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Thema Ethiek van anti-aging medicine

Inleiding 

Geneeskunde en zorg hebben doorgaans de bedoeling 
onze levens te redden en te rekken. De laatste jaren 
gaan onderdelen van de geneeskunde en zorg zich 
meer en explicieter focussen op het bestrijden van de 
negatieve kanten van ouder worden of zelfs van verou-
dering als zodanig. Biomedische onderzoekers menen 
de oorzaken van veroudering bloot te leggen en zien 
mogelijkheden om die processen te keren. Sommigen, 
zoals de invloedrijke gerontoloog Aubrey de Grey, con-
cluderen zelfs dat er aan ons leven in principe geen ein-
de meer zou hoeven komen. Anderen zijn sceptischer 
en menen dat vooral winst te behalen valt door de 
klachten en ziekten die met veroudering gepaard gaan 
te bestrijden. Dit brede palet van zogenaamde ‘anti-
aging medicine’ biedt veel stof voor ethische reflectie. 

Moet veroudering gezien worden als een (te genezen) 
ziekte? Wat zijn de ethische en maatschappelijke gevol-
gen wanneer we veroudering zo benaderen? Wat valt er 
te winnen en wat zou er verloren (kunnen) gaan als we 
veroudering effectief kunnen bestrijden? Wat zegt het 
over onze visie op ouderen in de samenleving als we 
veroudering zo veel mogelijk willen bestrijden? Deze 
vragen staan centraal in het voor u liggende themanum-
mer over ‘Ethiek van anti-aging medicine’. 

In het openingsartikel inventariseert en weegt moraalfi-
losofe Adelheid de Witte, werkzaam in Gent, argumen-
ten pro en contra levensverlenging. Het bekende 
bezwaar dat het verlangen naar een langer leven alleen 
maar voortkomt uit angst voor de dood, die ook na 
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enkele extra jaren toch even angstwekkend blijft, beoor-
deelt ze bijvoorbeeld als afdoende als het inderdaad 
slechts gaat om enkele jaren winst. Maar daarmee is het 
verlangen naar een langer leven niet volledig begrepen. 
We willen niet langer leven uit angst voor de dood, 
maar juist uit liefde voor het leven waar de dood een 
einde aan maakt. Een ander punt is: spelen we niet voor 
God en tasten we niet de menselijke waardigheid aan? 
De wenselijkheid van langer leven is vanuit sociaal per-
spectief volgens De Witte inderdaad twijfelachtig: over-
bevolking, machthebbers die van geen wijken weten, 
hoge sociale kosten, druk op het milieu, de problemen 
die levensverlenging met zich meebrengt zijn ernstig 
genoeg. Een deel van die problemen kan voorkomen 
worden door levensverlenging vooral op te vatten als 
verlenging van de duur van gezondheid, aldus de Witte. 

Klinisch geriater Marcel Olde Rikkert lijkt deze gedach-
te helemaal te willen toepassen. Hij vraagt zich af of 
het doel van anti-aging een haalbare medische uitda-
ging is of futurologische onzin. Bij de bestrijding van 
veroudering kun je het accent leggen op levensverlen-
ging ‘tout court’, oftewel het bestrijden van veroudering 
zelf door fundamenteel onderzoek, of op verbetering 
van de kwaliteit van leven via toegepast onderzoek, die 
dan op haar beurt weer verhoging van de gemiddelde 
leeftijd met zich meebrengt. Beide benaderingen van 
de zaak rivaliseren om onderzoeksgelden. Olde Rikkert 
pleit voor een multidisciplinaire onderzoeksagenda 
waarin de ouderen zelf prioriteiten aanbrengen. Hij zelf 
zou willen werken aan een stapsgewijze oplossing van 
de problemen die multimorbiditeit, de verhoogde 
kwetsbaarheid van ouderen, maar ook de gebrekkige 
kennis van interactie tussen verschillende behandelvor-
men, met zich meebrengen. Ook pleit hij sterk voor 
preventie van gezondheidsproblemen door onderwijs 
in kennis over ouder worden. 

Frans Meulenberg laat zich in zijn tekst inspireren door 
bellettrie, in dit geval de poëzie van Wislawa Szymbors-
ka en een roman van Hanif Kureishi over de thematiek 
van veroudering. In de roman van Kureishi is het zover 
dat een rijke oudere zijn geest kan laten implanteren in 
het mooie en gezonde lichaam van een pas overleden 
jongere man. In het begin lijkt het fantastisch, maar 
geleidelijk aan komen er toch problemen in de zelfbe-
leving van de hoofdpersoon en wil hij terug naar zijn 
eigen oude lijf. Ook Szymborska pleit op haar manier 
voor acceptatie van het leven zoals het is. 

Maartje Schermer laat zien dat veel discussies over anti-
aging medicine beter begrepen kunnen worden als we 
onderscheid maken tussen drie opvattingen van ziekte: 

ziekte als respectievelijk ‘disease’ (vanuit biomedisch 
perspectief), als ‘illness’ (vanuit het perspectief van de 
subjectieve beleving) en als ‘sickness’ (vanuit sociaal 
perspectief). Vanuit elk van die drie perspectieven kun-
nen argumenten worden aangevoerd om veroudering 
al dan niet als een ‘echte’ ziekte op te vatten. Aan elk 
perspectief zit steeds ook een bepaalde normatieve 
dimensie vast. Haar analyse maakt duidelijk dat verou-
dering in elk geval niet tot ziekte gereduceerd kan wor-
den, maar dat er omgekeerd onvoldoende argumenten 
zijn om ouderdomsklachten en –beperkingen niet meer 
(medisch) te behandelen. De grens tussen ‘gewone’ en 
anti-aging medicine zal daarom controversieel blijven.

Marianne Boenink gebruikt dezelfde conceptuele drie-
slag als Schermer, maar nu om de grens tussen normale 
en pathologische vergeetachtigheid te onderzoeken. 
Vergeetachtigheid hoort bij de ouderdom, maar is tege-
lijkertijd ook een centraal symptoom van dementie. 
Boenink laat zien dat de grens tussen normaal en 
pathologisch in de loop der tijd steeds is verschoven, 
waarbij subjectieve, sociale en wetenschappelijk/tech-
nologische ontwikkelingen op een complexe manier op 
elkaar inwerkten. Op grond van die samenhang betuigt 
ze steun aan de Alzheimer-onderzoeker en neuroloog 
Peter Whitehouse, die betoogt dat vergeetachtigheid, 
voor zover ze als problematisch wordt ervaren, aange-
pakt moet worden met oog voor zowel de persoonlijke, 
de sociale als de biologische kant van dit fenomeen.

Aeneas de Baets vraagt zich af welke vragen en uitda-
gingen voor het individu opkomen als de levensduur 
van mensen inderdaad substantieel verlengd zou kun-
nen worden. Welke betekenis heeft ouderdom dan 
nog? In hoeverre zouden we ons levensplan moeten 
aanpassen, en wanneer begin je daarmee? Is gezond-
heid een noodzakelijke voorwaarde voor de wenselijk-
heid van levensverlenging? De Baets concludeert dat de 
technische mogelijkheden voor levensverlenging in elk 
geval het aantal keuzemogelijkheden – en daarmee ook 
onze verantwoordelijkheid voor ons eigen leven – zul-
len doen toenemen.

Hanneke van der Meide kijkt met een zorgethische blik 
naar veroudering. Haar valt de eenzijdige focus op de 
problemen van het ouder worden op. Ze pleit er voor 
dat we ouderdom niet zien als iets wat te voorkomen 
en te genezen is. Kwetsbaarheid is ten eerste veel meer 
dan een veelheid aan ziektes en gebreken: het omvat 
alles waar mensen waarde aan hechten. Ten tweede is 
kwetsbaarheid niet iets dat opgelost moet worden. 
Waar het om gaat is te begrijpen hoe de oudere mens 
de eigen situatie beleeft en daarbij aansluitend zo goed 
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mogelijk ondersteuning en zorg te leveren. 

Susanne de Kort, ten slotte, wijst er op dat ook (of juist) 
als alle klachten en ziekten die met veroudering 
gepaard gaan succesvol bestreden worden, de vraag 
waaraan we dood willen gaan alleen maar nijpender 
wordt. Zij laat zien hoe manieren van sterven samen-
hangen met bepaalde doodsoorzaken. Wie de verou-
dering met hulp van de geneeskunde keer op keer te 
slim af is, zou wel eens een minder prettig sterfbed te 
wachten kunnen staan. Tegelijk laat ze zien dat er wel 
degelijk enige ruimte is om je manier van sterven te 
beïnvloeden, bijvoorbeeld door die als overweging mee 
te nemen bij behandelbeslissingen. De vraag hoe te 
sterven is onderdeel van de vraag naar het goede leven, 

en ook voorstanders van anti-aging ontkomen er niet 
aan die te stellen, aldus de Kort.
In dit themanummer verder nog een recensie door Car-
la Bal van het boek Eindeloos leven, waarin de opvattin-
gen van anti-aging goeroe Aubrey de Grey uiteengezet 
worden. Hiernaast nog een recensie van het proefschrift 
van Floris van den Berg, Harming Others: Universal Sub-
jectivism and the Expanding Moral Circle, en in de pro-
movendicolumn is dit keer het woord aan promovenda 
Aimee van Wynsberghe, die onderzoek doet naar 
ethiek van robots in de zorg. Rest ons u toe te wensen 
dat u door het lezen van dit themanummer niet alleen 
een dagje ouder, maar ook wijzer zult worden.

Marianne Boenink en Carla Bal, themaredactie

Thema Ethiek van anti-aging medicine

Methusalem achterna? 
Over de morele (on)wenselijkheid van levensverlenging

Adelheid De Witte

Het Oude Testament schrijft aan de aartsvaders en hun nakomelingen onwaarschijnlijk hoge leeftijden toe met 
de 969-jarige Methusalem op kop. De zoektocht naar manieren om ons leven te verlengen is niet nieuw. De 
inspanningen die daartoe geleverd worden op bio-medisch vlak worden steeds gesofisticeerder. Hoewel het 
toekomstige scenario voorlopig vaag blijft, betekent dit niet dat men zomaar voorbij kan gaan aan filosofische, 
ethische en praktische bezwaren. Argumenten pro en contra moeten nu tegenover elkaar geplaatst worden om 
overhaaste maatregelen in de toekomst te vermijden. 

Voor- en tegenstanders
Van oudsher roepen veroudering en dood grote filosofi-
sche vraagstukken op die men op zeer uiteenlopende 
manieren beantwoordt. Zij die het verlengen van de 
menselijke levensduur denkbaar en nastrevenswaardig 
achten, worden in de vakliteratuur ‘prolongevisten’ 
genoemd. Zij plaatsen zich in de traditie van de Ver-
lichting en zien een langer leven als onderdeel van het 
vooruitgangsideaal. Tegenstanders van een langer leven 
worden aangeduid als apologisten, quiëtisten of fatalis-
ten. Anders dan prolongevisten leggen zij zich neer bij 
het feit dat we verouderen, ziek worden en sterven. 
Dergelijk gedachtegoed treft men aan in tal van mythes, 
legendes en bijbelverhalen. Eerder dan een ruwe opde-
ling te maken tussen voor- en tegenstanders moet het 
debat echter worden gevoerd op basis van de eigenlijke 
argumenten die herhaaldelijk worden geformuleerd. 

De dood als een natuurlijk en te accepteren 
onderdeel van het leven
Een vaak gehoorde inbreng tegen levensverlenging 
betreft het geloof dat men langer wil leven uit angst voor 

de dood. In de lijn van Epicurus wordt dan gesteld dat 
deze vrees niet nodig is. Men doet daarbij eveneens 
beroep op Lucretius, die Epicurus’ standpunt verwerkte 
en stelde dat het niet redelijk is te streven naar een paar 
extra jaren als onze dood toch een enorme tijdspanne 
bestrijkt. Als de angst voor de dood de enige reden zou 
zijn waarom men het leven wil verlengen dan zou men 
het met Lucretius’ mening eens moeten zijn.

Ten eerste is het vrij onwaarschijnlijk dat we ooit 
onsterfelijk zullen zijn. Zelfs al slaagt men erin het ver-
ouderingsproces te beïnvloeden, dan nog zullen we 
worden blootgesteld aan ziekten, virussen, bacteriën, 
verkeersongevallen, natuurrampen, hongersnood of 
moord – om maar enkele voorbeelden te geven. 
Levensverlenging staat niet gelijk aan het opheffen van 
de dood. Het is bovendien niet de angst voor de dood 
waar voorstanders de nadruk op leggen maar de liefde 
voor het leven, met alle bijbehorende activiteiten. Zo 
gezien betreft levensverlenging een (beperkt) uitstel van 
de dood omdat deze het project van een volledig men-
senleven vernietigt, zoals Nussbaum stelt. 


