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Een staatsbureaucratie

De vordering van 18miljoen euro opWillemHolleeder lijkt
het doel van de ‘plukze-wetgeving’ voorbij te schieten.

J
arenlang kreeg justitiemaar geen vat opWillemHolleeder.
Aanhoudendwerd hij met uiteenlopende vormen van zware
criminaliteit in verband gebracht, zonder dat hier passende
straffen op volgden. Tot hij in 2007 tot negen jaar cel werd

veroordeeld voor afpersing van – onder anderen – vastgoedmag-
naatWillem Endstra.
Toen de boef eenmaal was gepakt, liet het OM hemnietmeer

los. Ook niet nadat Holleeder werd vrijgelaten na tweederde van
zijn straf te hebben uitgezeten. Gisteren bepaalde de Haarlemse
rechter dat de voormalige Heineken-ontvoerder 17.957.932,47 eu-
ro aan de Staat der Nederlandenmoet betalen. Dit bedrag zou
Holleeder van Endstra en anderen hebben afgeperst en bij de za-
kenman Jan Dirk Paarlberg – onlangs zelf tot vier jaar cel veroor-
deeld – in bewaring hebben gegeven.
Het is niet aannemelijk dat bij Holleedermeer dan een fractie

van demiljoenenclaim kanworden opgehaald. Maar dit lijkt de
vastberadenheid van justitie om hem te blijven opjagen niet
noemenswaardig te temperen. Bij het publiek, dat in dezen door
het OM wordt vertegenwoordigd, zal Holleeder niet opmeer
mededogen kunnen rekenen.
Toch is het de vraag of de ‘plukze-wetgeving’ die tegen Hollee-

der in stelling is gebracht haar doel niet enigszins voorbijschiet.
De regeling is bedoeld om criminelen het genot van wederrech-
telijk verkregen bezit te ontzeggen. Nu staat zemogelijk de re-
integratie in de weg waar zelfs een ‘topcrimineel’ recht op heeft.
Holleeder zal schuldenmoeten aangaan die hij nooit met eerlijk
verdiend geld zal kunnen terugbetalen. De straf voor vroegere
criminele handelingen zou tot nieuwewetsovertredingen kun-
nen uitnodigen. Op diemanier zullen justitie enWillemHollee-
der elkaar nog jarenlang kunnen bezighouden. En ook dat kost
gemeenschapsgeld.

Sander van Walsum

De AWBZ moet onder hetmes. Daarbij zal de kern van de
wet niet buiten beschouwing kunnen blijven.

D
e politiekmoet de AWBZ durven aanpakken, stelden drie
deskundigen gisteren in de Volkskrant. Die oproep is vol-
komen terecht. De kosten van de AlgemeneWet Bijzonde-

re Ziektekosten zijn in tien jaar verdubbeld en zullen bij onge-
wijzigd beleid blijven stijgen. Natuurlijk vergrijst Nederland en
kost goede zorg geld, maar dit is een buitensporige toename.
Tien jaar geleden verkeerde Nederland niet bepaald in het ste-
nen tijdperk van de gezondheidszorg.
Er kan worden bespaard door efficiënter te werken en franje

weg te snijden. Maar wie serieus op de AWBZwil bezuinigen, zal
ook de kern van de wet niet kunnen ontzien: de opname in in-
stellingen. Dat is moeilijk en politiek riskant. Toch is er wel dege-
lijk ruimte, niet alleen omde kosten te beheersen, maar ook om
de zorg voor sommige patiënten te verbeteren. In Nederland is
de ouderenzorg drie keer zo duur als in Duitsland. Nederlandse
senioren komen twee keer zo vaak in een instelling terecht als
Duitse. Toch laat Duitsland zijn bejaarden niet verkommeren.
Ook psychiatrische patiënten worden in Nederland vaker op-

genomen dan in het buitenland. Onlangs sloot de geestelijke ge-
zondheidszorg (ggz) een overeenkomstmetminister Schippers
om het aantal bedden in instellingen te beperken. Mensen kun-
nen beter in hun eigen omgeving worden geholpen, met onder-
steuning vanmantelzorgers en ambulante professionals. Voor
veel patiënten is het beter zo zelfstandigmogelijk door het le-
ven te gaan, ondanks hun handicap of aandoening, vindt ook de
ggz. Dat laat uiteraard onverlet dat er goede instellingszorg
moet zijn voormensen die zichzelf niet kunnen redden.
De huidige AWBZ is daarnaast een akelige vorm van staatsbu-

reaucratie, uitgevoerd door impopulaire instanties. Het een illu-
sie dat hierop pijnloos kan worden bezuinigd. Maar er zijnmo-
gelijkheden voor een nieuwe aanpak, die goedkoper enminder
bureaucratisch is, en patiëntenmeer zelfstandigheid laat.

Peter Giesen

In Libië knappen studenten

zelf hun universiteiten op en

houden jonge mannen en vrou-

wen zelf de stad schoon. Ze

snoeien paleistuinen, ver-

bouwen psychiatrische

ziekenhuizen en rege-

len het verkeer. Zelf

doen is het motto van

de Libische samenle-

ving. Een staat is er im-

mers nog amper. In plaats

daarvan volgen de Libiërs vrij-

willig cursussen ‘goed burger-

schap’. Lokale raadsleden wer-

ken onbetaald. En schoon-

maakploeg Cleaning Revolu-

tion kan dankzij bijeengesprok-

keld geld vast personeel aan-

stellen om de schoonmaakac-

ties te coördineren. Zonder ini-

tiatief of subsidie van de

staat dus. Net zoals ze

zelf de dictator wegjoe-

gen, houden de Libiërs

vrijwel zonder staat hun

land draaiende. Zelfred-

zaamheid, goed burger-

schap en een kleine staat.

Mark Ruttes ideale samenle-

ving bestaat dus toch: in Libië.

(Sarah Venema)

Huishoudboekje
voorkomtmalaise

W
emoeten bezuini-
gen. De komende ver-
kiezingen zullen er
vooral over gaan wie
het grootste koop-

krachtverliesmoeten opvangen, of-
schoon steedsmeer Nederlanders in
financiële problemen raken. Het Bu-
reau Krediet Registratie (BKR) ver-
wacht dat eind dit jaar zo’n 720 dui-
zendmensen een betalingsachter-
stand op schulden zullen hebben.
Dit zijn verontrustende berichten.
Wat is ermismet ons? Hoe komt

het toch dat het veel mensen niet
lukt een begrotingsevenwicht in de
eigen financiën aan te houden? En
dat zoveel mensen niet in staat lij-
ken een koopkrachtverlies van enke-
le procenten op te vangen? Veel

mensen zullen automatisch ‘de cri-
sis’ als oorzaak voor de slechte huis-
houdfinanciën aanwijzen. Natuur-
lijk, de huidige crisis is ernstig. Maar
betekent de crisis van nu dat grote
groepen arbeiders hunwerk en eni-
ge bron van inkomsten verliezen, zo-
als begin jaren dertig van de 20ste
eeuw het geval was? Nee. Bovendien
komen ookmensenmet een gewone
baan in de problemen. De crisis kan
daar nauwelijks de schuld van zijn.
Het echte probleem is een enorm

gebrek aan basisvaardigheden fi-
nanciële planning bij de gemiddel-
de Nederlander. We zijn inkomens-
verslaafd en verleerd omminder uit
te geven danwat we aan inkomen
ontvangen. Terwijl iedereen, rijk of
arm,met één simpele regel en een
beetje discipline een gezond huis-
houdboekje kan hebben. Deze regel
is: 10 procent van het inkomen is
voor u. Zet altijd 10 procent van uw
inkomen opzij. Negen van de tien
euro’s mag u uitgeven. Aan de huur-
baas, de supermarkt, de kledingwin-
kel, enzovoorts. Maar iedere tiende
euro die is en blijft voor uzelf.
U zet dit geld netjes op een veilige

spaarrekening bij een bank. Dit
heeft meteen twee enorme voorde-
len:
§ U bent gewend aan het uitgeven
van 90 procent van uw inkomen. U
kunt nu dus al een potentiële inko-
mensklap tot 10 procent zonder ech-
te pijn opvangen.
§ U bouwt een buffer op voormoei-

lijke tijden, zoals een economische
crisis of een andere periode waarin
u door onverwachte oorzakenmin-
der geld binnenkrijgt dan u uitgeeft.
Het recept voor de oplossing van

veel financiële problemen en de hui-
dige bezuinigingsproblematiek is
dus heel eenvoudig: financieel ver-
antwoordelijk gedrag in ieder huis-
houden. Demeest elementaire prin-
cipes van financiële planning zijn
uit het zicht geraakt.
Een financieel gezond land begint

met financieel gezond gedrag van
zijn burgers. Enmocht een van die
burgers door grote pech echt in de
problemen komen, dan is het in een
financieel gezond land veel eenvou-
diger hem bij te staanmet (tijdelij-
ke) hulp.
Een solidair stelsel begintmet ei-

gen verantwoordelijkheid. En daar-
inmoeten weweer worden opge-
voed.

Zet altijd
10 procent van
uw inkomen op
een veilige
spaarrekeningFINANCIËLE PLANNING

We zijn verleerd om minder uit te
geven dan wat we aan inkomen
ontvangen. Eind dit jaar hebben
ongeveer 720 duizend mensen
een betalingsachterstand.
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Commentaar

Stop dodelijkemarketing
farmaceutische industrie

G
laxoSmithKline (GSK) betaalt
3miljard dollar voormisdadi-
ge verkooppraktijken (de

Volkskrant, 4 juli). Het was niet de
eerste afkoopsom. Het bloedsuiker-
verlagendemiddel Avandia kostte
duizendenmensen het leven. GSK
verzweeg bijwerkingen en het ver-
dween in 2010 van demarkt. Het ge-
drag van andere pillenfabrikanten is
niet veel beter. De farmaceutische
industrie heeft terecht een reputatie
vanmeedogenloos winstbejag. De
vraag is of ook anderen blaam treft.
Bij deze schandalen blijft de rol

van overheden en artsen sterk on-
derbelicht. Overheden zijn verant-
woordelijk voor toelating vanmedi-
cijnen en artsen voor voorschrijven.
Daarmee is veel mis en wij leren er
niet van. Hoe komt het datmensen

onvoldoende worden beschermd te-
gen dodelijkemarketingpraktijken?
Het antwoord luidt dat al deze affai-
res zijn terug te voeren op de toela-
ting van geneesmiddelen zonder be-
wijs van veiligheid en effectiviteit op
lange termijn en dat artsen zich dat
te weinig realiseren.
Het gaat steevast om nieuwe ge-

neesmiddelen, gepatenteerd en
duur. Die lucratieve geneesmidde-
lenmoeten zo snelmogelijk ‘in de
pen’ van artsen, omdat het patent na
vijftien jaar verloopt. Van een nieuw
medicijn kennenwe nooit de veilig-
heid en effectiviteit op lange ter-
mijn. Alleen langlopende onderzoe-
ken geven daarover uitsluitsel, maar
die zijn niet vereist. Intensievemar-
keting zorgt ervoor datmeteenmil-
joenenmensen hetmiddel slikken.
Keer op keer leidt dat tot catastro-
fen. Dat is overbekend, maar overhe-
den falen jammerlijk bij het aan-
scherpen van toelatingseisen.
Voor preventieve geneesmiddelen

geldt dit nog sterker. Kerngezonde
mensen gebruiken dezemedicijnen
omdat ze een risicofactor hebben:
bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk
of te hoge cholesterol- en glucose-
waarden. Het is een immensemarkt,
want er zijn veel gezondemensen.
Voor toelating van preventieve ge-
neesmiddelen hoeft niet te worden
aangetoond datmensen er langer
door leven. Het verlagen van een ri-
sicofactor volstaat, ongelooflijk
maar waar. Eraldin verlaagde de

bloeddruk, Lipobay het cholesterol
en Avandia de suikerwaarden. In
korte tijd sliktenmiljoenenmensen
diemiddelen en overleden tiendui-
zenden door bijwerkingen. Volgens
Amerikaanse onderzoekscommis-
sies alleen al 47 duizendmensen
door Avandia. Liefst 80 procent van
de Amerikaanse diabeten slikte
Avandia. In Nederland 8 procent.
De remedie is duidelijk. Nietmet-

eenmiljoenenmensen een nieuw
middel voorschrijven, maar eerst
met langlopende onderzoeken de
veiligheid en effectiviteit op harde
eindpunten, zoals dood, bewijzen.
Artsen vertrouwen er echter op dat
het wel goed zit. Overheden vinden
hetmoeilijk om uit de pas te lopen
met andere landen. En patiënten
zijn gerustgesteld door bijvoorbeeld
hun dalende bloeddruk.
Intussen zijn nieuwe schandalen

in demaak. De opvolgers van Avan-
dia bijvoorbeeld. Met veel marke-
tinggeweld worden artsenmomen-
teel geïndoctrineerd. Demiddelen
zijn onbewezen effectief en veilig op
lange termijn. Het Nederlands Huis-
artsen Genootschap adviseert deze
middelen niet voor te schrijven.
Toch worden ze inmiddels net als
Avandia wel voorgeschreven door
internisten. Wie dezemiddelen
slikt, moet weten dat de bijwerkin-
gen onvoldoende bekend zijn en dat
we niets weten over de effectiviteit
op lange termijn. Je kunt er langer
door leven, maar ook korter.

GLAXOSMITHKLINE

Veel medicijnen zijn onbewezen
effectief en veilig op lange
termijn. Toch slikken miljoenen
mensen ze.Wie treft blaam?

HANS

VAN DER LINDE

is huisarts.


