Autisme 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 autismespectrumstoornis (ook wel ‘autisme’
genaamd).
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Genen, DNA en chromosomen
In iedere cel van het lichaam zitten chromosomen.
Chromosomen zijn voor te stellen als lange strengen. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen.
Op de chromosomen zitten de genen.
Een gen is een stukje afgebakend DNA (zie plaatje). Onze genen bepalen al onze (erfelijke) eigenschappen, bijvoorbeeld de kleur van ons haar en
onze ogen. Ieder gen heeft een andere ‘taak’.
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Verwijzingen
•	
Infoblad ‘Psychische aandoeningen en erfe
lijkheid’ (zie www.erfocentrum.nl/voorlich
tingsmateriaal)
Infoblad ‘Schizofrenie en erfelijkheid’ (zie
•	
www.erfocentrum.nl/voorlichtingsmateriaal)
Infoblad ‘Angststoornissen, stemmingsstoor
•	
nissen en erfelijkheid’ (zie www.erfocen
trum.nl/voorlichtingsmateriaal)
Meer informatie over erfelijkheid en erfelijke
•	
aandoeningen vindt u op www.erfelijkheid.nl
Meer informatie over psychische aandoenin
•	
gen vindt u op www.psychischegezondheid.nl
Fonds Psychische Gezondheid biedt een anonieme
hulplijn aan via Korrelatie. Psychologen en maat
schappelijk werkers geven antwoord op persoon
lijke vragen en bieden hulp en advies. Korrelatie
is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.0018.00 uur op nummer 0900 – 1450 (15 cpm).
Dit infoblad is financieel mogelijk gemaakt door
Fonds Psychische Gezondheid te Amersfoort

