
Ruimde helft van de Nederlanders
vindt datmensen die roken en drin-
kenmeer zorgpremiemoeten beta-

len, zomeldde het CBS dezeweek. Ook
mensen die onvoldoende bewegenmoe-
tenmeer afdragen, vindt een kwart. Maar
als ze genetisch belast zijn, kunnen ze er
niets aan doen, dus dan hoeft dat niet.
Dat roept twee vragen op. Begrijpen die
Nederlanders het verschil tussen premie
en straf? En zijnmensen die veel roken en
drinken en etenwerkelijk zoveel duurder
voor de zorg?
Aan de borreltafel en in de brievenru-

briek heet het al snel dat rokers juist voor-
delig zijn omdat ze zo kort leven,maar in
dewetenschap denktmen daar genuan-
ceerder over.
Het grensverleggende artikel hierover

verscheen al in 1997 in deNew England
Journal of Medicine, van de Nederlandse
onderzoekers Jan Barendregt en Luc Bon-
neux en hun promotor Paul van derMaas.
Er zijn, zo lieten zij zien, twee effecten
waarmee rekeningmoetworden gehou-
den. Ten eerste hebben rokersmeer kans
op ziekten. De belangrijkste en duurste

zijn longkanker (kans voor rokers vertien-
voudigd) en andere vormen van kanker
(kans verdubbeld), hartziekten (verdrie-
voudigd), beroertes (verdubbeld) en COPD
(vervijfentwintigvoudigd).
Voor 40-jarige rokers en niet-rokers zijn

de risico’s nog zo gering dat hun ziekte-
kostenweinig uiteenlopen,maar rokende
65-jarigemannen kosten bijna anderhalf
keer zoveel als niet-rokende, en dat ver-
schil loopt op naarmate ze ouderworden.
Bij vrouwen zijn de verschillenwat klei-
ner.
Maar rokers worden inderdaadminder

oud dan niet-rokers. Voor niet-rokende
mannen ligt de levensverwachting rond
de 78 jaar, voor rokers op 71 jaar, voor vrou-
wen rond respectievelijk 82 en 76 jaar. Er
zijnweinig 80-jarigen die nog roken, en

aangezien ouderen de zorg veel geld kos-
ten, zou dat flink in de uitgaven kunnen
schelen. Als iedereen nu zou stoppenmet
roken, zou dat aanvankelijk geld opbren-
gen,maar op den duur zou het geld gaan
kosten doordat ermeer ouderen komen.
Het hangt een beetje van de politieke en

economische voorkeur af hoe dewinst-en-
verliesrekeningwordt opgemaakt: tellen
inkomsten en uitgaven op de lange ter-
mijn even zwaar als inkomsten en uitga-
ven op de korte termijn, of is geld nu be-
langrijker dan geld in de toekomst?
In het eerste geval is dewinst na een

kwart eeuw verdampt enwordt de zorg
uiteindelijk zo’n 7 procent duurder. Naar-
matewemeer nadruk leggen op besparin-
gen op de korte termijn en het verlies op
de lange termijnminder zwaar latenwe-
gen, duurt het langer voordat de bereken-
dewinst verdwijnt enwordt de zorg am-
per duurder. Maar het is volgens deze bere-
keningen nimmer zo dat de zorg uiteinde-
lijkminder kost als niemandmeer rookt.
De onderzoekers concluderen: een strak
antirookbeleid levert de zorg de eerste
vijftien jaar geld op,maar dat is na zo’n

twintig tot veertig jaar verdwenen, en dan
kost de zorg enkele procentenmeer.
Hier is geen premiebeleid op te beden-

ken, laat staan een boetebeleid. Moeten
mensen die stoppenmet roken numeer of
minder premie betalen? Eerstminder en
danmeer? En hoemoet rekeningworden
gehoudenmet extra productiviteit dus
hogere belastinginkomsten, en dalende
accijnsopbrengsten?Met ongebruikte
pensioenen?
Voor overgewicht kan een zelfde,maar

minder extreme redeneringworden opge-
zet, zo liet een groep onderzoekers van het
RIVM onder leiding van Pieter van Baal een
paar jaar geleden in PlosMedicine zien:
‘Preventie van overgewicht is geenmedi-
cijn tegen groeiende kosten in de gezond-
heidszorg.’ Mensenmet overgewicht zit-
ten volgens hen qua zorgkosten zo’n beet-
je tussen slanke rokers en slanke niet-ro-
kers in: ze kostenmeer aan ziekte, ze leven
misschien iets korter,maar ze leven vooral
langermet gebreken die veel zorg kosten.
Misschien is het oorspronkelijke idee

toch het beste: iedereen ongeveer evenveel
premie, en dan zienwewel.
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