoudingsaantal van de eerste tot de
laatste tien op één bedraagt. Het schijnt aannemelijker dat bedoelde
constitutie afhangt van een polygene erfelijkheid, en dat zij een factor
vormt die de manifestatie bevordert van een psychotische fase bij
mensen met een hereditaire basis voor manisch-depressieve psychose.
De gedachte van sommige onderzoekers, dat de manisch-depressieve
psychose bestaat uit een genetisch heterogene groep van ziekten, wordt
gesteund door recente Zweedse onderzoekingen waarin men verschil-
len vond tussen de ernstige recurrerende manie en de overige mani-
festaties.
B3b. Schizofrenie. Het verwachtingspercentage toont bij de schizofre-
nie een variatie van 0,7 procent in Duitsland en Zwitserland, 0,8
procent in West-Zweden, 1,6 procent in New York State tot 0,9 pro-
cent en 1,6 procent in bepaalde gebieden in Zweden en Denemarken.
Men schat het gemiddelde verwachtingspercentage in de gehele be-
volking op 1 procent. De frequentie van schizofrenie in de familie
van de onderzochte patiënten bedraagt 9-15 procent onder de broers
en zusters, 2-10 procent onder de ouders; onder de familieleden van
hogere graad is het lager, doch hoger dan het algemene verwachtings-
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percentage van 1 procent. Onder kinderen uit een huwelijk van twee
schizofrenen varieert het verwachtingspercentage van 37 tot 50 procent.
Bij tweelingen vond men bij monozygoten een concordantie van 66-86
procent, bij dizygoten van 3-14 procent. Bij eeneiige tweelingen die
langer dan 5 jaar vóór het uitbreken van de ziekte gescheiden ge-
leefd hebben, bedroeg de concordantie 78 procent, terwijl bij eeneiige
tweelingen die tezamen geleefd hadden tot de manifestatie van de
stoornis de concordantie 91 procent bedroeg. Er bestaat geen zeker-
heid over de erfelijkheidsmodus. Sommigen veronderstellen, dat de
predispositie voor schizofrenie overgebracht wordt door een enkel
autosomaal recessief gen met een onvolledige penetrantie en expres-
siviteit, die weer afhankelijk is van een polygeen bepaald defensie-
mechanisme. Door anderen wordt de erfelijkheid beschouwd als be-
paald door een partieel dominant autosomaal gen. De penetrantie en
expressiviteit zouden dan nader bepaald worden door modificerende
genen en milieu-factoren. Nog weer anderen nemen een polygene er-
felijkheid aan. Het lijkt niet onaannemelijk dat de schizofrenie be-
staat uit een genetisch heterogene groep van ziekten.
Tot voor enkele jaren was de stand van zaken ongeveer als hier
boven aangegeven. Vrij kort geleden echter werden enkele opvallen-
de, afwijkende bevindingen gepubliceerd.
TIENARI (1963) kon bij 15 ongeselecteerde identieke tweelingen,
waarbij de proband was gediagnosticeerd als schizofrenie, géén con-
cordantie vinden. GOTTESMAN en SHIELDS (1966) vonden bij 24
monozygote tweelingen een concordantie van 42 procent en bij dizy-
goten van 9 procent. KRINGLEN (1967) die dit materiaal opnieuw
onderzocht kwam tot een concordantie bij de monozygoten van 33
procent.
Een zeer interessant onderzoek verrichtte KRINGLEN (1967). Deze
auteur vergeleek alle tweelingen in het Noorse geboorteregister van
1901-1930, ten getale van 25.000 tweelingparen, met de gegevens van
het centrale psychose-register. Deze methode verschafte hem een groot
en ongeselecteerd uitgangsmateriaal van 519 tweelingparen. Na uit-
sluiting van de niet-relevante diagnoses en weglating van alle paren
waarin de partner gestorven was vóór de leeftijd van 15 jaar, hield
hij een groep van 342 tweelingparen over. De leeftijd van deze twee-
lingen lag tussen 35 en 64 jaar, en één of beide partners was te
eniger tijd in Noorwegen gehospitaliseerd geweest wegens een func-
tionele psychose (d.w.z. schizofrenie, manisch-depressieve psychose of
reactieve psychose). Verreweg de meeste gevallen werden door hem
persoonlijk onderzocht.
Kringlen verkreeg 55 monozygote paren en 90 dizygote paren van
hetzelfde geslacht binnen de groep van schizofrenie en schizofreni-
forme psychosen. Hij vond bij de monozygoten een concordantie van
25 tot 38 procent, afhankelijk van het feit of de getallen gebaseerd
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waren op geregistreerde gehospitaliseerde gevallen of op persoon-
lijk onderzoek, en van het feit of een nauw of een ruim concept van
schizofrenie werd toegepast. Bij de dizygoten vond hij een concor-
dantie van 4 tot 10 procent, met dezelfde redenen voor de variatie.
Er bleek een tendens tot een hogere concordantie bij ernstiger ziekte-
gevallen te bestaan.
Deze getallen zijn opmerkelijk veel lager dan de vroegere cijfers.
Na een uitvoerige bespreking van de mogelijke foutenbronnen komt
Kringlen tot de conclusie dat de methode van steekproef-trekken en
de samenstelling van de steekproeven in de vroegere onderzoekin-
gen een verhoging van de concordantie deden ontstaan.
Een zeer belangrijke bevinding was de volgende. Wanneer de pro-
band als schizofreen was gediagnosticeerd, bestond voor de partner
een verwachtingspercentage van 30 procent voor schizofrenie, van
ongeveer 10 procent voor een reactieve psychose of borderline case,
van 30 procent voor enigerlei vorm van neurose en tenslotte van 30
procent voor klinische normaliteit.
Aan de volgende onderzochte variabelen: geboortenummer, geboorte-
gewicht, moeilijke geboorte, lichamelijke kracht in de vroege jeugd
en psychomotorische ontwikkeling kon geen significante betekenis wor-
den toegekend. Er was echter een duidelijke correlatie tussen be-
paalde persoonlijkheidskenmerken in de jeugd en de latere schizo-
frenie. Zowel bij de monozygotische als bij de dizygotische groep
was de later schizofrene partner vaker de meest onderworpene, ge-
reserveerde, dwangmatige, afhankelijke, sensitieve en gehoorzame
geweest. Bovendien had hij meer kinderneurotische symptomen ge-
toond.
De frequentie van schizofrenie bij de ouders en bij de broers en
zusters bleek overeen te stemmen met de in de literatuur vermelde.
Belangrijk is Kringlen's slotconclusie: Bij de schizofrenie dient een
genetische factor aangenomen te worden; deze factor speelt echter
niet die belangrijke rol die men voordien ondersteld heeft. De auteur
verdedigt de hypothese van een polygene erfelijkheid, die naar zijn
mening als enige de graduele overgang van normaliteit via neurose
en reactieve psychose naar schizofrenie kan verklaren, welke men
in de tweelingpartners, broers en zusters en ouders van schizofrenen
kan aantreffen. De polygene hypothese geeft evenzo een verklaring
van het feit, dat deze ziekten tamelijk frequent voorkomen. De milieu-
factoren lijken van groot belang, maar zij zijn waarschijnlijk niet
van een specifieke aard.

Met het oog op de preventie van psychische stoornissen kan een zo
exact mogelijke kennis van de genetische basis van het jonge kind,
maar ook van de volwassenen, althans in principe, de mogelijkheid
scheppen om maatregelen te beramen. De grens tussen therapie en
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preventie is hierbij veelal vaag. Aan de hand van de onderscheidingen
die we in het klinische deel (A 2.1) naar voren brachten zullen wij
enkele voorbeelden geven.
1 — Waar biochemische stoornissen zijn aangetoond kunnen — in

principe — maatregelen die hierop zijn afgestemd (bijv. in de vorm
van een dieet) worden getroffen. De toekomst lijkt hier nog vele
mogelijkheden in zich te bergen.

2 — In het geval van een bepaalde constitutie of een verminderd inte-
gratievermogen, die mede een predispositie scheppen voor psy-
chische stoornissen, kunnen verschillende maatregelen worden ge-
nomen. Deze kunnen gericht zijn op een ik-versterking en/of op een
verhinderen van ongunstige milieu-invloeden. Zij kunnen van me-
dische, psychische, (ortho)pedagogische en sociale aard zijn, en
kunnen variëren van medicatie tot psycho-hygiënische maatregelen.

Problemen op het gebied van de eugenetica zullen wij hier buiten be-
schouwing laten.

SUMMARY

The main aims of clinical psychiatry are:
A To cure people with mental and emotional disturbances, or to provide them
help to cope with their emotional and environmental problems.
B To provide data as exact as possible as a material for psychopathology to
build hypotheses and theories to broaden and to deepen our insight in the
problems of mental and emotional disturbances.
C To procure facts as a basis for designs for effectave preventive measures
together with other disciplines.
The former and latter aims are closely interrelated, and cannot be viewed
separately: Therapeutic help is based on psychopathological theories and on
empirical clinical facts and psychopathology can only be fruitfully developed in
close contact with the empirical facts from the clinical field. Therapeutic inter-
vention on the one hand and psychopathological theories on the other have,
in fact, preventive aspects.
How do the facts and theories developed so far concerning heredity fit in this
picture of clinical psychiatry?
A—(1) Designs for therapy are always based — even when the therapist denies
it on theoretical grounds — on diagnosis in one form or another. Diagnosis in
this sense is not to be confused with categorizing or classifying the patient in
nosological categories or giving him a place in a taxonomic system.
Rather, the diagnostic procedure, resulting in an individual structural diagnosis,
comprises two actions:
(1) The assesment of the mode of experiencing and behaviour of the patient and
ordering them in symptomatic and syndromatic patterns.
(2) After the syndrome has been determined the etiological factors must be
analysed in terras of a triad of hereditary, organic and psycho(-socio-)genic
factors. Heredity can be interpreted as conditioning a particular disposition
towards, or conditioning a vulnerability for mental and emotional disorders.
Heredity may condition: a particular somatic and mental constitution; b the
integrative capacity of the individual, (including the capacity to master tensions);
c biochemical defects in the tentral nervous system. a and b may or may not be
combined with signs of an imbalance of the autonomic nervous system or an
abnormality of brain waves.
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A—(2) In view of therapy it must be stressed, that 'genetically conditioned' is not
synonymous with 'incurable'. Inherited traits may give indications for the thera-
peutic measures to be taken.
B— From a theoretical psychopathological point of view inheritance can be in-
terpreted as a necessary but, in most cases, not a sufficient condition for mental
and emotional disturbances. The genotype provides the preconditions upon which
the favourable or injurious environmental factors can exercise their influence.
Heredity is the first link in a chain of processes of interaction between genotype
and environment. Men tal and emotional disturbances are generally not trans-
mitted as such, but only the tendency towards or the susceptibility for these
disorders. This tendency shows a broad variance in penetrante and expressivity.
The gamut comprises such extremes as Chorea Huntington on the one hand and
a slight emotional lability on the other. Some facts and theories concerning
mental def iciency, chronic brain disorders, manic-depressive psychoais and
schizophrenia will be presented.
C— For the prevention of mental and emotional disturbances an exact know-
ledge of the genetic make up of the new-boen or the young child, but also of the
adult will give us — in principle at least — the possibility for designing active
measures. These measures have reference to the somatic, the emotional and the
social fields.
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