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Mijnheer de Rector, dames en heren,

Gemiddeld gezien zijn mensen gelukkiger als ze getrouwd zijn of een
duurzame relatie hebben1,2, veel vrienden hebben3, geen kinderen hebben
(zegt het ene onderzoek), wel kinderen hebben (zegt het andere onderzoek)4,
niet roken5,6, bovengemiddeld verdienen7, zichzelf aantrekkelijk vinden8,
groot zijn, maar niet te groot9 en religieus zijn10.
Geluk voel je, volgens een recente studie11, in je hele lichaam en is
geassocieerd met gezondheid en levenslengte12-14.
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat gezondheidsbeleid
welbevinden en geluk moet promoten. De Verenigde Naties heeft in 2012
een resolutie aangenomen die stelt dat het bruto binnenlands product geen
adequate maat is voor menselijke welvaart. In navolging daarop heeft de VN
voorgesteld om welzijn het centrale doel te maken van economische ontwikkeling. Bhutan is als eerste land van de wereld begonnen met het meten
van het Bruto Nationaal Geluk15. Twintig Maart is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot Internationale dag van het geluk. Onderzoek heeft aangetoond dat liedjes tegenwoordig minder aan geluk gerelateerde woorden
bevatten dan in de jaren 60. De titels van liedjes zijn juist positiever geworden.
Geluks-uitingen in persoonlijke blogs namen over de jaren toe. Amerikaanse
blog-data laten zien dat met name Kerstmis en Valentijnsdag tot een piek
leiden en de dood van Michael Jackson eenmalig, maar 11 september nog
altijd, tot een dal16. Longitudinaal onderzoek toont aan dat gebruik van
Facebook leidt tot een lager geluksgevoel17. En tenslotte is het u vast niet
ontgaan dat het nummer Happy de grootste Top 40-hit aller tijden is.
Deze opsomming is een reflectie van de toegenomen aandacht voor
geluk binnen en buiten het wetenschappelijk onderzoek. Toch ben ik van
mening dat het onderzoek naar geluk nog in de kinderschoenen staat.
Dit komt voornamelijk doordat het geluks-onderzoek tot voor kort werd
gedomineerd door het beschrijven van algemene wetmatigheden en het
vergelijken van gemiddelden tussen groepen. Tevens is er sprake van een
geïsoleerde benadering vanuit verschillende vakgebieden en ontbreekt het
aan een interdisciplinaire aanpak.

Als we de potentiele kracht van geluk op het gebied van gezondheid en
sociaal economische ontwikkeling volledig willen benutten zullen we ons
niet moeten blijven richten op het vergelijken van gemiddelden tussen
groepen, maar zullen we ons moeten richten op de verschillen tussen
mensen. Om de oorzaken van individuele verschillen in geluk in kaart te
brengen zullen we krachten moeten bundelen en moeten inzetten op grootschalig internationaal interdisciplinair onderzoek.
Voordat ik echter mijn visie op geluks-onderzoek en mijn plannen voor de
toekomst zal schetsen, neem ik u graag eerst mee met de ontwikkeling van
mijn eigen fascinatie voor geluk.

Een onderdeel van de vragenlijst is de Youth Self Report of te wel de YSR19.
De YSR is een gestandaardiseerde vragenlijst die ontwikkeld is om door
middel van zelf-rapportage van jongeren inzicht te krijgen in gedrags- en
emotionele problemen, waaronder angstig-depressieve gevoelens. De persoon die de vragenlijst invult wordt gevraagd om voor een aantal items aan
te geven of dit nooit, soms, of vaak voor hem of haar geldt. Wanneer men
de score optelt voor alle items die gerelateerd zijn aan angstig-depressief
gedrag geeft dat een totale score op deze schaal. En lage score betekent dat
dergelijke symptomen nooit of soms voorkomen en een hoge score betekent
dat deze gevoelens vaak voorkomen.

De ontwikkeling van een fascinatie
Zomer 2002. Tijdens die zomer was ik bezig met het afronden van mijn
proefschrift18. Vier jaar lang had ik me met veel plezier bezig gehouden met
het ontrafelen van de oorzaken van verschillen in gedragsproblemen en
cognitie tijdens de kindertijd. Waarom laat het ene kind wel angstigdepressief of juist agressief gedrag zien en het andere kind niet? Waar komen
verschillen in de score op de CITO-eindtoets basisonderwijs vandaan? Welke
factoren spelen een rol bij stabiliteit en veranderingen in gedrag en cognitie
tijdens de ontwikkeling? Heeft dit te maken met de genetische aanleg van
het kind of speelt opvoeding of kwaliteit van scholen daarbij een grotere
rol? Nog steeds een zeer boeiend onderwerp waar we met steun van de EU
de komende jaren ook weer uitgebreid mee verder gaan.
Terug naar zomer 2002. Ik schreef: “25 tot 30% van de kinderen heeft
gedragsproblemen”. Met de klassengrootte van tenminste 25 kinderen
tegenwoordig zijn dat dus al snel 6 à 7 kinderen per klas. Maar hoe zit het
met de andere 18 à 19 kinderen?
Zomer 2002, 12 jaar geleden. Wat is de stand van zaken nu?

Ter illustratie laat ik u hier de gegevens zien uit een vragenlijst die is ingevuld
door meer dan 20 duizend Nederlandse jongeren tussen de 13 en 18 jaar.

Figuur 1. Histogram van Angstig-Depressief gedrag

In figuur 1 ziet u op de horizontale as de score voor angstig- depressief
gedrag. Op de verticale as wordt aangegeven hoeveel jongeren een bepaalde
score hebben. U ziet dat grote groepen jongeren heel laag scoren en dus niet
of nauwelijks angstig-depressieve gevoelens rapporteren. De frequentie van
een bepaalde score neemt duidelijke af naarmate de score hoger wordt.

In dit plaatje ziet u ook een blauwe lijn staan. Deze lijn geeft een klinische
grens weer. Wanneer iemand boven deze lijn scoort is er sprake van matige
tot ernstige angstig-depressieve problemen. Over het algemeen worden
deze jongeren gelabeld als aangedaan. Voor deze groep jongeren, maar ook
voor de directe omgeving, is de mate van angstig-depressief gedrag een
probleem. Hierbij wil ik opmerken dat de blauwe lijn in dit diagram ter illustratie dient. Binnen het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk wordt een dergelijke scherpe grens steeds minder gehanteerd. Echter
uitgaande van de lijn rapporteert ongeveer 15% van de jongeren binnen deze
onderzoekspopulatie matige tot ernstige angstig-depressieve symptomen.

Maar hoe zit het met de groep aan de andere kant van de streep, dus de
overige 85% van de jongeren? In veel onderzoek wordt deze groep beschreven als niet aangedaan, maar vaak ook als normaal of gewoon. Het is juist
deze groep die ten grondslag ligt aan mijn fascinatie voor geluk. Waarom
vertoont het overgrote deel van de jongeren geen problemen en voelen
zich redelijk tot zeer gelukkig? Kan men spreken van geluk en welbevinden
of is het simpelweg een afwezigheid van problemen? Maar bovenal, verschilt
deze ‘normale’ groep onderling in welbevinden, en zo ja wat zijn de oorzaken van dit verschil? Als we weten waarom men verschilt in geluksgevoel,
kunnen we daar dan wat mee om degenen te helpen die lijden onder hun
problemen? Kunnen we de informatie over verschillen in geluk gebruiken
om huidig beleid te veranderen of nieuw beleid uit te stippelen ten gunste
van sociaal- economische ontwikkeling en onze samenleving als geheel?
Samengevat: Wat zijn de oorzaken van individuele verschillen in geluk?
Want geluk is niet gewoon.

Wat is geluk?
Maar wat is geluk dan wel?
Om aan te geven dat enige uitleg noodzakelijk is neem ik u nogmaals mee
terug in de tijd. Dit keer naar ergens midden 2005. Ik werd in die tijd, naar
aanleiding van mijn nieuw te starten onderzoek naar geluk, uitgenodigd
voor een interview op de Nederlandse radio. Vereerd en zonder acht te

slaan op de details nam ik de uitnodiging aan. Toen de datum van de opname
en uitzending naderde zocht ik de email er nog eens bij en zag tot mijn
verbazing (en lichte teleurstelling) dat de live uitzending plaats zou vinden
om 1 uur ‘s nachts! Na een nachtelijke fietstocht zat ik in de studio. De jingle
van het desbetreffende radio- programma stierf weg en de presentator
kondigde mij aan.
Presentator: “Goedenavond dames en heren, bij mij in de studio heb ik hier
dr. Meike Bartens, welkom Meike, die ons wat komt vertellen over haar onderzoek naar geluk. Meike, vertel eens hoe komt het nu dat de ene persoon wel
geluk heeft en vaak wat wint en de ander niet?”
Meike: “Uhm, mijn naam is eigenlijk Meike Bartels en mijn onderzoek gaat
niet over geluk hebben, maar over al dan niet gelukkig zijn. “
Presentator: “oh.”
De definitie van geluk is niet eenduidig. Binnen het rijzende veld van het
geluks-onderzoek en de positieve psychologie worden verschillende definities en maten van welbevinden door elkaar gebruikt.
Illustratief daarbij is bijvoorbeeld een artikel in Science20. Binnen dit artikel
van slechts één pagina wordt gesproken over subjectief welbevinden
(subjective wellbeing), geluk (happiness), tevredenheid met leven (life satisfaction) en kwaliteit van leven (quality of life), als gaande over eenzelfde
concept.
Wanneer men wel onderscheid maakt tussen verschillende aspecten van
welbevinden is dit meestal langs de lijn van een verschil tussen emotionele
en cognitieve aspecten zoals geluksgevoel op dit moment en tevredenheid
met het leven in het algemeen21. Voortvloeiend uit een lange filosofische
historie, maakt men onderscheid tussen hedonistisch en eudaimonisch
welbevinden, waarbij hedonistisch welbevinden refereert naar de som van
positieve affectieve ervaringen en eudaimonisch welbevinden naar het
streven naar levenswaarde en nobele doelen22.
Ik definieer geluk in mijn onderzoek als een combinatie van je goed
voelen en goed functioneren. Als overkoepelende term gebruik ik welbevinden of wellbeing. Onder de paraplu van welbevinden schaar ik geluk

(happiness), tevredenheid met leven (satisfaction with life) en kwaliteit van
leven (quality of life).

Vanuit de positieve psychologie zijn verschillende valide en betrouwbare
manieren ontwikkeld om inzicht te krijgen in iemands geluksgevoel of
welbevinden. Door de toenemende aandacht voor geluk binnen de medische
wereld, maar ook met name door de steeds centralere rol die welbevinden
speelt binnen politieke en economische discussies en ontwikkelingen, is
men zich gaan realiseren dat het cruciaal is om consensus te bereiken over
hoe welbevinden gemeten zou moeten worden. Recentelijk werd daarom
onder leiding van de voormalige Franse president Sarkozy een commissie
samengesteld23. Naar aanleiding van onder andere het werk van deze
commissie verschenen onlangs twee internationale rapporten die als doel
hebben om het meten van geluk te stroomlijnen24,25.
De gevalideerde vragen die we bij het Nederlands Tweelingen Register
gebruiken om welbevinden in kaart te brengen hebben een rijke historie
binnen de positieve psychologie en vallen binnen de categorie vragen die
op grond van de recente rapporten worden aanbevolen op internationaal
niveau.

Het Nederlands Tweelingen Register
Voordat ik u nu meeneem langs de resultaten van mijn geluks-onderzoek
van de afgelopen jaren, wil ik stil staan bij de bron van veel van mijn
onderzoek: Het Nederlands Tweelingen Register of kortweg het NTR.
Het Nederlands Tweelingen Register is 27 jaar geleden opgericht door mijn
zeer gewaardeerde collega Professor Dorret Boomsma26,27.
Bij het NTR staan meerlingen ingeschreven maar in veel gevallen ook hun
familieleden, zoals ouders, broers en zussen, maar ook partners. Het NTR
kan beschouwd worden als één van de grootste meerling- familie
registers ter wereld.
Om u een idee te geven, er staan op dit moment meer dan 200.000 personen ingeschreven die te benaderen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Ongeveer 40% daarvan maakt onderdeel uit van een meerling. Dit zijn met
name tweelingen, maar ook een aantal drielingen en een enkele vierling.
40% van de actieve participanten is een ouder en 6% een broer of zus van
een meerling. Meer dan 100.000 personen hebben al meerdere keren aan
ons onderzoek deelgenomen.
Tweelingen zijn over het algemeen niet dunner, niet dikker, niet korter, niet
langer, niet slimmer, niet dommer, niet vervelender, niet liever, niet beter,
niet slechter, niet sneller, niet slomer, niet grappiger, niet somberder, niet
spontaner, niet introverter, niet onstuimiger, en ook niet gelukkiger of ongelukkiger dan hun eenling broers en zussen. De resultaten van onderzoek met
tweelingen zijn dus te generaliseren naar de algemene bevolking.
Maar tweelingen zijn in zo verre wel uniek dat ze ons extra informatie
kunnen verschaffen over de invloeden van erfelijke en omgevingsfactoren.
Eeneiige tweelingen zijn genetisch identiek en twee-eiige tweelingen delen
gemiddeld 50% van hun genetisch materiaal, net als gewone broers en
zussen. Zowel eeneiige tweelingen als twee-eiige tweelingen groeien op in
hetzelfde gezin.

Als eeneiige tweelingen meer op elkaar lijken dan twee-eiige tweelingen
voor bijvoorbeeld hun score op geluksgevoel is dat een indicatie voor een
significante rol van genetische invloeden. Indien eeneiige tweelingen, niet
hetzelfde scoren, de een geeft bijvoorbeeld een 8 aan zijn leven en de andere
een 6, is dat evidentie voor de invloed van persoon-specifieke omgevingsfactoren, ook wel unieke omgeving genoemd. Wanneer eeneiige tweelingen
minder dan twee keer zoveel overeenstemming laten zien dan twee-eiige
tweelingen impliceert dat, dat er invloeden zijn uit de omgeving die gedeeld
worden, bijvoorbeeld de gezinsomgeving.
Ouders van meerlingen ontvangen iedere 2 à 3 jaar een vragenlijst over
het gedrag en de ontwikkeling van hun kinderen. Wanneer de meerling de
schoolleeftijd bereikt, vragen we toestemming aan de ouders om ook de
leerkracht te benaderen voor het invullen van een vragenlijst, waarbij we
tevens toestemming vragen voor het benaderen van de leerkracht van de

broers en zussen. Op leeftijd 14 en 16 rapporteren de meerlingen en hun
broers en zussen over zichzelf. Alle leden van een meerlingfamilie van 18
jaar en ouder ontvangen ook ongeveer iedere 2 à 3 jaar een vragenlijst. De
kracht van het NTR is het longitudinale karakter waarbij een grote set vragen
iedere keer opnieuw gesteld wordt, zodat inzicht verkregen kan worden in
stabiliteit en verandering.
Naast dit grootschalige vragenlijstonderzoek worden ook waardevolle data
verzameld in laboratoriumonderzoek, of door huisbezoek en ambulante
meetmethoden. Voor mijn promotieonderzoek heb ik bijvoorbeeld tweelingfamilies thuis bezocht om een IQ test af te nemen en recentelijk hebben we
een onderzoek uitgevoerd waarbij tweelingen en broers en zussen sporttesten hebben gedaan, terwijl zuurstofopname en stemmingsrespons
werden gemeten.
Het NTR beschikt tevens over een unieke biobank met op urine en bloed
gebaseerde fysiologische markers en moleculair genetische data28.

gemiddelde scores uit andere onderzoeken met Nederlandse deelnemers,
is voor mij de voornaamste vraag: “Waar komt de spreiding, oftewel de
variantie, in kwaliteit van leven bij deze jongeren vandaan?”

Oorzaken van individuele verschillen in geluk
Terug naar geluk. Over de afgelopen jaren zijn vragen over geluk opgenomen
in de vragenlijsten van het NTR.
De satisfaction with life scale29 en de subjective happiness scale30 worden
bijvoorbeeld jaarlijks aan 14 en 16 jarige meerlingen en hun broers en zussen
voorgelegd en zijn dus ook gesteld aan dezelfde groep jongeren die de vragen
over angstig-depressief gedrag hebben beantwoord.
Daarnaast vragen we de jongeren een cijfer aan hun leven in het algemeen
te geven en aan te geven hoe ze zich op dit moment voelen31. Wanneer ik
voor deze gegevens eenzelfde histogram maak als ik eerder heb laten zien
voor angstig-depressief gedrag ziet het er als volgt uit (figuur 2).
Op de horizontale as het cijfer dat de jongeren aan hun leven hebben
gegeven en op de verticale as de frequentie. In deze groep van meer dan
20 duizend jongeren hebben er slechts 5 een 1 aan hun leven gegeven en
701 een 10. De grootste groep scoort tussen de 6 en de 9 en het gemiddelde
voor deze groep is 7.8. Alhoewel dat een mooi cijfer is, dat aansluit bij de

Figuur 2. Histogram van Kwaliteit van Leven

Doordat deze data verzameld zijn met medewerking van tweelingen en hun
broers en zussen is het mogelijk om de oorzaken van verschillen in kwaliteit
van leven te ontrafelen. Door overlap en verschil in antwoorden tussen
eeneiige, twee-eiige en niet-tweeling broers en zussen te vergelijken, wordt
een schatting verkregen voor de invloed van de eerder genoemde unieke
omgevingsinvloeden, gedeelde omgevingsinvloeden, en genetische invloeden.
Deze genetische invloeden kunnen we opsplitsen in additief genetische
invloeden, waarbij de effecten van verschillende genetische varianten worden
opgeteld of niet-additief genetische invloeden, wanneer er sprake is van
interactie tussen genetische varianten.

Voor de vier maten van welbevinden kunnen we de volgende componenten
onderscheiden (figuur 3).

Figuur 3. Variantie Decompositie voor de maten van Welbevinden

Ongeveer 50 tot 60% van de verschillen tussen jongeren wordt veroorzaakt
door unieke omgevingsinvloeden, aangegeven in de meeste lichte kleur. De
overige verschillen door genetische factoren. Het is echter per maat verschillend of dit met name additief genetische factoren zijn, zoals bij kwaliteit
van leven op dit moment, of dat er een grotere invloed van niet-additieve
genetische effecten is zoals bijvoorbeeld bij tevredenheid met leven.
Als men het over de erfelijkheid in brede zin heeft, telt men de additieve en
niet-additieve genetische effecten bij elkaar op wat in dit geval resulteert
in een erfelijkheidsschatting van ongeveer 40 tot 45%. Dit wil zeggen dat
40 tot 45% van de verschillen in geluksgevoel verklaard kan worden door
genetische verschillen tussen deze jongeren.

Interessanter wordt het als de vier maten voor welbevinden tegelijkertijd
geanalyseerd worden. Ten eerste geeft dat inzicht in de samenhang en dus

in de vraag of ze inderdaad door elkaar gebruikt kunnen worden. En aannemende dat ze inderdaad allemaal onder de paraplu van welbevinden vallen
is het interessant om te weten of gevoelens van welbevinden clusteren door
invloeden uit de omgeving, door genetische aanleg of door beide.
De uitkomst van dit onderzoek32 was zeer verrassend. Het blijkt namelijk
niet alleen dat de samenhang tussen de verschillende maten voor welbevinden met name bepaald wordt door genetische factoren, maar dat het ook
nog eens dezelfde set genen is die verschillen in geluk, tevredenheid met
leven en de twee maten van kwaliteit van leven beïnvloedt. Op grond van
deze bevinding concludeer ik dat het voor de zoektocht naar genetisch
varianten niet veel uitmaakt hoe welbevinden gemeten is. Echter voor de
minstens zo moeilijke zoektocht naar omgevingsinvloeden houdt dit niet
zonder meer stand. De omgevingsfactoren blijken namelijk slechts gedeeltelijk te overlappen.
Parallel aan mijn onderzoek, zijn er op de wereld een aantal onderzoeksgroepen bezig geweest met het in kaart brengen van de oorzaken van
verschillen in geluk en welbevinden. De schatting van de erfelijkheid in de
verschillende onderzoeken loopt uiteen van 0 tot 64%.

Een van de voornaamste bronnen van spreiding is de sample size, in dit geval
het aantal tweelingen, waarop de erfelijkheidsschatting is gebaseerd. Er zit
relatief veel fluctuatie in de erfelijkheidschattingen gebaseerd op kleine
aantallen en de schattingen liggen dichter bij elkaar in de buurt wanneer de
sample sizes groter zijn. Door de resultaten van een aantal onafhankelijke
studies simultaan te analyseren in een meta-analyse kan een robuustere
schatting voor de erfelijkheid van welbevinden verkregen worden, wat in dit
geval resulteert in een schatting van ongeveer 40%33.
Er kan dus met grote zekerheid gesteld worden dat geluk erfelijk is.
Ongeveer 40% van de verschillen in geluksgevoel kunnen toegeschreven worden aan verschillen in genetische aanleg. Belangrijk hierbij is
wel dat het onderzoek zich tot op heden heeft beperkt tot adolescenten en
volwassenen. Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van verschillen

in geluk bij kinderen in een genetisch informatief design. De dataverzameling
met behulp van ouder en leerkracht rapportages van het NTR is in volle gang.
Ik streef er dan ook naar om dit gat in kennis op korte termijn te dichten.

Indien men uitgaat van een additief model van genetische en omgevingsinvloeden worden de overige verschillen in geluk verklaard door invloeden
uit de unieke, persoonsgebonden omgeving van een individu. In een eerste
poging om te identificeren welke omgevingsinvloeden aan deze 60% van
de variantie ten grondslag liggen hebben we een groep eeneiige tweelingen
uitgezocht die zeer verschillend scoren op welbevinden. Deze personen zijn
genetisch identiek en groeien op in hetzelfde gezin. De verschillen in geluksgevoel kunnen dus alleen maar afkomstig zijn van verschillen in unieke omgevingsinvloeden. Binnen een grote groep identieke tweelingparen konden
we 127 paren identificeren die sterk verschillend scoorden op welbevinden.

Inspectie van de grote longitudinale prospectieve database van het NTR
leidde echter niet tot een duidelijke identificatie van unieke omgevingsinvloeden die het verschil in geluk binnen deze paren kunnen verklaren.
Wat we wel vonden is dat de tweeling die het laagst scoort op welbevinden
minder zelfvertrouwen heeft, eenzamer is, meer gedragsproblemen laat
zien en zijn familie omgeving en gezondheid negatiever beschrijft.
Vervolgens hebben we de 5 meest extreem verschillend scorende tweelingparen uitgenodigd voor een telefonisch interview. Uit deze interviews blijkt
dat het hebben van vrienden, een goede band met familie en succesvol zijn
op school de factoren zijn die volgens deze identieke tweelingen het verschil
verklaren in hun geluksgevoel. Vervolgonderzoek moet echter uitwijzen of
geluksgevoel hier de oorzaak of het gevolg is.

Geluk de andere kant van de medaille van
angst/depressie?
Sinds het opstarten van mijn onderzoekslijn naar de oorzaken van individuele verschillen in geluk wordt mij regelmatig dezelfde vraag gesteld. Is
geluk niet gewoon de andere kant van de medaille van angst en depressie?

Is het niet gewoon oude wijn in nieuwe zakken?
Natuurlijk zijn positieve gevoelens niet onafhankelijk van negatieve gevoelens.
Wanneer men zich goed voelt en goed functioneert voelt met zich over het
algemeen niet slecht, en vice versa. Er wordt dan ook wereldwijd een significante negatieve associatie gevonden tussen welbevinden en internaliserende problemen, zoals angst en depressie, maar ook tussen welbevinden en
externaliserende problemen, zoals agressief gedrag en regelbrekend gedrag.
Is deze samenhang echter zo sterk dat we kunnen spreken over twee zijden
van dezelfde medaille?
De wereldwijd gerapporteerde negatieve samenhang zien we ook terug in de
gegevens van de jongeren die de vragenlijst voor het NTR hebben ingevuld.
Uit de mate van samenhang kan direct geconcludeerd worden dat
welbevinden niet alleen maar de andere kant van de medaille van
depressieve gevoelens is, en al helemaal niet de andere kant van de
medaille van externaliserend gedrag, zoals agressie. U ziet in het diagram
(figuur 4) op de volgende pagina bijvoorbeeld dat de sterkste samenhang
gevonden wordt tussen welbevinden en angstig-depressief gedrag in vrouwen. Indien er echter sprake zou zijn van de positieve en negatieve kant van
een identiek construct zou de correlatie -1 moeten benaderen, terwijl een
samenhang van -.59 gevonden wordt.
De donkerrode en lichtrode kleur geven het deel van de samenhang weer
dat respectievelijk door genetisch factoren en door unieke omgevingsfactoren wordt bepaald. Opvallend hierbij is dat de overlap met name verklaard
wordt door genetische verschillen tussen personen.
Belangrijker voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of welbevinden
en emotionele en gedragsproblemen de andere kant van dezelfde medaille
zijn, is de zogenaamde genetische en omgevingscorrelatie.
De genetische correlatie geeft aan hoe groot de overlap is tussen de set genen
die van invloed is op welbevinden en de set genen die van invloed is op
angstig-depressief gedrag.
Absolute genetische correlaties liggen tussen de 0 en 1, waarbij 0 aangeeft
dat er geen enkele overlap is en 1 aangeeft dat het om een identieke set

genen gaat. Eenzelfde correlatie kan berekend worden voor de overlap in
omgevingsinvloeden. Door het berekenen van de genetische en omgevingscorrelaties kwantificeren we dus de overlap of onafhankelijkheid van beide
constructen.

The Evidence-based Model of Wellbeing
Welbevinden is niet de anderen kant van de medaille van depressie. Door
middel van meta-analyse is een robuuste erfelijkheidsschatting van ongeveer
40% verkregen, waardoor het ook duidelijk is dat een groot deel van de
individuele verschillen in geluk bepaald wordt door verschillen in invloeden
uit de omgeving. Hoog tijd om de volgende fase in te gaan die zal bestaan uit
drie belangrijke lijnen van onderzoek, namelijk
1) de identificatie van genetische varianten en biologische mechanismen
2) de identificatie van omgevingsinvloeden en
3) het ontrafelen van het samenspel tussen genen en omgeving.
Om uiteindelijk inzicht te verkrijgen in de oorzaken van individuele verschillen stel ik voor om een nieuw model voor welbevinden te bouwen.

Figuur 4. Fenotypische correlatie tussen Welbevinden en
emotionele- en gedragsproblemen

Opzienbarend in deze studie34 is de bevinding van een verre van perfecte
overlap in genetische factoren en een nog duidelijk lagere overlap in omgevingsfactoren. De sterkste genetische correlatie werd gevonden tussen
welbevinden en angstig-depressief gedrag in vrouwen. Terwijl er dus niet of
nauwelijks overlap is tussen de omgevingsfactoren die een rol spelen bij welbevinden en omgevingsfactoren die een rol spelen bij agressief gedrag.
Deze resultaten rechtvaardigen onafhankelijk onderzoek naar de
oorzaken van verschillen in geluk en welbevinden, maar geven tevens
aan dat dergelijk onderzoek innovatieve aanknopingspunten kan bieden voor
het ontrafelen van de oorzaken van verschillen in mentale aandoeningen.

Figuur 5. Evidence-based Model of Wellbeing

Op grond van de literatuur en mijn eerdere werk stel ik dat in dit model
welbevinden bestaat uit de componenten geluksgevoel, tevredenheid met leven, en kwaliteit van leven. Verschillen tussen mensen op deze componenten

komen naar mijn idee door een samenspel van verschillen in zelf-controle,
veerkracht, persoonlijkheid en capaciteiten om je doelen te stellen en te
verwezenlijken. Enig bewijs voor een dergelijke samenhang is in internationaal onderzoek al gevonden. Wat echter ontbreekt in de resultaten van
eerder onderzoek is inzicht in de onderliggende factoren voor het gevonden
verband en de rol die genen en omgeving hierin spelen.

Al sinds de beginjaren van de positieve psychologie wordt er overtuigend
bewijs gevonden voor een overlap tussen welbevinden en persoonlijkheid35.
Extroverte personen zijn over het algemeen gelukkiger, terwijl mensen
die hoger scoren op neuroticisme over het algemeen minder gelukkig zijn.
Tevens is er bewijs voor een genetische overlap tussen persoonlijkheid en
welbevinden op grond van tweeling-familie onderzoek36. Voor het ontrafelen
van deze genetische samenhang heb ik samen met Michelle Luciano,
Alexander Weiss en Tim Bates van de University of Edinburgh recentelijk
een internationaal meta-analyse project opgestart. In dit project gaan we
kijken of we op grond van een genetisch profiel voor persoonlijkheid de
score op geluk kunnen voorspellen.
Samen met Catrin Finkenauer zal ik me het komende jaar gaan verdiepen in
de overlap tussen zelfcontrole37, de capaciteit om impulsen te controleren,
beloning uit te stellen en emotie te reguleren, en welbevinden.
Onze gemeenschappelijke interesse in zelfcontrole komt met name door het
bewijs voor mogelijkheden van het trainen van zelfcontrole capaciteiten.
Voor zelfcontrole geldt echter dat er nog weinig inzicht is in de oorzaken van
individuele verschillen. Tweeling-familie onderzoek kan hier verandering in
brengen en door het longitudinale karakter van de NTR data kunnen we
tevens inzicht krijgen in de richting van het verband.
Worden mensen met meer zelfcontrole gelukkiger of hebben gelukkige
mensen meer zelfcontrole?
Ooit wilde ik graag arts worden omdat ik wilde weten hoe dat nu werkt,
zo’n mens. Na enkele teleurstellingen door het toenmalige lotingssysteem,
waarbij een random nummer je toekomst bepaalde, heb ik geen seconde

spijt van mijn opleiding biologische psychologie. De interesse in hoe dat nu
werkt, zo’n mens, is nooit meer weggegaan. Wat naar mijn mening dan ook
niet kan ontbreken aan een model voor welbevinden is de samenhang met
biologische factoren.

Er is op dit moment spaarzaam bewijs voor een verband tussen welbevinden
en een lagere cardiovasculaire, neuro-endocrine, en inflammatoire activiteit,
maar de bevindingen zijn niet consistent38-40. Tevens is er een handjevol studies die welbevinden in verband gebracht heeft met het volume van en de
activiteit in bepaalde hersengebieden41-45. Deze studies zijn, met name door
arbeidsintensieve en kostbare verzameling van data, over het algemeen klein.

Door de vele intensieve onderzoeksprojecten beschikken we bij de afdeling
Biologische Psychologie over grote databases met functionele en structurele
brein data, autonome zenuwstelsel activiteit gegevens, en cortisol profielen.
Deze unieke datasets, alsmede de gegevens van het grootschalige biobank
project, zoals immuun parameters en metaboliet profielen, kunnen en zullen in de toekomst worden gekoppeld aan de gegevens over geluk. Op die
manier kan meer inzicht verkregen worden in het dynamische samenspel
tussen fysiologische en psychologische processen.
Cruciaal in mijn model is dat op ieder niveau de nadruk ligt op verschillen
tussen mensen. Een genetisch informatief design, zoals toegepast in mijn
onderzoek, biedt telkens de mogelijkheid tot het ontleden van omgevingsinvloeden, genetische invloeden maar bovenal een samenspel van genetische
en omgevingsprocessen. Hierbij verwacht ik dat met name gen-omgevingscorrelatie en epigenetische processen een significante rol spelen.

Samenspel van genen en omgeving
Er is sprake van gen-omgevingscorrelatie wanneer genetische verschillen
tussen mensen leiden tot verschillen in invloeden vanuit de omgeving. Op
grond van ons gedeeltelijk erfelijk bepaald gedrag en dus op grond van ons
genotype lokken wij een bepaalde reactie uit vanuit onze omgeving waardoor

er sprake is van een selectieve blootstelling aan omgevingsinvloeden.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan verschillen in gedrag, uiterlijk, geslacht,
leeftijd, maar ook in geluksgevoel die zorgen voor een verschil in reactie uit
de omgeving.
Gen-omgevingscorrelatie ontstaat tevens door actieve selectieprocessen.
Op grond van bijvoorbeeld onze persoonlijkheid of het doel dat we nastreven
maken we specifieke keuzes. Deze keuzes beïnvloeden vervolgens de omgeving waarin wij verkeren. Omgevingsinvloeden op geluk zijn dus niet
onafhankelijk van genetische factoren. Ik zal dan ook gebruik maken van
de moleculair genetische database van het NTR om de niet-random invloed
vanuit de omgeving aan te tonen.

Naast het ontrafelen van gen-omgevingscorrelatie verwacht ik ook veel van
de ontwikkelingen op het gebied van epigenetica, het buzzwoord in genetisch
onderzoek op dit moment.
Epigenetisch onderzoek richt zich op veranderingen in gen-functie zonder
dat er veranderingen optreden in DNA sequentie. Het DNA blijft dus hetzelfde
maar kan, onder andere door invloeden van buitenaf, zodanig gemodificeerd
worden dat het al dan niet of in meerdere of in mindere mate wordt afgelezen.
Een veel gebruikte methode om de modificatie van DNA te kwantificeren is
het meten van DNA methylatie.
Genoom-brede DNA methyleringsprofielen voor iets meer dan 3000 personen
van het NTR zijn op dit moment aan intensieve kwaliteits-controles onderhevig en zullen op korte termijn beschikbaar komen. De hoge dimensionaliteit
van de methyleringsprofielen en de complexiteit van welbevinden bieden
kansen op het vinden van nieuwe aanknopings punten, maar vormen ook
een uitdaging met betrekking tot statistische power en succes.
Pilot data voor een toekomstig epigenetica project, in samenwerking met het
AVERA Institute for Human Genetics in South Dakota, zijn zeer recentelijk
gepubliceerd46. Voor 10 eeneiige tweelingparen zijn genoom-brede
methyleringsprofielen bepaald en is de tweelingcorrelatie berekend.

Het gaat hier om identieke tweelingen. Als er sprake zou zijn van individuspecifieke invloeden, bijvoorbeeld vanuit de omgeving op DNA methylatie
zouden we verwachten dat hun DNA methylatie niet identiek is en de correlatie dus lager dan 1. De gemiddelde eeneiige tweeling correlatie is 0.54,
dus verre van 1, wat veelbelovend bewijs is voor de invloed van individu
specifieke factoren op DNA methylatie.

Genetische varianten en Wellbeing
Om het samenspel van genetische en omgevingsinvloeden beter te begrijpen,
is het essentieel om te weten welke delen van het humane genoom ten grondslag liggen aan de erfelijkheid van geluk.
Al geruime tijd ben ik samen met een internationale groep onderzoekers
binnen het Social Science Genetic Association Consortium op zoek naar
genetische varianten. Gezien de complexiteit van welbevinden hebben we
er vanaf het begin rekening mee gehouden dat dit geen eenvoudige onderneming is. Waarschijnlijk ontstaan verschillen in geluk door heel veel kleine
effecten en kleine effecten zijn nu eenmaal lastig op te sporen.

Baanbrekend en motiverend was dan ook onze recente bevinding van
moleculair genetisch bewijs voor genetische invloeden op geluk47.
U moet dit eigenlijk zo zien: als we zoeken naar genetische varianten die
verschillen in geluk moeten verklaren zijn we eigenlijk op zoek naar spelden
in een hooiberg. We verwachtten, gebaseerd op de erflijkheidsschatting uit
tweeling-familie onderzoek, dat er een aantal kleine spelden in zitten maar
helemaal zeker weten we dat niet. Door gebruik te maken van moleculaire
genetische data, dus DNA gegevens, en informatie over geluk in twee grote
samples uit Rotterdam en Zweden hebben we kunnen vaststellen dat er
werkelijk een aantal spelden of beter gezegd speldjes in de hooiberg zitten.
We hebben gevonden dat de genetische varianten die we op dit moment
met een laboratoriumchip kunnen meten ongeveer 10% van de verschillen
in geluk kunnen verklaren. Er blijken in de huidige moleculair genetische
data dus wel degelijk genetische varianten te zitten die een rol spelen bij
verschillen in geluk.

Maar waar?
Een van de manieren om genetische varianten te vinden voor zoiets complex
als geluk is genoom-breed associatie onderzoek. Bij deze methode wordt
gekeken of genetische variatie tussen personen geassocieerd is met verschillen in geluksgevoel. Om dergelijk onderzoek betrouwbaar en krachtig
genoeg te krijgen, worden samenwerkingsverbanden over de hele wereld
aangegaan.
Binnen het Social Science Genetic Association Consortium zijn tot op heden
resultaten van 35 onderzoeksgroepen verzameld. De komende maanden
verwachten we nog resultaten van ongeveer 8 extra cohorten, waardoor het
mogelijk zou moeten zijn om uiteindelijk 150.000 personen in de metaanalyse te includeren.
De toekomst zal uitwijzen of de inspanning van de vele mensen die meewerken aan dit grootschalige project beloond zal worden met significante
hits. De resultaten zullen hoe dan ook een grote stap voorwaarts betekenen
en bijvoorbeeld gebruikt worden voor het berekenen van genetische risicoprofielen die inzicht kunnen geven in de effecten van gen-omgevingscorrelatie.
Geluk is niet gewoon. Het zijn de verschillen in geluk die ten grondslag
liggen aan de kracht van geluk. Grootschalig internationaal interdisciplinair
onderzoek zal de oorzaken van die verschillen in kaart brengen.
Graag zie ik u in de toekomst terug om het evidence-based model of
Wellbeing te bespreken.
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