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den heeft ook te maken met levensfasen en met ver-
houdingen tussen generaties; er horen binnen elke cul-
tuur bepaalde sociale rollen, verwachtingen en ver-
plichtingen bij het ouder worden. Ouderdom moet dus 
niet tot ziekte en beperkingen gereduceerd worden, 
maar bijvoorbeeld ook worden gezien als bron van 
levenservaring en wijsheid. Kritiek op medicalisering 
van ouderdom komt er vanuit dit perspectief vooral op 
neer dat ouderdom niet uitsluitend in termen van 
beperkingen, ziekten en fysieke ongemakken moet 
worden bezien. Door ouderdom tot ‘ziekte’ te verkla-
ren, worden een heleboel andere aspecten van het 
ouder worden uit het oog verloren. 

Tot slot
Veroudering kan vanuit verschillende perspectieven 
worden bekeken en al dan niet als ‘ziekte’ of ‘patholo-
gisch’ worden gezien. Met name vanuit het sociaal-
maatschappelijke perspectief wordt duidelijk dat 
ouderdom in elk geval niet tot ziekte gereduceerd kan 
worden. Vanuit zowel het biologische als het subjectie-
ve ervaringsperspectief, wordt (statistische) normaliteit 
of natuurlijkheid soms aangevoerd als argument om 
veroudering en ouderdom niet als ziekte te zien. Het 
hoort er nou eenmaal bij. Tegelijkertijd lijkt dit geen 
overtuigende reden om de klachten en beperkingen die 

hiermee samenhangen dan ook maar niet meer te 
behandelen. De kwalificatie ‘ziekte’ lijkt dus niet nood-
zakelijk om ingrijpen in processen van veroudering te 
legitimeren. Met die conclusie wordt de deur althans 
op een kier gezet om ook in processen van ‘normale 
veroudering’ in te grijpen. De vraag hoe ver we daarin 
moeten (willen) gaan, zal de komende jaren onderwerp 
van ethische discussie blijven.

Prof. dr. Maartje Schermer is als bijzonder hoogleraar 
Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van 
de Mens verbonden aan de afdeling Medische Ethiek en 
Filosofie van het ErasmusMC.
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Thema Ethiek van anti-aging medicine

Vergeten genezen
Marianne Boenink

Vergeetachtigheid is, met grijze haren (of kaal worden) en rimpels, een van de meest algemene manifestaties 
van het ouder worden. Tegelijkertijd is vergeetachtigheid een centraal kenmerk van de medische diagnose 
dementie, in het bijzonder van de ziekte van Alzheimer. Die diagnose is voor veel mensen een schrikbeeld: 
dementerenden lijken immers veroordeeld tot het verlies van steeds meer (met name mentale) functies en er is 
geen genezing mogelijk. Om die reden zijn de eerste ervaringen van vergeetachtigheid voor veel mensen nogal 
beladen. ‘Ik zal toch geen Alzheimer hebben?’ is een vraag die velen zich stellen wanneer hun geheugen hen 
naar eigen idee iets te vaak in de steek laat. De precieze grens tussen ‘normale’ en ‘pathologische’ vergeetach-
tigheid is echter niet eenvoudig te trekken, zoals de geschiedenis van de ziekte van Alzheimer bewijst (Ballenger 
2006). En het is ook nog maar de vraag wat een eventueel onderscheid betekent voor de vraag of vergeetachtig-
heid al dan niet bestreden dient te worden, en zo ja, of medische interventies daarvoor de aangewezen weg zijn.

Maartje Schermer heeft in haar bijdrage aan dit num-
mer al laten zien dat het onderscheid tussen (subjectie-
ve) ‘illness’, (biomedische) ‘disease’ en (sociale) ‘sick-
ness’ goede diensten kan bewijzen bij de analyse van 
discussies over veroudering in het algemeen. Ik zal die-
zelfde driedeling gebruiken om onze omgang met ver-
geetachtigheid te duiden. Op basis daarvan zal ik de 
vraag stellen in hoeverre vergeetachtigheid tijdens de 

ouderdom een legitiem doelwit van de geneeskunde is 
– en daarmee in hoeverre een dergelijke vorm van anti-
aging medicine geoorloofd is.

Ervaringen van vergeetachtigheid
Laten we beginnen bij de ‘illness’, oftewel de subjectie-
ve ervaring van verminderd welbevinden. Vergeetach-
tigheid is allereerst een persoonlijke beleving. Je consta-
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teert dat je hele gewone of juist uiterst belangrijke 
zaken, waarvan je zou verwachten dat je ze zou ont-
houden, toch bent vergeten. De vergelijking met eerde-
re prestaties is daarbij cruciaal: je voldoet niet meer 
aan de normen die je je zelf tot nu toe stelde. Wat die 
normen precies zijn, kan per persoon variëren. Ze han-
gen uiteraard samen met het leven dat je leidt: voor 
een accountant of een lopende band medewerker zijn 
andere zaken het onthouden waard dan voor een uni-
versitair docent en zelfs docenten verschillen onderling 
in wat ze belangrijk vinden om paraat te hebben. De 
normen voor wanneer er sprake is van vergeetachtig-
heid houden dus verband met je sociale rol, maar ook 
met je eigen visie op hoe die rol te vervullen. Je eigen 
identiteit en je opvatting van het goede leven zijn in het 
geding: je functioneert niet meer zoals je van je zelf 
gewend was en dat wordt als een gebrek ervaren. Het 
subjectieve karakter van de achterliggende normen 
betekent ook dat je zelf zwaar kunt tillen aan het verge-
ten van iets, terwijl anderen menen dat het om iets 
onbetekenends gaat.

Die opvatting van het goede leven bepaalt ook mede 
wanneer je aanleiding ziet om het vergeten te bestrij-
den. Vergeetachtigheid is immers niet zonder meer 
problematisch; we vergeten voortdurend zaken en dat 
is maar goed ook. Welke ervaringen van vergeetachtig-
heid problematisch zijn, hangt af van wat je belangrijk 
vindt in het leven. Die persoonlijke opvatting van het 
goede leven is echter op zijn beurt gekleurd door alge-
mene opvattingen over mens zijn en het mensenleven. 
Als je een mensenleven opvat als een zich ontwikke-
lend proces, waarin vergeetachtigheid bij het ouder 
worden hoort, zul je makkelijker concluderen dat je je 
eigen normen wellicht moet bijstellen. Als je een men-
senleven ziet als een voortdurende poging het beste te 
halen uit jezelf en je omgeving, zul je eerder op zoek 
gaan naar manieren om de vergeetachtigheid te bestrij-
den. Welke middelen daarvoor in beeld komen (geheu-
gentraining, materiële geheugensteuntjes, of medicij-
nen) is dan nog een open vraag.

Sociale verwachtingen en vergeetachtigheid
Zoals hierboven al enigszins bleek, staan subjectieve 
ervaringen nooit helemaal los van de maatschappelijke 
omgeving waarin je functioneert. De samenleving heeft 
bepaalde verwachtingen van de geheugenprestaties van 
haar leden. Die verwachtingen zijn gebaseerd op je 
sociale positie en rol, maar ook op eerdere interacties 
die anderen met je hadden. Ook leeftijd speelt daarbij 
een rol. In algemene zin kan gezegd worden dat de 
verwachtingen in het geval van ouderen meestal iets 
lager zijn dan die voor jong volwassenen. Er lijkt een 

soort heuvel-curve gehanteerd te worden: bij kinderen 
mogen de cognitieve prestaties nog gering zijn en zijn 
de sociale inspanningen er op gericht, deze door trai-
ning te doen toenemen; het optimum wordt ergens in 
de periode van jong volwassenheid bereikt, en daarna 
mogen de cognitieve prestaties weer iets afnemen. 
Daar zit enerzijds een erkenning in van het feit dat ver-
geetachtigheid meer voorkomt op latere leeftijd. Dat 
kan als verontschuldiging voor iemands vergeetachtig-
heid werken. Maar de curve kan ook gebruikt worden 
om te beargumenteren dat ouderen sociaal minder 
bruikbaar zijn dan jong volwassenen. Ze lijkt te recht-
vaardigen dat ouderen sociaal worden afgeschreven.

Op die conclusie is natuurlijk wel kritiek mogelijk. In de 
jaren ‘60 en ’70 van de twintigste eeuw, toen het aantal 
mensen boven de 65 sterk toenam, werd de doorgaans 
negatieve benadering van ouderen in de (westerse) 
samenleving geproblematiseerd. Er verscheen een golf 
van publicaties die de Third Age schetsten als een aan-
trekkelijke levensfase, die ook door de samenleving als 
eigenstandig stadium in een mensenleven, met een 
eigen waarde, gewaardeerd zou moeten worden. De 
negatieve lading die de ouderdom voor veel mensen 
had zou vooral het gevolg zijn van (ongerechtvaardigde) 
sociale stigmatisering. In het kielzog van de Amerikaan-
se gerontoloog Robert Butler kwam er steeds meer kri-
tiek op ageism: de stereotypering en het denigreren van 
ouderen enkel en alleen op basis van hun leeftijd. Voor 
de gerontologen en hun positieve benadering van ver-
oudering is vergeetachtigheid echter een lastig feno-
meen, want die lijkt niet alleen afbreuk te doen aan de 
schittering van de ouderdom, maar zou wel degelijk 
aanleiding kunnen geven ouderen sociaal minder waar-
devol te achten. Mede om die reden paste het volgens 
historicus Ballenger goed in het gerontologische straatje 
om vergeetachtigheid tot een behandelbare ziekte te 
bestempelen, waarover zo meteen meer.

Het is dus twijfelachtig of de pogingen om de ouder-
dom te herijken als een sociaal waardevolle levensfase 
op het punt van vergeetachtigheid succesvol zijn 
geweest. Sterker nog, de ontwikkeling van onze samen-
leving lijkt eerder in een richting te gaan waarbij steeds 
hogere cognitieve prestaties van mensen worden ver-
wacht. Daarbij worden weliswaar ook steeds meer 
materiële hulpmiddelen ontwikkeld (het hoeft dus niet 
meer allemaal uit je ‘zelf’ te komen), maar vergeetach-
tigheid is vanuit sociaal perspectief in de afgelopen 
decennia zeker niet minder problematisch geworden.

Vergeetachtigheid als ziekte
Vergeetachtigheid als zodanig is tot nu toe eigenlijk 
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nooit als een ziekte beschouwd. Wel is ze een belang-
rijk onderdeel van aandoeningen die zich kenmerken 
door een aantal symptomen, zoals (eerder) ‘seniliteit’ 
en nu dementie, in het bijzonder die van het AD-type, 
zoals het in diagnostische termen heet. Toen Alois Alz-
heimer in 1907 de casus beschreef die de geschiedenis 
in zou gaan als het eerste geval van AD, stond vergeet-
achtigheid zeker niet voorop. In eerste instantie onder-
scheidde deze casus zich op twee fronten van wat toen 
‘seniele dementie’ heette. De patiënte die Alzheimer 
zag was relatief jong toen de symptomen zich begon-
nen voor te doen (51) en bij autopsie bleken er in haar 
hersenweefsel ‘plaques and tangles’ waarneembaar. 
Door AD als pre-seniele dementie te definiëren werd 
vooral benadrukt dat het bijzonder was dat iemand zo 
jong al vergeetachtigheid en karakterveranderingen ver-
toonde; de pathologische kenmerken toonden dat het 
hier om een echte ziekte ging. Dit bevestigde impliciet 
dat vergeetachtigheid op latere leeftijd normaal was en 
niet als echte ziekte gezien kon worden.

Pas toen onderzoek uitwees dat de plaques en tangles 
ook op latere leeftijd voorkwamen (in de loop van de 
jaren ’60), werd het leeftijdscriterium losgelaten en 
werd AD een label dat ook op ouderen geplakt kon 
worden. Alzheimer werd vanaf dat moment primair 
gekarakteriseerd als een ziekte van de hersenen, waar-
bij zich geleidelijk eiwitafzettingen ophoopten die tot 
steeds verder functieverlies zouden leiden. Dat was een 
eerste stap richting biomedicalisering van vergeetachtig-
heid bij ouderen, die zoals gezegd goed paste bij het 
streven van degenen die de ‘Third Age’ als een prachti-
ge nieuwe levensfase trachtten te presenteren. De ont-
wikkeling van medicijnen (in de jaren ’70 en ’80) die 
aangrepen op het pathologische proces was een twee-
de stap, die echter door de matige effectiviteit van de 
geneesmiddelen minder impact had dan sommigen 
hadden voorzien. Het probleem bleef echter dat het 
voorkomen van geheugenklachten niet eenduidig 
samenhangt met de aanwezigheid van ‘plaques en 
tangles’. Een belangrijk deel van de vergeetachtigheid 
bij ouderen bleef daardoor medisch onverklaard. Het 
onderscheid tussen normale en pathologische vergeet-
achtigheid bleef dus bestaan, maar werd nu niet meer 
gemaakt op basis van leeftijd, maar op basis van de 
aan- dan wel afwezigheid van biologische kenmerken. 
Aangezien die pathologische kenmerken pas na overlij-
den met zekerheid vast te stellen zijn, is de diagnose 
AD met veel onzekerheid omgeven. In de klinische 
praktijk wordt AD gediagnosticeerd door een complexe 
set van psychologische en neurologische tests. Ook de 
recente zoektocht naar biologische biomarkers (gene-
tisch of anderszins) heeft daaraan nog weinig veran-

derd. Epidemiologisch onderzoek heeft ondertussen 
ook aangetoond dat de ‘plaques en tangles’ geen een-
duidige correlatie met de symptomen van Alzheimer 
vertonen, wat de zaken nog verder compliceert.

In de jaren ’90 is een poging ondernomen vergeetach-
tigheid als zodanig als ziekte te erkennen, door de cate-
gorie ‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) te munten. 
MCI zou zich kenmerken door geheugenklachten die 
iemands functioneren serieus belemmeren, maar die 
niet voldoen aan de criteria voor AD. Het zou een 
voorstadium van AD kunnen zijn, maar er ontbreekt 
vooralsnog een biologisch correlaat. Dat is voor veel 
artsen en onderzoekers dan ook reden om kritisch over 
deze categorie te zijn. Sommigen zien er vooral een 
poging van de farmaceutische industrie in om een gro-
tere afzetmarkt te creëren voor geneesmiddelen. Dit 
geeft in elk geval aan dat door vergeetachtigheid als 
een ziekte te etiketteren, de mogelijkheden voor inter-
ventie meestal ook vooral in medische hoek gezocht 
worden (Conrad 2007). De kans is groot dat als er 
effectievere geneesmiddelen voor geheugenklachten 
komen, vergeetachtigheid minder als ‘normaal’ 
beschouwd zal worden. Dat zou de samenleving in 
staat stellen hoge verwachtingen van cognitief functio-
neren te handhaven, ook wanneer iemand ouder 
wordt. En het zou ongetwijfeld ook de persoonlijke 
beleving van vergeetachtigheid veranderen.

Vergeetachtigheid: legitiem doelwit van 
anti-aging medicine?
Normale en pathologische vergeetachtigheid, zo is 
hopelijk duidelijk geworden, bestaan bij de gratie van 
persoonlijke, sociale en wetenschappelijke/technologi-
sche opvattingen over het goede leven, de goede 
samenleving en een goed functionerend lichaam. Die 
opvattingen veranderen en daarmee ook de grens tus-
sen normaal en pathologisch. Er is bovendien een com-
plexe interactie tussen deze drie domeinen. De inspan-
ningen van de wetenschap om vergeetachtigheid als 
ziekte te definiëren hangen direct samen met de hoge 
normen voor cognitief functioneren in onze huidige 
samenleving en de wens om de ouderdom als een posi-
tieve fase van een mensenleven te zien. Omgekeerd 
kan onze samenleving die hoge verwachtingen alleen 
handhaven als voldoende mensen er (al dan niet met 
medische hulpmiddelen) aan kunnen blijven voldoen. 
En onze subjectieve ervaring van vergeetachtigheid 
wordt sterk gestuurd door de sociale verwachtingen en 
de beschikbare medische mogelijkheden.

De vraag of vergeetachtigheid van ouderen een legi-
tiem doelwit is voor de geneeskunde wordt nu meestal 
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beantwoord door er op te wijzen dat de geneeskunde 
alleen die vormen van vergeetachtigheid behandelt die 
een duidelijk biologisch correlaat hebben. Dat is in 
zekere zin de gemakkelijkste uitweg, omdat daarmee 
het traditionele beeld van de geneeskunde als praktijk 
gericht op biologische ‘disease’ intact blijft. Maar in dit 
antwoord blijft de vraag in hoeverre het biologisch cor-
relaat zelf een manifestatie van veroudering is, onbe-
antwoord. Als dat het geval is, zoals sommige medici 
stellen, moeten we de vraag stellen of veroudering al 
dan niet medisch bestreden dient te worden – en het 
artikel van Schermer (elders in dit nummer) toont dat 
een antwoord op die vraag niet eenvoudig te geven is. 

Interessanter is daarom wellicht de positie van de Ame-
rikaanse neuroloog Peter Whitehouse, eens een voor-
aanstaand Alzheimer-onderzoeker die mede aan de 
wieg van de eerste Alzheimer-medicijnen stond. Hij 
betoogt tegenwoordig dat de huidige nadruk op Alzhei-
mer als biomedische categorie enerzijds teveel de 
waarde hecht aan die pathologische kenmerken en 
anderzijds degenen bij wie zulke kenmerken ontbreken 
(maar die wel geheugenklachten hebben) teveel in de 
kou laat staan. Zijn stelling is dat er sprake is van een 
breed scala aan vormen van brain aging, waarvan AD 
hooguit een (slecht begrepen) variant is. Het leed dat 
gepaard gaat met vergeetachtigheid als gevolg van ver-
oudering moet zijns inziens serieus worden genomen 
en is als zodanig het bestrijden zeker waard: een argu-
ment voor (een beperkte vorm van) anti-aging dus. 
Maar het is maar zeer de vraag of de geneeskunde 
daarvoor de enige, of zelfs maar de belangrijkste weg is. 
Als de medische wetenschap meer kan vertellen over 
de biologische processen van brain aging – prima, en 
als die kennis effectieve biomedische interventies 
mogelijk maakt – des te beter. Maar we mogen volgens 
Whitehouse niet vergeten  dat vergeetachtigheid als 
probleem minstens zoveel te maken heeft met sociale 
en subjectieve verwachtingen. De bestrijding van het 
lijden dat gepaard gaat met vergeetachtigheid dient dan 
ook meerdere vormen aan te nemen. De medische 
zoektocht naar effectieve biologische interventies dient 

vergezeld te gaan van pogingen de rol van ouderen in 
de samenleving op een positieve manier ter herwaarde-
ren. Zo verhaalt hij over ouderen die in zijn geheugen-
kliniek betrokken worden bij activiteiten voor kinderen 
van het nabijgelegen kinderdagverblijf (bijvoorbeeld als 
voorlezer). Op het persoonlijke vlak moet vergeetach-
tigheid, tegemoet getreden worden als een ‘uitdaging’ 
voor individu en omgeving en zal men moeten leren 
leven met de beperkte maakbaarheid van het menselijk 
leven. Kortom: of vergeetachtigheid moet worden 
bestreden hangt allereerst af van de subjectieve erva-
ring en die kunnen we in positieve zin veranderen door 
ons leven en de samenleving anders in te richten. Als 
we dat doen, zal de roep om biomedische bestrijding 
van vergeetachtigheid allicht verminderen. 

De manier waarop Whitehouse dit alles aan de man/
vrouw brengt is naar mijn smaak iets te ‘Amerikaans’: 
met veel optimisme en zendingsdrang. Niettemin heeft 
Whitehouse een belangrijk inzicht te pakken. Vergeet-
achtigheid is geen eenduidig fenomeen en dient dan 
ook met oog voor de persoonlijke, sociale en de biolo-
gische context benaderd te worden, zowel binnen als 
buiten de geneeskunde.

Dr. Marianne Boenink is als universitair docent verbon-
den aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit 
Twente. Zij is projectleider van het NWO-project 
‘Responsible early diagnostics for Alzheimer’s Disease’.
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