
LEVEN ZONDER ZIEKTEN

Een derde transitie in hit millenniai'm

Duizenden bedden to kort, tienduizenden

verplegenden en verzorgenden to weinig,

honderdduizenden langdurig zorgafhankelijken.

De scenario's voor de gezondheidszorg in de

komende eeuw laten weinig hoop voor wie nu

nog jong is en gezond, maar dan ziek en oud zal

zijn. Maar, stelt Paul Schnabel, wat als we nu

eens niet de lijn van het heden naar de toekomst

doortrekken en veronderstellen dat het patroon

van ziekte en sterfte door revolutionaire

ontwikkelingen in de geneeskunde zo zal

veranderen dat de belangrijkste vraag, straks

wordt wat we met al die extra gezonde jaren

moeten doen? Pure utopie of een echte

epidemiologische transitie?

D e geschiedenis van de geneeskunde in deze
eeuw is trots en treurig tegelijk. Epide-
miologisch gezien zijn er twee belangrijke

overgangsmomenten aan to wijzen, die beide een
triomf inhouden en een tragedie inluiden. De eerste
epidemiologische transitie in de mortaliteits- en
morbiditeitscijfers is de overwinning op de infectie-
ziekten en de bezetting van de vrijgekomen ruiinte
door welvaartsziekten, zoals hart- en vaataandoe-
ningen. De tweede transitie wordt gevormd door
het langzaam terugtrekken van de welvaartsziekter
voor de oprukkende chronische ziekten. Reuma,
diabetes, dementie, depressie en astma zijn voor-
beelden van chronische ziekten die vooral met het
vorderen van de leeftijd steeds meer mensen in hull
greep krijgen.

Het zijn wat simplistische krijgskundige meta-
foren die ik hier gebruik, maar ze zijn door de bewe-
ging die ze uitdrukken heel geschikt om de aard van
de veranderingen in de ziektepatronen van de
bevolking in beeld to brengen. De transities drukken
belangrijke verschuivingen in prevalenties van aan-
doeningen uit, maar laten ook zien in welke richting
de aandacht van samenleving en gezondheidszorg
zich ontwikkelt. De infectieziekten zijn niet weg en
de welvaartsziekten zijn niet verdwenen, ze zijn
alleen minder prominent geworden in het totale
beeld van doodsoorzaken, ziektebeelden en patien-
tenzorg. Uiteindelijk leiden de transities tot een uit-
breiding van het gebied van de gezondheidszorg en
een vergroting van de kans op contact met de
gezondheidszorg. Met de transities hangt ook
samen dat het zwaartepunt in de gezondheidszorg
steeds meer verschuift naar de laatste fase van bet
leven. Infectieziekten maakten - in veel ontwikke-
lingslanden is dat nog zo - hun slachtoffers vooral
onder kinderen, welvaartsziekten eisen nog steeds
hun zwaarste tol in de middenleeftijd, terwijl chro-
nische ziekten vooral de ouderdom bepalen. De
ouderdom komt met gebreken, maar in toene-
mende mate wordt ook duidelijk dat veel gebreken
pas met de ouderdom komen. Het genetische pro-
gramma bevat een ontwerp van de levensverwach-
ting dat bij iedereen in meer of mindere mate
beperkt wordt door eveneens genetisch vastgelegde
kwetsbaarheden voor bepaalde ziekten. Steeds wan-
neer door de ontwikkeling van de geneeskunde en
de verbetering van de levensomstandigheden de
algemene levensverwachting kon worden verhoogd,
werd daarvoor een prijs betaald in de vorm van
ziekten die nu hun kans kregen als plaatsvervanger
van de overwonnen aandoening, of die zich als regel
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pas in een latere levensfase manifesteren. Ouder-
domsdiabetes en dementie zijn daarvan de klassieke
voorbeelden.

PYRRUSOVERWINNING

De symbolische afsluiting van de eerste transitie is
internationaal de uitroeiing van de pokken geweest,
nu al weer enkele decennia geleden. De verwachting
dat daarna ook aan malaria, lepra, tuberculose en
polio definitief een einde zou kunnen worden
gemaakt, is met uitgekomen. De ontdekking van het
HIV in de jaren tachtig kan worden gezien als het
bewijs voor de blijvende bedreiging die oude en
nieuwe infectieziekten vormen. Het is allerminst uit-
gesloten en zelfs zeer waarschijnlijk dat de infectie-
ziekten in de volgende eeuw weer een veel promi-
nentere plaats zullen gaan innemen, omdat de
resistentie tegen antibiotica toeneemt en de ont-
wikkeling van effectieve en goedkope vaccins stag-
neert. Bovendien kan door het intensieve internatio-
nale verkeer een infectieziekte zich nu zeer snel - en
als de incubatietijd lang is, ook ongemerkt - ver-
spreiden.

De tweede transitie wordt vooral bepaald door
het succes van de bestrijding van hart- en vaatziek-
ten, zowel door een betere preventie als door een
snellere en betere acute hulpverlening. Die winst
lijkt wel blijvend to zijn, maar wordt toch overscha-
duwd door de bijna gelijktijdige groei van het aantal
mensen met chronische aandoeningen. De overwin-
ning in de strijd tegen de `oversterfte' van kinderen
door infectieziekten - aan het begin van deze eeuw
nog echt een probleem in ons land - blijkt aan het
eind van deze eeuw de hoge prijs van de `onder-
sterfte' van ouderen mee to brengen. Het lijkt toch
een beetje een Pyrrusoverwinning wanneer tegen-
over een nog steeds voortdurende stijging van de
gemiddelde levensverwachting een nog sneller toe-
nemend aantal jaren met een ongezonde levensver-
wachting komt to staan. De snelle dood van de
infectieziekten heeft plaatsgemaakt voor het trage
sterven aan chronische aandoeningen, die langzaam
maar zeker een einde maken aan het zelfstandig
functioneren. Naarmate het levenseinde meer de
bijna onmerkbare afloop van een proces wordt en
steeds minder een gebeurtenis, zullen meer mensen
kiezen voor een zelf beslist einde.

Deze eeuw heeft tot op grote hoogte het begin
van het leven tot een beslissing weten to maken, in
de volgende eeuw zal ook het einde van het leven
vaker een keuze zijn. Niet omdat het van anderen
moet, maar omdat de betrokkenen dat zelf willen.

GEBROKEN BEELD

Er is geen beeld en zelfs geen verwachting van een
derde transitie. Dat blijkt ook wel uit het merkwaar-
dige, gebroken beeld dat van de geneeskunde en de
gezondheidszorg in de 21e eeuw bestaat: hoge ver-
wachtingen van de diagnostische en therapeutische
rnogelijkheden van de geneeskunde zelf, maar ook
grote bezorgdheid over het toenemende beroep dat
op de gezondheidszorg zal worden gedaan en vooral

veel vrees over de onbetaalbare rekening die de
samenleving voor deze zorg gepresenteerd zal krij-
gen. Meer mensen zullen langer, vaker en intensie-
ver zorg nodig hebben in een situatie waarin de
infectieziekten alleen nog met grote moeite onder
controle kunnen worden gehouden, welvaarts- en
mogelijk ook milieuziekten hun tol blijven eisen en
chronische ziekten, somatische zowel als psychische,
onbehandelbaar een bijna oneindige zorgvraag zul-
len stellen. De paradox van een rijke samenleving
met een gezonde bevolking, een hoge levensver-
wachting, veel zieken en to weinig zorg is dan com-
pleet. Toch, als we nog maar enkele jaren geleden
met Francis Fukuyama het einde van de geschiede-
nis tegemoet konden zien als het einde van de strijd
tussen de grote ideologieen van de negentiende
eeuw, zouden we dan op de drempel van het derde
millennium niet ook eens kunnen speculeren over
een derde transitie als het einde van de ontwikkeling
van de geschiedenis van de moderne geneeskunde,
zoals die in de negentiende eeuw tot ontwikkeling
en in de twintigste eeuw tot bloei is gekomen? Voor
wie het wil zien, lijkt de derde transitie zelfs de his-
torisch logische volgende stap. Het epidemiologi-
sche accent is na de tweede transitie immers komen
to liggen op de laatste fase van het leven en het
accent in het fundamentele onderzoek op de mole-
culaire biologie en de genetica - op dat wat het leven
uitmaakt en bepaalt. »
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De Canadese Marie Louise Meilleur op 1 17-jarige leef ijd
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Voltooiing is hier het moment waarop alle voorzienbare ellende in kaart is gebracht

<< Verder denken dan tot daar waar het leven
ophoudt of begint, is niet mogelijk en binnen het
kader van een natuurwetenschappelijk georien-
teerde geneeskunde ook niet zinvol. De volgende
stap zou dus een `overwinning' op de chronische
ziekten moeten zijn. Nu al begint op dat gebied de
genetica verschil to maken tussen mensen, terwijl de
biologie zich opmaakt voor een trefzekere aanpak
op moleculair niveau. Een derde epidemiologische
transitie zou weinig minder betekenen dan dat men-
sen nog dichter bij de maximaal mogelijke levens-
verwachting van het menselijk lichaam zullen kun-
nen komen. De uitdaging die daar achter ligt, staat
niet meer in het teken van ziekte als zodanig, maar
van het tegengaan van veroudering.

IN KAART GEBRACHT

De derde transitie voltooit de geschiedenis van de
moderne geneeskunde als een lange strijd tegen
ziekten, die uiteindelijk alleen kon worden gewon-
nen na en door de volledige ontplooiing van wat er
aan ziekten in de genen van de mens zelf ligt opge-
slagen of waarvoor hij op grond van zijn constitutie
in het bijzonder vatbaar is gebleken. Voltooiing is
hier bet moment waarop alle voorzienbare ellende
in kaart is gebracht, maar het is zeker nog niet het
einde van de strijd tegen ziekte. Die strijd is nog
maar op weinig fronten definitief gewonnen en in
veel gevallen zal er nog heel wat inspanning nodig
zijn om tot een therapeutisch of preventief afdoende
antwoord to komen. Bovendien zullen nieuwe gene-
raties beschermd moeten worden tegen ziekten van
de tweede en derde transitie, zoals we dat nu al in

veel gevallen kunnen als bet om infectieziekten gaat.
Ten slotte zal de geneeskunde een belangrijke tack
houden in de opvang van ongelukken en bet behan-
delen van allerlei vormen van letsel. In alle toe-
komstscenario's wordt er al als vanzelfsprekend
rekening mee gehouden dat er ook op dat gebied in
de volgende eeuw nog grote doorbraken to verwach-

ten zijn.
Het perspectief van een overwinning op de

chronische ziekten, van een voltooiing van de

pathologie als een teken van de `uitontwikkeling'
van de geneeskunde en van een verplaatsing van het

strijdperk naar het tegengaan van veroudering, lijkt
minder plausibel dan de verwachting van een supe-
rieure behandeling van allerlei vormen van letsel.
Toch, wie zich nu probeert to verplaatsen naar bet
begin van de moderne geneeskunde, zo'n 150 jaar
geleden, zal de feitelijke ontwikkeling van de genees-

kunde sindsdien niet anders kunnen zien dan als
uiterst onwaarschijnlijk. Alles wat nu vanzelfspre-

kend is, was toen letterlijk ondenkbaar. Uiteraard
gelds dat tot op zekere hoogte voor iedere toekomst,
maar anders dan toen, kunnen we nu in de genees-

kunde ontwikkelingslijnen en trends waarnemen,
die voortkomen nit principes en praktijken die

voorlopig ook voor de toekomst geldig lijken to zijn
Moleculaire biologie en genetica zijn geen wensen,
maar werkelijkheden.

MEER VAN HETZELFDE?

Het interessante van een speculatie over de moge-
lijkheid in de 21 e eeuw de chronische ziekten - en
met dezelfde inzet van middelen een deel van de

welvaartsziekten en infectieziekten - to overwinnen>
is dat het ruimte biedt voor een andere manier van
denken over de gezondheidszorg van de toekomst.
Dat denken staat nu toch erg in het teken van de

bezorgdheid die in bet koetsrijke Parijs van honderd
jaar geleden bestond over bet dreigende paarden
mestoverschot in deze eeuw. De auto is de oplossing
voor dat probleem geworden - en heeft tegelijkertijd
weer voor nieuwe problemen gezorgd die honderd
jaar geleden to fantastisch zouden hebben geleke11
om ooit waar to kunnen worden. Net zo fantastisch
als het nu lijkt om to praten over de problemen van
een tijd waarin Methusalem een gewone verschij-

ning is geworden. We vrezen in de gezondheidszorg
voor de toekomst meestal meer van hetzelfde - meet

mensen in verpleeghuizen, meer demente bejaar-
den, meer afhankelijkheid van thuiszorg - maar
tegelijkertijd ook minder van hetzelfde - onvol-

doende plaatsen, onvoldoende personeel, onvol-

doende geld. Een overwinning op de chronische
ziekten zou op termijn een omkering van dit Sour'
here perspectief betekenen. Er zijn dan minder
patienten met een geringere zorgbehoefte en alleell

0 al op grond daarvan zullen er voldoende middelen

de bezorgdheid in her koetsrijke l arijs van honderd jaar geleden over het dreigende paardenmestoverschot ...

zijn en hoeft de zorg ook niet exponentieel to blijven
groeien. De groei van het aantal oude en chronische
patienten en hun toenemende beslag op de zorg
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Tussen Scylla (van de toe nde kosten van cure) en Charybdis (van een zich almaar uitbreidend gebied van care).

wordt in bet perspectief van een derde transitie een
fase in dc ontwikkeling van de gezondheidszorg, die
ons tijde]ijk voor grote financiele, personele en
materiele problemen stelt, maar op langere termijn
toch bet zicht biedt op een toekomst die er heel
anders uitziet. De derde epiderniologische transitie
is een gedachte-exercitie, maar zeker met een pour
theoretische. In zijn boek Life without disease. The
pursuit of medical utopia (1998) schetst de Ame-
rikaanse hoogleraar geneeskunde en adviseur van
de RAND-corporation William B. Schwartz op basis
van de stand van zaken op het gebied van de gene-
tica en de moleculaire biologie bet perspectief van
een verlenging van de gezonde levensverwachting
tot zelfs 130 jaar. Het doet wel erg Amerikaans aan
wanneer hij her verouderingsproces zelf voorstelt als
een to behandelen en uiteindelijk to voorkomen
`ziekte, maar het is een weg die we al lang zijn opge-
gaan. Uiteindelijk zal de moeilijkst to beantwoorden
vraag toch wel worden wat onze nakomelingen in
godsnaam met dat zo extreem verlengde leven aan-
moeten. Blijf je dan tot je honderdste werken? Moet
her geboortecijfer nog verder omlaag? Willen men-
sen een honderdjarig huwelijksfeest vieren? Kort-
om, zijn wij psychisch en sociaal wel opgewassen
tegen de uitdaging van een eeuwige volwassenheid?

TUSSEN SCYLLA EN CHARYBDIS

De geneeskunde en de gezondheidszorg zijn in de
21ste eeuw overigens niet overbodig geworden - er
zullen nog altijd mensen ziek worden of een onge-
luk krijgen - maar bet accent zal veel meer komen to
liggen op effectieve en vroegtijdige preventie en
curatie. De sector van de gezondheidszorg zal klei-
ner kunnen worden en in ieder geval anders georga-
niseerd, gestructureerd en gefinancierd worden. Wij
gaan er nu nog van uit dat in de gezondheidszorg
van de 21e eeuw politiek gelaveerd rnoet worden
tussen Scylla van de toenemende kosten van cure en
Charybdis van een zich almaar uitbreidend gebied
van care. Een derde epidemiologische transitie zou
op de langere termijn zeker een vermindering van
de behoefte aan care met zich meebrengen, maar
juist op de wat kortere termijn - omstreeks 2030 -
ook de kosten van de cure aanzienlijk kunnen
beperken. Het accent zal uiteindelijk komen to lig-
gen op preventie en op een positieve gezondheids-
zorg, die volgende generaties tot er na hun honderd-
ste levensjaar vitaal zal houden. Als alles goed gaat,
zullen ze dat vooruitzicht niet afschrikwekkend vin-
den., -

prof. dr. Paul Schnabel,
Sociaal en Culaureel Planbureau
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