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Nederlandse Samenvatting 
Leven in een veranderende wereld – hoe de 

omgeving tijdens de jeugd van invloed is op de 
mate waarin mensen en dieren met verandering 

om kunnen gaan.  
 

1. Het begrip “verandering”  
2. Kanalisatie en flexibiliteit  
3. Gevoeligheid tijdens de vroege jaren 
4. Implicaties voor gedragsonderzoek 
5. Processen die ontwikkeling beïnvloeden 
6. Gedrachtsoverdracht tussen generaties 
7. Oorzaak en gevolg van gelijkenis 
8. In conclusie 

In een wereld die zoveel verandert als de onze, kunnen de gedragsstrategieen waarmee 
dieren en mensen reageren op moeilijke situaties soms het verschil maken tussen leven en 
dood. Of het nu gaat om een klein zoetwater visje die door verontreinigd water probeert te 
navigeren of om een tiener die op internet populair probeert te worden, de mate van 
success voor beide hangt voornamelijk af van de manier waarop ze met deze evolutionair 
gezien nieuwe omstandigheden omgaan. Het is belangrijk voor zowel mensen als dieren om 
mee te veranderen met de wereld om zich heen. De vraag is welke factoren van invloed zijn 
op dit aanpassen vermogen, en hoe dat werkt. Zijn we helemaal vrij om ons te gedragen op 
een manier die goed effectief is in onze omgeving, of zitten we vast aan ons verleden door 
onze vroege ontwikkeling, limieten, en gewoontes?  

Het gedrag van dieren en mensen wordt in meerdere wetenschappelijke gebieden 
bestudeerd, waarbij ook uitgebreid gekeken wordt naar de factoren die voorspellen hoe 
gedrag aangepast kan worden aan de omgeving. Om een duidelijk beeld te krijgen van de 
ontwikkeling van gedrag is het nodig om zowel theoretisch als proefondervindelijk inzicht 
uit elk van deze wetenschappelijke gebieden te combineren. In dit proefschrift wordt 
daarom de ontwikkeling van “coping”, het kunnen omgaan met problemen, vanuit drie 
verschillende invalshoeken bestudeerd: evolutionaire biologie (hoofdstukken 2 en 6), 
gedrags ecologie (hoofdstukken 3, 4, en 5), en ontwikkelings psychologie (hoofdstukken 7 
en 8). Het doel hierbij was om een beter begrip te krijgen van het begrip “veranderíng”, de 
uitdagingen waar individuen mee geconfronteerd worden als de omgeving verandert, en de 
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gedragsstrategieen waarmee ze kunnen reageren. Speciale aandacht werd besteed aan de 
manier waarop (ongunstige) omstandigheden in het vroege leven en invloeden van vorige 
generaties het successvol uitvoeren van gedragsstrategieen kunnen belemmeren, en of 
zulke problemen overkomen kunnen worden. 

Het begrip “verandering” 

Om te begrijpen hoe dieren om gaan met verandering is het belangrijk om duidelijk beeld 
te hebben van het begrip “verandering”. Zowel door wetenschappers als de populaire 
media wordt er in de laatste jaren veel gepraat over global change, vooral in de context van 
klimaatverandering. Men maakt zich zorgen dat door de snelheid en intensiteit van deze 
veranderingen en het effect hiervan op natuurlijke habitats, kwetsbare diersoorten in 
aantal zullen verminderen of zelfs met uitsterven bedreigd zullen worden. Toch is dit begrip 
slecht gedefinieerd. Hoofdstuk 2 begint met het ontwarren van concepten die met 
verandering te maken hebben, en definiteert verandering als een process, waarbij een 
gebertenis een effect heeft op de positie die een individu inneemt ten opzichte van hun 
fysieke of sociale omgeving. Zowel de gebeurtenis als het individu hebben bepaalde 
eigenschappen die ingeschat kunnen worden. Inbegrepen bij deze definitie zijn veel 
situaties die op het moment relevant zijn voor de maatschappij, zoals de impact van 
landbouw op de natuur, de beslissingen die dieren maken tijdens hun leven, en sociale 
opvattingen.  

Gezien de grote hoeveelheid gebeurtenissen waarmee een dier te maken krijgt op een 
dagelijkse basis moeten er prioriteiten gesteld worden: welke gebeurtenissen hebben een 
reactie nodig, op welke manier, en hoe sterk moet die reactie zijn? Er zijn verschillende 
strategieen die dieren gebruiken als ze geconfronteerd worden met verandering in hun 
omgeving. Elk daarvan komt met zijn eigen kosten en voordelen afhankelijk van de situatie. 
Het hoofdstuk legt uit dat is het vaak nodig is om eerst de staat van het system in beeld te 
brengen, voordat we kunnen begrijpen hoe goed dieren zich kunnen aanpassen aan een 
veranderde situatie. Door verschil te maken tussen eigenschappen van de gebeurtenis en 
het individu, wordt het mogelijk om beter te bestuderen wat voor effect een gebeurtenis in 
het verleden gehad heeft op een diersoort. Het wordt ook gemakkerlijker om te 
voorspellen hoe toekomstige gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op bedreigde 
diersoorten. Zodra eigenschappen van de gebeurtenis en het individu ingeschat zijn, zullen 
kwetsbaarheden makkelijker zichtbaar worden. Soms kan het al genoeg zijn om één of 
twee van de belangrijkste eigenschappen in te schatten. Hierbij kunnen veranderingen op 
kleine schaal en van welbekende veranderingen zoals seizoenen en habitat fragmentatie 
inzicht helpen om situaties te begrijpen waarin eigenschappen van de gebeurtenis of van 
het individu zulke extreme waarden hebben dat een dier niet meet op een effectieve 
manier kan reageren. 
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Kanalisatie en flexibiliteit 
Of een dier successvol omgaat met een veranderende omgeving, zoals een aardbeving, 
wordt allereerst bepaald door het gedrag. Adaptief gedrag vertonen is daarom vaak de 
snelste, minst kostbare en meest effectieve manier om te reageren op verandering. 
Hiervoor is het wel nodig dat het dier ook kan waarnemen dat een reactie nodig is, een 
effectieve reactie kan inschatten en vertonen, en dat het de kosten van zo’n reactie kan 
veroorloven. Er is daarom ook sterke selectie op het vermogen van dieren om problemen in 
de omgeving goed waar te nemen en dan een effectief gedrag te vertonen. Dit wordt in 
meer detail besproken in hoofdstuk 6. De ontwikkeling van coping gedrag is sterk 
gekanaliseerd, om dezelfde reden dat lichamelijke ontwikkeling gekanaliseerd is: er is een 
gelimiteerde hoeveelheid grondstoffen beschikbaar om te investeren in groei en 
onwikkeling van een neurologisch system. Verder kan de ontwikkeling van een bepaald 
gedrag het onmogelijk maken om een ander gedrag te ontwikkelen.  

Gekanaliseerd gedrag stelt dieren in staat om sneller en accurater te reageren, zolang de 
omgeving betrouwbaar is. Box 2 geeft aan dat de kanalisatie van gedrag ook kan 
voorkomen dat dieren zich snel genoeg aanpassen om grote veranderingen te volgen, 
waardoor vooral sterk gekanaliseerde individueen een grote prijs in fitness kunnen betalen. 
Door drastische verandering in natuurlijke omgevingen, zoals habitat fragmentatie, 
chemische vervuiling en de introductie van infrastructuur, zijn dieren uitgedaagd om met 
meer flexibiliteit te reageren op hun omgeving. Instinctief gedrag dat in het verleden 
voordeling was, kan plotseling een nadeel worden wanneer de omgeving niet voldoet aan 
de verwachte norm. De mogelijkheid om flexibel te zijn en gedrag aan te passen aan de 
situatie wordt ook wel plasticiteit genoemd, en is een fundamenteel onderdeel van het 
vermogen van dieren om zich aan te passen aan verandering die over korte termijn 
plaatsvindt.   

Gevoeligheid tijdens de vroege jaren 
Dieren zijn erg gevoelig voor hun omgeving. Ze zijn er constant in wisselwerking: ze zoeken 
voedsel en andere grondstoffen, zijn op de uitkijk voor roofdieren en andere gevaren, gaan 
om met soortgenoten, proberen een goede partner te vinden en zorgen voor hun jongen. 
Jonge dieren moeten de juiste vaardigheden en gedragingen ontwikkelen om successful 
met hun omgeving om te gaan. Dit doen ze gedeeltelijk door gevoelig te zijn voor 
kenmerken in hun omgeving. Hoe nauwkeuriger het coping gedrag samengaat met de 
omgeving, hoe beter de kansen van het dier om te overleven en zich voort te planten. 
Effectief coping gedrag hangt daarom voor een groot deel af van de condities waarin jonge 
dieren opgroeien. Belangrijke omgevingsfactoren tijdens het vroege leven zijn fysieke 
kenmerken zoals beschikbaarheid van voedsel en kwaliteit van het territorium. Ook de 
sociale omgeving is belangrijk,zoals het gedrag van de ouders en andere groepsgenoten. 
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Volgens de literatuur beinvloed de omgeving niet alleen de ontwikkeling van coping gedrag, 
maar ook hoe flexibel of vastgeroest dieren zijn in coping gedrag.  

Hoofdstuk 3 onderzoekt de mogelijkheden voor de driedoornige stekelbaars (Gasterosteus 
aculeatus), een kleine zoetwater vis, om goed om te gaan met onverwachte verstoring in 
hun omgeving. Hierbij staat de rol van de omgeving tijdens ontwikkeling centraal. De 
stekelbaarzen die voor dit onderzoek gebruikt werden, kwamen uit een klein natuurlijk 
meertje in Wales dat in het verleden niet verstoord werd door roofdieren of menselijk 
ingrijpen. Een steekproef van 400 vissen werden gehuisvest in twintig semi-natuurlijke 
poeltjes van de Universiteit van Groningen. De poeltjes hadden gelijke begincondities. Na 
een jaar werden door middel van video opnames gedragsobservaties gedaan aan de 
nakomelingen van deze 400 vissen tijdens voedertijd. De setup bestond uit een plastic 
barricade om een voedercup heen, met gaten waar de vissen doorheen moesten 
zwemmen om bij het voedsel te komen. Het experiment werd drie keer per week herhaald 
gedurende drie weken. Om uit te zoeken hoe de vissen reageerden op de uitdaging, 
werden vijf gedragingen gemeten: exploratie, activiteit, fourageer gedrag, socialiteit en 
neuroticiteit. Tegen verwachting in, waren er significante verschillen tussen de poeltjes in 
exploratie, sociaal gedrag en neurotisch gedrag, ook wanneer gewenning werd 
meegenomen in de analyse en er gecorrigeerd werd voor herhaalde metingen. Correlaties 
tussen gedragingen verschilden ook per poeltje. Deze verschillen lagen niet aan de 
dichtheid van de poeltjes, of aan de troebelheid van het water. Troebelheid is van invloed 
op zichtbaarheid, en gebruik van ruikzintuigen. Dichtheid is van invloed op groei en de 
ontwikkeling van gedrag in stekelbaarzen, en heeft waarschijnlijk ook invloed op sociaal 
leren en competitie. Stekelbaarzen uit hoog bevolkte poeltjes en troebele poeltjes waren 
dichter in de buurt van soortgenoten tijdens het experiment. Van alle gedragingen 
verminderde alleen neurotisch gedrag over de loop der tijd. 

Het hoofdstuk concludeert dat de reactie van stekelbaarzen op een onbekend soort 
verstoring gerelateerd is aan kleine verschillen die tijdens de ontwikkelingsfase in de 
omgeving voorkomen. Dit onderzoek is vooral interessant omdat het gedrag bestudeert 
onder omstandigheden die meer natuurlijk zijn dan een laboratorium, waar het meeste 
onderzoek aan gedrag plaatsvind. Zo voegt het toe aan de huidige wetenschappelijke 
kennis over de effecten van de vroege omgeving op het gedrag van volwassenen. Hoewel 
we niet de effecten van genetische drift kunnen uitsluiten, betrof het hier slechts een 
enkele generatie, en kunnen we speculeren dat zelfs kleine variaties in de omgeving tijdens 
ontwikkeling belangrijke en moeilijk voorspelbare invloeden kunnen hebben op het gedrag 
van dieren. Dit suggereert dat het vermogen van populaties om adaptief te reageren op 
milieuverandering en menselijk ingrijpen flexibel en context afhankelijk is. 
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Implicaties voor gedragsonderzoek 
Persoonlijkheidskenmerken zoals durf, aggressie en sociaal gedrag worden uitgebreid 
bestudeerd in dieren, omdat ze vanuit evolutionair als ecologisch standpunt interessant 
zijn. Het is bekend dat deze kenmerken vaak voorspelbaar verschillen, zowel tussen 
ontwikkelingsstadia als tussen populaties van dezelfde diersoort. Hoofdstuk 4 vergelijkt vijf 
verschillende datasets met gegevens van stekelbaars studies. Voor elk van deze datasets 
werd het gedrag van stekelbaarzen bestudeerd in verband met vragen naar persoonlijkheid 
in dieren, maar het onderzoek werd onder verschillende omstandigheden uitgevoerd: in 
het wild, in semi-natuurlijke poeltjes, en in het lab. Vergelijkingen tussen datasets gaven 
aan dat voor stekelbaarzen die in het lab opgegroeid en getest waren, activiteit sterk 
gerelateerd was aan exploratie (actieve vissen waren ook meer onderzoekend), maar geen 
van de andere gedragingen waren gecorreleerd. Voor stekelbaarzen die in een semi-
natuurlijke omgeving opgegroeid waren en in een lab getest, gold een soortgelijk verband: 
actieve vissen waren meer onderzoekend en ook socialer. Voor stekelbaarzen die zowel in 
semi-natuurlijke poeltjes opgegroeid als getest waren, in tegenstelling, was dit verband 
omgekeerd: erg actieve vissen waren minder onderzoekend en sociaal. Een andere 
vergelijking gaf aan dat sociaal gedrag in de natuur niet per se voorspelt of een dier ook 
zich ook in een lab sociaal gedraagt. Vissen die in hun natuurlijke omgeving samen met 
andere vissen zwommen, brachten in het lab niet meer tijd door met nepvissen dan vissen 
die in de natuur alleen rondzwommen. Niet alle datasets waren vergelijkbaar voor elk 
gedrag door verschillen in methodologie.  

Resultaten van hoofdstuk 4 hebben belangrijke implicaties voor de manier waarop 
wetenschappelijk onderzoek naar diergedrag uitgevoerd en geinterpreteerd wordt. Ze 
geven aan dat sociaal gedrag van stekelbaarzen in de natuur niet rechtstreeks vertaald kan 
worden naar maatstaven die in het lab gebruikt worden, en andersom. Ook gedrags 
correlaties kunnen niet zomaar vertaald worden van de ene context naar de andere, zelfs 
als het dezelfde diersoort betreft en de studie was uitgevoerd om soortgelijke vragen te 
beantwoorden. Deze resultaten lieten zien dat het noodzakelijk is om zorgvuldig de 
testomgeving te ontwerpen wanneer (verbanden tussen) individuele gedragingen gemeten 
worden. Voor wetenschappers die aan stekelbaarzen en soortgelijke modelsoorten werken, 
is het gegeven dat de omgeving van sterke invloed is op de ontwikkeling en uitdrukking van 
gedrag verontrustend voor de ecologische interpretatie van gedragingen die in een lab 
gemeten worden.  

Om de problematiek die in hoofdstukken 3 en 4 aangekaart werd, verder te onderzoeken, 
maakte hooftstuk 5 een overzicht van de beslissingen waarmee wetenschappers te maken 
krijgen bij het ontwerpen van de experimentele omgeving. Voor een goed experiment aan 
diergedrag, is het belangrijk dat de experimentele setting ecologisch relevante gedragingen 
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ontlokt, zodat evolutionaire mechanismen en consequenties van adaptatie in een 
veranderende wereld goed bestudeerd kunnen worden. Ecologisch relevante gedragingen 
hebben vaak te maken met exploratie van nieuwe objecten of omgevingen, het vermijden 
of benaderen van roofdieren, het verkrijgen van voedsel, of sociaal gedrag. Onder 
verschillende experimentele settings, laten dieren andere coping gedragingen en 
persoonlijkheidstrekken zien: hiervan zijn veel voorbeelden bekend in verschillende 
diersoorten.Wanneer zou onderzoek gedaan moeten worden in een natuurlijke omgeving, 
en welke experimenten zijn meer geschikt voor een semi-natuurlijke of lab omgeving? 
Moeten dieren uit een laboratorium gefokte lijn gebruikt worden, of zijn voor het 
experiment dieren uit de wilde natuur nodig? Is het nodig om het dier te isoleren, or kan 
het beter in een groep geobserveerd worden? Elk van deze vragen beïnvloed een 
successvolle uitkomst van het experiment en de context waarbinnen de resultaten 
geïnterpreteerd kunnen worden. Een methodologische evaluatie van deze vragen ontbrak 
tot zover echter.  

Het hoofdstuk beschrijft drie fasen in een experimentele setup die belangrijk zijn voor 
gedrag, omdat dieren in deze fasen gevoelig zijn voor invloeden van de omgeving: de 
vroege ontwikkeling, de huisvesting, en het experiment zelf. Als de omgeving niet hetzelfde 
is in elk van deze fasen, heeft dat ook een effect op het gedrag dat dieren vertonen. 
Belangrijke omgevingsfactoren zijn de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel, de grootte 
en kwaliteit van de habitat, hoe homogeen of variabel de omgeving is, predatiedruk, 
groepsgrootte en andere sociale factoren. Stress is een veel voorkomende factor die er 
voor zorgt dat dieren niet-ecologisch relevant gedrag vertonen – een gestresst dier 
reageert niet meer op een normale manier op de omgeving. Voor elk van de experimentele 
fasen, kunnen onderzoekers ruwweg drie soorten omgeving kiezen: helemaal natuurlijk, 
waarbij dieren geobserveerd worden met zo weinig mogelijk verstoring; semi-natuurlijk, 
waarbij onderzoekers enige controle uitoefenen over de parameters in the omgeving maar 
de dieren verder zo natuurlijk mogelijk laten leven; en in een laboratorium, waar 
omstandigheden helemaal kunstmatig zijn. Deze keuzes hebben allemaal hun eigen voor- 
en nadelen, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Om onderzoekers meer informatie te 
geven bij het maken van ontwerp beslissingen, geeft hoofdstuk 5 een overzicht van een 
aantal voor- en nadelen aan het gebruikt van deze typen omgeving tijdens de vroege 
ontwikkeling en het experiment. Omdat de huisvesting vaak hetzelfde is als in ieder geval 
een van beide omgevingen, werd dit verder buiten beschouwing gelaten.  

Processen die ontwikkeling beïnvloeden 
Ondanks het feit dat coping al tientallen jaren uitgebreid onderzocht wordt zowel binnen 
biologie als psychologie, is er nog maar weinig bekend over de manier waarop coping 
gedrag zich ontwikkelt in individueën. Als gevolg is ook het effect van de vroege omgeving 
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op ontwikkelings processen nauwelijks bekeken. Om te onderzoeken waarom en hoe de 
omgeving van invloed is op de ontwikkeling van coping, geeft hoofdstuk 6 een overzicht van 
ontwikkelingsprocessen gebaseerd op een grote hoeveelheid literatuur. Door ouderlijke 
effecten hebben moeders (en soms vaders) een effect op gedragskenmerken van hun 
jongen tijdens en na de zwangerschap, door middel van hormonen, voeding en ouderlijke 
verzorging. Imprinting, hoewel minder bestudeerd sinds 1960, is een manier om subtiele 
informatie te verkrijgen wanneer alle zintuigen nog niet goed ontwikkeld zijn. Vroege-
observatie leren zorgt er voor dat jongen het verschil leren kennen tussen soorgelijke simuli 
in hun omgeving, zodat ze bijvoorbeeld wel reageren op een roofdier maar niet op een 
onschadelijk dier dat er op lijkt. Gewenning zorgt er door herhaaldelijke blootstelling voor 
dat jongen niet zonder reden gestresst raken door stimuli in hun omgeving. Conditionering 
werkt door positieve en negatieve gevolgen van gedragingen en zorgt ervoor dat hun 
reacties goed bij de omgeving passen. Sociaal leren stelt jonge dieren in staat om 
gedragsstrategieen te verkrijgen door het voorbeeld van anderen in plaats van door eigen 
ervaring, en komt vooral veel voor bij diersoorten die in hecht groepsverband leven. De 
literatuurstudie liet veel empirisch bewijs zien van invloeden van de omgeving op 
gedragsontwikkeling. Deze invloeden vielen in vier categorieen: habitat, door middel van de 
stimuli en ervaringen waaraan een jong wordt blootgesteld; ouders, door de veiligheid en 
de verzorging die ze bieden, het voorbeeld dat ze geven, en het gedrag dat ze actief 
aanmoedigen; voeding, door groei mogelijk te maken en als indicatie van de hoeveelheid 
voedsel die later beschikbaar al zijn; en sociale omgeving, door een voorbeeld te geven van 
sociaal gedrag en doordat het zowel veiligheid als competitie biedt.  

Ontwikkelingsprocessen en de manier waarop deze een interactie aangaan met de 
omgeving kunnen niet altijd als voordelig gezien worden, maar worden beter beschouwd 
als een proximate oorzaak die invloed uitoefent op coping gedrag van volwassenen. Als de 
benodigde input niet beschikbaar is tijdens de periode waarin het jong ervoor gevoelig is, 
kan het zijn dat het jong nooit de juiste gedragsstrategie ontwikkelt. Negatieve input 
verschilt hiervan omdat dit ervoor kan zorgen dat een ontwikkelingspatroon verstoord 
wordt ook als de input maar van korte duur is. Om te weten in hoeverre de omgeving 
tijdens de vroege jeugd voor meer stabiliteit zorgt of juist gedrag vastankert aan het 
verleden, zijn weerstand en omkeerbaarheid belangrijke concepten. Weerstand gaat over 
het vermogen om te herstellen na moeilijke situaties, terwijl omkeerbaarheid juist gaat 
over het ongedaan maken van de gevolgen van een verkeerde ontwikkeling. Uit de 
literatuur blijkt dat sommige negatieve invloeden omkeerbaar kunnen zijn, zoals de invloed 
van sociale isolatie of stress, maar dat dit niet het geval is voor alle copings gedragingen.  
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Gedragsoverdracht tussen generaties 
Coping gedrag kan van de ouders naar hun kinderen worden doorgegeven, ook als er 
daarvoor niet een genetische basis aanwezig is. Dit wordt ook well niet-genomische 
transmissie of intergenerationele transmissie genoemd. Het zorgt ervoor dat jongen snel 
gecompliceerde reacties leren en de gedragsstrategieen gebruiken die voor hun ouders 
successvol waren, zonder risico te nemen en zelf eerst ervaring op te doen met de 
omgeving. Hoofdstuk 6 suggereert dat ouderlijke effecten en imprinting de meest 
invloedrijke processen zijn die leiden tot intergenerationele transmissie van coping gedrag. 
Een belangrijk gevolg van intergenerationele transmissie van gedrag, is dat kinderen op hun 
ouders gaan lijken in een heleboel kenmerken. Hoewel persoonlijkheids ontwikkeling in 
mensen al decennia lang bekeken wordt, en er heel veel bekend is over de effecten van 
verschillende gebeurtenissen op de persoonlijkheid, is de gelijkenis tussen ouders en 
kinderen in persoonlijkheid grotendeels genegeerd. Toch is dit zinvol, omdat zo mettertijd 
inzichten verkregen kunnen worden in de vrijheid die tieners hebben om hun 
persoonlijkheid te ontwikkelen onafhankelijk van de vorige generatie.  

In hoofdstukken 7 en 8 wordt de persoonlijkheidgelijkenis tussen 714 adolescenten en hun 
biologische ouders bekeken. We analyseerden gelijkenis in zes persoonlijkheidskenmerken 
die te maken hebben met psychologische problemen: woede, impulsiviteit, kwetsbaarheid, 
assertiviteit, opwinding-zoeken, en zelf-discipline. Deze persoonlijkheidstrekken werden 
door vragenlijsten gemeten aan zestien jaar oude adolescenten, als onderdeel van de 
langlopende TRAILS studie. Elk van de ouderlijke persoonlijkheids kenmerken was zwak 
maar significant gecorreleerd met die van hun kinderen (r=0.13-0.19). Er was een grotere 
gelijkenis met ouders die gemiddeld scoorden en minder gelijkenis met ouders die extreme 
persoonlijkheids kenmerken hadden. Adolescenten leken het meest op hun ouders in 
impulsiviteit en het minst in opwinding-zoeken. Ze leken niet meer op vaders dan op 
moeders of andersom in een gecombineerde maat, maar wel in specifieke persoonlijkheids 
kenmerken. Meisjes leken meer op vaders dan op moeders in opwinding-zoeken, en meer 
op moeders in kwetbaarheid. Jongens leken meer op hun moeders dan hun vaders in zelf-
discipline. Over het algemeen leken meisjes wat meer op hun ouders in persoonlijkheid dan 
jongens. Meisjes leken vooral meer dan jongens op hun vaders en moeders in opwinding-
zoeken, en meer op hun vaders in zelf-discipline. Deze resultaten laten zien dat gelijkenis in 
persoonlijkheid verschilt per kenmerk, en dat deze gelijkenis afhangt van de 
persoonlijkheids kenmerken van de ouders, en het geslacht van zowel ouder als kind.  

Oorzaak en gevolg van gelijkenis 
De ontwikkelingsprocessen en omgevingsinvloeden die in hoofdstuk 6 beschreven waren, 
gaven de implicatie dat zowel moeders als vaders persoonlijkheidskenmerken kunnen 
doorgeven door middel van de verzorging die ze geven. Gebaseerd op evolutionare theorie, 
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is te verwachten dat vooral vaderlijke zorg belangrijk is: immers, vrouwen kunnen altijd 
zeker zijn dat het hun eigen kind is, maar mannen kunnen dat niet. Het is bewezen dat 
vaders vaak minder ouderlijke zorg geven aan kinderen die waarschijnlijk niet hun eigen 
zijn. Om in te schatten of ze de biologische vader zijn, is het te verwachten dat mannen 
reageren op gelijkenis in fysieke- en gedragskenmerken. In reactie hierop is het te 
verwachten dat kinderen zullen proberen meer op vaders te lijken, ook wanneer hij niet de 
biologische vader is. Deze verhouding tussen ouderlijke zorg en gelijkenis kan ook een 
wisselwerking zijn. Om oorzaak en gevolg van intergenerationele transmissie van coping 
gedrag beter te begrijpen, hebben we twee verschillende studies uitgevoerd: een om te 
onderzoeken wat voor effect ouderlijke warmte en afwijzing hebben op de ouder-kind 
gelijkenis in persoonlijkheid, en een om te analyseren of deze gelijkenis voordelig is aan de 
hand van depressive symptomen en welzijn. Ouderlijk gedrag werd gemeten op 11 jarige 
leeftijd, gelijkenis op 16 jarige leeftijd, en depressieve symptomen en welzijn op 19 jarige 
leeftijd.   

De resultaten in hoofstuk 7 laten zien dat de ouderlijke zorg die adolescenten ervaarden 
gerelateerd was aan de mate en richting waarin ze vijf jaar later op hun ouders leken. Alles 
samen genomen, waren ouderlijke warmte en afwijzing allebei positief gerelateerd aan de 
persoonlijkheid gelijkenis tussen vaders en kinderen. In analyses waar verschil gemaakt 
werd tussen zorg van moeders en vaders, vonden we geen effect van moederlijke zorg op 
ouder-kind gelijkenis, maar vaderlijke afwijzing was gerelateerd aan minder gelijkenis met 
beide ouders. In analyses waarbij ook effecten van sexe meegenomen werden, vonden we 
net geen significante interacties met de sexe, hoewel resultaten suggereren dat voor 
jongens, vaderlijke afwijzing geassocieerd is met een grotere gelijkenis tot beide ouders, 
terwijl voor meisjes, vaderlijke afwijzing juist minder gelijkenis voorspelde. Ook was er een 
indicatie dat moederlijke en vaderlijke zorg tegenovergestelde effecten hadden op 
gelijkenis. Post-hoc analyses voor elk van de persoonlijkheidsstrekken lieten zien dat de 
meeste associaties tussen ouderlijke zorg en persoonlijkheids gelijkenis voorkwamen in 
assertiviteit, gevolgd door kwetsbaarheid en opwinding-zoeken. Er was geen relatie met 
zelfdiscipline. In vier van de zes kenmerken werd een significant verschil tussen jongens en 
meisjes gevonden. In deze gevallen reageerden jongens en meisjes meestal op een 
tegenovergestelde manier op ouderlijke warmte en afwijzing.  

Deze studie is een eerste stap om de complexe interatie tussen familie omstandigheden, 
sexe en de onwikkeling van persoonlijkheids gelijkenis toegankelijk te maken. Hoewel we 
door tegenovergestelde resultaten niet duidelijk een hypothese konden bevestigen, was er 
indicatie dat positieve zorg (veel warmte, weinig afwijzing) door vaders gerelateerd kan zijn 
aan een grotere persoonlijkheids gelijkenis en positieve zorg door moeders aan een groter 
verschil in persoonlijkheid. De positieve zorg van moeders zou een veilige en warme 
omgeving kunnen voorstellen, waarin adolescenten relatief vrij zijn van de evolutionaire 
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druk om moederlijke zorg veilig te stellen, zodat ze hun persoonlijkheid kunnen 
ontwikkelen op elke manier die voor hen gunstig is.  Dat ouderlijke afwijzing een sterker 
effect had dan warmte, kan gedeeltelijk verklaard worden door het belang van afwijzing 
speelt in de regulering van emoties. 

De resultaten in hoofdstuk 8 laten zien dat adolescenten die op zestienjarige leeftijd meer 
op hun ouders leken, in het algemeen meer welzijn en minder depressieve symptomen 
ervaarden op negentienjarige leeftijd. Verdere analyse gaf aan dat ouderlijke ervaring met 
depressie geen effect had op dit verband, en ook was er geen interactie tussen ouderlijke 
depressie en ouder-kind persoonlijkheid gelijkenis: dat wil zeggen, dat adolescenten die op 
depressieve ouders leken in persoonlijkheids kenmerken, niet vaker depressief waren dan 
andere adolescenten. Zowel gelijkenis met vaders als moeders beinvloedde depressieve 
symptomen, maar alleen gelijkenis met vaders beinvloede het welzijn. Voor zowel jongens 
als meisjes, was persoonlijkheids gelijkenis met vaders meer gerelateerd aan groter welzijn. 
Gelijkenis met beide ouders was gerelateerd aan minder depressieve symptomen. Post-hoc 
analyse liet zien dat in drie van de zes persoonlijkheids kenmerken, gelijkenis geassocieerd 
was met een van beide maten van welbevinden. Als een algemene trend, voorspelde een 
grotere gelijkenis meer welzijn voor alle kenmerken behalve opwinding-zoeken. In 
tegenstelling tot de vorige studie, waren er maar weinig verschillen tussen jongens en 
meisjes. Meisjes die weinig gelijkenis hadden met hun moeders in assertiviteit en 
kwetsbaarheid, hadden een grotere kans op depressie. Dit gold niet voor jongens, die in dit 
geval juist minder depressieve symptomen raporteerden.  

Beide studies zijn interessant, omdat ze persoonlijkheids kenmerken van zowel moeders als 
vaders bevatten, wat maar weinig gedaan is. Ze voegen ook een nieuw evolutionair 
perspectief toe op gelijkenis tussen generaties, vooral omdat de adaptiviteit van gelijkenis 
op een duale manier bekeken werd, vanuit zowel probleem-veroorzaken (door depressie, 
een indicatie van problemen met functioneren in de huidige maatschappij) als resultaat-
verkrijgen (door welzijn, een indicatie van goed functioneren). Het positieve effect van 
gelijkenis op welzijn zou verklaard kunnen worden door de leeftijd van de deelnemers. 
Gezien het feit dat veel negentienjarigen nog emotioneel en financieel afhankelijk zijn van 
hun ouders, is het waarschijnlijk dat het verkrijgen van ouderlijke zorg door meer op ze te 
lijken, nog steeds voordelig is. De voordelen van flexibel en goed aan de omgeving 
aangepast gedrag gaan mogelijk sterker gelden dan de voordelen van ouderlijke 
goedkeuring op latere leeftijd, wanneer mensen meer druk ervaren op gebied van carriere 
en gezin. De conclusie van beide laatste hoofdstukken is dat als er negatieve gevolgen zijn 
van het lijken op een generatie die qua gedrag aangepast is aan een andere sociale en 
financiele omgeving, deze gevolgen nog niet op een aantoonbare manier het functioneren 
van adolescenten beinvloeden.  
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Beide studies betreffen maar een steekproef van adolescenten, die allemaal uit families 
komen met een relatief hoge socio-economische status, waar beide (naar eigen zeggen) 
biologische ouders deel uitmaakten van het gezin. Resultaten gaan dus niet zondermeer op 
voor alle jongeren. Het is mogelijk dat adolescenten met gescheiden ouders of financiele 
moeilijkheden een andere dynamiek ervaren met betrekking tot de druk om ander gedrag 
te vertonen dan de vorige generatie, of de waardering die ouders hebben voor andere 
uitdrukkingen van persoonlijkheid. 

In conclusie 
Als antwoord op de hoofdvragen, werd geconcludeerd dat dieren op veel verschillende 
manieren beïnvloed worden door de omstandigheden die ze ervaren tijdens hun vroege 
leven, en dat zelfs kleine fluctuaties in deze omgeving van invloed kunnen zijn op het 
coping gedrag dat een individu gebruikt om met veranderingde omstandigheden om te 
gaan. Daarom is het belangrijk dat dieronderzoek een grotere nadruk legt op het 
ontwerpen van de juiste omgeving voor een experiment, niet alleen tijdens de 
daadwerkelijke metingen, maar ook tijdens het huisvesten en de ontwikkelingsfase van de 
dieren. Verandering is vooral moeilijk mee om te gaan als het een nieuw soort verandering 
is, snel gebeurt, met een grote sterkte, of reacties vergt die in andere aspecten van het 
dier’s leven niet voordelig zijn. Hoewel sommige factoren waardoor gedrag kanaliseert 
onderzocht zijn, is het nog grotendeels onbekend in hoeverre gedrag flexibel kan zijn als de 
omgeving verandert. Uit de laatste twee hoofdstukken kan worden verondersteld dat 
afwijzing van ouders een belangrijke factor is voor het ontstaan van intergenerationele 
gelijkenis in gedrag. De selectiedrukken waaronder intergenerationele transmissie van 
gedrag geevolueerd is, lijkt nog steeds zwaarder te wegen dan de druk die veroorzaakt 
wordt door veranderingen in de huidige maatschappij, in ieder geval voor deze groep 
adolescenten. Ontwikkelingsprocessen zoals ouderlijke effecten, imprinting en sociaal leren 
lijken kwetsbaar te zijn voor onvoldoende of schadelijke invloeden, alsook voor kanalisatie 
van gedrag in een ongunstige richting. De effecten hiervan zijn soms omkeerbaar, maar niet 
altijd. Zowel dieren als mensen zijn niet helemaal vrij om zich op de meest adaptieve 
manier te ontwikkelen: de beschikbare opties worden beïnvloed dor de condities die 
tijdens het vroege leven ervaren werden.  


