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IS OUDER WORDEN 

EEN ZIEKTE?

Sommige gerontologen 

beschouwen veroude-

ring als een ziekte. Zij 

gaan ervan uit dat er een 

medicijn tegen ouderdom zal worden gevon-

den en dat we dan langer gezond zullen blij-

ven en veel langer zullen leven. Andrea Maier, 

hoogleraar ouderengeneeskunde aan de VU, 

heeft met dit idee in diverse interviews flink 

aan de weg getimmerd, bijvoorbeeld  in het 

tv-programma Zomergasten. Zij verwacht 

dat we 130 jaar kunnen worden. Een andere 

bekende aanhanger van deze visie is de Britse 

biomedisch gerontoloog Aubrey de Grey. Hij 

denkt dat we duizend jaar kunnen worden. En 

dat in een goede gezondheid. 

 

Hoewel het idee dat we langer gezond kunnen 

blijven velen zal aanspreken, geldt dat niet 

voor de gedachte dat ouder worden een ziek-

te is. Dan zeg je eigenlijk dat iedereen vanaf 

een jaar of 25 ziek is. Daarna begint immers 

de slijtage van het menselijk lichaam. Moet 

iedereen dan al op jonge leeftijd beginnen 

met het slikken van pillen? Dat leidt tot een 

medicalisering van de samenleving. Voor de 

farmaceutische industrie is dit natuurlijk een 

heel aanlokkelijk perspectief. Maar worden 

we daar ook echt gezonder van?

Of je gezond bent of niet, hangt er niet alleen 

vanaf of je al dan niet een kwaal hebt, maar 

vooral of je je goed voelt en jezelf kunt redden. 

Iemand van zeventig kan zich heel gezond 

voelen, ook al is de conditie niet meer die 

van een 25-jarige. Zelfs als die zeventigjarige 

medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld bloeddruk-

verlagers, is er geen reden om zo iemand ziek 

te noemen. Dat legt alleen maar de nadruk op 

wat iemand mankeert in plaats van wat ie-

mand kan. 

Natuurlijk, ouderdom komt met gebreken. 

Maar dat is wat anders dan te beweren dat 

iedere oudere ziek is. Als we over ouderen 

denken als zieken, roept dat het schrikbeeld 

op van een vergrijzende samenleving met 

steeds meer hulpbehoevende ouderen. Ze-

ker, de vergrijzing valt niet tegen te houden, 

het aantal ouderen zal de komende jaren flink 

toenemen. Maar gelukkig zijn dat lang niet al-

lemaal zieke ouderen. Ouderen ervaren tot op 

steeds hogere leeftijd hun eigen gezondheid 

als goed. Steeds meer ouderen krijgen pas op 

heel hoge leeftijden last van ernstige fysieke 

beperkingen. Vergrijzing leidt dan ook vooral 

tot een toename van het aantal vitale ouderen. 
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