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Van oversterfte tot weder
geboorte 

Oversterfte is op wereldschaal nog altijd 

de grate uitdaging voor de gezondheids

zorg. Teveel kinderen sterven al in het 

eerste levensjaar. Niet in Nederland, waar 

het sterftepercentage nauwelijks meer 

dan een half procent is, maar wel in de 

ontwild<elingslanden en vooral in gebie

den waar oorlog en grate armoede 

heerst. Het sterftecijfer van zuigelingen 

en peuters kan dan oplopen tot tiental

len pracenten, cijfers waarvoor we in 

Nederland meer dan een eeuw terug 

moeten. Het huidige lage cijfer zou mis

schien nog wel wat naar beneden kun

nen, maar dan zullen Nederlandse vrou

wen ook weer vraeger (ruim voor hun der

tigste jaar) hun eerste kind moeten krij

gen en minder gebruik moeten willen 

maken van de mogelijkheden van IVF. Het 

beraep op de gezondheidszorg zou dus 

eerder minder dan meer moeten zijn. 

Nederland en de andere hoogontwikkelde 

landen hebben gezondheidsdemografisch 

gezien het stadium van de ondersterfte 

bereikt. Dat wil niet zeggen dat er te wei

nig mensen dood gaan, maar dater heel 

veel mensen zijn die dankzij goede medi

sche en verpleegkundige zorg niet ster

ven, maar tegelijkertijd ook niet of nau

welijks meer aan het leven deelnemen. 

Onze levensverwachting is in 150 jaar tijd 

meer dan verdubbeld tot bijna 80 jaar en 

de stijging gaat nog altijd door. Onze 

gezonde levensverwachting heeft daar 

geen gelijke tred mee kunnen houden, 

met als gevolg dat meer dan 1% van de 

totale bevolking en bijna 10% van de 
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ouderen sterk zorgaf

hankelijk is gewor

den. Veel oude men

sen hebben nu ook 

meer angst voor een 

leven dat als een 

nachtkaars langzaam 

uitgaat, dan voor de 

dood op zich. Vooral 

een leven dat doorgaat zonder dat men er 

'zelf nog bij is, een leven in demente toe-

stand dus, is een schrikbeeld. Weliswaar 

is ook van de mensen hoven de honderd 

jaar de helft nog niet dement, maar de 

angst voor dementie is bij oude mensen 

nu net zo graot als de angst voor tubercu

lose bij jongeren vroeger. Toen de 

Koninklijke Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst (KNMG) vorig jaar 150 

jaar bestond werd een grate groep weten

schappelijk onderzoekers gevraagd naar 

hun verwachtingen over de toekomst van 

de geneeskunde. Vrijwel allemaal zagen 

ze grate verbeteringen op het gebied van 

de medische techniek en de ontwikkeling 
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van nieuwe geneesmiddelen. Dat optimis

me bestond niet als het over de toekomst 

van de zorg ging. Iedereen voorzag steeds 

meer zorgafhankelijke ouderen en vrees

de voor een tekort aan geld, bedden en 

personeel. Dankzij de gunstige economi

sche ontwikkeling zal er in de komende 

jaren wel genoeg geld zijn, maar het 

tekort aan personeel zal alleen maar nij

pender worden. 

Op de langere termijn ziet het beeld er 

misschien toch wel weer wat positiever 

uit. De ontwikkeling van de mogelijkhe

den om medisch effectief in te kunnen 

grijpen, zullen ook hun invloed hebben 

op de behandeling van chronische ziekten 

en het voorkomen of opheffen van beper

kingen en handicaps. De genetica zal tot 

een betere en 

vroegere diagnos

tiek van veel aan

doeningen leiden 

en bovendien een 

veel meer op de 

individuele per-

soon afgestemd geneesmiddelenaanbod 

mogelijk maken. Informatie- en 

Communicatietechnologie (ICT) en micro

electronica zullen zieken en hulpbehoe

vende bejaarden helpen zelfstandig te blij

ven. Ouderen zullen dankzij een betere 

leefstijl ook langer gezond blijven- dat is 

nu al merkbaar. Ze zullen gemiddeld ook 

aanzienlijk welvarender en mondiger zijn 

dan de meeste hoogbejaarden nu. 

Dat betekent dat ze de hulp en zorg die ze 

nodig hebben, meer zelf zullen kopen. 

Oversterfte is in Nederland geschiedenis, 

ondersterfte is minder de toekomst dan 

nu vaak wel gedacht wordt. Natuurlijk zal 

in Nederland, zij het wat later dan in veel 

andere Europese landen, het aandeel van 

de ouderen en zeer ouden in de bevolking 

snel oplopen (in 2020 zal 19% van de 

bevolking 65 jaar of ouder zijn tegen 

13,5% nu), maar net zo als ouderdom en 

ziekte niet gelijkgesteld kunnen worden, 

zo hoeven ook ouderdom en pensioen 

niet helemaal samen te gaan. Meer gezon

de en vitale ouderen zullen straks zeker 

ook meer werkende ouderen betekenen. 

De bevolkingspyramide verandert lang

zaam in een bevolkingswolkenkrabber, 

waar ook op de hogere etages nog geld 

verdiend wordt om de zorg voor de aller

oudsten op de bovenste verdiepingen te 

kunnen betalen. De enige vraag blijft dan 

nog wie die zorg gaat geven. In een situ

atie van 'ondergeboorte', van een te laag 

geboortecijfer om de bevolking op peil te 

houden, zal dat meer dan nu al het geval 

is door migranten gaan gebeuren. 
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