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Nederland vergrijst doordat steeds meer mensen een hoge 
leeftijd bereiken. Dit is een direct gevolg van ons vermogen 
om op jonge en middelbare leeftijd ziekte te bestrijden en een 
vroege dood te voorkomen. Veroudering is de onverwachte 
uitkomst van dit succes. Ook de naoorlogse geboortegolf wordt 
nu 65-plus. Eenmaal oud neemt de kans op ziekte en dood 
sterk toe als gevolg van een geleidelijke opeenstapeling van 
schade aan ons lichaam. Een deel van deze schade is gemak-
kelijk op te merken: grijs haar, leesbrillen en een toegenomen 
kans op ziekte en overlijden. Maar schade aan ons lichaam is 
te voorkomen en steeds vaker te herstellen. En als de schade 
eenmaal blijvend is, kunnen we middelen aanwenden om de 
bijbehorende gebreken te verminderen. 

Langzaam verdwijnt de idee dat oude mensen niet behandeld 
kunnen worden, dat zij niet behandeld willen worden, en niet 
behandeld hoeven worden. Het is een misvatting dat oude 
mensen het leven minder zouden waarderen, verlangen naar 
de dood en daarom niet voor behandeling in aanmerking wil-
len komen. Oude mensen, met en zonder ziekte en gebreken, 
waarderen het leven met een 8. Opmerkelijk is dat dit rapport-
cijfer niet lager is dan het cijfer dat jonge en middelbare men-
sen geven voor het leven. Net als alle andere Nederlanders 
hechten oude mensen aan het leven.

Ooit werd als vanzelfsprekend aangenomen dat veroudering 
onlosmakelijk met het leven was verbonden. De snelheid van 
het verouderingsproces zou worden bepaald door het tempo 
waarmee cellen en weefsels hun functie verliezen. Maar som-
mige zoetwaterpoliepen en zeeanemonen lopen in het aqua-
rium geen blijvende schade op, worden niet ziek en ook op 
hoge leeftijd blijft de sterftekans laag. Zij lijken aan het ver-
ouderingproces te kunnen ontsnappen, doordat de weefsels 
waaruit de poliepen en anemonen zijn opgebouwd eindeloze 
regeneratieve capaciteiten lijken te hebben. Anders gezegd: 
veroudering is vermijdbaar wanneer er voldoende in onder-
houd en reparatie van het organisme wordt geïnvesteerd. 

Woord vooraf
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We kunnen vol vertrouwen naar de toekomst kijken. De afgelo-
pen jaren hebben experimentele modellen ons geleerd dat het 
verouderingsproces uitgesteld kan worden. Dit betekent dat 
het leven niet alleen langer kan worden, maar ook de kwaliteit 
daarvan kan toenemen. Dat is een mooi vooruitzicht, want het 
betekent dat we langer gezond kunnen blijven en eenmaal op 
leeftijd een hogere kwaliteit van leven tegemoet kunnen zien. 
En dat is precies waar we met Ti-GO naartoe willen!

Prof. Dr. R.G.J. (Rudi) Westendorp
Hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC

Het is een misvatting 

dat oude mensen het 

leven minder zouden 

waarderen.
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Inleiding
De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Ti-GO is een 
samenwerkingsverband van 23 partijen (zie Box 1) dat zich 
inzet voor de senioren van vandaag en van morgen. De pri-
maire doelstelling van Ti-GO is het verbeteren van de kwa-
liteit van leven op gevorderde leeftijd, zodat ouderen langer 
kunnen genieten van een gezonde oude dag, langer actief 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en lan-
ger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Om dit te kunnen bereiken, is samenwerking op de gebieden 
onderzoek, onderwijs en maatschappelijke innovatie van 
doorslaggevend belang. De uitdagingen liggen op diverse 
terreinen: 
•	 Welke	mechanismen	liggen	ten	grondslag	aan	de	veroude-

ring?
•	 Wat	is	‘gezond	ouder	worden’?	
•	 Wat	zijn	de	elementen	van	een	gezonde	levensstijl?
•	 Hoe	 kunnen	 we	 langer	 gezond	 blijven	 en	 actief	 blijven	

deelnemen aan een steeds complexere samenleving? 
•	 Hoe	kunnen	we	‘cure’	en	‘care’	voor	ouderen	verbeteren?
•	 Wat	is	er	nodig	om	ouderen	in	staat	te	stellen	om	langer	

zelfstandig thuis te blijven wonen?

Deze vragen kwamen aan de orde tijdens een conferentie op 27 
oktober 2008 waar Ti-GO zich presenteerde en het strategisch 
plan aan staatssecretaris Jet Bussemaker overhandigd werd. 
Naar aanleiding hiervan is dit conferentieboek samengesteld. 
Dit boek bevat samenvattingen van de presentaties op de con-
ferentie, opgeluisterd met interviews van de sprekers: Arno 
Hoes (UMC Utrecht), Thomas Kirkwood (Institute for Ageing 
and Health, Newcastle), Johan Mackenbach (Erasmus MC), 
Marcel Olde Rikkert (UMC St. Radboud), François Schellevis 
(VUmc, NIVEL), Paul Smit (Philips) en Jet Bussemaker (Mi-
nisterie van VWS). Zij geven, ieder vanuit hun eigen perspec-
tief, hun visie op gezond ouder worden en welke rol Ti-GO 
daarbij kan spelen. Zij verwoorden hun mening over de (meer)
waarde van Ti-GO, welke concrete doelen er (moeten) zijn en 
wat aandachtspunten hierbij zijn. Ook komen ouderen zelf uit-
gebreid aan het woord over Ti-GO gerelateerde thema’s.

Box 1

De Ti-GO deelnemers

•	Academisch	Medisch	
Centrum	Universiteit	van	
Amsterdam

•	Achmea
•	Technische	Universiteit	
Delft

•	DNAge
•	Erasmus	MC	Rotterdam
•	ERIBA
•	Hubrecht	Instituut	/	NIOB
•	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum

•	Maastricht	Universitair	
Medisch	Centrum

•	Nivel
•	Orbis	Medisch	en	
zorgconcern

•	Philips
•	Universitair	Medisch	
Centrum	St.	Radboud

•	RIVM,	associate	partner	
in	onderzoek

•	De	Stromen	Opmaat	
Groep

•	SKYline
•	TNO	Kwaliteit	van	Leven
•	Unilever
•	Universitair	Medisch	
Centrum	Groningen

•	Universitair	Medisch	
Centrum	Utrecht

•	Verkerk	Service	Systemen
•	VU	medisch	centrum	
•	Wageningen	Universiteit


