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1. Hoe word je 100 jaar? 

 

  

Ik kan me nog goed als kind herinneren dat er in 

de krant een artikel stond dat iemand 100 jaar 

was geworden. Als je nog geen 10 bent, is dat 

onvoorstelbaar. Helemaal onvoorstelbaar omdat 

als je jong bent, jaren eeuwen lijken. Als je 7 jaar 

bent en je denkt aan iemand van 14 dan 

betekent dat dat die ander al 2x zo lang geleefd 

heeft dan jij en dat lijkt op die leeftijd gewoon 

een eeuwigheid. In de ogen van een kind zijn 

ouders oud en opa en oma zijn heel erg oud. Als 

jezelf de leeftijd van 60 hebt bereikt, vind je je 

nog helemaal niet zo oud en je troost je met de 

gedachte dat oud zijn een relatief begrip is. 

Gelukkig wordt je in die gedachte ondersteund 

door allerlei artikelen die spreken van “60 het 
nieuwe 50”. Zelfs slogans als “70 het nieuwe 50” 
treffen we aan. De pers helpt ons gelukkig al een 

beetje om ons leven te verlengen. 

 

Het is wellicht belangrijk te weten dat ik niet 

ben opgegroeid in een gezin dat naar de kerk 

ging. Mijn vader was vrijmetselaar en mijn 

moeder vond dat maar niets en in plaats van de 
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loge sprak ze altijd van “de club van pa”. Het 
heeft ook jaren geduurd voordat ik echt in de 

gaten kreeg waar mijn vader steeds op 

vrijdagavond naar toeging. Ik woonde in Brabant 

en aan de overkant van de straat waar onze 

woning lag, woonde een aantal katholieke 

gezinnen. Ik gebruik het woord “overkant” maar 
in die tijd lag er bijna een oceaan tussen ons 

huis en die overkant. Het was van beide zijden 

ongepast om met elkaar om te gaan. Zelfs 

kinderen hielden zich aan die regel. Wie had 

kunnen denken dat ik later een katholieke 

vrouw zou trouwen.  

Als vrijmetselaar was mijn vader in het bijzonder 

geïnteresseerd in kerken en dat maakte 

ongetwijfeld dat ik die interesse meekreeg. Zo 

kreeg ik te horen dat de katholieken geloofden 

dat er een hel was, een vagevuur en een hemel. 

Hel is hel, kortom daar moest je – zo dacht ik - 

niet komen Vagevuur is vaag maar vuur is eng, 

kortom daar moet je ook niet komen. Maar 

hemel was toch zoiets als “het eeuwige leven”. 
Al was het niet hier op aarde, dan toch in ieder 

geval daar ergens achter die wolken en het zou 

er beslist plezierig zijn… hemels om dat woord 
maar eens te gebruiken. 
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Het is niet de bedoeling om hier gelovigen op de 

tenen trappen. Ik gebruik het beeld hoe 

kinderen eenvoudige werkelijkheden creëren en 

achter die eenvoudige werkelijkheden schuilt 

namelijk al een vraag waar je zelfs als kind mee 

wordt opgescheept… wat is dat eigenlijk… dood? 
Is dat een soort einde, of gaat het om een 

overgang? 

Een ding voelde je haarfijn aan, als je dood bent, 

ben je niet meer in leven. De dood kun je dus 

alleen maar begrijpen door je een denkbeeld te 

vormen van wat leven is en andersom. Omdat ik 

geen enkel religieus besef had, was dood voor 

mij het absolute einde en ik begreep wel dat 

mijn katholieke buurjongen waar ik dus niet mee 

mocht omgaan, een hemel in het vooruitzicht 

had.  

 

Eén opa heb ik niet bewust gekend. Ik was zo’n 2 
jaar oud toen hij stierf. Mijn andere opa werd 72 

en ik was toen hij overleed 12 jaar. Ik mocht niet 

naar zijn begrafenis want mijn ouders hadden 

het idee dat zoiets te aangrijpend voor mij zou 

zijn. Het was een van de eerste keren dat ik 

werd getroffen door een overlijden in de familie. 
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Ook dat laat zijn psychologische sporen na: dood 

gaan is onvermijdelijk en om het maar 

eenvoudig te zeggen, het was duidelijk dat “de 
dood toch wel iets heel erg is”. Ik noem dit alles 
omdat ik vermoed dat de meesten van ons als 

kind deze ervaringen herkennen. Ik denk zelfs 

dat door de eeuwen heen iedereen dit soort 

ervaringen heeft gehad. Het is dus niet vreemd 

dat er al zo oud als de mensheid is, er een 

opvallende wens werd geformuleerd: eeuwig 

leven, of nog beter, eeuwig jong zijn. 

 

In dit boek zullen we dieper op die 

sprookjesachtige wens ingaan, maar we staan 

nu stil bij een opvallende constatering: alhoewel 

we duidelijk niet het eeuwige leven hebben, 

leven de meesten van ons wel opvallend veel 

langer dan enkele decennia terug. Allereerst 

leidt dat tot de vraag hoe dat kan. En als we dat 

begrijpen, kunnen we wellicht van die kennis 

gebruikmaken en nog veel langer leven.   

 

 

Aan de hand van het volgende overzicht zien we 

hoe de  gemiddelde levensverwachting van 
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mannen in de loop van de tijd is gegroeid (bron: 

NPOkennis.nl): 

 

  In het Stenen tijdperk ligt de schatting op zo’n 
19 jaar 

  Tijdens het Romeinse Rijk is de gemiddelde 

leeftijd waarschijnlijk zo’n 22 jaar 

  In de Middeleeuwen klimt dat gemiddelde op 

naar: 25 jaar. 

 

We moeten wel bedenken dat die getallen erg 

discutabel zijn. In het Stenen tijdperk kon men 

nog niet schrijven, laat staan dat er statistieken 

op na werden houden. De getallen worden pas 

betekenisvol als men registraties van levens kan 

bekijken (geboorte- en sterfjaar). Getallen 

worden pas echt betrouwbaar rond 1850. Sinds 

1 januari 1850 kent Nederland  namelijk een 

doorlopend bijgehouden bevolkingsregistratie.. 

 

  Rond 1900 is de gemiddelde 

leeftijdsverwachting voor mannen 47 en voor 

vrouwen 52 jaar 

  In 1950 is de gemiddelde leeftijd bij mannen 

iets meer dan 60 en bij de vrouw ligt dat 

gemiddelde op 68 
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  In 2000 zijn die waarden 75,5 en 81 jaar. 

 

Conclusie: in de laatste 50 jaar hebben de 

mannen er 15,5 jaar bijgekregen en de vrouwen 

13 jaar. Als we die waarden op een tijdsas 

zetten, is er echt sprake van een opvallende 

groei. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ook het 

aantal gezonde jaren is gegroeid. 

 

Maar er is wel een punt dat bij bovenstaande 

waarden vraagtekens oproept en dat is “over 
welke groep gaat het precies?”. Op Wikipedia 
vinden we een figuur die de levensverwachting 

uitzet tegen de inkomensongelijkheid in een 

land.  
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Zo zien we dat er in de USA sprake is van een 

relatief hoge inkomensongelijkheid en een 

relatief lage levensverwachting terwijl Japan 

opvalt door lage inkomensongelijkheid en 

relatief hoge leeftijdsverwachting. Er staat niet 

bij in welk jaar dit beeld is opgetekend, maar de 

conclusie is duidelijk; je moet naar meer 

gegevens kijken als het gaat om het begrip 

levensverwachting. 

Maar zelfs binnen een land kunnen er duidelijke 

verschillen optreden. Zo meldt ons Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) dat mensen in 

Zuid Limburg gemiddeld korter leven vergeleken 

met de andere bewoners van Nederland. 

Mogelijk zou de reden zijn dat de levensstijl hier 

duidelijk meer bourgondisch is (meer en vetter 

eten + meer drinken). 

 

Laten we even naar het volgende plaatje van het 

CBS kijken: 

 

Hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen de gemiddelde levensverwachting van 

jongens en meisjes gebaseerd op hun geboorte 

jaar. We zien dat bijvoorbeeld voor jongens die 

gemiddelde levensverwachting in 15 jaar tijd 
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(1990 - 2015) met bijna met 3 jaar is 

toegenomen.  

 

 
 

En voor meisje bedraagt die toename ca. 3,5 

jaar.  Ondanks het feit dat we denken dat die 

toename eens zal stoppen, blijken de getallen 

die voorspelling vooralsnog tegen te spreken. 

Conclusie: we worden steeds ouder! 

 

Een groot deel van dit boek is opgehangen aan 

wat we van de zogenaamde Blue Zones weten; 

Blue Zones zijn kleine gebiedjes op de wereld 

waar men opmerkelijk langer leeft. In feite is de 

kennis rond deze blauwe zones nog niet zo oud. 

In het bekende boek van Rudi Westendorp “Oud 
worden zonder het te zijn” is nog geen enkele 
referentie naar die blauwe zones opgenomen. In 
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het genoemde boek geeft deze bekende 

hoogleraar aan hoe onze gemiddelde 

levensverwachting de laatste decennia enorm is 

toegenomen. Daarvoor gebruikt hij 

verschillende argumenten waar we straks nog 

uitgebreider op in zullen ingaan. We noemen: 

 

kennis: we leven steeds langer omdat er 

steeds meer bekend is rond wat goed en 

slecht is voor onze gezondheid; 

betere voorzieningen: er zijn steeds betere 

voorzieningen gekomen zoals goed zuiver 

drinkwater, betere woningen, enz. 

medische kennis: onze medische kennis is 

enorm uitgebreid (meer medicijnen, betere 

operatietechnieken, gebruik van nieuwe 

technologieën, enz.) en die ontwikkeling 

staat niet stil; 

kennis rond gezond leven: we weten veel 

meer over hoe belangrijk bewegen en 

bepaalde voeding is voor onze gezondheid; 

eigen regie: we weten hoe belangrijk eigen 

regie is; zelfstandig beslissingen kunnen 

nemen voor een goede levensstijl; 
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Uiteraard onderschrijven we die conclusies. 

Maar op het belang van goede voeding na is 

geen van die conclusies te herleiden op wat we 

in de blauwe zones zien. Dat maakt die gebieden 

zo interessant. Er is nog een opmerkelijk feit als 

we naar de blauwe zones kijken. We doelen op 

het feit dat bepaalde ziekten er niet of 

nauwelijks voorkomen. Denk maar aan hart- en 

vaatziekten, diabetes en kanker. Daar waar 

velen in onze welvaartmaatschappij uiteindelijk 

het loodje leggen als gevolg van een van die 

genoemde chronische ziekten, is het beeld in de 

blauwe zones kennelijk anders. Daar sterven de 

mensen omdat ze duidelijk echt “op” zijn. 

De volgende afbeelding toont de ligging van 

deze blauwe zones op de wereldkaart.  
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Met uitzondering van Loma Linda, een plaats in 

Californië, worden alle gebieden min of meer 

gekarakteriseerd door eenvoudige leefgebieden 

met een soort primitieve levensstijl. Neem nu de 

bewoners van Sardinië die behoren tot die 

blauwe zones. Ze leven in de bergen en leiden 

een eenvoudig bestaan. In niets lijkt hun 

bestaan op het leven van de gemiddelde 

Nederlander in een grotere plaats.  

 

De populariteit van deze Blue Zones is vooral te 

danken aan het werk van de 

wetenschapsjournalist Dan Buettner en National 
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Geographic. Dan Buettner neemt uiteindelijk 9 

karakteristieken waar, die deze gebieden 

typeren. Deze beschrijvingen zullen we kort 

citeren inclusief een aantal toevoegingen 

onzerzijds. Uitvoerige beschrijvingen treft op de 

site www.bluezones.com aan.  

Hier zijn die 9 karakteristieken 

1. Beweeg natuurlijk:  's Werelds langstlevende 

houden zich niet met training bezig. Ze dromen 

niet van een sixpack en ze bereiden zich niet 

voor op een marathon. In plaats daarvan leven 

ze in omgevingen waarbij ze doorgaans veel 

moeten wandelen. Ze leggen tuinen aan en 

hebben geen opvallende moderne 

gereedschappen voor huis- en tuinwerk. Dat 

strookt in ieder geval met wat in ons land wordt 

gepropageerd: beweeg tenminste 30 minuten 

per dag. Ga bijvoorbeeld stevig wandelen of 

fietsen. Er is nog een punt dat we hier willen 

opnoemen. Er zijn in ons land bijzonder veel 

fitnessprogramma’s te vinden. Zowel in de vorm 
van boeken als op internet. Maar meestal zien 

we dat daar nauwelijks onderscheid wordt 

gemaakt tussen wat we voor de eenvoud maar 
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junioren en senioren noemen. Dat is jammer 

want het is duidelijk dat de programma’s voor 
senioren duidelijk anders moeten zijn dan die 

voor junioren. Senioren zijn inderdaad niet uit 

op een sixpack of het lopen van een marathon. 

Voor de senior geldt veel meer de vraag “wat 
moet ik doen om gezond te blijven”. Een 
opvallend verschil is bijvoorbeeld hoe het belang 

wordt ervaren voor programma’s om lenig te 
zijn. Jongeren hebben doorgaans geen extra 

aandacht nodig om lenig te zijn: ze zijn het 

gewoon. Maar ouderen worden strammer en in 

combinatie met een slechter gevoel voor 

evenwicht zien we dat vallen een van de meest 

bedreigende gezondheidsbedreigende factoren 

voor deze groep is.   

 

 

2. Doel: wat is de reden waarom je iedere dag 

weer opstaat:  De mensen in Okinawanen 

(Japan) noemen het 'Ikigai' en de Nicoyanen 

(Coasta Rica) noemen het 'plan de vida'; voor 

beide vertaalt het zich naar "waarom ik 's 

ochtends wakker word." Weten wat je doel is, is 

volgens Buettner erg belangrijk. Met het woord 

“doel” wordt zoiets bedoeld als “wat is voor jou 
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de zin van het leven?”. We vinden zingeving in 
dit laatste voorbeeld een tamelijk lastig begrip 

omdat het bijna filosofisch aandoet. Het komt 

dan snel neer op hogere doelen en dat is zeker 

niet waar de mensen in die blauwe zones aan 

denken. 

Wat de betekenis ook is, zeker is dat als mensen 

nog “lekker bezig zijn”, dit beslist een goede 
invloed heeft op de levensverwachting. Buettner 

zelf voegt eraan toe: weten wat je doel is, voegt 

wel 7 extra jaren aan je leven toe. We vinden dit 

soort conclusies erg gevaarlijk ook al omdat 

correct wetenschappelijk onderzoek op dit punt 

vrijwel onmogelijk is.  

 

 

3. Het even rustig aan doen: Zelfs mensen in de 

Blue Zones ervaren stress. Dat is niet vreemd 

want een leven zonder stressmomenten is haast 

niet voor te stellen. Ook daar zal men stress 

ervaren als er iemand geboren wordt, of als een 

oogst mislukt. Aanhoudende stress kan zoals 

bekend tot chronische ziekten leiden. Wat 

hebben de langstlevenden in deze wereld wat 

wij kennelijk niet hebben? Het gaat dan vooral 

om gewoontes die zij volgen om stress kwijt te 
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raken… even tot rust komen. Even op de knop 
“nu een tandje lager” kunnen drukken, daar 

gaat het om. Okinawanen nemen elke dag even 

de tijd om hun voorouders te gedenken, 

adventisten in Loma Linda bidden dagelijks, 

Ikarians doen een dutje en Sardiniërs kennen 

een soort happy hour. Het zijn allemaal 

gewoonten die zorgen voor tegenwicht bij 

stress.  

Stress is in onze maatschappij wel een 

“vervelend dingetje” aan het worden. We zien 
een maatschappij waarbij er kennelijk een 

voortdurende ratrace aan de gang is om nog 

meer te verdienen, een nog hogere positie te 

bereiken, een nog grotere auto te kopen en van 

een nog meer luxueuze vakantie te “genieten”. 
Tegenwoordig moet het inkomen van partners 

bij elkaar worden opgeteld om een woning te 

kunnen kopen. En voor veel ouderen is er de 

stress rond de vraag “hoelang kan ik hier nog 
blijven wonen en wie zorgt er dan voor me?”. 
 

 

4. De 80-20 % regel, eet je niet vol:  Er is een 

Japanse uitdrukking “hara hachi bu” die 
gebaseerd is op een 2500 jaar oude mantra van 
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Confucius.  In Okinawa wordt deze mantra 

uitgesproken om je eraan te herinneren hoe 

belangrijk het is om met eten te stoppen als je 

maag voor 80 procent vol is. Vrij vertaald: je eet 

je nooit vol. Als je “hara hachi bu” met Google 
translate van Japans naar Nederlands vertaalt, 

vind je als resultaat: 8 delen van de buik. De 20% 

kloof tussen geen honger en een vol gevoel 

hebben, kan het verschil zijn tussen afvallen of 

aankomen. In Nederland kennen we de 

uitdrukking  “overdaad schaadt” maar voor de 
meesten geldt dat niet voor eten, getuige het 

feit dat 50% van de Nederlanders te zwaar is. En 

zelfs met dat overgewicht neemt onze 

levensverwachting nog toe. 

 

5. Eet gezond: Bonen, waaronder tuinbonen, 

zwarte bonen, soja en linzen, vormen de 

hoeksteen van de meeste maaltijden bij 

honderdjarigen in deze blauwe zones. Vlees, 

meestal varkensvlees, wordt gemiddeld slechts 

vijf keer per maand gegeten. Het gaat altijd om 

kleine porties. Dan Buettner is vooral door dit 

punt geobsedeerd: als we zijn site bezoeken, 

zien we heel veel diëten die gekoppeld zijn aan 

de naam “blue zone”. Je ziet bovendien allerlei 
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recepten en uiteraard worden er ook boeken 

over dit onderwerp aangeboden.  Dat wie langer 

wil leven vooral gezond moet eten, verbaast ons 

niet. Maar iedere heldere stelling lijkt soms ook 

weer ontkracht te worden. In bepaalde 

gebieden in Frankrijk eet men duidelijk te vet 

(Franse kazen) en toch bereikt men hoge 

leeftijden. Zulke waarnemingen vormen 

natuurlijk geweldig voer voor wetenschappelijk 

onderzoek. In het geval van Frankrijk vermoedt 

men dat het drinken van rode wijn, door een 

bepaald stofje in die wijn, de oplossing van het 

probleem is. In ieder geval speelt rode wijn ook 

in de blauwe zones een belangrijke rol. Het 

vormt zelfs één van de 9 karakteristieken.  

 

 

6. Wijn: Mensen in alle blauwe zones (behalve 

adventisten in Loma Linda) drinken matig maar 

wel regelmatig alcohol. Matige drinkers 

overleven niet-drinkers. De “truc” lijkt om 1-2 

glazen per dag te drinken (bij voorkeur rode 

wijn), met vrienden en/of bij het eten. Natuurlijk 

is dit een pijnpunt vanuit onze algemene 

voorlichting over alcohol. Het “grappige” is, dat 
in het algemeen in onze voorlichting alcohol 
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wordt afgeraden omdat het een verhoogde kans 

op kanker en hart- en vaatziekten geeft, terwijl 

juist die aandoeningen vrijwel ontbreken in deze 

blauwe zones. Hoe dan ook, het is een gegeven 

waar we niet omheen kunnen. Wellicht vinden 

we steun bij Britse onderzoekers die aangeven 

dat in de schil van de druif een middel zit dat de 

kans op hart- en vaatziekten juist verlaagd.  

 

 

7. Geloof: Op vijf na behoorden alle 263 

honderdjarigen die door Dan Buettner werden 

geïnterviewd tot een op geloof gebaseerde 

gemeenschap.  

 

 
 

Het geloof zelf lijkt er niet toe te doen. Is geloof 

ook de basis voor een rotsvaste overtuiging die 
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rust in het leven brengt? Op YouTube treft men 

allerlei video’s over deze blauwe zones aan. Op 
een van die video’s zien we een interview met 
een vrouw die de honderd al lang gepasseerd is. 

Er is beslist niets met haar mentale vermogens 

mis. Op vragen als : hoe komt het dat je zo oud 

bent geworden” antwoord zij steeds met een 
enkel woord: Jezus. We zien hoe enorm sterk 

geloof voor deze mensen is. Geloof is voor deze 

mensen duidelijk het beste middel tegen stress. 

Je zou bijna aan Karl Marx denken met zijn 

uitspraak dat geloof het opium van het volk is. 

Waarom beklemtonen we dit op deze wijze? 

Welnu, we zijn er van overtuigd dat geloof het 

meeste houvast geeft in onzekere perioden. 

Loma Linda is een westers aandoende plaats in 

Californië ter grootte van Veghel. Bijna de helft 

van de inwoners van de stad is lid van de 

Zevendedags Adventisten, een protestantse 

kerkgenootschap die in 1863 werd gesticht en 

die de sabbat viert van zonsondergang op 

vrijdag tot de zonsondergang op zaterdag. De 

foto toont de kerk op de universiteit van Loma 

Linda. Het lijdt geen twijfel: de kerk en de 

levenswijze die de kerk hier voorschrijft, dragen 
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in sterke mate bij aan de hoge 

levensverwachting die men hier aantreft. 

 

 

Maar voor Nederland geeft dat in zekere zin een 

probleem. De invloed van de kerk is de laatste 

jaren enorm afgenomen en als je de mensen 

vraagt of ze geloven, antwoorden ze met ja, 

maar dan wel met de toevoeging “maar we 

kunnen ons niet vinden in wat de kerk zegt”. We 
geloven omdat we op veel punten van ons leven 

geen antwoord weten op vragen als:  

- hoe is het mogelijk dat we er zijn?  

- hoe is het mogelijk dat minuscuul kleine 

beestjes “leven”?  
- hoe is het mogelijk dat een mens voorkomt uit 

één cel die zich gaat delen? 

- hoe is het mogelijk dat we in de oneindigheid 

van het heelal zoveel wonderbaarlijks 

aantreffen?  

 

Dat zijn vragen die met een geloof eenvoudig 

beantwoord kunnen worden, maar zonder 

geloof is ieder antwoord heel ver weg. 

Daartegenover is er een soort nieuwe houding 

rond ons leven merkbaar. Ik geef dat aan met 
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het woord positivisme. We hebben de positieve 

psychologie en de positieve gezondheid ontdekt. 

Positivisme is een soort levenshouding die voor 

velen een soort tegenwicht geeft voor moeilijke 

situaties. We zullen er nog uitgebreid op ingaan. 

 

 

8. Het gezin (geliefden) eerst: Succesvolle 

honderdjarigen in de blauwe zones stellen hun 

gezin op de eerste plaats. Dit betekent dat 

bejaarde ouders en grootouders in de buurt of 

in huis moeten worden gehouden. Het verlaagt 

ook de ziekte- en sterftecijfers van kinderen in 

huis. Kinderen zullen eerder voor je zorgen als 

de tijd daar is . Ook voor de meeste 

Nederlanders staat het belang van het gezin op 

de eerste plaats. We hebben in de beginperiode 

van corona kunnen zien hoe sterk dat belang is 

vooral voor ouderen. Ze hebben maar één wens: 

contact met familie. Het is interessant om te 

zien hoe de mens in dit opzicht uniek is. Nergens 

in het dierenrijk zien we dat het gezin zo ervaren 

wordt als in onze mensenwereld. Natuurlijk zien 

we zien ook in het dierenrijk dat ouders 

opkomen voor hun jonkies. Voor bijna elk dier 

geldt dat ze hun kinderen beschermen, maar het 
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gezinsleven beleven zoals mensen dat beleven… 
nee dat komt beslist niet voor. 

 

 

9. Behorend tot een groep:  's Werelds 

langstlevende mensen kozen - of werden 

geboren in - sociale kringen die gezond gedrag 

ondersteunden, Okinawans creëerden "moais" - 

groepen van vijf vrienden die zich voor het leven 

aan elkaar verbinden. Onderzoek toont aan dat 

roken, zwaarlijvigheid, geluk en zelfs 

eenzaamheid als het ware door sociale 

contacten besmettelijk zijn. Dus de sociale 

netwerken van deze langlevenden hebben hun 

gezondheidsgedrag duidelijk in gunstige zin 

gevormd. 

 

 

Tot zover de opsomming van de 9 

karakteristieken van Dan Buettner. Je krijgt in 

ieder geval een idee waarin we het moeten 

zoeken als we langer willen leven. Maar met de 

wijsheden die de blauwe zones opleveren, gaan 

we natuurlijk wel voorbij aan de belangrijkste 

bron van nieuwe inzichten: wetenschappelijk 

onderzoek met betrekking tot 
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verouderingsprocessen. We hebben het dan 

uitdrukkelijk over wat de wetenschap ons kan 

vertellen als het om veroudering gaat. We kijken 

dus niet naar wetenschappelijk onderzoek om 

kanker, diabetes en hart- en vaatziekten te 

kunnen bestrijden. Die vorderingen zijn 

ongetwijfeld ook van belang en zullen zeker 

aantikken als het gaat om die steeds maar 

hogere leeftijdsverwachting. Nee, het gaat ons 

echt om onderzoek op het gebied van 

verouderen. Daarbij zullen termen als 

celprocessen, DNA en beschadigingen van DNA 

een belangrijke rol gaan spelen. Daar waar de 

wijsheid van de blauwe zones tot een soort 

volkswijsheid kan worden teruggebracht, is 

onderzoek aan hoe DNA beschadigd raakt en 

wat we er tegen kunnen doen, adembenemend 

interessant. 

 

 

Een interessante slotconclusie 

Het brengt ons aan het slot van dit eerste 

hoofdstuk tot een interessante conclusie. Of we 

van een lang leven genieten, hangt voornamelijk 

van 2 zaken af:  
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(1) DNA-beschadiging: hoe ons DNA is en 

wat ontdekt wordt om beschadiging van 

DNA tegen te gaan en  

(2) Levensstijl: de keuze van onze 

levensstijl. 

 

Een daarmee samenhangende conclusie is, dat 

het veel interessanter is om veel langer in goede 

gezondheid te kunnen leven in plaats van die 

eeuwigheid op te zoeken. Maar hoe kun je er nu 

voor zorgen dat je langer leeft? De Italiaan Luigi 

Cornara komt de eer toe om daar als eerste een 

serieus boek over te hebben geschreven. 

 

De rijke Venetiaan Luigi Cornaro (ca. 1467-1566) 

was de eerste die punt 2 – keuze voor een 

goede levensstijl - duidelijk inzag als een 

belangrijk punt om langer te leven. Maar 

alvorens tot dat inzicht te komen, leefde hij als 

een ware Bourgondiër: uitbundig met veel eten 

en wijn. Er kwam een moment dat zijn dokter 

hem voorspelde dat hij op deze manier de 

veertig niet zou halen. Hierna ging hij strikt op 

dieet, wat wonderen deed voor zijn gezondheid 

en vitaliteit. Cornaro concludeerde dat een 

sober bestaan goed is tegen snelle veroudering.  
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Op 81-jarige leeftijd schreef hij het eerste anti-

agingboek uit de geschiedenis: Discorsi della vita 

sobria, oftewel ‘verhandelingen over het sobere 
leven’. Het werd een internationale bestseller. 
 

Hier zien we een afbeelding van de titelpagina. 

Cornaro's geheim om voor altijd jong te blijven 

is eenvoudig en duidelijk: matigen met eten in 

combinatie met een regelmatig leven, 

volgehouden door strikte discipline. 
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Als jonge man had hij zich dus overgegeven aan 

veel eten en veel drinken, maar toen hij de 

leeftijd van vijfendertig had bereikt, waren de 

gevolgen van zijn onstuimige leven duidelijk: 

jicht, aanhoudende koorts, maagklachten 

en een voortdurende drankzucht.  

Zijn geval was verre van uitzonderlijk. 

Overdadige banketten waren schering en inslag 

onder de rijken in Italië.  

 

Het kost geen moeite om de aanbevelingen van 

Cornara terug te brengen op een aantal punten 

van de blauwe zones. Denk maar aan de 80-20-

regel (regel 4) met als motto “eet je niet vol” en 
regel 5 met het motto “eet gezond”.  
 

Ongetwijfeld zal je nog meer overeenkomsten 

vinden als je het originele boek leest. Het boek 

werd overigens zo populair dat het al snel 

vertaald werd. Je kunt het nog het steeds kopen 

en – sterker nog – sommige universiteiten 

bevelen het boek aan.  
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2. Eeuwig leven is wel wat lang… 

 

Er is een groot verschil tussen “eeuwig leven” en 
erg oud worden. Bij eeuwig leven is er zonder 

meer sprake van een wonder, want iedereen 

voelt aan dat eeuwig toch wel erg 

onwaarschijnlijk  is. Bovendien, dat zullen we 

straks aan de hand van voorbeelden zien, leidt 

eeuwig leven tot een aantal merkwaardige 

situaties. Dat die wens er altijd is geweest, blijkt 

uit heel veel geschriften. In die geschriften gaat 

het vooral over geheime bronnen.  

Maar in deze tijd zien we tevens een soort 

arrogantie van de wetenschap gekoppeld aan 

een positieve uitkomst dat we het geheim van 

eeuwig leven zullen oplossen. In een YouTube-

video van de Universiteit van Nederland geeft 

Prof. Dr. Andrea Maier van de VU een 

voordracht met de titel "Waarom zijn we 

verrassend dicht bij het eeuwige leven”. In de 
bijbehorende beschrijving lezen we: 

 

..Stel je voor, er is een "Bron van het Eeuwige 

Leven". Zou jij er een slok water uit drinken om 

de eeuwige jeugd te bereiken? Andrea Maier 

vertelt je of we met de wetenschap net zo ver 
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kunnen komen. Superspannende materie! Prof. 

dr. Andrea Maier van de VU is hoogleraar 

Ouderengeneeskunde. Ze onderzoekt hoe we 

dieren, en uiteindelijk mensen, jong kunnen 

houden. Bij muizen is de wetenschap in staat 

cellen die het verouderingsproces in gang zetten 

weg te halen. Werkt dat straks ook voor 

mensen? En wat kun je nu al doen om het ouder 

worden tegen te gaan? In de colleges van prof. 

dr. Andrea Maier dip je vast een teentje in de 

poel van het eeuwige leven… (einde citaat) 
 

Behoorlijk aanmatigend zouden we bijna 

kunnen stellen, of toch niet… We zullen in ons 
laatste hoofdstuk dieper ingaan op wat de 

wetenschap tot nu toe heeft bereikt en dat is 

zeker indrukwekkend.  

In dit hoofdstuk gaan we allereerst op het 

concept “eeuwig leven” in. Daarbij zullen we 
snel op een aantal behoorlijke gecompliceerde 

problemen stuiten. We sluiten het hoofdstuk af 

met wat bekend staat als de trap van het leven 

en vergelijken dat met de inzichten van Lynda 

Gratton en Andrew Scott zoals door hun 

verwoord in het beroemde boek “100 Year Life”.  
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Eeuwig leven 

Zolang de mensheid bestaat zijn er fabels over 

het eeuwige leven. Niet vreemd omdat in laatste 

instantie toch het mooiste zou kunnen zijn wat 

ons zou kunnen overkomen. In wikipedia lezen 

we: 

 

…De fontein van de jeugd, een mythische bron, 

herstelt naar verluidt de jeugd van iedereen die 

in het water drinkt of baadt. Verhalen over zo'n 

fontein worden al duizenden jaren over de hele 

wereld verteld, en komen voor in de geschriften 

van Herodotus (5e eeuw v. /12e eeuw na 

Christus). Verhalen over soortgelijke wateren 

waren ook prominent aanwezig onder de 

mensen van het Caribisch gebied tijdens het 

tijdperk van ontdekking door de Spanjaarden 

(begin 16e eeuw). Ze spraken over de 

herstellende krachten van het water onder 

andere in het mythische land Bimini. Op basis 

van deze vele legendes zochten 

ontdekkingsreizigers en avonturiers naar de 

ongrijpbare Fontein van de Jeugd of een andere 

remedie tegen veroudering, meestal 

geassocieerd met magische wateren. Deze 
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wateren kunnen een rivier, een bron of een 

andere waterbron zijn geweest waarvan wordt 

gezegd dat ze het verouderingsproces omkeren 

en ziekte genezen wanneer ze worden ingeslikt 

of erin worden gebaad… (einde citaat) 

 

Vaak wordt het schilderij van Lucas Cranach de 

Oude “De fontein van de eeuwige jeugd” 
getoond. Het is waarschijnlijk in 1546 

geschilderd. Het schilderij is ongetwijfeld 

interessant vanwege de gedetailleerdheid ervan. 

Bovendien vertelt het schilderij een verhaal. 

Lucas Cranach leefde van 1472 tot 1553. In 1505 

ging hij naar Wittenberg om hofschilder te 

worden van Friedrich de Wijze van Saksen.  In 

Wittenberg sloot hij vriendschap met Philipp 

Melanchthon en Maarten Luther. Voor Luther 

was hij samen met zijn echtgenote op 13 juni 

1525 getuige bij diens huwelijk met Katharina 

von Bora. We noemen dit omdat het duidelijk 

maakt dat Lucas Cranach een man was met 

aanzien en bovendien een man die ongetwijfeld 

bekend was met de ethiek van de kerk. Dat 

maakt het schilderij nog interessanter. 
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Het schilderij beeldt de fontein van het eeuwige 

leven af. Tot nu lijkt dat onschuldig maar als we 

weten dat Cupido op de pilaar staat, zou dat al 

een waarschuwing kunnen zijn. We zien een bad 

waar aan de linkerkant oude vrouwen instappen 

die er vervolgens als jonge maagden aan de 

rechterkant weer uitkomen. Enig nadenken 

brengt ons vrij snel bij het eerste probleem: op 

welke leeftijd moet je eeuwig jong zijn? 

Natuurlijk niet als baby, want altijd een baby 

blijven kan natuurlijk geen wens zijn. En dan 

bijvoorbeeld 40 jaar? Nou nee, slechte keuze. 

Als je 40 bent begin je er immers al duidelijk 

ouder uit te zien. 

Cranach maakt de oplossing duidelijk: het moet 

vooral om vrouwen gaan en de leeftijd moet 

worden teruggebracht naar die van jonge nog 

volstrekt onschuldige jonge maagden. 
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 Lucas den Oude, Fontein van de eeuwige jeugd. 

Geschilderd rond 1546. 

 

We bekijken nu een aantal details en we starten 

met de vrouw die op de rand van het bad zit en 

door een andere vrouw wordt aangesproken.  
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Als we naar haar gezicht kijken, zien we geen 

blijdschap of iets wat daarop zou lijken. 

Is er een probleem? Vertrouwt ze het niet? 

Waarom stapt die andere vrouw zelf niet in het 

bad?  Allemaal vragen waar geen direct 

antwoord op wordt gegeven. 

Het lijkt er wel op dat de geklede vrouw iets 

aanbeveelt, zo van.. stap nou toch in dat bad. 

 

Misschien voelt de vrouw op de rand van het 

bad aan dat het allemaal niet klopt, dat het te 

mooi is om waar te zijn. Of misschien heeft ze 

bange vermoedens voor het geval ze weer jong 

is? 
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Hier zien we de grote gedaanteverwisseling en 

niet alleen het uiterlijk is anders. Kijk maar eens 

naar de blik van die jonge maagden. Ze stralen 

onschuld uit. En aantal lijkt de haren nog wat te 

wassen en uiteindelijk stappen ze uit het bad. Ze 

worden direct in een tent geleid want ze 

moeten uiteraard wel goed gekleed zijn. 

 

 
 

En hier zien we waarom het uiteindelijk allemaal 

draait. Oudere mannen trekken de jonge 
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maagden de bosjes in en het lijkt niet moeilijk te 

raden wat daar gebeurt. In onze tijd zouden we 

van onvrijwillige seks spreken met als etiket 

‘verkrachting”. 
Kijk eens naar de gezichten van de jonge 

meisjes. Nergens zien we iets van “hoi dit is pas 
fijn”. Het schilderij geeft perfect aan hoe men in 
die tijd over de vrouw dacht.  

 

Het probleem van een eeuwig leven is natuurlijk 

“vanaf welke leeftijd zullen we eeuwig leven?”. 
Op erg jonge leeftijd is - zoals we eerder 

opmerkten - niet aan te bevelen; wie jong is 

heeft nu eenmaal dikwijls ondersteuning nodig. 

Misschien is 20 een goede leeftijd om eeuwig 

jong te blijven? Maar wat als papa en mama en 

opa en oma er ook zo over dachten en nu 

allemaal als jongelingen van 20 jaar oud 

rondlopen? Zo kom je snel tot onzinnige 

situaties en er kan maar één conclusie zijn: 

”eeuwig jong zijn, nou liever niet”. De gedachte 
van eeuwig jong zijn heeft bovendien een nare 

bijsmaak. Als 20 jaar een goede leeftijd zou zijn, 

betekent dit dat ouder zijn kennelijk minder is. 

Het is alsof de ouder wordende mens op de 

ladder van wenselijkheid een duidelijk lagere 
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positie inneemt. Ben jij al 50… wat jammer nou. 
Nee eeuwig jong zijn kan wel een wens zijn, 

maar het miskent het echte leven. We worden 

immers ouder en daar is niets mis mee. Ouder 

worden hoort nu eenmaal bij het leven. 

 

 

De levenstrap 

Nu een eerlijke visie op ouder worden. We 

zullen nogmaals naar een bekende afbeelding 

teruggrijpen. Nu gaat het om “de trap des 
levens”. Er zijn veel schilders die deze trap 
hebben vastgelegd. De plaat die we hier zien, is 

door een van onze zuiderburen geschilderd 

ongeveer rond 1875.  
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Deze Levenstrap of Trap des Levens bestaat in 

twee versies: een voor de man en een voor de 

vrouw. De voorstellingen geven veel meer weer 

dan alleen een beeld van kindertijd tot dood, ze 

bevatten namelijk veel informatie over 

verwachtingen, visies, normen en waarden. We 

zien eerst een wiegje afgebeeld en op een 

volgende trede staat er het kind dat aan het 

hoepelen is (toen was er nog geen iPad…). Het 
gezin staat centraal. Dat blijkt uit de volgende 

treden. Er ontstaat een huwelijk en daarna zien 

we een gezin. De afbeelding illustreert duidelijk 

dat het in die tijd de norm was om te trouwen 

en een gezin te stichten. Dan verdwijnt moeder 
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van het toneel en zien we op de hoogste trap 

een man die trots is op wat hij gepresteerd 

heeft… kijk hier sta ik. Daarna zien we het verval 
optreden. 

De onderschriften zijn interessant omdat ze een 

bepaald denken over veroudering typeren: 

 

-  Geboorte.  

- 10 jaar. Jeugd.  

- 20 jaar. Adolescentie.  

- 30 jaar. Mannelijkheid/viriel zijn 

- 40 jaar. Volwassenheid.  

- 50 jaar. Stationaire toestand.  

- 60 jaar. Afname  

- 70 jaar. Oude leeftijd.  

- 80 jaar oud. Zwakheid.  

- 90 jaar oud. Ziektes.  

- 100 jaar. God heb medelijden met mij. 

 

De typering rond 10, 20 en 30 zal waarschijnlijk 

niet verbazen. Aardig is om daarbij op te merken 

dat “mannelijkheid” in de zin van geslachtsrijp 
zijn, al op een eerder moment ligt. Hier zie je 

dus al dat de indeling wordt opgehangen aan 

wat wij maatschappelijk aanvaardbaar vinden.  

We zien ook in de plaatjes terug dat de man 
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rond zijn twintigste een vrouw vindt en rond zijn 

dertigste bezig is om een gezin te stichten. 

Opvallend dat hier op een leeftijd van 40 er 

kennelijk sprake is van volwassenheid. Het 

onderschrift bij 50 zegt niet zoveel, maar het is 

natuurlijk wel duidelijk dat hier de top bereikt 

wordt en de aanduiding “Afname” bij de leeftijd 
van 60 maakt dit nog eens extra duidelijk. Met 

70 is men in deze visie oud en dan toont de 

afbeelding een duidelijke beeld hoe de rest van 

het leven verloopt: 

- Men wordt steeds zwakker 

- Ziektes  

- God heb medelijden met mij. 

 

Vooral de fase dat men zwakker wordt en er 

steeds meer ziektes in het spel zijn, is 

herkenbaar voor ons. Maar klopt het beeld nog 

met wat wij nu ervaren? We hebben, door wat 

te stoeien met het schilderij, de nieuwe visie 

proberen weer te geven: 
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We zien dat de situatie na het vijftigste 

levensjaar zeker niet zo snel afneemt. Als we 

spreken van “60 is het nieuwe 50” dan wordt 
dat in de rechterkant van de figuur 

weergegeven. Natuurlijk lichamelijke functies 

nemen al snel af. In feite nemen die al af van 

onze twintigste verjaardag. Kijk maar eens naar 

de volgende figuur die aangeeft hoeveel 

zuurstof (VO2) onze longen  maximaal uit de 

lucht kunnen opnemen: 
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Dit brengt ons tot een van de belangrijkste 

conclusies. Voor mensen geldt dat ze in een 

maatschappij wonen waar allerlei geschreven en 

ongeschreven regels zijn en die regels bepalen in 

hoge mate waar we op de trap des levens staan. 

Bij dieren ontbreekt zoíets volledig. Daar gelden 

alleen regels als pikorde (wie is de baas) en als 

de geslachtdrift roept dan geef je als dier daar 

gehoor aan. Ieder dier wordt geboren, 

ontwikkelt zich tot een geslachtsrijp dier en 

zorgt voor de continuïteit van de soort.  

 

 

Wordt de basisindeling van ons leven anders? 

Mensen kennen een soort basisindeling voor 

hun bestaan, een indeling die we volstrekt niet 

tegenkomen in het dierenrijk: 

 

(1) je gaat naar school – (2) je gaat werken – (3) 

je gaat met pensioen 

 

Die perioden zijn ook aan levensfasen 

gekoppeld: 

(1) naar school: je bent tot de leeftijd van 16 

leerplichtig. Natuurlijk kun je veel langer 
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doorleren en in het algemeen geldt dat; hoe 

hoger je opleiding, hoe beter je vooruitzicht is 

op een goed bestaan. De vrees voor enorme 

ontslaggolven door automatisering hebben tot 

nu toe vooral betrekking op laagopgeleiden. 

 

(2) je gaat werken: om in je levensonderhoud te 

voorzien moet je gaan werken. Vroeger was het 

vooral de man die moest werken, de vrouw 

zorgde voor het gezin. Dit beeld is inmiddels 

totaal gewijzigd. Man en vrouw werken beiden 

en voor velen geldt dat alleen zo de hypotheek 

voor een eigen huis kan worden opgebracht. 

Daar komt bij dat tegenwoordig meer dan 30% 

van de ouders weer afscheid van elkaar neemt. 

Het bekende plaatje van het klassieke gezin is de 

afgelopen tijd behoorlijk veranderd. Als we dit 

beeld vergelijken met de gezinnen die we in 

Sardinië in de blauwe zone aantreffen, dan is er 

niet veel dat echt overeenkomt. 

 

(3) je gaat met pensioen. In dit plaatje betekent 

pensioen dus “niet werken” en op dit laatste 
punt zullen we in dit slotgedeelte van dit 

hoofdstuk dieper ingaan. We zullen zien dat het 

proces van steeds ouder worden al aan de gang 
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is en dat het klassieke plaatje leren-werken-met 

pensioen gaan, daarom (haast) niet meer 

houdbaar is. We zien het ook aan de positie van 

leren. Eindigde vroeger de periode van leren 

met de start van het werken, tegenwoordig is 

het beeld compleet anders. Ondergetekende 

had het genoegen om de Open Universiteit van 

het begin af aan te mogen opbouwen. Het 

gegeven “een leven lang leren” was toen eerder 
een politieke kreet. Maar in werkelijkheid 

bestond het nauwelijks. De kracht van de Open 

Universiteit bestond veel meer uit het bieden 

van een tweede kans dan te fungeren als 

opleider voor een leven lang leren (Engels: 

continuous education). De Open Universiteit 

startte in 1985.  

Nu is de toestand definitief anders. Levenslang 

leren is voor bijna ieder groot bedrijf een 

noodzaak. Grote organisaties maken gebruik van 

aanbieders van online leren om de kennis van 

hun werknemers op peil te houden.  

 

 

Lynda Gratton en Andrew Scott: The 100-year 

live 
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In 2016 publiceerden Lynda Gratton en Andrew 

Scott het boek “The 100-year life”. Het boek 

sloeg direct in als een bom en werd vrij snel 

daarna in vele talen vertaald.  

De reden: voor het eerst werd duidelijk gemaakt 

dat we al vrij snel die gemiddelde leeftijd van 

100 zullen bereiken en het oude plaatje van: 

leren – werken – met pensioen gaan, is dan niet 

langer houdbaar.  

 

Lynda Gratton staat bekend als een van de 

meest invloedrijke denkers op het gebied van 

personeelsmanagement (in het Engels 

uitgedrukt met de wat cryptische omschrijving 



 

48 

 

Human Resource Management: HRM). Zij was 

op het moment van schrijven van het boek 

hoogleraar bij de hoog aangeschreven ‘London 
Business School’. Andrew Scott was op dat 
moment tevens hoogleraar aan die instelling. Hij 

had zich tot die tijd vooral beziggehouden met 

de korte en lange termijn- krachten die invloed 

hebben op overheden en het bedrijfsleven. 

 

Gratton en Scott maken een aantal opvallende 

statements. We zullen de belangrijkste in het 

kort beschrijven: 

 

1. We leven langer als gevolg van allerlei 

effecten. In feite gaat het hier om dezelfde 

argumenten die Rudi Westendorp aanhaalt: de 

betere voorzieningen, de belangrijke stappen 

die wetenschap en techniek hebben gemaakt, 

de betere voorlichting, enz. enz.  

 

2. Nu we gemiddeld langer leven, heeft dat ook 

impact op de economie. Je kunt hierbij 

allereerst denken aan de pensioenvoorziening. 

Naarmate we langer leven, zal er langer betaald 

moeten worden voor onze pensioenvoorziening. 

Dat legt een financiële druk op het stelsel. 
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Overigens zijn we daar nu al getuige van. De 

slechte indexering van pensioenen is een teken 

aan de wand en dat brengt met zich mee dat 

steeds meer gepensioneerden nadenken over 

een  nieuwe bron van inkomsten, ook na hun 

pensionering. Gratton en Scott stellen duidelijk 

dat het oude patroon – leren, werken, pensioen 

– niet meer werkt en dat er dus bijstellingen 

komen onder druk van economische wetten. 

 

3. Werkzaamheden zullen veranderen onder 

invloed van kunstmatige intelligentie. De 

belangrijkste wijziging die deze eeuw kenmerkt, 

zal volgens de meeste experts samenhangen 

met de opkomst van de kunstmatige 

intelligentie (Engels: artificial intelligence AI). 

Niet alleen zal ons denkwerk tijdens het 

uitvoeren van beroepen voor een deel worden 

overgenomen. In bepaalde situaties zal AI ook 

tot betere resultaten komen. Nu al zien we dat 

bepaalde diagnoses bij oogziekten beter met 

behulp van AI-technieken gesteld kunnen 

worden dan met het blote oog van de oogarts. 

We zullen op dit punt terugkomen als we het 

hebben over de zogenaamde 21ste -eeuwse 

vaardigheden. 
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4. Andere kennis als technische kennis wordt 

steeds belangrijker. Hierbij wordt vooral 

gerefereerd aan zelfkennis en eigen regie. We 

zullen zien dat bij de omschrijving van de 21ste -

eeuwse vaardigheden dit een van de meest 

belangrijke punten is. In feite wordt aan 

zelfkennis het begrip eigen regie gekoppeld: 

beslissingen nemen waarvan je weet dat die 

belangrijk voor je zijn. Ook na je pensionering 

zul je beslissingen moeten nemen die bepalend 

zijn voor nog veel jaren in je leven. Eigen regie is 

een soort tegenhanger van “je omgeving beslist 
het wel voor je”.  
 

5. Alle genoemde factoren bepalen dat je 

anders gaat denken over het leven na je 

pensioen. Je gaat kijken naar kansen, je gaat 

kijken naar wat je eventueel moet doen voor 

een gezonde financiële situatie en je moet kijken 

naar wat je moet doen voor je gezondheid.  

 

In een samenvatting van het boek ( lifebook.org 

) zien we de volgende slotconclusie, een 

conclusie die we graag overnemen: 
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Mensen zullen langer en gelukkiger leven vol 

nieuwe en opwindende kansen. Maar een 

hogere levensverwachting brengt veel 

verschillende uitdagingen voor de samenleving 

met zich mee. Het standaard levenstraject van 

naar school gaan, werken en genieten van 

pensioen is minder relevant geworden, terwijl 

experimenteren en zelfregie juist grotere 

betekenis krijgen. Waardevol advies: bouw 

gezonde relaties op. Gezonde relaties en 

vriendschappen, zijn uiterst belangrijk voor 

vitaliteit en welzijn. Nieuwe mensen ontmoeten, 

of het nu in de sportschool is of in een andere 

context, is essentieel, vooral als we van plan zijn 

100 jaar te leven. Complexe sociale situaties 

kunnen vriendschappen versterken en kunnen 

ons helpen meer energie en tijd te investeren in 

de interactie met de mensen om ons heen. 

 

Wie dit leest herkent duidelijk een aantal 

karakteristieken van de blauwe zones en dat 

verbaast ons uiteraard niet. 
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Een ervaring  

Aan het slot van dit hoofdstuk voel ik ook sterk 

de behoefte om mijn eigen ervaring op dit 

gebied te noemen. Tijdens mijn “werkzame 
leven” was ik achtereenvolgens onderzoeker, 

hoogleraaraan de Open Universiteit en Decaan 

bij Universiteit Maatsricht. Na afscheid van de 

universiteit te hebben genomen (pensioen) heb 

ik een poos part time direct onder de directie 

gewerkt bij een groot Iers bedrijf met de naam 

CRH. Op dat moment had dat bedrijf 90.000 

mensen op de payroll staat en ze hadden zo’n 
5000 bedrijven onder hun vleugels. Daar werd ik 

geconfronteerd met de vraag om opleidingen te 

maken voor de zogenaamde high potentials, 

mensen die straks de top van bedrijven zouden 

moeten bezetten. Kortom, dit was de eerste 

fase waarbij het voor mij fijn was om door te 

gaan met werken. Daarnaast pakte ik mijn oude 

hobby op: maken van cursussen en schrijven van 

boeken. Ik had al jaren daarvoor een bedrijf 

opgestart onder de naam “Albert Sickler” en 
produceerde o.a. voor de HEMA cd’s om talen te 
leren. Samen met mijn compagnon Hans 

Schuurmans leidde dat tot de oprichting van 

SkillsTown een online opleidingsinstituut met 
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bijna een half miljoen cursisten. SkillsTown is in 

2021 aan NCOI verkocht en in het contract liet ik 

opnemen dat ik de vrijheid moest hebben om 

met een nieuwe onderneming door te gaan: 

60PlusPlaza. Dus op 76-jarige leeftijd startte ik 

een nieuwe onderneming omdat ik vond dat er 

weinig “leuks en belangrijks” was voor de groep 

ouderen. Veel mensen vragen dan; “werk jij 
nog?”. En in die vraag ligt de dramatiek besloten 
van hoe mensen denken.  Mensen denken in 

termen van werken en niet werken en het 

gebruik van die termen is fnuikend als het gaat 

over de invulling van je eigen toekomst. Bezig 

zijn is wellicht een veel betere aanduiding, of 

nog beter, met plezier bezig zijn. We zullen in 

hoofdstuk 4 zien hoe belangrijk het is om met 

plezier in het leven te staan, een positieve 

instelling te hebben en te genieten waar dat 

kan. En ook het anders denken over begrippen 

als gezondheid en zingeving maken het leven 

beter. Ik merk de kentering in het denken bij 

jongeren op dit gebied.  Vooral door gesprekken 

die ik heb met mijn beide zonen en 

kleinkinderen. Ik merk daarbij ook hoeveel 

rijkdom uit dat nieuwe denken te halen is. Ik 

kom er in hoofdstuk 4 nog uitgebreid op terug 
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omdat ik vermoed dat dit nieuwe denken een 

soort tegenwicht geeft tegen het wegvallen van 

de traditionele geloofsbelevenis. 

 

Dan zijn er nog een aantal punten die me 

opvallen: 

- Alle aanbieders van onderwijs bij het 

bedrijfsleven bieden onder het label “een 
leven lang leren” alleen maar cursussen 
aan om tot meer productiviteit te komen. 

Pas een aantal jaren geleden zien we dat 

er ook cursussen zijn bijgekomen op het 

gebied van gezondheid (de meeste zijn 

overigens ongeschikt voor oudere 

werknemers). Maar het meest 

opmerkelijke is dat cultuur kennelijk niet 

bestaat. Bij de start van de Open 

universiteit was cultuur het meest 

gevolgde onderwerp. Vooral door 

ouderen die – ik geef het maar als volgt 

aan –die het fijn vonden om zich weer te 

kunnen ontplooien, om weer “een meer 
complete mens” te zijn. 

- Het is in feite volstrekt onjuist dat het 

bedrijfsleven ons voorspiegelt om een 
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leven lang te leren en daarbij cultuur 

vergeet. 

-   

Ik ben er van overtuigd dat de combinatie van  

(1) veel langer leven;  

(2) het nieuwe denken dat we nu bij de 

jongeren zien; 

(3) de opkomst van AI. 

 

onze maatschappij ingrijpend verandert. Veel 

werk zal dan plaatsmaken voor “fijn bezig zijn”. 
AI biedt die mogelijkheid volop. Bedrijven zullen 

zich realiseren dat er voor velen niet meer een 

harde finishlijn is waarachter zich het 

zogenaamde pensioen bevindt. Bedrijven gaan 

de mens weer herkennen… Toch een mooi einde 
voor dit gedeelte! 
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De 21ste -eeuwse vaardigheden en wat dit 

betekent voor ouderen 

Het begrip 21ste -eeuwse vaardigheden heeft de 

laatste jaren een enorme impact gehad op ons 

reguliere onderwijs en het onderwijs dat 

bedrijven aan hun werknemers aanbieden. 

Vooral vanuit de OESO (Organisatie voor 

Economische Samenwerk en Ontwikkeling) is er 

een geweldige lobby ontstaan om deze 

vaardigheden te promoten. Uitgangspunt: onze 

economie gaat alleen goed als werknemers in 

ieder geval over een bepaalde set vaardigheden 

beschikken. En natuurlijk doelen ze dan op die 

21ste -eeuwse vaardigheden. Laten we er dieper 

op ingaan. 

 

1 De werkende wereld is enorm veranderd of 

staat op een aantal punten duidelijk te 

veranderen 

De wereld die we hier voor het gemak 

aanduiden als “de  werkende wereld” is de 
afgelopen decennia is enorm veranderd. Kijk 

maar eens naar deze twee plaatjes. 
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Links zien we een kantoor van een 

verzekeringsmaatschappij rond 1950. Iedereen 

zit keurig achter zijn bureau en voert de 

opgelegde taak uit. De computer moet nog zijn 

intrede doen. Nu meer dan een halve eeuw later 

is het beeld totaal anders. We zien geen zalen 

meer met mensen die allemaal dezelfde taak 

uitvoeren. Als we nu bij hetzelfde bedrijf kijken, 

zien we mensen vergaderen om te zien hoe 

bijvoorbeeld de dienstverlening van hun 

organisatie verbeterd kan worden. Alle 

standaardtaken die vroeger met de hand 

werden uitgevoerd, worden nu met computers - 

doorgaans verbonden met internet – 

uitgevoerd. Was men rond 1950 nog onmondig, 

nu geldt  

- dat je creatief moet zijn; 

- dat je goed moet kunnen communiceren 

- dat je een goed beeld van de digitale 

wereld moet hebben.  
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Als je direct na de Tweede Wereld Oorlog 

geboren bent, ben je toeschouwer van dit 

proces. Maar voor wie na de eeuwwisseling is 

geboren ligt het anders. De digitale wereld is 

een werkelijkheid. We hebben smartphones en 

tablets. We communiceren met iedereen in de 

wereld en mannen en vrouwen werken samen 

om rond te komen. En wie rond 2000 geboren 

is, zal ook – gemiddeld genomen – een ander 

arbeidspad ervaren. We wisselen sneller van 

baan, de grenslijn om werkelijk op te houden 

met werken (pensioen) vervaagd steeds meer. 

Natuurlijk, stel dat we gemiddeld 100 jaar 

worden en de pensioen leeftijd ligt op 70 jaar 

dan hebben we nog 30 jaar te gaan! 

En zoals eerder aangegeven: de meeste 

futurologen zien AI als belangrijkste 

smaakmaker voor de veranderingen van in deze 

eeuw:  

- Gebruik van robots waardoor veel 

routinematig werk uit handen genomen 

zal worden. Maar ook specialistische 

werkzaamheden zullen door AI ingrijpend 

veranderen; 
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- Gebruik van AI bij het ontrafelen van 

DNA-ketens met enorme gevolgen. In het 

laatste hoofdstuk komen we nog 

uitgebreid op dit ontrafelen van DNA 

terug. 

De opmars van AI zal in ieder geval betekenen 

dat de invulling van veel werkzaamheden zal 

veranderen en in combinatie met de 

betaalbaarheid van de pensioenen, zal dat een 

impact in ons leven hebben. We zullen voor een 

deel door moeten blijven leren (levenslang leren 

is nu een werkelijkheid) en het begrip pensioen 

krijgt daarmee een andere inhoud: van stoppen 

met werken naar werkzaamheden uitvoeren die 

passen.  
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er zien we een schematische weergave van 

deze 

vaardigheden (bron: curriculum.nu). Het schema 

werd gebruikt door een commissie die ons 

onderwijs moest herzien. Het is duidelijk dat 

deze 21ste -eeuwse vaardigheden iedereen 

aangaan die mee wil komen in deze eeuw en het 

gaat daarbij niet alleen om onze leerlingen op 

school.  

We merken daarbij allereerst op dat de 

belangrijkste “skill” niet in dit plaatje staat en 
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dat is, mee kunnen gaan met de digitale wereld 

zoals die zich ontwikkelt:  

- apps kunnen gebruiken 

- digitaal kunnen communiceren 

-  geen problemen hebben om nieuwe 

technieken aan te leren. 

 

Wat zien we wel in de figuur? We zien een 

driedeling in: 

 

1. denken en handelen: creatief kunnen 

denken, probleemoplossend kunnen denken en 

kritisch kunnen denken. Verwar het begrip 

probleemoplossend denken niet met het 

kunnen oplossen van ingewikkelde logische 

puzzels. Het gaat veel eerder om een probleem 

te kunnen onderverdelen in subproblemen om 

zodoende tot een oplossing te komen. Denk als 

voorbeeld maar eens aan het organiseren van 

een straatfeest. De subproblemen zijn dan: 

waar, wanneer, wie doet ermee, wie helpt, enz. 

Dat is oplossend gericht denken. Het begrip 

kritisch denken is vooral naar voren gekomen 
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door een begrip dat helaas nauw verweven is 

met digitale communicatie: nepnieuws. 

 

 

2. manieren van omgaan met anderen: in een 

wereld waarbij bijna alles wordt overgenomen 

door computers en robots, krijgt het menselijke 

contact een extra accent. Hier staan een drietal 

onderwerpen centraal: communiceren, 

samenwerken en kunnen omgaan met 

diversiteit. We denken dat dit onderdeel vooral 

veel ouderen zal aanspreken. Ouderen hebben – 

we hebben het woord nog niet eerder genoemd 

– levenswijsheid. Dat is van belang als ouderen 

bijvoorbeeld hulp bieden. We vermoeden dat 

gezien de steeds grotere vraag voor 

ouderenzorg, ouderen hier zelf een belangrijke 

factor in gaan spelen.  

 

3. jezelf kennen: hierbij worden de volgende 

deelonderwerpen genoemd: 

- ondernemend denken en handelen.  

- oriëntatie op je studie en je loopbaan. 

Voor diegene die inmiddels pensioen 

genieten houdt dat vooral in dat je zicht 

moet hebben op wat je nog goed zou 



 

63 

 

kunnen doen om eventueel extra 

inkomsten te genereren. Hierbij gaan we 

weer van de gedachte uit dat ouderen 

(lees: reeds gepensioneerden) toch nog 

voor een deel aan extra inkomsten willen 

(of moeten?) komen om goed rond te 

komen. We hebben zojuist al de 

mogelijkheid genoemd om taken uit te 

voeren in de ouderenzorg. We denken 

bijvoorbeeld dat veel 65 tot 70-jarigen 

uitstekend alleenstaande ouderen van 

hoge leeftijd kunnen begeleiden, vooral 

ouderen die slachtoffer dreigen te worden 

van eenzaamheid. 

- zelfregulering. Een ander woord dat we in 

dit verband veel tegenkomen is zelfregie: 

zelf kunnen beslissen wat je wil doen in het 

kader van je levenssituatie.  

 

 

Slotconclusies 

We zijn dit hoofdstuk begonnen met de 

overweging dat we niet eeuwig jong zullen zijn, 

maar dat we moeten accepteren dat we oud(er) 

worden. In dit boek gaan we ervan uit dat velen 

straks 100 jaar oud worden. Volgens Lynda 
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Gratton en Andrew Scott staat de periode 

waarin het normaal is om 100 jaar te worden nu 

al voor de deur. Met pensioen en dan nog 30 

jaar achter de geraniums, is een beeld dat dan 

niet meer opgaat. Voor velen zal dat wennen 

zijn, maar we moeten ons realiseren dat 

maatschappelijke processen veranderen, dat de 

positie van ouderen verandert en dat je daar 

maar beter eens goed over kunt nadenken. We 

hebben in het voorafgaande in ieder geval 

hiervoor al de nodige aanknopingspunten 

gegeven. 
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3 Hoe oud worden dieren? 

 

Recent is er bij IJsland een Groenlandse haai 

ontdekt die vermoedelijk 400 jaar oud is 

geworden. De Groenlandse haai met de Latijnse 

benaming Somniosus microcephalus, is een 

kraakbeenvis uit de familie van de somniosidae 

(sluimer- of ijshaaien). Daarmee zou dit dier 

verreweg de oudste vertebraat (gewerveld dier) 

zijn die de wereld kent. Onderzoekers uit 

Denemarken bestudeerden in totaal 28 

Groenlandse haaien.  

 

 
 

De Groenlandse haai jaagt vooral op vis, maar 

ook op zeehonden, poolberen, elanden en 

rendieren. Inderdaad er is zelfs een rendier in 

een maag van zo’n ijshaai gevonden. Het lijkt 
moeilijk voorstelbaar hoe zo’n dier een eland 
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vangt. Op YouTube kan men zien hoe een 

Groenlandse haai een eland te grazen heeft 

genomen en op de kust aan het overgeven is… 
deze maaltijd was iets teveel voor het dier. 

Waarschijnlijk had de haai de eland te pakken 

genomen terwijl deze voor de kust aan het 

zwemmen was. 

Nog een opvallende ontdekking: het blijkt dat de 

vrouwtjes van deze kraakbeenvis pas 

geslachtsrijp worden als ze rond de 130 jaar oud 

zijn. De Groenlandse haai groeit maar heel 

langzaam; ongeveer een centimeter per jaar. 

Uiteindelijk kunnen ze meer dan vijf meter lang 

worden. Wat een vreemd idee… 400 jaar oud. 
Dat zou betekenen dat als deze haai in 2020 

overleden zou zijn, het dier rond 1620 geboren 

is, Dus nog voor er aan de tachtigjarige oorlog 

met Spanje een eind was gekomen. Dat was 

immers pas in 1648. Pas rond 1750 was dit dier 

geslachtsrijp. dus nog vóór de Franse revolutie 

was uitgebroken. Met recht kunnen we stellen 

dat onze vis een lange jeugd heeft gehad. 

 

De foto toont deze bijzondere haai. We zien zijn 

heldere ogen. Daarbij tekenen we wel aan dat 

volgens onderzoek de ogen van een haai niet zo 
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goed zijn. Onderzoekers gaan ervan uit dat dit 

dier die uitzonderlijk hoge leeftijd bereikt door 

diep in de zee in zeer koud water te zwemmen. 

Dat betekent namelijk ook dat 

stofwisselingsprocessen uitermate traag zullen 

verlopen. De hartslag van de haai is zeer laag, 

zo’n 12 slagen per minuut. 
 

Natuurlijk vraag je je af hoe wetenschappers die 

leeftijd hebben kunnen vaststellen. Welnu dat 

gebeurt via de zogenaamde radioactieve 

koolstofmethode. Hierbij gaat men uit van 

koolstof dat zich in de ooglens van het dier 

bevindt. De radioactieve koolstofmethode is een 

methode die vooral impact heeft gehad bij 

ouderdomsbepalingen in de archeologie.  

De methode werd bedacht door Willard Libby. 

Het belang van deze vinding komt o.a. tot uiting 

door de Nobelprijs die Libby in 1960 ontving. 

 

Het is interessant om de levensverwachting van 

dieren te bekijken, te beginnen met de 

gewervelde dieren om te zien of we hier iets 

meer uit kunnen afleiden.  

Het volgende dier dat we behandelen is de muis. 

Een gewone huis, tuin- en keukenmuis leeft 
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ongeveer drie jaar. De bosmuis kan achttien 

maanden oud worden, maar wordt gemiddeld 

maar 3 maanden oud. Meer let op, in 

gevangenschap kan deze muis meer dan vier 

jaar worden. Het maakt inderdaad veel verschil 

of we naar muizen in gevangenschap kijken of 

muizen in het wild. Misschien verwachtte je het 

niet, maar in gevangenschap zullen muizen 

langer leven omdat ze dan niet ten prooi kunnen 

vallen aan andere dieren die graag muizen eten. 

Denk bijvoorbeeld maar eens aan katten en 

poezen, maar ook roofvogels, marters en 

slangen houden van muizen. 

De hartslag van muizen is ongeveer 10 maal zo 

hoog als die van de mens. Ze halen een hartslag 

van 600 slagen per minuut. Als het totaal aantal 

hartslagen maatgevend zou zijn voor de 

levensverwachting, zou de mens ongeveer 4 x 

10 = 40 jaar worden. Kortom de formule met het 

totaal aantal hartslagen lijkt niet geheel 

onredelijk. We noemen dit omdat er onderzoek 

is gedaan naar de vraag of het totaal aantal 

hartslagen bij een gewerveld dier op een 

bepaalde manier maatgevend zou kunnen zijn 

voor zijn levensverwachting. Een olifant kan 50 

tot 60 jaar worden, en telt in zijn leven evenveel 
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hartenkloppingen als de muis. Er is in ieder geval 

een duidelijke trend: hoe groter het dier, hoe 

langzamer de stofwisseling verloopt en hoe 

ouder het wordt. Maar op de deze regel bestaan 

ook uitzonderingen.  

In laboratoria waar men de levensverwachting 

van dieren bestudeert, zijn muizen favoriete 

proefdieren: ze lijken als vertebraat in een 

aantal opzichten op de mens, maar gezien de 

veel kortere levensduur kan men snel de invloed 

van allerlei factoren bestuderen. De huismuis 

plant zich razendsnel voort als de 

omstandigheden gunstig zijn. Gedurende een 

jaar kan de muis meerdere nesten met grote 

worpen krijgen en de jongen zijn al na enkele 

weken geslachtsrijp. De huismuis zou zichzelf 

tegen inteelt beschermen doordat de muis 

naaste familieleden herkent aan de geur van 

bepaalde eiwitten in de urine. 

De volgende tabel toont nog een aantal 

vertebraten met de daarbij behorende 

levensverwachting. Daarbij merken we op dat 

het vaststellen van de maximale leeftijd bij een 

dier best ingewikkeld kan zijn. Soms zijn er 
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aanknopingspunten zoals het aantal ‘jaarringen’ 
dat men kan waarnemen bij de schubben van 

vissen. Een van de redenen waarom vogels in 

het wild geringd worden, heeft te maken met 

het inschatten van de leeftijd wanneer zo’n 
vogel later wordt teruggevonden. Veel gegevens 

zijn gebaseerd op de bereikte leeftijd in 

gevangenschap. In de vrije natuur is de 

leeftijdsverwachting van dieren altijd minder 

hoog omdat – we stelden het al eerder - er meer 

kans is dat ze ten prooi vallen. Bij dieren is het 

sterftecijfer onder de jongen hoog, ze sterven 

dus nog voor ze geslachtsrijp zijn. Volwassen 

dieren hebben per definitie een hogere 

levensverwachting.  

Hier een tabel met enkele voorbeelden. 

 

dier levensverwachting 

(in jaren) 

olifant 80 

papagaai 50 
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schildpad 100 - 150 

ree 15 

orang-oetang 60 

chimpansee 30 - 60 

leeuw 30 

 

Bij reptielen liggen de leeftijden gemiddeld 

genomen lager. Zo leeft de kikker zo’n 10 jaar en 
de hagedis zo’n 7 jaar. De schildpad leeft wel 
opvallend lang. 

Bij insecten komen we zeer korte 

leeftijdsverwachtingen tegen en soms zien we – 

naar menselijke maatstaf – bizarre situaties. Wat 

te denken van bepaalde spinnensoorten: de 

paring is voor de mannetjesspin een gevaarlijke 

zaak omdat de kans groot is dat hij direct daarna 

wordt opgegeten door het vrouwtje. Het opeten 

van het mannetje na de paring is bij meerdere 

spinnen beschreven en komt ook voor bij 
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bijvoorbeeld de bidsprinkhaan. De meeste 

spinnen leven slechts enkele jaren. 

De eendagsvlieg is – zoals de naam al aangeeft – 

een bijzonder geval.  

 

 

Eendagsvliegen (ook wel haften genoemd) 

verblijven het grootste deel van hun leven als 

larve in het water. Het kan daarbij om een 

periode van wel een jaar gaan. Het leven van de 

eenmaal ontpopte eendagsvlieg staat verder 

volledig in het teken van de voortplanting. Ze 

nemen dan geen voedsel meer op. De vrouwtjes 

van sommige soorten kunnen bovendien niet 

eens eieren leggen: ze laten zich na bevruchting 

stervend op het water vallen als ging het om een 

“voeelpakketje” (zie foto). De levensduur van de 
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volwassen eendagsvlieg bedraagt enkele uren 

tot enkele dagen. 

We komen nu toe aan de belangrijkste 

conclusie: de zingeving van alle dieren wordt 

bepaald door instinct: zorg voor het 

voortbestaan van de soort. Er is een bepaalde 

periode waarin het dier geslachtsrijp wordt en 

vervolgens wordt gehoor gegeven aan de eis om 

voor het voortbestaan van de soort te zorgen. 

Hierna neemt de slijtage toe, kortom daarna 

start de periode van veroudering. Men dacht 

eerst dat insecten nauwelijks waarneembaar 

verouderen. Maar dat blijkt absoluut niet waar. 

Op de site “hoe oud worden insecten?” 
(https://www.eoswetenschap.eu ) lezen we: 

Een opmerkelijk onderzoek in dit vakgebied loopt 

al enige tijd aan de University of Exeter. De 

Britse biologen volgen al meer dan tien jaar het 

wel en wee van een populatie veldkrekels. Het 

studiegebied ligt niet in Groot-Brittannië, maar 

betreft een weide in het noorden van Spanje.  

Hier wordt ieder exemplaar van 

de veldkrekel individueel gemerkt en in heuse 

bigbrotherstijl gevolgd met een netwerk van 
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maar liefst 140 videocamera’s. Dat levert een 

schat aan informatie op over overleving en 

gedragsvariatie. Bij veldkrekels zijn beide 

geslachten erg territoriaal en verdedigen ze hun 

plekje rond een holte die als schuilplaats geldt. 

De vegetatie voor de holte vreet het mannetje 

weg, want op deze arena zal het tsjirpen. Hun 

studie toont overtuigend dat oudere mannetjes 

op dat vlak minder goed presteren. Maar er is 

veel variatie. Zo zagen de onderzoekers dat het 

leeftijdsgebonden verval in zangprestaties 

verschilde tussen jaren.  

We zullen er niet verder op ingaan maar 

constateren dat dieren verouderen. Met de 

kennis die we nu over DNA hebben, kunnen we 

ook beter aangegeven wat die veroudering 

inhoudt. De details bewaren we voor het laatste 

hoofdstuk.  

 

Regeneratievermogen 

Een belangrijk punt met betrekking tot het 

begrip veroudering, is het vermogen om 

beschadigingen van het lichaam zelf te 

herstellen. Als je een wondje hebt, herstelt het 

lichaam de beschadigde huid. Dat is een proces 
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dat vanuit het lichaam zelf plaatsvindt. 

Wetenschappers zijn het er over eens dat inzicht 

in dit regeneratievermogen veel inzicht geeft in 

verouderingsprocessen 

Bij sommige dieren is sprake van een 

opmerkelijk regeneratievermogen. Sommige 

hagedissen hebben de mogelijkheid om hun 

staart los te laten als een roofdieren in die staart 

bijt.  

 

Op deze wijze kunnen ze alsnog vluchten. 

Omdat deze verdediging zo belangrijk en 

doeltreffend is, regenereren deze hagedissen 

hun staart. De  staart zal niet meer voor 100% 

gelijk zijn aan die oude staart, maar toch… 
Mensen kennen die mogelijkheid niet. Als je 

bijvoorbeeld een duim door een ongeluk 

verliest, zal er echt geen duim meer aangroeien. 
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Het meest opmerkelijke regeneratievermogen 

toont de zoetwaterpoliep met de naam hydra. 

Die naam is ontleend aan de Griekse sage over 

het veelkoppige monster Hydra van Lerna. In die 

sage ging het om een veelkoppig monster dat 

moeilijk te verslaan was, omdat elke kop die van 

het lichaam werd afgeslagen, telkens dubbel 

aangroeide. Over regeneratievermogen 

gesproken… 

 

 

De hydra (zie foto) kent dus een bijzonder 

regeneratievermogen.  

In Wikipedia lezen we: 
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Biologen zijn bijzonder geïnteresseerd in hydra 

vanwege hun regeneratieve capaciteit: ze 

verouderen niet en sterven niet door ouderdom. 

In 1998 beweerde Daniel Martinez in 

Experimental Gerontology dat hydra biologisch 

onsterfelijk zijn. Nader onderzoek lijkt deze 

stelling te bevestigen.  Hydra stamcellen hebben 

de mogelijkheid zich onbeperkt te hernieuwen.  

We zullen er niet dieper op ingaan want in alle 

gevallen zal duidelijk zijn dat ook hier DNA de 

sleutel vormt tot meer inzicht. Natuurlijk er zijn 

een aantal algemene inzichten, zoals grote 

dieren met een langzame hartslag leven in het 

algemeen langer dan kleine dieren met een 

snelle hartslag. We noemden dit punt al bij de 

vergelijking van de Groenlandse haai en de muis. 

Overigens merken we hier op dat we in dit 

hoofdstuk slechts een gering aantal dieren 

hebben genoemd die interessant zijn in relatie 

tot hoe oud een dier kan worden. Voor een 

uitgebreide behandeling verwijzen we graag 

naar het boek van Nicklas Brendborg met de 
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titel “Onsterfelijke kwallen & eeuwenoude 
haaien” (Fontaine uitgevers). In dit boek worden 
nog veel meer interessante dieren ten tonele 

gevoerd zoals de naakte molrat. Een volwassen 

naakte molrat weegt ca. 35 gram, maar terwijl 

de muis die ongeveer hetzelfde gewicht heeft 

zo’n 4 jaar oud wordt, kan deze molrat zo’n 30 
jaar oud worden. Bovendien, dat maakt de 

molrat extra interessant, kanker komt bij dit dier 

alleen bij hoge uitzondering voor. Brendborg 

schrijft bovendien over een aantal interessante 

kwallen die in staat zijn weer in een poliepje te 

veranderen als ze zich bedreigd voelen. 

Dan is er nog een punt dat opvalt. Voor vrijwel 

alle levende organismen geldt dat het leven 

gericht is op voortplanting. Bij de mens is dat 

niet anders, maar de mens heeft zich bijna 

losgerukt van die biologische wet. De mens 

heeft bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen 

bedacht die zo’n basisschema in de kern raken. 
Tijd om eens te kijken naar hoe de mens zich 

van andere dieren onderscheidt. 
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De mens met het dier vergelijken 

Dit is het enige hoofdstuk waarbij we de mens 

met het dier vergelijken. We hebben zojuist naar 

verschillen in levensverwachting gekeken en 

naar een mogelijke relatie met het aantal 

hartslagen. Dat alles in de hoop om zo tot 

belangrijke inzichten te komen. Vervolgens 

hebben we geconstateerd dat het alleen naar 

die levensverwachting kijken, ons nauwelijks 

aanknopingspunten biedt die ons verder 

brengen. En als er iets interessants te 

constateren valt, komen we uit op: 

- (1) de chemische binding die met de 

afkorting DNA wordt aangegeven en  

- (2) de processen die in de cel 

plaatsvinden.  

 

Dat is overigens niet vreemd want de 

belangrijkste overeenkomst tussen mens, dier 

en zelfs de plant, is dat de cel de 

basisbouwsteen is en dat alle eigenschappen 

van de soort zijn vastgelegd in de zogenaamde 

chromosomen. Chromosomen zijn in feite de 

opslagplaatsen van DNA. Bij de mens treffen we 
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2 x 23 chromosomen aan en bij bijvoorbeeld de 

muis gaat het om 2 x 20 chromosomen. We 

zeggen ook wel dat in het DNA alle erfelijke 

eigenschappen zijn opgeslagen. Elke cel bevat 

ongeveer 2 meter DNA en dat betekent dat er 

ongelooflijk veel gecodeerd is. Een stukje DNA 

dat verantwoordelijk is voor een erfelijke 

eigenschap noemen we een gen. Mensen 

hebben meer dan 20.000 genen. Overigens 

komt de helft van de genen van je biologische 

moeder en die andere helft van je biologische 

vader. Het resultaat is weer een uniek mens; jij 

dus. Procentueel zijn de verschillen tussen het 

DNA van verschillende mensen erg klein: 99,9% 

is gelijk. En als we het DNA van de mens met dat 

van een chimpansee vergelijken is ongeveer 90 – 

95% gelijk.  

 

De eerste keer wat theorie waarbij we het wel 

eenvoudig proberen te houden. 

We kunnen er dus niet omheen. Als we meer 

willen weten over factoren die de leeftijd 

bepalen dat zullen we echt iets meer moeten 

weten over de cel. 
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De figuur toont de cel met de celkern. Deze kern 

bevat de zogenaamde chromosomen: figuurtjes 

die in het plaatje op de letter X lijken. We weten 

dus dat genen de erfelijke eigenschappen 

bepalen, bijvoorbeeld of je blauwe ogen kunt 

krijgen. Nogmaals, een gen is een stukje 

materiaal op het chromosoom, waarmee 

organismen erfelijke eigenschappen doorgeven 

aan hun nageslacht. Genen zijn dus onderdeel 

van chromosomen en bestaan uit stukken DNA.  

 

Als we naar opbouw van de chromosomen 

kijken zien we ook histonen. De histonen zijn in 

de figuur aangegeven met 4 bolletjes. We zien in 

de figuur ook hoe zo’n lange DNA-keten om een 

histon is gewikkeld. Waarschijnlijk is dit voor 

velen al een behoorlijk lastig verhaal. Onthoud 

in ieder geval dat chromosomen die lange 
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ketens DNA bevatten en daarmee onze erfelijke 

eigenschappen.  

 

In het plaatje is tevens een gedeelte van het 

DNA uitvergroot. De in elkaar gedraaide spiraal 

wordt dubbele helix genoemd en we zien 

allerlei bruggetjes die deze helix bij elkaar 

houden. Die bruggetjes hebben in het plaatje 

een bepaalde letter (A,C,T of G)  en iedere letter 

komt met een chemische binding overeen. De 

namen van die bindingen zijn voor ons verhaal 

uiteraard totaal irrelevant. De bruggetjes 

vormen in feite de code die in het DNA is 

opgeslagen. Zo’n code kunnen we dus noteren 
als een reeks letters bijvoorbeeld ATTCPAGTG… 
enz.. Ook een chemische binding die veel op 

DNA lijkt en die we RNA noemen speelt een 

hoofdrol. RNA zorgt o.a. voor het “uitlezen van 
de codes van het DNA en het aansturen van 

processen om bepaalde eiwitten  (proteïnen) te 

produceren.  

 

Het is op dit punt aangekomen goed om op te 

merken dat het bestuderen van veroudering bij 

dieren geweldig veel informatie oplevert. Een 

van de belangrijkste punten daarbij is of de 



 

83 

 

mechanismen die verantwoordelijk zijn voor 

veroudering bij het dier, vergelijkbaar zijn met 

die van de mens en dat blijkt inderdaad zo te 

zijn. Zelfs de plant kan hier genoemd worden. 

Ook planten verouderen en ook planten hebben 

cellen. 

 

Misschien duizelt het nu, maar het algemene 

beeld dat we schetsen is duidelijk. 

Wetenschappers zijn bij wijze van spreken in de 

cel gedoken en zoeken naar allerlei chemische 

bindingen en processen die op een of andere 

wijze in verband staan met 

verouderingsprocessen. Het herkennen van die 

bindingen en de daaraan gekoppelde processen 

biedt ook de mogelijkheid om tot ingrepen te 

komen in de hoop veroudering te vertragen, te 

stoppen, ja misschien zelfs wel om veroudering 

bij wijze van spreken terug te draaien. 

Nogmaals, onderzoek naar die processen bij 

dieren is daarbij erg belangrijk. Vooral muizen 

worden hiervoor gebruikt omdat ze vergeleken 

met de mens snel verouderen en je op die 

manier vrij snel ingrepen kunt bestuderen. Het 

onderzoek naar de processen in de cel en het 

DNA gaan razend snel. Vroeger kostte het in 
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kaart brengen van DNA veel geld, tegenwoordig 

gaat het om een fractie van die prijs. Je kunt je 

DNA in de kliniek laten onderzoeken en er zijn 

zelfs commerciële bureaus die deze dienst 

leveren. Het volledig in kaart brengen van het 

menselijke genoom is al in 2003 afgerond. Maar 

sinds die tijd zijn honderden, wellicht duizenden 

wetenschappers bezig om te onderzoeken: 

- hoe bepaalde ziekten van DNA en 

processen in de cel afhangen; 

- hoe veroudering in beeld gebracht kan 

worden; 

- of we iets met het DNA kunnen doen om 

ziekten aan te pakken; 

 

Nogmaals, is er een verschil tussen mens en 

dier 

Bij alle organismen is het basislevenspatroon 

eenvoudig: er is een periode tot 

geslachtsrijpheid, dan is er de voortplanting en 

op een gegeven moment sterft het organisme. 

Daaruit volgde die eenvoudige conclusie: het 

basislevenspatroon bij organismen heeft geen 

ander doel dan het voortbestaan van de soort 

door voortplanting te continueren. Dieren 
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denken daar verder niet bij na. Daar geldt 

inderdaad: er is een periode tot 

geslachtsrijpheid en er is de voortplanting. 

Daarna is het zich overgeven aan de natuur met 

een daarbij behorend einde. Vaak voelen dieren 

dat einde aankomen. 

 

Op dit punt aangekomen is het op zijn minst 

interessant of we toch iets kunnen vinden dat de 

mens van het dier onderscheidt. Wat ons 

aangaat, is dat verschil eenvoudig aan te geven: 

dieren kunnen niet nadenken zoals de mens. 

Dieren kunnen dus ook nooit tot enige ingrepen 

komen – soms spreekt men van interventies - 

om het leven te rekken.  

We kunnen eenvoudig constateren dat dieren: 

- geen wetenschap en techniek kunnen 

bedrijven en als het om techniek gaat, dan 

gaat het om de meest primitieve vorm 

van techniek; 

- geen processen in de cel kunnen 

bestuderen zoals de mens dat doet, 

eventueel ondersteund door de nieuwste 

AI-technieken; 
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- geen ingrepen kunnen bedenken 

waarmee de levensverwachting 

veranderd kan worden. 

Juist omdat de mens wel over die mogelijkheden 

beschikt en steeds weer geweldige vorderingen 

maakt op het gebied van wetenschap en 

techniek, is de mens wel in staat om het leven te 

rekken. Dat is wellicht de belangrijkste conclusie 

die we nu kunnen trekken. Onze positie wordt 

niet bepaald door hoe we er fysiek voorstaan, 

maar door de specifieke mogelijkheden die ons 

als mens typeren. Leeftijd krijgt dan een andere 

dimensie. Presidenten worden niet gekozen 

omdat ze fysiek op hun toppunt staan, nee ze 

worden gekozen om: 

- wat ze in hun leven bereikt hebben; 

- de manier waarop ze mensen voor zich 

weten te winnen; 

- hun visie, enz. 

We kennen presidenten die ver over de 

pensioengerechtigde leeftijd als president in 

functie zijn getreden. De fysieke aftakeling start 

na onze twintigste, maar die aftakeling staat 
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(gelukkig) in geen enkele verhouding met wat 

we mentaal aankunnen en dat typeert de mens. 

Dieren kennen het begrip levensstijl niet en 

nemen hoogstens instinctief beslissingen die 

goed zijn voor het in leven blijven. Bij mensen 

ligt dat totaal anders. 

In Madrid staat voor de grote arena voor het 

stierenvechten een standbeeld. Wellicht denk je 

“dat zal wel van een beroemde stierenvechter 
zijn”. Mis, het is het standbeeld van Alexander 
Fleming, de uitvinder van de penicilline. Hij zou 

het medicijn in 1928 min of meer bij toeval 

ontdekken, maar nog voor de Tweede 

Wereldoorlog zou men de goede 

productiemethode beheersen. Honderden 

stierenvechters hebben er hun leven aan te 

danken en ongetwijfeld zijn duizenden soldaten 

in die oorlog door deze ontdekking in leven 

gebleven. Het is aan de mens om middelen te 

vinden die belangrijk zijn om langer en vooral 

ook gezonder te leven. In deze tijd ontrafelen 

we DNA, RNA en eigenschappen van allerlei 

eiwitten en duiken we steeds dieper in de 

processen die kennelijk voor onze aftakeling 

verantwoordelijk zijn, processen die we wellicht 
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kunnen stoppen of afremmen. Ook daar mag 

men opzienbarende ontdekkingen van 

verwachten, maar nogmaals, we bewaren dat 

voor het eind. 
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4: Geeft inzicht uit de Blue Zones ons hoop om 

de 100 te halen… of juist niet! 
 

In het eerste hoofdstuk hebben we al een 

introductie gegeven over wat internationaal 

bekend staat als Blue Zones. In dit hoofdstuk 

zullen we er dieper op ingaan met als 

belangrijkste vraag of studies van die zones ons 

nog meer informatie kunnen geven om de 100 

te halen, of dat ze juist een beeld geven 

waaraan de meesten van ons helaas toch niet 

kunnen voldoen. En als dat laatste het geval is, 

wat betekent dat dan? 

 

Laten we eerst kijken naar de ontdekking van 

die blauwe zones. Het wetenschappelijke artikel 

dat voor het eerst vastlegt dat er in Sardinië zo’n 
blauwe zone is, stamt uit 2004. Het gaat om 

onderzoek dat werd uitgevoerd door Michel 

Poulain en een groep wetenschappelijke 

medewerkers. Let op, het is een typisch 

wetenschappelijk artikel en dat zal het voor 

velen best lastig maken. 
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Het is aardig om de uitdaging van het onderzoek 

van destijds te lezen: 

 

…Hoewel algemeen wordt erkend dat de 
levensverwachting wordt beïnvloed door een 

combinatie van genetische en 

omgevingsfactoren, is het nog steeds niet 

bekend of specifieke kenmerken van de 

natuurlijke of culturele omgeving het ontstaan 

van een extreem lange levensduur kan 

vergemakkelijken. In een recentelijk uitgevoerd 

onderzoek in Sardinië, Italië (Deiana et al., 

1999), vonden we dat de prevalentie van 

honderdjarigen hoger was dan in andere 

Europese landen (16,6 per 100.000 inwoners 

vergeleken met 10 per 100.000 … (einde citaat) 

 

Het aardige is dat in de rapportage van dit 

onderzoek een kleurenplaatje is opgenomen 

waarbij met de kleur blauw gebieden worden 

aangegeven met opvallend veel honderdjarigen; 

hoe dieper de kleur blauw hoe hoger de 

concentratie. Vervolgens wordt in het artikel 

verwezen naar deze blauwe zones. Als ze 

destijds in rood waren aangegeven, zou men nu 

spreken van rode zones. Blauw verwijst dus niet 
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naar zoiets als “hier drinken we geen alcohol”. 
Juist het tegendeel zelfs. 

 

 
 

Uit de onderzoeksvraagstelling blijkt al direct dat 

er gebieden in Sardinië zijn, waarvan men al wist 

dat mensen daar opvallend veel langer leven. 

Niet alleen wilde men onderbouwen dat die 

conclusie juist was (vaak kloppen dit soort 

conclusies niet vanwege onjuiste 

geboorteregisters) en wat nog belangrijker was, 

men stelde zich de vraag wat de oorzaken van 
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het bereiken van die hoge leeftijd zouden 

kunnen zijn.  

 

In de conclusies van dit artikel komt nog een 

passage voor die interessant is. We citeren 

weer:  

 

… De bewoners van dit gebied onderhouden de 
culturele en antropologische kenmerken die 

typerend zijn voor de oude tradities, die de 

voorkeur genieten van de lokale autoriteiten. 

Dienovereenkomstig zijn voeding en andere 

leefgewoonten eerder behouden en gezond.… 
(einde citaat). 

 

Uiteindelijk zou deze studie worden opgepikt 

door de wetenschapsjournalist Dan Buettner. 

Onder auspiciën van een onderzoeksexpeditie 

van National Geographic zal hij samen met 

Michel Poulain meer blauwe zones ontdekken 

en wel in Nicoya (Costa Rica (2007) en Ikaria, 

Griekenland (2008). Later werden daar Okinawa 

en Linda Loma aan toegevoegd. Er is trouwens 

kritiek op de toevoeging van Okinawa: het 

onderscheid daar is niet zo duidelijk omdat 



 

93 

 

vrouwen in Japan al opvallend veel ouder 

worden. 

 

Vrijwel direct was duidelijk dat ‘de heren” met 
het begrip “Blue Zones” goud in handen hadden 
en het is een klassiek voorbeeld hoe wetenschap 

nu juist niet bedreven moet worden. Uiteindelijk 

staat alles ten dienste van de commercie. 

Allereerst wordt de naam Blue Zone als 

handelsmerk geregistreerd en vervolgens 

worden er allerlei commerciële producten 

aangeboden. Uitspraken als “als je dat doet krijg 
je er zoveel jaar bij” zijn onwetenschappelijk en 

misleidend. Dat alles neemt niet weg dat we hier 

wel een interessante uitdaging hebben, namelijk 

wat is de betekenis van deze kennis voor ons? 

Met ons bedoelen we “de lezers in Nederland” 
of “de lezers in België” en daar zit precies het 
addertje onder het gras: wij leven niet in 

bijvoorbeeld bergen en we zijn ook niet bezig 

met geiten te melken. Dat neemt niet weg dat 

de strekking van bepaalde kennis vertaald zou 

kunnen worden en dat is dan ook precies wat 

we in dit hoofdstuk van plan zijn te doen. 
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We gaan daarbij uit van 9 karakteristieken die 

we in hoofdstuk 1 hebben aangegeven. We 

herhalen daarbij steeds het eerste deel van die 

beschrijvingen, om vervolgens per onderwerp 

dieper te graven; wat zou de ware betekenis 

voor ons kunnen zijn? 

 

 

1. Beweeg natuurlijk   

's Werelds langstlevende houden zich niet met 

trainingen bezig. Ze dromen niet van een six 

pack en ze bereiden zich niet voor op het lopen 

van een marathon. In plaats daarvan leven ze in 

omgevingen waarbij ze veel moeten lopen. Ze 

leggen bijvoorbeeld een moestuin aan en 

hebben bovendien geen opvallende moderne 

gereedschappen voor huis- en tuinwerk. Dat 

strookt in ieder geval wel met wat in ons land 

wordt gepropageerd: beweeg tenminste 30 

minuten per dag.  

 

En daar houdt de vergelijking op. Er zijn maar 

weinig mensen in Nederland en België die in een 

omgeving wonen die dwingt tot een dagelijkse 

wandeling. Dat neemt niet weg dat het belang 
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van bewegen voor het bereiken van een hoge 

leeftijd alom wordt erkend.  

In hoofdstuk 1 lieten we verder zien dat de 

meeste fitnessprogramma’s die bij ons worden 
aangeboden, niet geschikt zijn voor ouderen.  

Het gaat bij ouderen duidelijk niet meer om 

records te breken, nee het gaat erom zo gezond 

mogelijk te blijven. Bovendien, bepaalde 

accenten met betrekking tot onze conditie, 

komen als je ouder bent heel anders naar voren 

in vergelijking met toen je nog jong was. Zo is 

vallen het meest voorkomende ongeluk bij 

ouderen, vaak met zeer ernstige gevolgen. De 

afbeelding illustreert recente gegevens.  

 

 
 

Bij vallen spelen o.a. factoren als evenwicht en 

lenigheid een belangrijke rol. Als we ouder 

worden, worden we helaas strammer. Een snelle 

correctie kan dan bij het vallen niet meer 
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plaatsvinden. Om vallen te voorkomen zijn 

afzonderlijke oefeningen ontwikkeld. 

Het is een voorbeeld hoe programma’s voor 
fitheid voor senioren een andere invulling 

behoeven. We hebben daar niets aan de kennis 

uit de blauwe zones, want men kent in die 

gebieden dit soort programma’s niet en wij 
schatten in dat ze ook niet of nauwelijks nodig 

zijn. De woningen waarin men leeft zijn 

eenvoudig. De meesten leven op de begane 

grond.  

 

Het is ook goed om hier te memoreren dat er 

nieuwe ontdekkingen zijn gedaan met 

betrekking tot bewegingsoefeningen om de 

functie van ons brein op peil te houden. Of in 

het geval van dementie, het niet te stoppen 

verval in ieder geval behoorlijk te vertragen. Het 

gaat daarbij om oefeningen waarbij je 

voortdurend moet nadenken en waarbij je linker 

en rechter lichaamshelft voortdurend in 

beweging zijn.  

We geven een voorbeeld: als je wandelt denk je 

niet bewust na over het zetten van je stappen. 

Maar op het moment dat je bijvoorbeeld je 

rechterbeen verplaatst en je moet als opdracht 
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nu eerst met je rechterhand je linkerbeen 

aantikken alvorens die te verplaatsen, wordt het 

totaal anders. Je moet dan voortdurend 

nadenken en juist dat heeft dat positieve effect 

op onze hersenen. Dit wordt verder uitgewerkt 

in het boek Fit en Gezond (Pecht en Boon, 

uitgave Van Duuren Media). In dit boek tref je 

ook die speciale oefeningen aan. Een aantal van 

die oefeningen kun je ook vinden op de site van 

60PlusPlaza.nl onder het kopje “boeken”. 
 

 

Onze conclusie met betrekking tot dit gegeven 

uit de blauwe zone 

Beweging is misschien wel het belangrijkste 

punt (samen met gezond eten) dat van belang is 

om een hoge leeftijd te halen. Kun je op TV de 

programma’s van Olga Commandeur volgen, 
dan is dat heel verstandig. Verder zou je de 

oefeningen van het genoemde boek Fit en 

Gezond kunnen uitvoeren. De blauwe zones 

bevestigen hoogstens het belang van bewegen. 

Meer niet. Er wordt niets speciaal op dit punt in 

deze zones uitgevoerd. Kennelijk leeft men daar 

zo gezond dat deze oefeningen niet nodig zijn. 
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2. Doel: wat is de reden waarom je elke dag 

weer opstaat 

De mensen in Okinawa (Japan) noemen het 

'Ikigai' en de Nicoyanen in Costa Rica noemen 

het 'plan de vida'. Voor beide vertaalt het zich 

naar "waarom ik 's ochtends wakker word." In 

onze taal kennen we ook het woord zingeving. 

Met dat woord wordt zoiets bedoeld als “wat is 
voor jou de zin van het leven?”.  
 

Tot zover de tekst die in hoofdstuk 1 werd 

gebruikt om deze invalshoek te introduceren.  

We gaven daarbij ook aan dat het begrip 

zingeving doorgaans dus niet “al te 
problematisch” moet worden opgevat. Het kan 
betrekking hebben op een hobby, of op het af 

en toe oppassen op de kleinkinderen, enz. 

De interesse voor het punt zingeving komt o.a. 

opmerkelijk naar voren in de zorg. Maar dan 

komt het vooral naar voren als “een probleem 
bij ouderen die de zin van het leven zijn 

kwijtgeraakt”. In dat geval is zingeving dus wel 
een echt problematisch punt. We denken 

bijvoorbeeld aan het verlies van een partner 
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waardoor het totale levenspatroon verandert en 

het leven leeg wordt. Het bekendste boek over 

zingeving is waarschijnlijk “De zin van het 
bestaan” van Victor Frankl.  
 

 

Hier zien we Viktor Frankl die als psycholoog het 

concept “zingeving” betekenis heeft gegeven, 

daar waar het gaat om een probleemsituatie. De 

vertaling van de tekst luidt: 

Je kunt alles van iemand afnemen behalve de 

laatste vrijheid van de mens om in alle mogelijke 

omstandigheid te kunnen kiezen voor de weg die 

je wil gaan. 
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Viktor Frankl heeft de meest gruwelijke situaties 

in de concentratiekampen meegemaakt, maar 

hij bleef op de been omdat hij zichzelf een 

duidelijk doel stelde: te overleven en een 

dagboek bij te houden. Dat was in die situatie de 

duidelijke ‘zin van het leven’. 

Viktor Frankl wordt gezien als de psycholoog die 

voor het eerst het begrip zingeving op de kaart 

heeft gezet. Het is ook aardig om op zijn 

bekende voorgangers Freud en Adler te 

wijzen. Freud stelt dat de drijfveren van de mens 

uiteindelijk gericht zijn op “genot.” Adler stelt 
later dat de belangrijkste drijfveer vooral 

“macht” is. Frankl geeft aan dat het uiteindelijk 
om zingeving gaat (deze tekst is overgenomen 

uit de cursus Zingeving bij het aanbod van 

60PlusPlaza.nl).  

We geven nu een tweetal omschrijvingen van 

het begrip zingeving.  

Omschrijving 1 

Zingeving is het zoeken naar betekenis en de 

behoefte te ervaren dat wat we doen in het 

leven een waarde heeft.  
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Misschien een beetje ingewikkelde zin, maar als 

we de zin verkorten tot “zoeken naar wat in het 
leven waarde heeft” wordt het duidelijk. Wat 
ons aangaat is dat best een eenvoudige en goed 

te hanteren definitie. 

 

 

 

 

Omschrijving 2 

Zingeving vormt in feite de bron waar eigen 

regie op gericht is.  

Vrij vertaald: aan de hand van eigen regie stuur 

je je leven.  

Het kompas dat je hebt als je de regie over je 

eigen leven hebt, richt zich dus op zingeving. In 

een artikel van Movision wordt vervolgens 

aangegeven hoe belangrijk dit gegeven is bij 

gesprekken met bejaarden. Onderwerpen als: 

– wat doe je? 

– aan welke activiteiten neem je deel 

(participatie)? 
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– en waarom doe je dat wel en dat niet? 

– heb je weleens overwogen om … te doen? 

worden als erg belangrijk ervaren.  

Omschrijving 1 is wellicht een definitie die velen 

als “te filosofisch” bestempelen. De tweede 

definitie met de daarbij gestelde vragen, sluiten 

meer aan bij de belevingswereld van ouderen. 

Hier zien we ook op een belangrijk verschil met 

de bewoners van bijvoorbeeld de blauwe zone 

in Sardinië. Elk interview met honderdjarigen 

toont een eenvoudig beeld: men leeft bijna 

afgezonderd van de buitenwereld en weet zich 

op zeer sterke wijze gesteund door het geloof. 

Op vragen als “Wat is de reden dat je zo oud 
bent geworden?” volgt bijna standaard het 
antwoord “Jezus”. In zo’n situatie is denken aan 

zingeving bijna iets wat daar per definitie niet 

begrepen zal worden. Je doet wat je altijd doet 

en dat is de reden dat je ’s ochtends weer 
opstaat en je geloof geeft je de ultieme 

vertrouwensbasis. Eenvoudiger kan het niet. 
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Dan Beuttner voegt daar op de bekende niet 

wetenschappelijke wijze aan toe: weten wat je 

doel is, voegt wel 7 extra jaren aan je leven toe. 

Mooi dus, maar voor ons een volstrekt vage 

toezegging.  

 

 

Onze conclusie met betrekking tot dit gegeven 

uit de blauwe zone 

Als we spreken van zingeving bijvoorbeeld in 

termen van “op de kleinkinderen passen” of “de 
moestuin onderhouden”, dan zal deze definitie 
geen al te grote problemen opleveren. Maar 

voor mensen die echt oud worden en die in 

onze cultuur zijn opgevoed, kunnen de 

problemen rond zingeving best groot worden. 

De reden dat euthanasie steeds meer in 

belangstelling komt, is de vertaalslag van het 

verliezen van elke zin in het leven. Dat wordt 

door grote groepen mensen als triest ervaren 

maar het is desalniettemin waar. Het leven van 

de ouderen in Nederland en België is volstrekt 

niet te vergelijken met dat van die ouderen in 

Sardinië. Bedenk daarbij ook dat de relatie met 
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de familie in die blauwe gebieden totaal anders 

is dan wat de meeste ouderen in ons land 

ervaren. Zeker in Nederland is er sprake van een 

politiek die eenzaamheid onder ouderen 

versterkt. De relatie met het gezin is voor velen 

totaal anders dan wat we in Sardinië zien.  

 

Is er dan niets positiefs te melden? Gelukkig wel 

en we wijzen dan op de uitspraak van Viktor 

Frankl: de laatste vrijheid van de mens om in 

elke reeks van omstandigheid te kunnen kiezen 

voor de weg die je wil gaan. We zullen in het 

gedeelte over geloof tonen dat er nieuwe 

denkwijzen zijn die ons echt kunnen sterken bij 

de twijfels die het leven helaas kan oproepen. 

Die denkwijzen hebben te maken met een 

bewustwordingsproces en het hebben van een 

positieve instelling in combinatie met het besef 

dat we in veel situaties zelf kunnen kiezen. Eigen 

regie is nu belangrijker dan ooit. Het is 

schitterend om te lezen hoe iemand in de 

eindfase van zijn leven nog kracht kan putten uit 

bijvoorbeeld het gedachtengoed van positieve 

gezondheid. We zullen daar de nodige aandacht 

aan besteden en wel bij punt 7 daar waar we 

dieper inzoomen op geloof. Positief denken kan 
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je behoorlijk ondersteunen en daar gaat het 

uiteindelijk om. 

 

 

3. Het even rustig aan doen 

Zelfs mensen in de Blue Zones ervaren stress. 

Dat is niet vreemd want een leven zonder 

momenten van stress is haast niet voor te 

stellen. Ook daar zal men stress ervaren als er 

iemand geboren wordt, of als een oogst dreigt te 

mislukken. Aanhoudende stress kan zoals 

bekend tot chronische ziektes leiden. Wat 

hebben de langstlevenden in deze wereld wat wij 

kennelijk niet hebben als het om stress gaat? Het 

blijkt dan vooral om gewoontes te gaan die zij 

volgen om stress kwijt te raken… even tot rust 
komen. Even op de knop “nu een tandje lager” 
kunnen drukken… 

 

Tot zover de introductie die we in hoofdstuk 1 

gaven. Daarbij merkten we op dat stress “een 
vervelend dingetje is in onze maatschappij”.  
Onze maatschappij is hard en krijgt helaas 

steeds meer de gedaante van de maatschappij 

die we in Amerika aantreffen: zorg voor jezelf, 

de maatschappij doet het niet meer voor je. Vrij 
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vertaald: helaas, maatschappelijk gezien kunnen 

we steeds minder voor je doen.  

De politiek dwingt ouderen om zolang mogelijk 

thuis te blijven. Bij het wegvallen van een 

partner leidt dat snel tot eenzaamheid, gepieker 

en dus stress. Daar komen zaken bij als de 

vervreemding van de oorspronkelijke omgeving. 

Kijk als voorbeeld maar eens naar hoe wijken in 

grote steden door allerlei oorzaken zoals de 

komst van allochtonen, verpaupering en 

criminaliteit, enz. zijn veranderd. Het gaat ons 

hier volstrekt niet om een politieke 

stellingname. Wie de geschiedenis bekijkt, ziet 

dat grote steden altijd grote veranderingen 

ondergingen, zoals bijvoorbeeld door de komst 

van landarbeiders gedurende het tijdperk van de 

industrialisatie. Steden trekken nu eenmaal aan 

en steden hebben het kenmerk buurten te 

herbergen waar het helaas niet zo goed toeven 

is. Het gaat ons vooral om het feit dat mensen in 

de loop van de tijd hun vertrouwde omgeving 

kwijtraken.  

 

 

Voor ouderen zijn de grootste stressfactoren: 

- Het verlies aan zingeving; 
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- De veranderende relaties in het gezin. 

Onze maatschappij is hard en de relatie 

met het gezin is daar slachtoffer van. 

Gezinsleden die vroeger in de buurt 

woonden, hebben nu een baan “elders in 

het land”. En in plaats van een frequent 
bezoek zijn er ouderen die blij zijn als ze 

een keer per maand bezoek krijgen… De 
natuurlijke steun van de familie is 

grotendeels weg. Gelukkig is er dan nog 

bijvoorbeeld Facebook, maar dan moet je 

natuurlijk wel met een smartphone 

kunnen omgaan. 

 

 

Blauwe zones 

Als we dit vergelijken met hoe de bewoners in 

de blauwe zones wonen, dan lijkt hun omgeving 

een paradijs. En natuurlijk, zelfs in het paradijs 

wordt af en toe nog stress ervaren, maar de 

situatie is in feite totaal niet te vergelijken met 

de situatie waarin velen zich hier bevinden. De 

conclusie kan dan ook niet anders zijn als: onze 

situatie om 100 jaar te worden als we kijken 

naar het reduceren van stress is dus niet zo best. 

Je kunt de conclusie met betrekking tot de 
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blauwe zones ook omdraaien: we worden helaas 

niet zo oud als de bewoners in de blauwe zones 

omdat (helaas) de omstandigheden hier slechter 

zijn. Ook hier geldt dat het enige tegenwicht dat 

we kunnen vinden, is anders denken om zoveel 

mogelijk stress te voorkomen. 

 

 

4. De 80-20 % regel, eet je niet vol: 

We starten weer met de gegeven 

introductietekst. 

Er is een Japanse uitdrukking “Hara hachi bu” 
die gebaseerd is op een 2500 jaar oude mantra 

van Confucius.  In Okinawa wordt deze mantra 

uitgesproken om je eraan te herinneren hoe 

belangrijk het is om met eten te stoppen als je 

maag voor 80 procent vol is. Vrij vertaald: je eet 

je nooit vol. Als je “hara hachi bu” met Google 
translate vertaalt van Japans naar Nederlands, 

vind je als resultaat: 8 delen van de buik. De 20% 

kloof tussen geen honger hebben en een vol 

gevoel kan het verschil zijn tussen afvallen of 

aankomen.  
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Overdaad schaadt, inderdaad, zeker als het om 

teveel eten gaat. We hebben het hier nog niet 

eens over “goed eten”, dat wil zeggen; je richten 

op gezonde voeding. En wat wellicht nog 

ernstiger is; we accepteren steeds meer dat we 

teveel eten en daardoor te vet zijn.  

In een artikel van het CBS van 26 augustus 2021 

lezen we: 

  

…Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder met 
matig overgewicht was in 2018-2020 ruim de 

helft tevreden met hun gewicht. Van de 

volwassenen met ernstig overgewicht was dat 

een kwart. Ten opzichte van 2015-2017 steeg 

het deel van de volwassenen met ernstig 

overgewicht dat aangeeft hier tevreden mee te 

zijn. Ongeveer de helft van de Nederlanders 

heeft overgewicht, dit aandeel is vanaf 2015 

onveranderd. Dat meldt het CBS op basis van 

nieuwe cijfers… (einde citaat) 

 

En even verder lezen we, dat zelfs met ernstig 

overgewicht men zich bij de situatie neerlegt en 

er eigenlijk wel “tevreden mee is”. 
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… Het deel van de volwassenen met ernstig 
overgewicht dat aangaf tevreden te zijn met hun 

gewicht, nam toe van 22 procent in 2015-2017 

tot 26 procent in 2018-2020… (einde citaat) 
 

Ongetwijfeld zijn er een aantal redenen te 

bedenken waarom het zo fout gaat, zoals: 

- het niet kunnen beteugelen van het 

suikerprobleem: we eten veel teveel zoete 

producten; 

- het steeds verder uitbreiden van 

fastfoodketens: iedereen weet dat je bij 

veel van die ketens tegenwoordig ook 

salades hebt, maar vrijwel iedereen gaat 

toch voor die lekkere burger met friet; 

- de commercie die veel te veel invloed 

heeft op producten waarmee fabrikanten 

veel geld willen verdienen. Wat is nu de 

voedingswaarde van M&M’s … niets dus. 
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We spreken van een obesogene omgeving als 

we te maken hebben met een omgeving waarin 

energierijk voedsel overal en de hele dag door 

verkrijgbaar is. Dat maakt de verleiding om toch 

nog iets “lekkers” te eten of te drinken extra 
groot. De obesogene omgeving wordt dikwijls 

aangegeven als een omgeving met een 

belangrijke toename van het aantal mensen met 

overgewicht. Op dit punt kunnen we veel leren 

van de blauwe zones. Er zijn zelfs studies 

gemaakt om steden meer in te richten zoals we 

dat in de blauwe zones zien. Dat betekent 

allereerst dat we de obesogene gebieden 

moeten verkleinen door bijvoorbeeld het weren 

van fastfoodketens. 

Interessant is om hier te verwijzen naar de 

website van bluezones.com. Op deze site 

worden resultaten vermeld van gebiedsstudies 

waarbij kennis over de blauwe zones is ingezet 

om levensomstandigheden in die gebieden te 

verbeteren.  
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5. Eet gezond 

We starten weer met de introductietekst van 

hoofdstuk 1. 

Bonen, waaronder tuinbonen, zwarte bonen, 

soja en linzen, vormen de hoeksteen van de 

meeste maaltijden bij honderdjarigen. Vlees, 

meestal varkensvlees, wordt gemiddeld slechts 

vijf keer per maand gegeten. Het gaat altijd om 

kleine porties. De interesse van Dan Buettner is 

vooral op dit punt gericht.. Als we zijn site 

bezoeken, zien we heel veel diëten die gekoppeld 

zijn aan de naam “blue zone”. Tot zover die 

introductie. 

 

We kunnen hier in feite erg kort over zijn. 

Gezond eten is voor ons allemaal van belang en 

het is een punt waarbij de blauwe zones veel 

interessants lijken te bieden. We gebruiken het 

woord lijken omdat het natuurlijk onzinnig is om 

te denken dat men daar meer kennis over 

gezonde voeding heeft dan hier. In Nederland 

hebben we het Voedingscentrum en in 

Vlaanderen het “Vlaams Instituut Gezond 
Leven”. In deze centra wordt op 

wetenschappelijke wijze gekeken naar wat de 

beste adviezen zijn voor de mensen die hier 
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leven. Die adviezen zijn doorgaans kraakhelder 

zoals; 

…Het grote gezondheidsvoordeel haal je uit 
plantaardige voeding: groenten, fruit, volle 

granen, peulvruchten en in kleinere 

hoeveelheden ook noten en plantaardige olie… 
(einde citaat). 

 

Het Nederlandse Voedingscentrum kent ‘de 
schijf van vijf” en de Vlaamse tegenhanger kent 
de omgekeerde voedingsdriehoek. In de 

uitwering zijn ze uiteraard nagenoeg gelijk. 

Natuurlijk heeft ieder instituut de neiging om 

een eigen identiteit na te streven. Maar de 

verschillen tussen de adviezen van beide 

instituten zijn erg gering en dat kan ook niet 

anders als men de richtlijnen volgt waar 

wetenschappelijk onderzoek zich aan te houden 

heeft. Helaas wordt wetenschap vaak niet als 

sexy gezien en zo ontstaat er ruimte voor allerlei 

fantasten die aangeven waar het bij goede 

voeding vooral om zou gaan. Dit naast allerlei 

diëten waarmee men wonderen kan verrichten. 

Pillen op basis van een geheim recept van 

bewoners uit het oerwoud, een recept dat 

natuurlijk altijd geheim is gehouden. Je hoeft 
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alleen maar die pillen te slikken om af te vallen. 

En om nog een beetje vertrouwen te scheppen 

voegt men er in reclames aan toe: dokters staan 

versteld van de werking van dit nieuwe middel.  

 

 

Conclusie 

Gezond eten is natuurlijk van het grootste 

belang en de eerlijkheid gebied te zeggen dat we 

hiervoor de kennis van de blauwe zones niet 

echt nodig hebben. Maar omdat die blauwe 

zones iets bijzonders hebben, wordt er op 

commercieel gebied dikwijls gebruik van 

gemaakt. Blauwe gebieden zijn kennelijk wel 

sexy en dat telt in de wereld van de marketing! 

Toch is er een belangrijk verschil als het gaat om 

“voeding” in de blauwe zones en “voeding zoals 

dat hier genuttigd wordt”. Dat verschil zit in het 
feit dat we hier te maken hebben met de 

commercie die ons voorspiegelt wat goed voor 

ons is. En zelfs als het niet goed is – denk aan 

het vele snoepgoed en de zoete frisdranken die 

worden aangeboden - bombarderen deze 

fabrikanten ons met spotjes die aangeven hoe 

gelukkig dit ongezonde “voedsel” ons maakt.  
Het onderscheid tussen Nederland en België 
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met de blauwe zones heeft merkwaardig genoeg 

dus niets met voeding zelf te maken maar alles 

met hoe de commercie vat heeft gekregen op 

wat we eten en drinken. Bovendien is veel 

voeding bij ons bewerkt om het bijvoorbeeld 

langer houdbaar te maken.  

 

In de blauwe zones zijn er geen Voedingscentra 

met een taak op gebied van voorlichting. Dat 

hoeft daar ook niet want men eet daar al 

honderden jaren gezond: alles vers en geen 

bewerkte voedselproducten. Commercie heeft 

daar gelukkig nog geen vat gekregen op wat 

mensen daar eten en dat moet vooral tot 

nadenken stemmen. In dit kader is het best 

interessant om te zien wat gemeenten onder 

het label “blauwe zones” nu doen, om een 
bepaald gebied gezonder te maken. Denk 

bijvoorbeeld – we noemden het al eerder op - 

aan het weren van fastfoodketens en dat is 

uiteraard erg positief. 
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6. Wijn 

Mensen in alle blauwe zones (behalve 

adventisten in Loma Linda) drinken matig maar 

wel regelmatig alcohol. Matige drinkers 

overleven niet-drinkers. De “truc” lijkt om 1-2 

glazen per dag te drinken (bij voorkeur rode 

wijn), met vrienden en/of bij het eten. Natuurlijk 

is dit punt een pijnpunt vanuit onze algemene 

voorlichting over alcohol.  

 

Tot zover onze introductietekst.  

 

 
Steeds meer onderzoek geeft aan dat in de schil 

van de druif een middel zit dat de kans op hart- 

en vaatziekten juist verlaagd. Dat strookt met de 

bevinding dat er Franse gebieden zijn waar men 
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te vet eet en waar toch hoge leeftijden worden 

bereikt. Het geheim schuilt waarschijnlijk in het 

stofje resveratrol dat zich in de schil van de rode 

druif bevindt. In een verslag van de beroemde 

Mayo Clinic waarbij men ingaat op het positieve 

effect van rode wijn, lezen we: 

 

… Antioxidanten in rode wijn, polyfenolen 
genaamd, kunnen de bekleding van bloedvaten 

in het hart helpen beschermen. Een polyfenol 

genaamd resveratrol is een stof in rode wijn die 

aandacht heeft gekregen vanwege zijn 

gezondheidsvoordelen. 

Resveratrol kan schade aan bloedvaten helpen 

voorkomen, lipoproteïne met lage dichtheid 

(LDL) cholesterol (het "slechte" cholesterol) 

verminderen en bloedstolsels voorkomen. 

 

Studies over resveratrol zijn echter gemengd. 

Sommige onderzoeken tonen aan dat resveratrol 

in verband kan worden gebracht met een lager 

risico op ontsteking en bloedstolling, wat het 

risico op hartaandoeningen kan verlagen. Maar 

andere studies vonden geen voordelen van 

resveratrol bij het voorkomen van 

hartaandoeningen… (einde citaat) 
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Wordt vervolgd zullen we maar zeggen, waarbij 

we wel graag opmerken dat dit soort meldingen 

je nooit mogen overhalen om te gaan drinken. 

Nogmaals: stevige drinkers worden gemiddeld 

genomen nooit zo oud als matige drinkers. 

 

 

 

 

7. Geloof: We starten weer met de 

introductietekst van hoofdstuk 1. 

Op vijf na behoorden alle 263 honderdjarigen die 

we interviewden tot een op geloof gebaseerde 

gemeenschap. Het geloof zelf lijkt er niet toe te 

doen. Is geloof ook tegenwicht tegen stress? Op 

YouTube treft men allerlei video’s over deze 
blauwe zones aan. Geloof is voor deze mensen 

duidelijk het beste middel tegen stress. Je zou 

bijna aan Karl Marx denken met zijn uitspraak 

dat geloof het opium van het volk is.  

 

We stelden ook dat mensen wel geloven maar 

dat het niet meer gaat om een bepaalde 

godsdienst. Als je de mensen jier vraagt of ze 

geloven, antwoorden de meesten wal met “ja” 
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maar dan wel met de toevoeging “maar we 
kunnen ons niet vinden in wat de kerk 

aangeeft”. Geloof is nu eerder iets als 
“bewondering voor wat men niet begrijpt” dan 
“een steun die absoluut nodig is in ons leven” en 
dat is beslist een groot verschil. De 

ontkerkelijking neemt al jaren in Nederland toe. 

In een artikel van het CBS (18 december 2020) 

valt te lezen: 

 

…Meer dan de helft (54 procent) van de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder 

rekende zich in 2019 niet tot een kerkelijke 

gezindte of levensbeschouwelijke groepering. 

Een jaar eerder was dat 52 en in 2012 nog 46 

procent. Bijna een kwart van de bevolking zei 

vorig jaar in God te geloven, ongeveer een derde 

gelooft helemaal niet in God. Dat blijkt uit 

onderzoek van het CBS.  

 

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar of ouder 

dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont is 

verder geslonken. Van de 15-plussers ging in 

2012 nog 17 procent regelmatig, minstens een 

keer per maand, naar een dienst; dit is verder 

teruggelopen naar 14 procent in 2019. 
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Over het bestaan van God zijn de meningen 

verdeeld. Zo zegt 1 op de 3 van de Nederlanders 

van 15 jaar of ouder niet in God te geloven, 

terwijl een kwart zonder twijfel wel in het 

bestaan van God gelooft… (einde citaat) 

 

Het is dus duidelijk dat het beeld in ons land op 

dit punt aanmerkelijk afwijkt van het beeld dat 

we in de blauwe zones aantreffen. We missen 

om zo te zeggen de 4 - 14 extra jaren die Dan 

Buettner toedicht aan een sterke beleving van 

de godsdienst.  

Maar is dat wel zo? Is het niet eerder dat veel 

mensen tegenover het “gemis van het geloof” 
nu kracht putten uit een manier van denken die 

zeker de laatste 20 jaren tot bloei is gekomen.  

 

We hebben het dan over een denken waarin we: 

- meer reflectie hebben over ons bestaan, 

vaak in combinatie met mindfulness 

waarbij je leert om vooral het heden te 

omarmen en het geven van oordelen 

zoveel mogelijk weg te laten. Het is goed 

om daarbij op te merken dat mindfulness 

vooral door John Kabat Zinn bekendheid 

heeft gekregen: kankerpatiënten die 
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waren uitbehandeld en veel pijn leden, 

konden uit deze vorm van meditatie 

opvallend veel kracht putten. 

- het ondergaan van een bepaald soort 

bewustwordingsproces. Daarbij wordt 

duidelijk dat je kracht kunt putten door 

positief te denken. Het boek “the Secret” 
van Rhonda Byrne is een absolute 

bestseller: het is al meer dan 30 miljoen 

keer verkocht!  

 

 
 

Het vertelt over de kracht van je gedachten 

waardoor je bij wijze van spreken alles in je 

leven kunt bereiken.  

-  
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- denken over “ik”: Eckart Tolle heeft de 

mensen aan het denken gezet over het 

feit dat je eigenlijk tegen jezelf praat. Als 

dat het geval is, zijn er kennelijk 2 

personen en de vraag dringt zich op: 

tegen wie praat je eigenlijk? Wie is dan 

die “ik” waar je tegen praat? Op deze 
manier jezelf waarnemen is dan vooral 

een bewustwordingsproces. 

-  

- jezelf “beter” denken: Joe Dispenza was 

eigenlijk afgeschreven en zou nooit meer 

kunnen lopen door een ongeluk. Hij nam 

zich voor om dit niet te accepteren en 

zichzelf als genezen te verklaren en daar 

vervolgens ook naar te handelen. Dat 

gebeurde en hij wijdt nu zijn hele leven aan 

de theorie dat je letterlijk jezelf beter kunt 

maken. Hij gebruikt daarbij de zin “als je 
jezelf ziek kunt denken dan kun je jezelf 

ook beter denken”. In de zijlijn merken we 
daarbij op dat het zogenaamde “placebo-

effect” het zelfde aantoont: we kunnen 
ziekten overwinnen door te denken dat we 

aan de betere hand zijn. Bij een placebo, 

gaat het om het idee dat je denkt dat je 
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een medicijn hebt die je zal herstellen van 

een ziekte, terwijl het medicijn in feite 

“nep” is (een placebo is). En toch treedt die 
verbetering op!   

-  

- positiviteit speelt een grote rol; we zien 

het belang van positief denken vaak in 

combinatie met het hebben van een 

goede mindset, zoals dat tegenwoordig 

door heel veel bekenden wordt 

uitgedragen. Het zijn – om maar eens een 

aantal voorbeelden te noemen – de 

gedachten die Tony Robbins, Sadhguru 

(zie foto) en Deepak Chopra uitdragen.  

 

 
In Nederland treffen we denkers aan als 

Micheal Pilarczyk.  



 

124 

 

-  

- anders over het begrip gezondheid 

nadenken: een bijzondere vorm van 

positief denken staat bekend onder de 

naam “positieve gezondheid”. Het gaat 
om een andere manier van denken als het 

om onze gezondheid gaat en dat raakt 

uiteraard veel ouderen daar waar men de 

wens heeft langer te leven. We zullen 

daarom dieper op deze denkwijze ingaan. 

 

 

Positieve gezondheid 

De klassieke definitie van gezondheid, een 

definitie die overigens nog steeds door de 

World Health Organization (WHO) wordt 

gehanteerd is; je bent gezond als je niets 

hebt en je dus zowel fysiek, mentaal als 

sociaal geen problemen ervaart. In de 

originele omschrijving: health is a state of 

complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of 

disease or infirmity. 

Dat is natuurlijk niet zo best als je ouder 

wordt en je last krijgt van kwalen en 

kwaaltjes, laat staan van een chronische 
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aandoening. De WHO-definitie geeft een 

bijna onbereikbaar beeld voor ouderen en 

is in die zin een bron voor negatief denken.  

De Nederlandse huisarts Machteld Huber 

(zie foto) die zelf last kreeg van een 

chronische aandoening begreep de 

onhoudbaarheid van deze definitie en 

stelde daar een totaal andere tegenover.  

 

 
 

Ze presenteerde het zogeheten 

spinnenweb waarin allerlei invalshoeken 

zijn weergegeven die met ons welbevinden 

te maken hebben. 

De gedachten van Machtelt Huber zijn kort 

samengevat: 

– ziek zijn en herstellen gaat over veel 

meer dan het medische deel; 
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– het gaat over veerkracht om met 

zo’n situatie om te kunnen gaan; 
– de oude definitie van gezondheid 

(ontbreken van ziekten) voldoet in 

deze tijd niet meer; 

– het spinnenweb kan vooral gebruikt 

worden om in de spiegel te kijken… 
Hoe gaat het? En wat valt op? 

– de vraag is dan: “Wat zou jij willen 
veranderen/doen?” gevolgd door 
“Wie of wat heb je daarbij nodig?” 

 

Wij zouden het beeld als volgt willen 

samenvatten: ga na wat je uitgaande van 

de toestand waarin je je bevindt, nog wel 

kunt doen.  

Hier zien we het spinnenweb 
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In het boek “Fit en gezond” (Pecht en Boon, 
uitgever Van Duuren Media) wordt dieper 

op dit spinnenweb ingegaan. Nu volstaan 

we met op te merken dat er in de wereld 

van de positieve gezondheid, naast het 
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denken over lichaamsfuncties ook 

aandacht is voor: 

1. mentaal welbevinden 

2. zingeving (we zijn hier ieder op ingegaan) 

3. kwaliteit van het leven (gelukkig zijn, je 

veilig voelen, enz.) 

4. meedoen (de sociale factor) 

5. wat je tijdens je dagelijkse activiteiten 

merkt (en eventueel last van hebt). 

 

Dit beeld geeft ook werkers in de 

gezondheidszorg veel meer houvast om 

samen aan gezondheid te werken. 

 

We concluderen tenslotte dat in plaats van 

bij moeilijke problemen het antwoord in 

het geloof te zoeken, veel Nederlanders nu 

kracht putten uit nieuwe denkwijzen en er 

zo– om in Dan Buettner’s termen te 
spreken – er gelukkig weer een aantal 

jaartjes bij krijgen. Daarbij is er nog een 

opvallend punt. Toen ik nog in Eindhoven 

studeerde, waren twee personen 

verantwoordelijk voor de invulling van het 

vak filosofie. De eerste was een 

beminnelijke katholieke filosoof: Prof Dr. Ir. 
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F. Ph. Tellegen. De tweede was de zoon van 

de bekende admiraal Doorman: Prof. Dr. 

S.J. Doorman. Overigens was hij nog geen 

hoogleraar toen hij bij Tellegen werkte. 

Doorman zou later enorm bekend worden 

door zijn inzet voor cultuur (o.a. 

pleitbezorger van de klassieke omroep). 

Doorman was een uitgesproken criticus als 

het om het geloof ging. Waarom noem ik 

dit? Om de eenvoudige reden dat denken 

over het leven op hoog niveau toen 

gebaseerd was op het bestuderen van 

filosofen als Kant, Schopenhauer, Nietzsche 

en Russell. Ik merk daar bovendien bij op 

dat ik de werken van Schoperhauer en 

Nietzsche feitelijk onleesbaar vond. Kant 

ging nog wel “een beetje” maar mijn 
favoriet was Russell. Merk op dat er in die 

tijd nog niets merkbaar was van het denken 

zoals dat nu door velen beleefd wordt. In al 

die tijd dat ik nog als jonge student op de 

universiteit vertoefde, was niets te merken 

over onderwerpen als “positief denken”. Er 
was eerder sprake van een tweedeling: je 

was christen en dat gaf nog steeds de 

mogelijkheid om over veel levensvragen te 
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denken of je was andersdenkende zoals 

Doorman die niets naliet om geloof te 

bekritiseren en dan moest je het zelf maar 

uitzoeken.  

 

Nu is men als het ware losgekomen van 

“wie meer wil weten moet filosofie 
bestuderen” en staat men geheel anders in 
het leven. Ik ben ervan overtuigd dat de 

manier waarop je in het leven staat en hoe 

je over het leven denkt, een van de 

belangrijkste factoren is om gezond oud te 

worden. Gelukkig maar want anders zou de 

vergelijking met de blauwe zones wel heel 

erg triest voor velen van ons uitvallen. 

 

 

 

 

8. Het gezin (geliefden) eerst: We starten weer 

met  de introductietekst. 

Succesvolle honderdjarigen in de blauwe zones 

stellen hun gezin op de eerste plaats. Dit 

betekent ook dat bejaarde ouders en 

grootouders in de buurt van of in het huis van de 

kinderen worden gehouden. Ze verbinden zich 



 

131 

 

tot een levenspartner en investeren veel tijd en 

liefde in hun kinderen (ze zullen eerder voor je 

zorgen als de tijd daar is). Tot zover de inleiding 

die we in hoofdstuk 1 gaven.  

 

Ook voor de meeste Nederlanders staat het 

belang van het gezin op de eerste plaats, maar 

de gezinssituatie is voor velen hier totaal 

verschillend met die men in de blauwe zones 

aantreft. We noemen: 

- kinderen werken vaak ver weg en komen 

dus maar af en toe op bezoek; 

- het verzorgen van ouderen door kinderen 

zoals we dat in de blauwe zones 

tegenkomen wordt hier steeds meer 

geregeld door “professionals”. Kortom er 
treedt een zekere verwijdering en 

vervreemding op; 

- kinderen leven steeds meer in een ander 

cultuurpatroon (denk als voorbeeld aan 

de reeds aangegeven ontkerkelijking). 

Voor veel ouders die nog een geloof 

belijden is dat moeilijk te verdragen; 

- echtscheidingen komen nu veel meer 

voor. Sinds 1960 is het aantal scheidingen 

met een factor 5 toegenomen. 
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De conclusie kan niet anders zijn, dat als we een 

vergelijking maken tussen de blauwe zones en 

de meeste gebieden in Nederland (en België), 

we hier om zo te zeggen “veel strafpunten 
scoren”. Helaas, het is niet anders! 
 

 

 

9. Behorend tot een groep:  Eerst geven we 

weer de introductietekst van hoofdstuk 1. 

's Werelds langstlevende mensen kozen - of 

werden geboren in - sociale kringen die gezond 

gedrag ondersteunden, Okinawans creëerden 

"moais" - groepen van vijf vrienden die zich voor 

het leven aan elkaar verbonden. Onderzoek 

toont aan dat roken, zwaarlijvigheid, geluk en 

zelfs eenzaamheid als het ware besmettelijk zijn: 

je omgeving beïnvloedt je nu eenmaal. De 

sociale netwerken in de blauwe zones hebben 

het gezondheidsgedrag van de bewoners 

duidelijk in gunstige zin bevorderd. Tot zover die 

introductietekst. 

 

Laten we allereerst constateren dat de mens 

een sociaal dier is. Mensen zoeken elkaar op. 
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Mensen die in steden wonen, vinden dat heerlijk 

omdat er nu eenmaal ook veel mensen te zien 

zijn. Veel mensen gaan naar drukke stranden 

want daar is het nu eenmaal gezellig. Om 

dezelfde reden vinden mensen het heerlijk om 

op een terrasje te zitten. De socioloog Maslow 

(1908 – 1970) verwierf grote bekendheid met 

zijn piramide waarmee wordt aangegeven wat 

de basisbehoeften van de mens zijn. Het plaatje 

toont die bekende piramide. 

 

 
 

Onderaan zien we de primaire behoeften. 

Daarbij kunnen we denken aan eten, drinken en 

seks. De laag daarboven gaat over zekerheid en 

veiligheid. Denk maar aan een veilige woning en 

een vast inkomen. De laag daarboven gaat 

vooral over het hebben van sociale contacten; 

familie, 
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clubs, contacten met collega’s op het werk, enz. 
Daarna streven we naar erkenning, we willen 

het liefst iets bereiken, een zeker aanzien 

genieten. Tenslotte is er de traptrede waar 

“zelfactualisatie” bij staat. Die hoogste trede 
heeft te maken met wat Maslow koppelt aan de 

roeping die je hebt. Op dat laatste punt gaan we 

niet verder in. Het gaat ons met name om de 

derde trede waar het om het hebben van sociale 

contacten gaat. Een mens is een sociaal wezen 

en het feit dat deze factor op de derde trede 

komt, na onze primaire behoefte en onze 

behoefte aan zekerheid/veiligheid, stemt tot 

nadenken. Studies tonen aan dat eenzaamheid 

en sociaal isolement gekoppeld zijn aan hogere 

risico's op het optreden van hartaandoeningen, 

depressies en een achteruitgang van onze 

cognitieve functies. 

 

Helaas geldt ook dat als je een slechte 

gezondheid hebt, de kans groter is dat je sociaal 

geïsoleerd of eenzaam raakt. Volwassenen die 

eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn, zijn minder 

gezond, worden vaker opgenomen in het 

ziekenhuis en overlijden eerder dan degenen 
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met zinvolle en ondersteunende sociale 

contacten. 

De conclusie is duidelijk: wees blij met de 

contacten die je hebt en span je in om die 

contacten vooral goed te houden. 
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5. Eind goed al goed 

 

Is veroudering een ziekte? 

Eind goed al goed… als we de Amerikaanse 
onderzoeker David Sinclair moeten geloven, 

staan we nog maar een paar jaar af om het 

probleem “hoe kunnen we verouderen 

stoppen?” op te lossen. Sinclair kiest daarbij 
voor een opmerkelijk uitgangspunt: veroudering 

moeten we eigenlijk opvatten als een ziekte. Als 

we die ziekte goed kunnen bestrijden, zullen we 

ook geen last meer hebben van ziektes als 

kanker, diabetes en Alzheimer om maar eens 

een aantal bekende ziektes te noemen, ziektes 

die zich vooral op latere leeftijd voordoen. Te 

mooi om waar te zijn? Sinclair is op het moment 

dat ik dit schrijf hoogleraar op Harvard en geniet 

een uitstekende reputatie. Zijn boek Lifespan is 

een absolute bestseller.  
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Sinclair is een wetenschapper die zich vooral 

bezighoudt met de cel. Dat de oplossing ergens 

met die cel te maken heeft, verbaast ons 

natuurlijk niet. In hoofdstuk 3 gaven we al aan 

hoe belangrijk goed inzicht in celprocessen is. 

Maar dat plaatst me ook voor een dilemma bij 

het schrijven van dit laatste hoofdstuk: hoever 

wil de lezer meegenomen worden in die kennis? 

Toen mijn zoon een eerder concept van dit 

hoofdstuk las, merkte hij op: “Pa, ik vond de 
eerste hoofdstukken erg boeiend, maar dit 

hoofdstuk lijkt wel op een biologieles”. 
Natuurlijk raakte me dat en ik besloot daarom 

een soort basis te behouden en veel details weg 
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te laten. Bepaalde onderwerpen wil ik echter 

wel behandelen omdat die fundamenteel zijn 

voor het inzicht. Ik heb namelijk ook het idee, 

dat kennis over de cel en bijvoorbeeld erfelijke 

eigenschappen een bepaalde groep mensen 

juist wel interesseert. Balanceren dus; weglaten 

wat niet echt relevant is maar toch de kern van 

de zaak goed weergegeven. Dat zoiets een 

bepaalde simplificatie inhoudt moeten we maar 

voor lief nemen. We geven ook aan welk deel je 

eventueel kunt overslaan als je niet echt 

geïnteresseerd bent in de theoretische 

achtergrond. 

 

 

Het onderzoek gaat snel 

Juist de laatste 10 jaren zijn er enorme stappen 

gezet bij het onderzoek naar processen in de cel. 

We beschikken nu bovendien over technieken 

waarmee allerlei ingrepen in de cel relatief 

eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Het is 

ook duidelijk dat met die technieken een nieuw 

soort spagaat wordt geïntroduceerd tussen “wat 
kan” en “wat ethisch gezien volstrekt 
onwenselijk is”. Zou je het bijvoorbeeld leuk 
vinden dat er een cel van jou wordt genomen 
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om je te klonen? Alleen het stellen van de vraag 

al. Natuurlijk, als we bepaalde technieken gaan 

gebruiken om bijvoorbeeld kanker te 

voorkomen, zal iedereen juichen. Maar als 

politieke machten gaan beslissen dat we 

bijvoorbeeld voortdurend genetisch moeten 

gaan ingrijpen om betere mensen te maken… 
brrr alleen het idee al. De “übermensch” kijkt al 

om de hoek, met een fascistische glimlach op 

zijn gezicht.  

De vorderingen op het gebied van 

celwetenschappen en genetica, lijken in veel 

opzichten op de triomftocht van de 

natuurkunde. De studie die ik destijds zelf heb 

gekozen. Enerzijds brengt natuurkunde ons 

geweldige mogelijkheden op bijvoorbeeld het 

gebied van geneeskunde en anderzijds brengt 

het ons de mogelijkheid van een nucleaire 

oorlog. Soms denk ik… is er geen stopknop? 
Nee, helaas, er is geen stopknop. Wetenschap 

en techniek behoren tot de mens en van 

stoppen zal nooit sprake zijn. Tot zover dit kleine 

ethische uitstapje. 

 

Laat ik nu voorzichtig beginnen met iets meer 

over de cel te vertellen om te eindigen met de 
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huidige inzichten om ouderdom als een soort 

ziekte te kunnen genezen. 

 

 

 

Genetica, het begin 

We starten ons verhaal met de zeer bescheiden 

monnik Gregor Mendel die leefde van 1822 tot 

1884.  Door het kruisen van bonen in de tuin van 

het klooster in Brno, ontdekte hij bepaalde 

wetmatigheden met betrekking tot het 

overerven van eigenschappen. Het aardige is dat 

we dagelijks geconfronteerd worden met 

“menselijke eigenschappen die we kennelijk 
door kunnen geven”. Om de zoveel tijd hoor ik 
dat mijn beide zonen “veel van me weghebben”. 
Of “Dit kleinkind heeft typisch een Bonekop”. 
Voor alle duidelijkheid; mijn achternaam is 

Boon. Dat raakt dus die erfelijke eigenschappen. 

Het raakt in zekere zin zelfs een wens: we 

vinden het fijn als bepaalde eigenschappen van 

ons worden doorgegeven. Toch een vleugje 

verlangen naar eeuwig leven zullen we maar 

zeggen. 
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We spreken  nu van “de wetten van Mendel” als 
het gaat om het doorgeven van erfelijke 

eigenschappen. Sinds die ontdekking van 

Mendel, een ontdekking die overigens lange tijd 

niet werd opgemerkt, is de mens zoekende naar 

alles wat de cel ons kan vertellen, juist omdat 

erfelijkheid ons zo raakt! En het gaat niet alleen 

om erfelijkheid; het gaat ook om het kunnen 

aanpakken van bepaalde ziekten en het gaat ook 

over ons hoofdonderwerp; hoe kunnen we 

gemakkelijk de 100 passeren en wel in goede 

gezondheid. 

 

 

 

Thomas Hunt Morgan 

In les 3 zagen we dat zich in de kern van een cel 

de chromosomen bevinden. Een belangrijke 

grote stap na Mendel was het aantonen van de 

relatie tussen de chromosomen en erfelijkheid. 

Die ontdekking komt Thomas Hunt Morgan 

(1866 –1945, zie foto) toe, een Amerikaans 

geneticus en embryoloog.  
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Op Wikipedia lezen we: 

…Na de herontdekking van de wetten van 
Mendel in 1900 begon Morgan met het 

bestuderen van mutaties in de fruitvlieg 

Drosophila Melanogaster. In zijn beroemde 

vliegenkamer aan de Columbia-universiteit kon 

Morgan demonstreren dat genen op 

chromosomen liggen en de mechanische basis 

zijn voor de erfelijkheid. Deze ontdekkingen 

vormden de basis van de genetica. Toen hij in 

1933 de Nobelprijs voor de Fysiologie of 
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Geneeskunde kreeg, was dit de eerste keer dat 

de prijs werd uitgereikt voor genetica.  

Tijdens zijn carrière schreef Morgan 22 boeken 

en 370 artikelen. Als resultaat van zijn werk 

werd de fruitvlieg Drosophila Melanogaster een 

belangrijk model-organisme in de 

tegenwoordige genetica. De afdeling biologie die 

hij oprichtte aan het California Institute of 

Technology bracht zeven Nobelprijswinnaars 

voort… (einde citaat).  

Alleen het aantal al van 22 boeken en 370 

artikelen, geeft aan hoe begeesterd deze 

Thomas Morgan was. En wat zou hij nog graag in 

deze tijd geleefd hebben, een tijd waarin we 

volop getuige mogen zijn van schitterende 

ontdekkingen op het gebied van genetica. Ik heb 

deze wetenschapper ook geselecteerd om te 

tonen hoe fanatiek wetenschappers kunnen zijn. 

In mijn hele leven op de universiteit heb ik deze 

begeesterde figuren gezien. Dag en nacht bezig 

om dat ene probleem op te lossen… Vaak met 
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succes maar helaas ook vaak met teleurstelling. 

Begeestering is een merkwaardig fenomeen. 

Volledig opgenomen worden in een uitdaging. 

Bevlogen werken is een van de onderwerpen 

van de positieve psychologie. Zouden we hier 

trouwens niet met een kenmerk te maken 

hebben dat overdraagbaar is? 

 

Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe 

Thomas Hunt Morgen urenlang zat te kijken 

naar de cellen en de chromosomen van deze 

fruitvlieg. Zou hij toen al gedacht hebben aan de 

vraag “hoe oud worden we?” en dat de 
oplossing van die vraag wellicht ergens in die cel 

te vinden was.  

 

Als een eicel en een zaadcel samensmelten, leidt 

dit tot een nieuw individu. In die eerste cel zit 

dus de hele codering van “die nieuwe mens”, 
een op zich al wonderbaarlijke bijna niet te 

bevatten gedachte. Hierna vindt celdeling plaats 

en zo verloopt de verdere ontwikkeling. Dat 

klinkt eenvoudig maar dat is het natuurlijk niet. 

We zijn door die herhaaldelijke celdeling 
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uiteindelijk geen “dikke bol met cellen” 
geworden. We hebben een lichaam met allerlei 

organen. Bovendien hebben we ledematen, een 

hoofd met hersens, enz. Kortom het 

uiteindelijke resultaat van dit groeiproces lijkt 

inderdaad niet op een bol. Hoe kan het dat 

cellen zich kennelijk op een gegeven moment 

gaan specialiseren? 

 

 
 

Waarschuwing 

Het volgende stuk is ingewikkelder. Lees het 

alleen als je deze verdere verdieping echt 

interessant vindt. Als je dat niet vindt, kun je 

doorgaan met “de grote finale”.  
 

 

Terug naar de cel 

We kijken nog een keer naar het plaatje van de 

cel dat we eerder in hoofdstuk 3 presenteerden. 

Nu hebben we de DNA-streng vergroot. We zien 
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de cel met de celkern en in die kern bevinden 

zich de chromosomen.  

 

 

 
 

In de afbeelding lijken die chromosomen op de 

letter X. In de chromosomen zit het erfelijk 

materiaal opgeslagen. Is daar iets mee mis dan 

kan dat resulteren in een “ernstige aandoening”.  
Chromosomen kun je met behulp van een 

gewone lichtmicroscoop zien. De mens heeft er 

2 x 23.   
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Een voorbeeld 

Iedereen kent wel het bekende Downsyndroom. 

Mensen met dit syndroom hebben bij 

chromosoom 21 een extra streng. De figuur 

toont de chromosomen van iemand met het 

Downsyndroom. Je ziet bij chromosoom 21 

inderdaad een extra streng. Deze extra streng 

werd in juli 1959 ontdekt door een Franse groep 

onder leiding van Lejeune.  

 

 
 

Op dat moment was DNA al 6 jaar bekend. Die 

ontdekking vond namelijk in 1953 plaats door de 

onderzoekers James Watson en Francis Crick.  

De ontdekking van het DNA is een geweldige 

mijlpaal in de geschiedenis van de moleculaire 

biologie. In de eerder getoonde figuur van het 

DNA zien we een visualisatie van deze 

ontdekking: de opvallende DNA-ketens met een 

structuur die overeenkomt met twee in elkaar 
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gedraaide spiralen: we spreken van de dubbele 

helix.  

Het is bekend dat Watson en Crick voor die 

ontdekking belangrijke gegevens van Rosalind 

Franklin hadden overgenomen… geleend zullen 
we maar zeggen. Maar ja, Rosalind was een 

vrouw, en de positie van de vrouw werd in die 

tijd zeker als ondergeschikt ervaren.  Het blijft 

tot op de dag van vandaag een smet op die 

ontdekking. Ook de wetenschap kent zijn 

schaduwkanten als het om het zoeken naar eer 

gaat.  

  

 

Over coderingen gesproken 

We leven in een digitale wereld. De computer, 

de smartphone en de tablet, het zijn allemaal 

producten die onze digitale wereld typeren. In 

die digitale wereld hebben we het ook over 

programma’s om computers bepaalde taken te 
laten uitvoeren. Is er een parallel met de cel te 

trekken? 

De parallel tussen computer en cel is 

buitengewoon interessant omdat het in beide 

vooral om gegevens gaat, en hoe er met die 

gegevens gewerkt wordt. Laten we eerst eens 
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kijken hoe het opslaan van gegevens bij de cel 

aan de hand van DNA overeenkomt met het 

opslaan van gegevens bij een computer. Daarna 

trekken we de vergelijking verder door.  

 

 

 

Opslagplaats van informatie 

In het plaatje van de cel zien we een 

uitvergroting van de DNA-structuur en we zien 

dat er een zeer beperkt aantal verbindingen is 

die bovendien een standaardregel volgen.  

De chemische componenten waarmee de 

verbindingen tot stand komen, worden 

aangeduid met de letters A, T, C en G en de 

namen van die stoffen zijn uiteraard volstrekt 

irrelevant voor ons betoog. 

 

De standaardregel is:  

• tegenover een A staat altijd een T (en 

andersom)  

• tegenover een C staat altijd een G (en 

andersom).  

Zo kun je zo’n keten beschrijven als gaat het om 
een strook papier met de letters: ACTGTAG, enz. 
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Het is duidelijk dat zo’n DNA-keten lijkt op de 

opslagplaats van gegevens zoals we die in 

computers aantreffen. Alleen bij computers 

gebruiken we de tekens 1 en 0 voor die opslag 

en hier gaat het om de “tekens” A, C, T en G.  
 

Als we de vergelijking met de computer 

doortrekken, is ook duidelijk dat het om meer 

moet gaan dan alleen maar om de 

overeenkomst rond data. Denk maar eens aan:  

- uitlezen: hoe wordt die informatie 

uitgelezen? Alleen data opslaan geeft 

immers geen enkele activiteit. Pas als die 

codes worden uitgelezen kan er iets 

gebeuren. Kortom in zo’n cel moet zich 
ook een uitleesmechanisme bevinden; 

- activeren processen: wat gebeurt er als 

informatie wordt uitgelezen? Bij een 

computer is het zo dat er een zogenaamd 

verwerkingsorgaan is waarbij 

programma’s gegevens bewerken om zo 
tot gewenste resultaten te komen. Kijken 

we naar de cel: welke processen worden 

aangestuurd en hoe gaat dat in zijn werk? 
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Of om in computertermen te denken; 

welke programma’s worden uitgevoerd 
en tot welke resultaten leidt dat? 

- externe factoren: hoe is de koppeling met 

factoren als leefstijl, stress, enz. De 

vergelijking met de computer lijkt hier op 

te houden of we moeten het hebben over 

wat er gebeurt bij het uitvallen van de 

stroom.  

 

En er is nog een punt dat nu heel erg belangrijk 

wordt. Computers slijten naarmate ze ouder 

worden. Bij het kopiëren van data in computers 

kunnen bijvoorbeeld fouten ontstaan. Als er 

fouten ontstaan bij het uitlezen zullen nullen 

enen worden en andersom. Of sommige enen 

en nullen worden in het geheel niet gelezen. Zou 

dat ook kunnen gebeuren bij onze cellen?  

Dan is er nog een belangrijk punt. Bij computers 

zijn er allerlei technieken niet alleen om foutjes 

te kunnen herkennen maar ook om die 

vervolgens te herstellen. Zou dat bij cellen ook 

kunnen?  

Dat alles leidt tot vraag 4: 
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- fouten en veroudering: wat kan er mis 

gaan en kunnen we dat herstellen en 

kunnen we tenslotte veroudering hieraan 

koppelen? 

We zullen deze vragen nu één voor éen 

behandelen. 

 

 

Punt 1: het uitlezen van informatie 

Een DNA-code kan alleen worden uitgelezen als 

er in die cel ook “een afleesmechanisme” is. Dat 
mechanisme is er en wel in de vorm van een 

ander molecuul dat RNA genoemd wordt. RNA 

lijkt overigens sprekend op DNA. Op grond van 

de code die wordt uitgelezen – we spreken van 

transcriptie -  functioneren de cellen op een 

bepaalde wijze. Je zou kunnen zeggen: wordt 

een computerprogramma geactiveerd. Die 

programma’s kunnen van cel tot cel variëren. Zo 
zijn er cellen in je darmen die als taak hebben 

om voedingstoffen te kunnen opnemen. In je 

longen bevinden zich cellen die als taak hebben 

om zuurstof uit de lucht op te nemen.   
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Bij de figuur 

In het schema zien we een DNA molecuul 

(dubbele helix) en we zien hoe de codes van de 

DNA-streng worden overgenomen in het RNA-

molecuul. Hier gaat het dus om het uitlezen van 

de informatie. Men spreekt dan van transcriptie.  

Het RNA molecuul is geen dubbele helix. Op 

grond van de code die in het RNA-molecuul is 

overgenomen, worden vervolgens processen 

aangestuurd om bepaalde eiwitten – proteïnes - 

te maken. Het zijn deze eiwitten die de 

functionaliteit van de cel bepalen. Het aansturen 

van processen om bepaalde proteïnen te 

produceren noemen we translatie. 
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Punt 2: welke processen worden aangestuurd? 

Maar wat maakt dat een levercel de 

eigenschappen van een levercel heeft en een 

hersencel de eigenschappen van een hersencel? 

Anders gezegd; als door celdeling altijd alle 

informatie wordt overgenomen, hoe kan het 

dan dat cellen zich voor een bepaalde functie 

differentiëren?  

 

En laten we die vraag nog eens verder 

verbreden. Wat maakt dat persoon A zo enorm 

zorgelijk kan zijn en altijd twijfelt bij bepaalde 

keuzes? En waarom is persoon B zo enorm 

stressgevoelig. En wat maakt dat positief denken 

zo goed voor ons kan zijn. Er is in de psychologie 

heel veel onderzoek gedaan naar iemands 

persoonlijkheid. Opvallend genoeg kun je die 

persoonlijkheid op 5 assen vastleggen en 

daarvoor gebruiken we de afkorting OCEAN: 

as 1: O van openess (we gebruiken de 

Engelse termen). Openheid staat tegenover 

geslotenheid. Gesloten mensen zijn 

mensen die veel waarde aan het bestaande 

toekennen. Ze zijn dus erg behoudend; 

as 2: C van conscientiousness: of je heel 

Pietje precies bent of juist een sloddervos. 
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as 3: E van extravert: extraverte mensen 

hebben voortdurend de behoefte om de 

buitenwereld te tonen dat ze er zijn. 

Tegenover extravert staat introvert; 

as 4: A van agreeableness: of je een 

aardige persoon voor anderen bent of juist 

egoïstisch bent ingesteld; 

as 5: N van neuroticism: of je snel nerveus 

raakt of dat je een rots in de branding bent. 

 

Zouden die persoonlijke eigenschappen ook 

ergens in de cel gecodeerd zijn?  En kunnen we 

de vraagstelling nog verder uitbreiden. Hoe 

staat het met talenten?  Wat staat eigenlijk vast 

en wat vormt zich bijvoorbeeld door onderwijs, 

de manier waarop je opgroeit, enz. De laatste 

vraag raakt de bekende tweedeling: nature or 

nurture. We zullen zien dat er nu een nieuw 

concept nodig is en dat concept heet 

epigenoom.  Het wordt bij de nu volgende vraag 

besproken. 
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Punt 3: is er een koppeling met leefstijl, stress, 

enz. en wat er in de cel gebeurt? 

Stress, leefstijl, gedrag of bijvoorbeeld 

luchtvervuiling kunnen invloed hebben op onze 

gezondheid. En daarmee dringt zich een 

volgende vraag op: hoe is dat mogelijk?  

Als alles al vastligt… hoe kan dan beïnvloeding 
plaatsvinden? Eén ding is duidelijk; de genen (de 

DNA-code) in je cellen veranderen niet, maar 

het lijkt alsof sommige genen op grond van 

bepaalde condities “uit” of “aan” staan. Daaraan 
zouden al die verschillen en beïnvloedingen zijn 

gekoppeld.   

 

 

Een belangrijk nieuw  concept: een laag boven 

het DNA 

We komen nu tot een belangrijk nieuw concept: 

een laag boven het DNA dat als een soort 

dirigent aangeeft welke genen actief en niet 

actief zullen zijn. Bovendien een laag waarvan 

de eigenschappen afhangen van factoren als 

stress en leefstijl.  

Die laag noemen we het epignoom en 

veranderingen die deze dirigent aangeeft 

noemen we epigenetische veranderingen. De 
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studie van deze veranderingen wordt “de 

epigenetica” genoemd. De laatste jaren wordt 
veel onderzoek aan epigenetica gedaan. We 

citeren een persbericht van het LUMC (Leids 

Universitair Medisch Centrum, 1 februari 2016),: 

De onderzoekers keken eerder apart naar 

hoe de afstelling van je genen, ook wel 

epigenetica genoemd, van ongeboren 

kinderen veranderde tijdens de 

Hongerwinter. Ook wisten ze al dat deze 

kinderen als volwassene een hogere kans 

hebben op zwaarlijvigheid, type 2-diabetes 

en ongunstige bloedvetwaarden. Maar het 

was nog niet duidelijk of, en zo ja van welke 

genen, een verandering in de epigenetische 

afstelling ook de verklaring was voor de 

chronische aandoeningen bij de 

Hongerwinterkinderen. Dat lijkt nu 

daadwerkelijk het geval. Dankzij 

technologische vooruitgang konden de 

onderzoekers bij alle 422 deelnemers aan 

de Hongerwinterstudie de epigenetische 

verandering van het hele genoom meten.  
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Op dit punt aangekomen moeten we ons verder 

in het epigenoom verdiepen. Schrik niet van het 

woord epigenoom. Je weet inmiddels dat de 

term genoom wordt gebruikt voor “alle 
menselijke eigenschappen die in het DNA zijn 

vastgelegd” en de term “epi” is het oud-Griekse 

woord voor ´bij, op, na, naar, over”. Epigenoom 
kun je waarschijnlijk het beste vertalen door 

“iets wat bovenop het genoom dus bovenop het 

DNA ligt”.  
Waarom is het epigenoom zo interessant? Het 

antwoord is: omdat het epigenoom inderdaad 

bepaalt welke genen “aan” of “uit” staan. En het 
blijkt dus ook dat externe factoren op dat 

epigenoom van invloed kunnen zijn. Factoren 

die bepalen hoe gezond we leven zijn ook de 

factoren die het epigenoom beïnvloeden.  

 

Overigens is hier wel een kritische kanttekening 

op zijn plaats. Journalisten die met de 

wetenschap kennismaken hebben de neiging om 

als snel te roepen “probleem opgelost”. En dan 
blijkt plotseling dat er iets niet klopt. Denk maar 

weer aan de komst van de kwantummechanica 

in de natuurkunde: alle theorieën leken juist tot 

het moment dat er iets optrad dat niet 
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overeenstemde met die theorieën. We moeten 

dus erg voorzichtig zijn met het doen van 

uitspraken over dat epigenoom. Eigenlijk weten 

we nog niet veel.  

 

 

Punt 4: fouten en veroudering 

Als je het DNA vergelijkt met de opslag van 

gegevens in een computergeheugen ,dan uiten 

fouten zich in het feit dat sommige eentjes 

nulletjes worden en andersom. Het kan ook zo 

zijn dat bepaalde stukken van het DNA door een 

storing niet meer worden uitgelezen, of in het 

geheel verdwenen zijn. Die constatering maakt 

de vergelijking met een computergeheugen 

extra interessant Als de markeringen op het 

DNA niet goed worden uitgelezen, kunnen hele 

gedeelten worden overgeslagen, met alle 

gevolgen van dien. Een voorbeeld waar het 

totaal mis gaat is kanker. Er gaat iets goed mis 

en het groeiproces van de cellen loopt hier 

totaal ongecontroleerd uit de hand. Het gevolg: 

een ongebreidelde groei van cellen. 

 

Foutjes bij processen in de cel kunnen op alle 

manieren ontstaan.  Bijvoorbeeld door 
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blootstelling aan UV, straling, of als effect van 

bepaalde chemicaliën.  

Bij computers zijn er allerlei technieken 

ontwikkeld om foutjes te kunnen herkennen en 

te repareren. Maar op dit punt aangekomen, 

zien we weer hoe de natuur ons kan verbazen: 

ook in de cel zijn er processen die kijken welke 

stukjes van het DNA beschadigd zijn om die 

vervolgens weer te herstellen. Maar helaas kan 

niet alles hersteld worden. 

 

 

Het epigenoom en beschadigingen aan het 

epigenoom 

In 2002 werd de Nobelprijs voor de 

geneeskunde toegekend aan Brenner, Horvitz en 

Sulston voor hun onderzoek aan een bepaalde 

worm. Ze kregen de prijs op grond van het 

onderzoek dat zij deden naar genetische 

regulatie van de ontwikkeling van organen en 

geprogrammeerde celdoding. De officiële titel 

die werd gebruikt bij de uitreiking van de prijs 

was “genetic regulation of organ development 
and programmed cell death”. De worm die werd 
onderzocht is erg populair bij genetisch 
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onderzoek en draagt de exotische naam 

“Caenorhabditis elegans”. Vooral een 
aanduiding als elegans is natuurlijk geweldig bij 

een worm. De lengte van de worm is ongeveer 1 

mm lang en de worm leeft in de bodem. Onze 

elegante worm was het eerste dier waarvan het 

genoom volledig in kaart is gebracht. De worm 

kent slechts 6 chromosomen maar nog steeds 

met 20.000 genen! 

Dat de worm een gewild object is, blijkt wel uit 

het feit dat een andere Nobelprijs ook werd 

uitgereikt rond onderzoek aan deze worm. In 

2006 ging de prijs naar Fire en Mello voor hun 

onderzoek hoe bepaalde genen bij onze worm in 

de stand “uit” konden worden gezet.  
 

Het is interessant om te weten dat op dit 

moment nog steeds honderden laboratoria deze 

worm onderzoeken in het bijzonder daar waar 

het om veroudering gaat. Er is ook een soort 

strijd gaande wie de worm door manipulatie het 

langst kan laten leven. Het record staat op dit 

moment op 10 x de normale levensduur! Moet 
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je eens voorstellen wat dat voor de mens 

betekent. Dan zouden we de Groenlandse haai 

op het gebied van leeftijd kunnen kloppen. Wat 

een waanzinnige gedachte… Laten  we eerst 
eens kijken hoe we zo’n worm kunnen 
bewerken en wat dat voor ons zou kunnen 

betekenen. 

 

 

Hoe kunnen we DNA en het epigenoom 

bewerken? 

Tot nu hebben we alleen gesproken over 

processen die plaatsvinden en foutjes die meer 

en meer in het systeem sluipen. We weten 

tegenwoordig dat we modificaties in de cel 

kunnen aanbrengen om dit tegen te gaan. 

Onderzoekers stellen het hier feitelijk om de 

sleutel gaat om het verouderingsproces een halt 

toe te roepen. En we zullen tevens zien dat het 

mogelijk is om een oudere cel bij wijze van 

spreken te verjongen. Dan stoppen we dus niet 

alleen het proces van veroudering, nee we 

verjongen de cel zelfs! Maar hoe doen we dat: 

modificaties aanbrengen?  
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Bij die vraag komen we uit op Jennifer Doudna 

(zie foto) en Emmanuelle Charpentier.  

 

 
 

Beide dames hebben de techniek om DNA te 

bewerken in een stroomversnelling gebracht. De 

bekende auteur Walter Isaacson die ook de 

biografie over Steve Jobs schreef, heeft er een 

adembenemend boek over geschreven: De 
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Codekraker. Wat in dit boek weer opvalt is de 

begeestering van de onderzoekers en de positie 

van de vrouw in onderzoek. Jet laatste punt 

komt ook in het boek van Isaacson terug. Ik 

startte als hoogleraar in 1985 en vrijwel alle 

hoogleraren die werden aangetrokken waren 

mannen. Wetenschap was toen een duidelijke 

mannenwereld. Na mijn overstap naar de 

Universiteit Maastricht zag ik een zelfde 

patroon. Maar dat het snel zou veranderen was 

ook duidelijk: het aantal inschrijvingen 

geneeskunde wordt nu gedomineerd door 

vrouwen.  

Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier 

zouden voor hun werk uiteindelijk een 

Nobelprijs krijgen. Er waren al methoden 

bekend om DNA te bewerken, maar hun nieuwe 

methode met de naam CRISPR zou baanbrekend 

zijn. Met zeer hoge precisie kan het DNA van 

dieren, planten en micro-organismen worden 

veranderd. De technologie heeft een 

revolutionaire impact teweeg gebracht. De 

techniek wordt nu volop gebruikt om te zien wat 

de gevolgen van bepaalde ingrepen zijn. Daarbij 

gaat het ook om ingrepen die effecten hebben 

op het proces van veroudering. 
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De grote finale 

We komen aan het slot van dit hoofdstuk weer 

terug op David Sinclair. Sinclair stelt dat het 

verouderingsproces te maken heeft dat door 

fouten de verkeerde genen worden aan- en 

uitgezet. Lange tijd werd gedacht dat cellen van 

een volwassen mens niet konden worden 

teruggebracht naar hun oorspronkelijk staat. Die 

gedachte blijkt onjuist. Het is een van die 

ontdekkingen waarvan je zegt “Hoe is het toch 
mogelijk?”.  In 2006 slaagde Shinya Yamanaka 

erin een klein aantal genen in het genoom van 

muizen te identificeren die bepalend bleken 

voor het proces van het terugdraaien van de 

ouderdom. Wanneer die genen worden 

geactiveerd, kunnen huidcellen van muizen 

worden geprogrammeerd tot onrijpe 

stamcellen, die op hun beurt weer kunnen 

uitgroeien tot verschillende soorten cellen in het 

lichaam.  

 

David Sinclair claimt dat 3 van de Yamanaka 

genen genoeg zijn om een “oude” 
gespecialiseerde cel, te resetten zodat deze 
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weer “als vroeger” is. Het gaat dan nog steeds 
om een gespecialiseerde cel, maar die cel is dan 

wel verjongd. Hij toont nu met muizen aan dat 

de methode werkt! 

Gezien de enorme stappen die we de laatste 10 

jaar hebben gezien, verbaast het ons niet dat die 

grotere verandering nu echt voor de deur staan. 

Sterker nog, al zijn uitgekomen! Dat is waarom 

we nu zeggen dat het geen sprookje meer is. 

 

Heeft Sinclair het juist of zullen we zien dat we 

toch niet zover zijn? De toekomst zal het snel 

leren. Bij die toekomst plaatsen we wellicht 

onze belangrijkste visie. Wetenschap en 

techniek gaan razendsnel en lijken zeker door de 

komst van AI in een stroomversnelling te zijn 

gekomen. Er zijn nu honderden researchcentra 

bezig om verdere vervolgstappen te 

onderzoeken. In de komende 10 jaar zullen er 

ongetwijfeld weer enorme ontdekkingen 

worden gedaan, ontdekkingen die we ons nu 

nog niet kunnen voorstellen. En als het 

inderdaad zo is dat veroudering kan worden 

teruggedraaid, dan zal dat verregaande 

consequenties hebben. Het boek van Lynda 

Gratton en Andrew Scott over de “100 year life” 



 

167 

 

zal nog meer bestudeerd worden en zal zeker op 

veel punten moeten worden bijgesteld.  

Het meest opmerkelijke van de technische en 

wetenschappelijke voortuitgang is dat deze nu 

de mens in de kern raakt. We kunnen ons straks 

verjongen en we kunnen onszelf manipuleren 

als we nog een “grote aanpassing” zouden 
willen. Wil je een andere persoonlijkheid… ja dat 
kan. Grote organisaties kennen de “war for 
talent”. Ze zoeken naar de talenten die ze nodig 
hebben. Misschien vragen ze in 2040 aan een 

DNA-manipulatiebedrijf of je even een 

genetische manipulatie zou willen ondergaan 

om over een bepaald talent te beschikken…  
 

Het is goed om parallellen in de geschiedenis te 

bekijken. Ging het in het verleden bijvoorbeeld 

om de introductie van machines om menselijke 

kracht over te nemen met bijproducten als een 

auto. De laatste 75 jaar is gericht op 

informatietechnologie: het overnemen van werk 

dat eerst door mensen werd gedaan. 

Automatisering bepaalt nu de werkwijze in 

vrijwel alle fabrieken. AI is daarbij de logische 

vervolgstap, nu gaat het zelfs om het 
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overnemen van denkwerk met ongetwijfeld een 

daaraan gekoppelde giga impact. 

 

Nu staan we ook voor die andere opvallende 

ontwikkeling: het manipuleren van de cel met 

ongekende mogelijkheden. Dat alles is mooi 

maar aan de andere kant zullen we voor enorme 

ethische vraagstellingen worden geplaatst. Je 

kunt nu met je hond naar Japan en voor 70.000 

euro maken ze daar een kloon van je hond 

zodat, als je echte hond sterft, de kloon je ook 

weer kwispelend zal begroeten. Het kan…. Maar 
mag het ook? Mag ik bijvoorbeeld mijn 

allerliefste klonen voor het geval…. En het blijft 

niet alleen bij DNA-manipulatie. Nanotechniek 

zal er voor zorgen dat we straks minuscuul 

kleine opneemorgaantjes in ons lijf dragen 

waarmee zo’n beetje alles gemonitord wordt 
wellicht tot aan de toestand van onze cellen en 

het epigenoom toe.  

 

In alle eerlijkheid… soms word ik er toch een 
beetje bang van. Dan peins ik over de vraag of 

het me vergund is om oud te worden. Dan peins 

ik over de vraag waarom oud worden ook goed 

en plezierig kan zijn. Dan peins ik over de vraag 
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of steeds weer verjongd te worden wel fijn is. 

Op zulke momenten zie ik de fontein van de 

eeuwige jeugd en vraag ik mij af of ik ook niet 

beter aan de rand van het bad kan blijven zitten.  

 

 
 


