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‘ Je biologische 
leeftijd kun je 
beïnvloeden’

Het gevreesde coronavirus loert vooral op de niet-meer-zo-
piepjongen onder ons. Hun immuunsysteem heeft immers 
aan kracht ingeboet. Maar volgens viroloog Eric van Gorp 
blijken ouderen ook verrassend veerkrachtig en weerbaar.

Tekst Willem Koert  Fotografie Maarten van der Wal

Het coronavirus treft vooral ouderen. Zullen die 
pas weer onbekommerd naar buiten kunnen als 
er een vaccin is? 
‘Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat een besmet-

ting met het coronavirus leidt tot ziektesymptomen, 

ernstige ziekte of een dodelijk afloop. Tussen de 50 en 

de 60 jaar is die kans volgens cijfers van de  

Wereldgezondheidsorganisatie nog geen 1,5%, maar 

bij 80-plussers praten we al snel over 15%. Het  

immuunsysteem wordt bij velen na het 50e levensjaar 

minder efficiënt, waardoor het lichaam meer moeite 

krijgt met het uitschakelen van ziektekiemen. 

Helaas heeft die immunologische verslechtering ook 

consequenties voor de effectiviteit van vaccins. Van 

griepvaccins weten we bijvoorbeeld dat ze goed  

werken bij 50-ers en 60-ers, maar bij oudere leeftijds-

groepen een stuk minder goed. Dat is de paradox van 

de vaccins. Voor de oudere leeftijdsgroepen die we met 

voorrang tegen virussen willen beschermen, werken ze 

minder goed dan voor de leeftijdsgroepen die ze vaak 

nog niet nodig hebben.’

Een goed immuunsysteem beschermt het lichaam 
dus niet alleen tegen ziektekiemen, maar zorgt er 
ook voor dat vaccins aanslaan? 
‘Daar komt het op neer. Als een virus een lichaam bin-

nendringt, maar met succes door het immuunsysteem 

wordt bestreden, blijven er vaak nog jarenlang gespe-

cialiseerde immuuncellen circuleren in het lichaam 

die het virus kunnen herkennen. Komt hetzelfde virus 

nog eens terug, dan komen die cellen in actie en scha-

kelen ze het virus snel uit. Vaccins bevatten verzwakte 

virussen of stukjes van virussen. Die maken het  

lichaam niet ziek, maar leren het immuunsysteem hoe 

ze het echte virus moeten herkennen. Dat immunolo-

gische leerproces verloopt beter naarmate het 

immuun systeem fitter is.’
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Is het immuunsysteem iets dat we krijgen van 
de natuur en waar we het dus mee moeten 
doen? Oftewel, moeten we maar accepteren 
dat het slechter gaat werken met het klimmen 
van de jaren?
‘Dat het immuunsysteem veroudert staat vast. 

Maar het veroudert niet bij iedereen even 

snel. Dat heeft te maken met je biolo-

gische leeftijd en daar kun je zelf 

invloed op uitoefenen door een 

gezonde leefstijl aan te houden. Zo 

kun je een kalenderleeftijd van 80 

hebben, maar een biologische leef-

tijd van 70.  

Hoe belangrijk de manier van  

leven is blijkt maar weer uit de cijfers 

die al zijn verzameld in deze coronacrisis. 

De meesten die tijdens de coronacrisis tot nu toe 

op de intensive care terechtkwamen, zijn niet 

alleen ouder, maar hebben ook relatief vaak dia-

betes type-2, ernstig overgewicht of een hart- of 

vaataandoening. Die ziekten zijn voor een deel 

het gevolg van veroudering, maar kunnen ook 

een gevolg zijn van een ongezonde leefstijl.’

Hoe zit dat verband tussen leefstijl,  
ziekte en immuunsysteem in elkaar? 
‘Het begint allemaal met een leefstijl waarbij we 

te veel eten, te weinig bewegen en vetreserves 

opbouwen die we nooit aanspreken. Als die vet-

reserves te groot worden, veroorzaken ze conti-

nue ontstekingen. Vetcellen gaan dood en wor-

den opgeruimd door immuuncellen, en die 

immuuncellen veroorzaken ook buiten de vetre-

serves ontstekingsreacties. Door die ontstekingen  

kunnen op de langere termijn stofwisselingsziek-

tes zoals diabetes type-2 ontstaan. Ook kunnen 

vaatwanden beschadigd raken. Zo ontstaat bij-

voorbeeld aderverkalking. Diezelfde ontstekings-

processen ontwrichten ook het deel van het  

immuunsysteem dat virussen moet bestrijden.’

Kan een verbetering van je leefstijl die 
gevolgen omdraaien?
‘Jazeker. Als degenen met deze risicofactoren 

alleen al meer gaan bewegen, zie je direct enorm 

positieve effecten. Als ze daarbij vet verliezen is 

het natuurlijk helemaal mooi, maar het bewegen 

op zich heeft al sterk ontstekingsremmende ef-

fecten. Meer bewegen hoeft niet per se intensief 

sporten te zijn. Met intensief sporten is niets mis, 

maar het gaat erom dat je beweegt en dat je die 

beweging opneemt in je leefstijl. Doe bijvoor-

beeld de boodschappen lopend of op de fiets, of 

ga wandelen. Kies in elk geval iets wat je leuk 

vindt en wat je makkelijk kunt volhouden, elke 

dag minstens een half uur.’

En hoe zit het met psychologi-
sche factoren? Is stress slecht 
voor het immuunsysteem? 
‘Er zijn studies waaruit blijkt dat 

chronische stress de werking van 

het immuunsysteem aantast. Die 

studies bevestigen mijn ervaring als 

arts – en die van mijn collega’s – dat de 

patiënten die zich overgeven aan de behan-

deling en rust en vertrouwen hebben, sneller en 

beter genezen dan de patiënten die onrustig en 

bezorgd zijn. Stress is dus zeker een factor, en 

stressbestendigheid daarmee ook.

Op het punt van stressbestendigheid hebben 

ouderen waarschijnlijk een voorsprong op jonge-

ren. Dat blijkt uit het onderzoek “Hou ritme tegen 

corona” dat we hebben uitgevoerd in samenwer-

king met Omroep Max (tinyurl.com/max-corona, 

red.). Uit dat onderzoek, uitgevoerd onder een 

groep kijkers van gemiddeld 70 jaar, blijkt dat de 

deelnemers moeite hadden met de quarantaine-

maatregelen, de stress van de isolatie en de be-

perking van hun bewegingsvrijheid. Maar uit het 

onderzoek blijkt ook dat de helft opmerkelijk 

weerbaar en veerkrachtig was. Deze groep heeft 

natuurlijk al heel wat meegemaakt. Veel ouderen 

hebben een levenservaring die jongeren nog niet 

hebben. Er is meer nodig dan een coronavirus 

om hen klein te krijgen.’  ■
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