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Gezondheid



Jane miller, de 78-jarige engelSe 
schr�ijfster� van Crazy Age: Thoughts 
on Being Old, moet er� niet aan denken 
om weer� twintig te zijn. Ze vindt het 

pr�ettig om de leeftijd te hebben die ze nu 
heeft: ‘Ik vind dat net zo pr�ettig als toen ik 
veer�tig was en een heel stuk pr�ettiger� dan 
toen ik nog jong was.’ 

Voor� een dame van 78 is ze opmer�kelijk 
actief en gezond: ze is vr�ijwel nooit ziek, 
zwemt ieder�e ochtend twintig baantjes en 
leest ieder�e dag uit wer�ken van schr�ijver�s 
als Poesjkin, Tolstoj en Tsjechov, in het 
Russisch. Miller� is 54 jaar� getr�ouwd met 
dezelfde man – de opr�ichter� en voor�malig 
r�edacteur� van de London Review of Books. 
Hoewel ze nu vaker� dingen ver�geet, haar� 

her�senen steeds meer� aanvoelen als een 
‘over�volle pr�ullenmand’ en haar� seksuele 
ver�langens net als haar� jeugdige uiter�lijk 
tot het ver�leden behor�en, is ze toch meer� 
opgelucht dan ver�dr�ietig. 

Het is geen geheim dat de maatschap-
pelijke en cultur�ele dr�uk om jong en vitaal 
te blijven gr�oot is. Maar� er� is een tegenbe-
weging. In de liter�atuur� en de wetenschap 
zijn er� steeds meer� mensen die bewer�en 
dat ouder� wor�den oké is en zelfs gunstig 
kan zijn. Ze gaan zelfs nog een stapje ver�-
der�: pr�ober�en we het ver�ouder�ingspr�oces 
kunstmatig te voor�komen of te ver�tr�agen, 
dan zouden we zelfs veel kostbar�e er�var�ing 
ver�liezen. Ouder� wor�den geeft je namelijk 
ook de mogelijkheid door� een inter�essant 

en waardevol psychologisch proces te gaan 
en je bewust te wor�den van ander�e aspec-
ten van het leven dan in je jonge jar�en. 
Door� aan het ouder�domspr�oces te willen 
ontkomen door� het slikken van hor�monen 
of het str�ak laten tr�ekken van een oud vel, 
blokkeer� je een spir�itueel pr�oces dat je als 
mens nodig hebt om volledig tot gr�oei te 
kunnen komen.

Dat iS zeker het geval voor 
Miller�, een voor�malige ler�ar�es En-
gels, wier� boek over� de leuke kan-

ten van ouder� wor�den gaat en waar�in zij 
haar� eigen leven onder� de loep legt. Een 
bevr�ijding was het niet meer� willen van 
dingen. ‘Nieuwe kler�en wilde ik vr�oeger� 
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altijd wel aanschaffen, maar� ik kan me er� 
tegenwoor�dig nauwelijks meer� toe zetten 
om te shoppen.’ Als ze dan in een zeld-
zaam geval een poging onder�neemt en een 
winkel binnenstapt, wor�dt ze dir�ect onr�us-
tig en zelfs wanhopig: ‘Er� is geen plek om 
te zitten, er� is niets te willen en absoluut 
niets te kopen.’ 

Miller� ver�telt dat ze soms zo dr�uk was 
met het willen van dingen, mensen en lief-
de, dat ze stopte met het echt kijken naar� 
dingen. ‘Bomen, vogels en gebouwen vie-
len me niet eens meer� op’, ver�telt ze. ‘Ik 
voel me gelukkiger�, makkelijker� en lichter� 
zonder� al die ver�langens.’ 

Haar� leeftijd heeft haar� ook een aan-
tal nieuwe dingen laten ontdekken. Haar� 
vr�ienden, bijvoor�beeld: ‘Vr�iendschap 

ver�welkte toen ik nog wer�kte. Nu bloeit 
zij meer� dan ooit.’ Een ander� gevoel van 
bevr�ijding komt voor�t uit het zijn van 
gr�ootouder�. ‘Het moment dat mijn eigen 
kinder�en ter� wer�eld kwamen, was er� een 
van onver�valst geluk, maar� ik was ook al-
tijd bang dat hen iets zou over�komen. Mijn 
kleinkinder�en kon ik meemaken vanuit een 
bevoor�r�echte positie, niet ver�antwoor�delijk 
voor� hun opgr�oeien noch schuldig aan wat 
niet goed ging.’

Ook is er� meer� r�ust: ‘Je hoeft niets meer� 
en dus is er� ook geen fr�ustr�atie meer�.’ Het 
gevoel van een dr�eigend einde geeft vor�m 
en urgentie aan haar dagen, zegt ze. ‘De fi-
losoof Ber�nar�d Williams schr�eef ooit: “De 
dood geeft zin aan het leven.” Zo voel ik 

het zelf dus ook.’
Miller� zou een goede casestudy zijn ge-

weest voor� het boek New Frontiers in Resi-
lient Aging, Life-Strengths and Well-Being 
in Late Life. Dit boek is samengesteld door� 
Prem Fry, die als hoogleraar psychologie 
verbonden is aan de Canadese Trinity Wes-
tern University, en Corey Keyes, werkzaam 
als socioloog aan de Emory University van 
Atlanta in de Ver�enigde Staten. Zij leggen 
uit welke factor�en belangr�ijk zijn voor� 
een gelukkige oude dag. Dat je veer�kr�acht 
zou afnemen naar�mate je ouder� wor�dt, is 
volgens de auteur�s een misvatting. Mits je 
voldoet aan een aantal voor�waar�den, valt 
er� ook voor� ouder�en nog genoeg te genie-
ten van het leven.

Fry noemt een aantal ‘psychosociale 

hulpbr�onnen’ die tevr�edenheid, veer�kr�acht 
en een lang gelukkig leven positief zouden 
beïnvloeden: een spir�ituele of r�eligieuze 
br�on om aan vast te houden, stabiliteit in 
de familie, een actieve maatschappelijke 
betr�okkenheid en een gr�ote toewijding om 
bepaalde taken in het leven uit te voer�en. 
Maar� ook het behoud van continuïteit van 
(vor�ige) r�ollen, een onbevangen gevoel 
van eigenwaar�de en de hoeveelheid tijd 
die nog r�est in de toekomst noemt hij als 
belangr�ijke middelen om de veer�kr�acht op 
peil te houden.

Fry stelt verder dat een gevoel van per-
soonlijke betekenis en het vinden van een 
duidelijk doel in het leven belangr�ijk is 
voor� het functioner�en van die veer�kr�acht. 

‘Een doel in het leven dient als tegengif 
voor� zinloosheid, depr�essie en lijden,’ zegt 
hij. Fry onderstreept hiermee het belang 
van goede sociale r�elaties en een zogehe-
ten ‘inter�per�soonlijke afhankelijkheid’ en 
noemt ook de mate van fysieke mobiliteit, 
die zou kunnen leiden tot een gr�oter�e maat-
schappelijke par�ticipatie.

Leg nu het leven van Miller� naast deze 
bevindingen. De stabiele, war�me familie 
en vr�iendenkr�ing waar�mee Miller� zich 
omr�ingd weet, geven haar� leven betekenis. 
Haar� schr�ijver�schap (voor�al over� vr�ouwen 
en onder�wijs en de r�elatie tussen die twee) 
maakt dat zij zich ver�bonden blijft voe-
len met de samenleving en geeft haar� een 
duidelijke taak en doel in het leven. Haar� 
r�ol als echtgenote en moeder� is ver�ander�d, 

maar� is er� nog steeds en er� is zelfs een r�ol 
bijgekomen: die van gr�ootmoeder�. 

Door� te ber�usten in haar� ouder�dom en 
een nader�ende dood, behoudt zij een onbe-
vangen visie over� de hoeveelheid tijd die 
haar� nog r�est. Haar� dagelijkse baantjes in 
het zwembad houden haar fysieke mobi-
liteit op peil, de boeken waar�mee ze zich 
omr�ingt, stillen haar� intellectuele honger�. 
Ze volgt gr�aag het goede voor�beeld van 
een vr�iend: ‘Hij is nu 45 en ver�telde me on-
langs zijn geheim voor� een tevr�eden leven. 
Hij is blij met de leeftijd die hij nu heeft 
en her�inner�t zich niet de hele tijd aan het 
feit dat hij over� vijf jaar� vijftig is.’ Leven in 
het nu dus, en nog belangr�ijker�: accepter�en 
wat er� is: ‘Tegen jezelf zeggen dat dit het 

‘ Het moment dat mijn eigen kinderen ter wereld kwamen, was 

er een van onvervalst geluk, maar ik was ook altijd bang dat hen 

iets zou overkomen. Mijn kleinkinderen kon ik meemaken vanuit 

een bevoorrechte positie. Ik was niet verantwoordelijk voor hun 

opgroeien noch schuldig aan wat niet goed ging’

Jane Miller, auteur van CrAzy Age: THougHTs oN BeiNg old
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nu is en alles wat het ooit zal wor�den, is 
ook tr�oostend.’

Natuur�lijk accepteer�t niet ieder�een het 
ouder�domspr�oces zo enthousiast en suc-
cesvol als Miller�. Amortals ontkennen alles 
wat maar� met ouder� wor�den of met de dood 
te maken heeft, volgens Catherine Mayer, 
jour�nalist en auteur van Amortality: The 
Pleasures and Perils of Living Agelessly. 
De manier� waar�op we ouder� wor�den en 
waar�op we leeftijd waar�nemen, is volgens 
Mayer radicaal veranderd. Ze verzon de 
ter�m ‘amor�tal’ om het fenomeen van een 
leeftijdloos leven te beschr�ijven.

Amortals, zegt Mayer, zijn de babyboo-
mer�s die zich ver�zetten tegen het ouder� 
wor�den, die geen last meer� hebben van 
het wakend oog van de ker�k en die zich 
gester�kt voelen door� een langer�e levens-
ver�wachting en een beter�e gezondheids-
zor�g waar�in veel meer� mogelijk is: met 
plastische chir�ur�gie, Viagr�a en hor�monen 

kom je als amor�tal een heel eind. Bekende 
voorbeelden zijn volgens Mayer Madonna, 
American Idol-jurylid Simon Cowell en de 
Franse president Nicolas Sarkozy, allemaal 
amor�tals die er� op later�e leeftijd nog jong 
uitzien en zich naar�mate ze ouder� wor�den 
nog jonger� gaan kleden. Gezamenlijke 
kenmer�ken: hun leven is emotioneel net zo 
chaotisch als hun financiële planning en ze 
leven van hun late tiener�jar�en tot aan hun 
dood op dezelfde manier�, doen dezelfde 
dingen en consumer�en hetzelfde.

De amortals zijn volgens Mayer een re-
actie op de enor�me invloed die leeftijd is 
gaan kr�ijgen in onze samenleving. Ben je 
25 en weet je nog steeds niet wat je wilt in 
het leven, dan mag je wel eens opschieten. 
De veer�tig gepasseer�d? Dan mag je wel 
eens een minder� uitbundig leven gaan lei-
den en je wat sober�der� gaan kleden. Ver�lies 
je op je vijftigste je baan, dan kun je het op 
de arbeidsmarkt wel vergeten. Mayer, die 

zichzelf ook beschouwt als amor�tal, ziet 
leeftijdloosheid dan ook als een positieve 
ontwikkeling: ‘Amor�tals wer�ken langer� 
door� en blijven op later�e leeftijd nog steeds 
actief. Dat zou de dr�uk op de gezondheids-
zor�g en het stijgende aantal pensioenen 
kunnen ver�lichten. En natuur�lijk gaan zij 
voor�op in het aanvechten van de leeftijds-
discr�iminatie.’

Je afvr�agen of dat wat je doet en hoe 
je er�uit ziet wel past bij de leeftijd die je 
hebt, zal binnenkor�t tot het ver�leden beho-
ren, voorspelt Mayer. Ze krijgt daarin ge-
lijk van het Future of Humanity Institute, 
een multidisciplinair� onder�zoeksinstituut 
van de Oxfor�d Univer�siteit, die stelt dat 
het in de toekomst niet meer� zal gaan om 
hoe oud je bent, maar� waar� je bent in je 
leven, hoe je denkt over� jezelf en wat je 
ber�eid bent om te doen. Dit zou volgens 
Mayer wel eens ingrijpende gevolgen kun-
nen hebben, zowel voor� de samenleving 

jane Miller tHuis, Met Haar kleinkinderen: ‘Het Gevoel van een dreiGend einde Geeft vorM en urGentie aan Mijn daGen’.
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Wat betreft de ontkenning van 
 ouderdom, krijgen de amortals ook steeds 
meer steun uit wetenschappelijke hoek. vol-
gens de engelse gerontoloog aubrey de grey 
is veroudering geen natuurlijk proces, maar 
een ziekte en dus ook te genezen. het mid-
del waarmee die ziekte te genezen is, heeft 
De grey de naam sens gegeven (strategies 

for engineered negligible senescence). Dit is 
een gemanipuleerde, verwaarloosbare, biolo-
gische aftakeling die wordt veroorzaakt door 
ouderdom. Met zijn 47 jaar en lange baard is 
De grey het tegenovergestelde van de strak 
getrokken, perfecte amortal. Maar het gaat 
hem dan ook niet om uiterlijk, maar om het 
uitbannen van ouderdomsziekten. Met zijn 

aubrey de Grey van de sens 
foundation (strateGies 

for enGineered neGliGible 
senescence) vindt Het onzin dat 

ouder worden ook voordelen 
Met zicH Mee kan brenGen.

Methuselah-fonds (de Bijbelse figuur 
Methusalem zou 969 jaar geworden 
zijn), dat De grey heeft opgericht om 
onderzoek naar levensverlenging te 
stimuleren en financieren, verkent de 
voormalig computerwetenschapper de 
mogelijkheid het verouderingsproces 
om te keren door genetische manipu-
latie van stamcellen. 

concrete bewijzen heeft De grey 
nog niet. het enige resultaat dat de 
wetenschapper tot nu heeft behaald, 
is het verlengen van de levensver-
wachting van muizen. De wetenschap-
per andrzej Bartke kreeg het met geld 
van het Methuselah-fonds voor elkaar 
om een muis 1819 dagen te laten 
leven, waar een muis in het labora-
torium normaal zo’n 730 dagen leeft. 
zo’n groot aantal dagen is volgens de 
wetenschapper te vergelijken met een 
mens die 180 of 200 jaar oud wordt. 

De muis kon zo oud worden, door-
dat hij door Bartke op een extreem 
streng dieet werd gezet. hij kreeg een 
dieet dat de meeste mensen waar-
schijnlijk niet zou aanspreken: bijna 
geen calorieën en suikers, omdat die 
stoffen de kans op ziekte sterk zouden 
verhogen. De muis kon daarnaast 
extra lang gezond blijven omdat de 
onderzoeker met speciale technieken 
zorgde dat zijn organen minder suikers 
aanmaakten. De vergelijking die De 
grey maakt, is die van het menselijk 
lichaam met een auto. als een soort 
automonteur zoekt De grey manieren 
om de slijtage van de motor door veel 
rijden (de ouderdomsschade van ons 
lichaam) te herstellen. Mensen die nog 
in een goede gezondheid verkeren, wil 
hij niet laten verouderen, maar op tijd 

verjongen. als je dit proces blijft herhalen, 
zou je je leven dus wel eeuwig kunnen 
blijven verlengen zonder dat dit ooit tot de 
dood leidt.

collega’s zijn vooral sceptisch over het 
tempo waarin De grey ouderdom denkt te 
‘genezen’. volgens De grey moet het binnen 
één generatie mogelijk zijn de mens 150 jaar 

Hoe de wetenschap het verouderingsproces probeert 
tegen te gaan.

Op zoek  
naar Methusalem
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als voor� ieder�e inwoner�: ‘De ver�wachtin-
gen die een over�heid heeft van haar� bur�-
ger�s die op een bepaalde leeftijd zijn en de 
manier� waar�op bedr�ijven denken over� het 
gedr�ag van consumenten, zijn dan beide 
verouderd.’Amortality draagt echter ook 
risico’s met zich mee, zegt Mayer, zeker 
wanneer� amor�tals het idee hebben dat ze 
niet hoeven te veranderen en de fysieke re-
aliteit van het ouder� wor�den niet met elkaar� 
kunnen ver�enigen. ‘Het neger�en van ouder� 
wor�den zal eer�der� leiden tot een ongeluk-
kig of depr�essief gevoel’, zegt ze. Dat ne-
ger�en uit zich in twee dingen: ‘Of amor�tals 
doen te veel, om maar� niet aan dat ouder� 
wor�den her�inner�d te wor�den of ze doen 
te weinig, er�van uitgaande dat ze kunnen 
blijven genieten van ongezonde gewoon-
ten. Ze denken zich daadkr�achtig in plaats 
van het te zijn.’Positieve kanten aan het 
ouder worden zijn er niet, vindt Mayer, 

die het ouder worden ziet als een fysiek 
pr�oces waar�in steeds meer� spr�ake is van 
celbeschadiging. Blijven mensen gezond, 
dan ziet ze wel voor�delen in de er�var�ing en 
r�ijpheid die het pr�oces met zich meebr�engt: 
‘Sommige mensen kr�ijgen dan de gelegen-
heid om zich op hun gemak te ler�en voelen 
in hun eigen lichaam.’ 

Wetenschapsjour�nalist David Stipp, au-
teur� van The Youth Pill: Scientists at the 
Brink of an Anti-Aging Revolution, gelooft 
wel dat er� spir�ituele aspecten aan het ver�-
ouder�ingspr�oces zitten die een heel be-
langr�ijk deel zijn van de levensr�eis. Niet 
blokker�en dus, dat ouder� wor�den, maar� een 
beetje ver�tr�agen om het nog langer� en be-
wuster� mee te maken mag best: ‘Het zal 
ons alleen maar� helpen om de spir�ituele 

aspecten van het ouder�domspr�oces op een 
meer� door�dachte manier� te onder�zoeken, 
dan wanneer� we wor�stelen met ver�schr�ik-
kelijke ouder�domsziektes tijdens een gr�oot 
deel van onze later�e leven, zoals velen nu 
doen.’ Mits je als mens gezond blijft, is ou-
der� wor�den volgens Stipp een geschenk.

Honder�djar�ige mensen zijn volgens 
Stipp een goede illustr�atie van het feit dat 
ver�lenging van je leven een positief effect 
kan hebben op dat spir�ituele pr�oces: ‘De 
honder�djar�igen die ik heb gekend, zijn de 
meest fantastische en spir�itueel zelfbe-
wuste mensen die ik ooit ontmoet heb. Ze 
hebben de neiging om zeer� veer�kr�achtig en 
goedgehumeur�d te zijn en hun liefde voor� 
het leven vind ik heel inspir�er�end.’

Het neger�en van het ouder� wor�den is 
voor� een kor�te per�iode mogelijk. Dank-
zij de door�lopende wetenschappelijke en 
medische voor�uitgang wor�dt deze per�iode 

steeds een stuk ver�lengd. Maar� zelfs de 
meest toegewijde amor�tals moeten vr�oeg 
of laat hun ster�felijkheid onder� ogen zien. 
Hoe gr�oter� de weer�stand daar�tegen, des te 
gr�oter� de schok en depr�essie zijn op het 
moment dat de onver�mijdelijke tekens van 
een ouder�e leeftijd tevoor�schijn komen. 
Maar� de acceptatie van het ver�str�ijken van 
de tijd betekent geen complete over�gave. 
Naar�mate onze levensduur� langer� wor�dt, 
kunnen we niet minder� maar� meer� fases 
van het leven beleven en vier�en. En wie 
weet, misschien begint het leven pas echt 
op je tachtigste...  

Marianne laMers is zelf nog maar net de 
dertig gepasseerd, maar vond tot haar gro-
te schrik onlangs haar eerste grijze haar.

oud te laten worden. zelf doet hij niet veel 
om zijn verouderingsproces te vertragen: ‘ik 
mag mezelf genetisch gelukkig prijzen, kan 
eten en drinken wat ik wil en hoef niet eens 
veel aan sport te doen. ik blijf jong voor mijn 
leeftijd, zelfs zonder medicatie.’

Dat ouder worden ook voordelen met 
zich mee kan brengen, noemt De grey com-
plete onzin: ‘het is een van de laffe spelletjes 
die mensen met zichzelf spelen om het 
verouderingsproces uit hun hoofd te zetten.’ 
Met het ouder worden, komen onherroepe-
lijk ook de ouderdomsziekten om de hoek 
kijken en daar is dan niets spiritueels of 
waardevols aan: ‘De ervaring van het ziek 
worden op latere leeftijd is niet meer waard 
dan dezelfde ervaring op jongere leeftijd. ik 
zie niet veel mensen die ziek worden alleen 
maar om van dat spirituele proces te kunnen 
gaan genieten.’ 

hier is David stipp, auteur van The youth 
Pill: scientists at the Brink of an Anti-Aging 
revolution, het helemaal mee eens: ‘het 
lijden dat deze ziekten bij jezelf en je dier-
baren veroorzaakt, maakt je niet spiritueel 
bewuster.’ hij is geen voorstander van de 
radicale levensverlenging die wetenschap-
pers als De grey voorstaan, maar gelooft 
wel in geneesmiddelen die een bescheiden 
vertraging van vijf à tien jaar hebben op het 
verouderingsproces zelf. 

stipp brak in 2006 door met zijn ont-
dekking dat resveratrol -een chemische 
verbinding die ook voorkomt in rode wijn- 
celschade tegen zou gaan. een zeer nuttige 
ontdekking volgens stipp, ook omdat het 
aantal ouderen in de wereld steeds groter 
wordt: ‘Daarmee wordt ook de last van ou-
derdomsziekten steeds groter. vrijwel ieder 
land zal in de nabije toekomst te maken 
krijgen met grote economische en sociale 
problemen.’ De enige manier waarop we 
deze ongelukkige trend kunnen keren, is vol-
gens stipp door het ontwikkelen van nieuwe 
antiverouderingsmedicijnen: ‘Maar die is 
alleen maar mogelijk als we als samenleving 
erkennen hoe ver de verouderingsweten-
schap is gevorderd in de afgelopen jaren en 
als we daar ook voldoende financiële mid-
delen voor inzetten.’ | M.l.

‘Je afvragen of dat wat je doet en hoe je 

eruit ziet past bij de leeftijd die je hebt, zal 

binnenkort tot het verleden behoren’ 

catherine Mayer, auteur van AmorTAliTy: THe 
PleAsures ANd Perils of liviNg Agelessly
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