Angst- en stemmingsstoornissen en erfelijkheid
‘Dat zit in de genen’ zeggen mensen wel eens. Meestal gaat het dan over
karakter- of uiterlijke eigenschappen. Maar ook aandoeningen kunnen erfelijk
zijn. Hoe zit dat bij psychische aandoeningen? In dit infoblad kunt u lezen wat
bekend is over de erfelijkheid van angst- en stemmingsstoornissen.
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Genvarianten en mutaties
Na de bevruchting wordt bij elke celdeling het DNA
van de ouders gekopieerd. Dat gebeurt niet altijd
op dezelfde manier. Soms ontstaan varianten in een
bepaald gen. Zo’n genvariant kan invloed hebben
op eigenschappen en op hoe het lichaam werkt.
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Zijn angst- en stemmings
stoornissen erfelijk?
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Zitten angst- en stemmings
stoornissen in de genen?
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dat prikkels van de ene naar de andere zenuw
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Meer weten over angststoornissen
en stemmingsstoornissen in uw
familie?
Zit u met vragen over de erfelijkheid van angst-

Verwijzingen
•	
Infoblad ‘Psychische aandoeningen en erfelijkheid’ (zie www.erfocentrum.nl/voorlichtingsmateriaal)

en stemmingsstoornissen bij uzelf of bij uw
kind? Dan kunt u naar de huisarts gaan. Het is
handig om voor de afspraak informatie te verza-

Infoblad ‘Autisme en erfelijkheid’ (zie www.
•	
erfocentrum.nl/voorlichtingsmateriaal)

melen. Om welke stoornis gaat het precies? Wie
in de familie heeft het? Gaat het om de (groot)
ouders, ooms, tantes, neven of nichten?

Infoblad ‘Schizofrenie en erfelijkheid’ (zie
•	
www.erfocentrum.nl/voorlichtingsmateriaal)

De huisarts verwijst soms naar een afdeling Kli-

Meer informatie over erfelijkheid en erfelijke
•	

nische Genetica. Deze afdelingen zijn gevestigd

aandoeningen vindt u op www.erfelijkheid.nl

in ieder academisch ziekenhuis. Bij een afdeling
Klinische Genetica werken klinisch genetici. Dit
zijn erfelijkheidsartsen.

Meer informatie over psychische aandoeningen
•	
vindt u op www.psychischegezondheid.nl

Mogelijk maakt de arts een uitgebreide stam-

Fonds Psychische Gezondheid biedt een anonieme

boom samen met u. Aan de hand hiervan kan de

hulplijn aan via Korrelatie. Psychologen en maat-

arts met u bespreken hoe uw aandoening moge-

schappelijk werkers geven antwoord op persoon-

lijk overerft en hoe groot de kans is dat u of uw

lijke vragen en bieden hulp en advies. Korrelatie

kind de stoornis krijgt. De arts zal uitleggen hoe

is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-

erfelijke factoren, leefstijl en ervaringen een rol

18.00 uur op nummer 0900 – 1450 (15 cpm).

kunnen spelen.
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