5. Eigen risico; zin en onzin
In de wereld van verzekeraars is het gebruikelijk om te werken
met een eigen risico. Daarmee bedoelen ze dat het eerste deel
van de schade voor rekening van de premiebetaler komt. Stel
je hebt een inboedelverzekering met een eigen risico van 250
euro. Door inbraak of brand heb je een schade van 2.300 euro.
In dat geval krijg je 2.050 euro uitbetaald. Immers, de eerste
250 euro komt voor je eigen rekening. Een eigen risico kan per
schadegeval of per jaar gelden. Ook worden verschillende
bedragen gehanteerd. Verzekeraars hebben daar veel
varianten op bedacht.
Daarnaast kan een verzekeraar ook stellen dat per schadegeval
een maximaal bedrag vergoed wordt. Dit kan betekenen dat je
bij moet betalen omdat de schade groter is dan het maximale
bedrag. Stel je hebt een inboedelverzekering met een
maximale dekking van 25.000 euro. Door een felle brand gaat
je hele inboedel van 37.000 euro verloren. Je moet dan nog
eventjes 12.000 euro zelf betalen om een nieuwe
gelijkwaardige inboedel aan te schaffen. Dit is eigenlijk ook een
eigen risico. Inboedelverzekeraars noemen dit niet zo. Die
hebben het dan over “onderdekking” of “onderverzekerd zijn”
Door het hanteren van eigen risico’s hoeven verzekeraars niet
alle schade te vergoeden. Hierdoor kunnen zij de benodigde
premies lager houden. Ook blijkt bij gewone verzekeringen dat
een eigen risico ook helpt om voorzichtiger te zijn. Hierdoor
wordt minder schade gemaakt. Soms geldt een eigen risico
voor iedereen. Dan geldt de lagere premie ook voor iedereen.
In andere gevallen kun je zelf bepalen hoeveel eigen risico je
wilt hebben. In dat geval komt het premievoordeel uitsluitend
aan jou toe. Je krijgt dan een korting op de premie. Hoe zit het
nu met het eigen risico bij de basis en aanvullende
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verzekering? Werkt dat daar net zo? Of spelen andere zaken
een rol? Laat ik daar eens wat duidelijkheid over scheppen.
Vrijwillig eigen risico basisverzekering
Het middel “eigen risico” voor de ziektekostenverzekering
wordt in België remgeld genoemd. Deze term zie je steeds
vaker ook in Nederland gebruikt worden. De verzekerde wordt
uitgedaagd om na te denken of hij/zij wel de zorgkosten wil
gaan maken of moet maken. Maar let op. Of dit principe echt
werkt is niet aangetoond voor de basisverzekering.
Voor nagenoeg alle soorten basisverzekering kun je een
vrijwillig eigen risico nemen. Wettelijk is bepaald dat dit
vrijwillige eigen risico niet hoger mag zijn dan 500 euro. Als je
een eigen risico neemt, dan krijg je een korting op je premie.
Deze korting bedraagt ongeveer de helft van het bedrag van
het eigen risico. Neem je een eigen risico van 300 dan krijg je
en korting van ongeveer 150 euro op de jaarpremie.
Ik vind dit vrijwillige eigen risico oneerlijk voor een verzekering
waar iedereen verplicht aan moet meedoen. Dat is een ferme
uitspraak. Dat moet ik kunnen aantonen.
Stel dat je een verzekeraar bent met 100 verzekerden. Twintig
hiervan maken de nodige zorgkosten. De andere tachtig niet of
nauwelijks. Bij een jaarpremie van 1.200 euro per verzekerde
heeft de verzekeraar 120.000 euro aan inkomsten. Stel
gemakshalve dat de verzekerden ook 120.000 euro aan
zorgkosten maken. De verzekeraar maakt dan geen winst of
verlies. Iedereen betaalt hetzelfde. Dat is solidair en egalitair.
Stel nu eens dat dertig gezonde verzekerden een vrijwillig
eigen risico nemen van 500 euro. Zij ontvangen een korting van
250 euro op de premie. Deze dertig verzekerden betalen dan
950 euro premie.
De inkomsten van de verzekeraar zijn als volgt:
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-

70 verzekerden betalen 1.200 euro per jaar. Dat is
84.000 euro
- 30 verzekerden betalen 950 euro per jaar. Dat is
28.500 euro
- In totaal ontvangt de verzekeraar dan 112.500 euro
De kosten van de verzekeraar blijven gelijk. Namelijk 120.000
euro.
Zonder aanpassing van de premie maakt de verzekeraar dan
een verlies van 7.500 euro.
Om geen verlies te maken gaat de verzekeraar de premie 75
euro hoger vaststellen. Deze wordt dan 1.275 per jaar. De
inkomsten van de verzekeraar zijn dan weer 120.000 euro.
Namelijk 70 x 1.275 = 89.250 euro plus 30 x 1.025 = 30.750
euro.
Wat zie je in dit sterk vereenvoudigde voorbeeld? Door korting
te geven voor een vrijwillig eigen risico stijgt de premie voor de
andere verzekerden. De korting wordt betaald door de andere
verzekerden. Dat durf ik asociaal en ongewenst te noemen.
Natuurlijk weet ik dat in de praktijk ook andere situaties
voorkomen. Verzekerden nemen een vrijwillig eigen risico en
hebben vervolgens veel zorgkosten. Dan verdient de
verzekeraar op deze verzekerden. Wist u dat dit vooral een
groep uit de lagere inkomensklasse overkomt? Zij moeten
iedere euro omkeren. Ze kiezen snel voor een premiekorting in
de hoop niet ziek te worden. Eigenlijk hebben ze weinig keuze.
De lagere inkomensklassen maken veel eerder zorgkosten dan
de hogere inkomensklassen. Dat is een bewezen feit. Ik
noemde het betalen van de korting op de premie al asociaal.
Dit punt is echter de overtreffende trap. Ik begrijp niet goed
dat politiek en verzekeraars deze wantoestand blijven
toestaan. Net als bij de collectiviteitskorting kan dit met een
eenvoudige aanpassing in de wet volledig uitgebannen
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worden. En niemand die mij kan uitleggen waarom dit niet
gebeurt. Welke belangen worden met het handhaven van het
vrijwillig eigen risico beschermd? Ik zou het niet weten.
Ten tijde van ANNO12 boden wij geen mogelijkheid
voor een vrijwillig eigen risico. Dat spreekt voor zich.
Wij waren de enige zorgverzekeraar! Ook op dit punt
waren wij onderscheidend. Desondanks kregen wij
regelmatig vragen om dit wel aan te bieden. Ik weet
zeker dat tientallen mensen zich om deze reden niet bij
ANNO12 wilden verzekeren. Wij geloofden heilig in een
egalitaire én solidaire zorgverzekering. Misschien is dit
ook wel één van de punten die ons uiteindelijk de kop
hebben gekost.
Vrijwillig eigen risico aanvullende verzekering
Voor de aanvullende verzekering is het niet mogelijk om een
eigen risico te nemen. Misschien heb ik niet goed opgelet en
bestaat er wel eentje onder de paar honderd soorten
aanvullende verzekering. Best een beetje vreemd. De
aanvullende verzekeringen bieden vergoedingen voor zorg.
Deze vergoedingen zijn altijd aan een maximum gebonden.
Maximaal zoveel behandelingen. Of maximaal vergoed tot een
bedrag van X euro. Het is mij niet duidelijk waarom
zorgverzekeraars deze mogelijkheid niet benutten. Waarom ze
geen eigen risico voor bepaalde behandelingen introduceren.
Daarna zouden de volledige kosten betaald kunnen worden. Ik
denk dat daar best vraag naar zou kunnen zijn. Maar laat ik ook
eerlijk zijn. In mijn actieve tijd als bestuurder van een grote
zorgverzekeraar heb ik ook nooit bij deze mogelijkheid stil
gestaan. Domweg omdat ik mij niet realiseerde dat deze
mogelijkheid bestond. Daar durf ik best voor uit te komen.
Achteraf gezien een beetje bizarre constatering.
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Wettelijk verplicht eigen risico basisverzekering
De huidige basisverzekering bestaat meer dan tien jaar. Bij de
start in 2006 bedroeg de jaarpremie ongeveer 1.100 euro per
jaar. Zorgkosten stijgen minstens met de inflatie mee. Door
nieuwe behandelmethoden en medische technologie ontstaan
hogere kosten. Een stijging van 2 tot 3 procent per jaar is dan
niet gek. Natuurlijk is de zorg steeds beter ingekocht tegen
lagere prijzen. Dat is ook waar. Maar toch. De zorgkosten
stijgen nog steeds. En dat is niet zo gek.
De premie voor de basisverzekering neemt een forse hap uit
het inkomen van de Nederlander. Dat is bekend. De politiek
heeft altijd veel aandacht voor de herverdeling van inkomens.
De rijken betalen voor de armen. De tarieven in de
inkomstenbelasting maken dit eenvoudig duidelijk. De politiek
wil verder. Om een voorbeeld te noemen; “Waarom zouden
hogere inkomens meer hypotheekrentevoordeel genieten dan
de lagere inkomens?”. Dit gaat allemaal veel verder dan dat de
meesten van ons beseffen. Dat wordt ook wel de
inkomenspolitiek genoemd.
Vanwege inkomenspolitiek heeft de Tweede kamer besloten
om in 2008 de no-claim voor de basisverzekering in te voeren.
Als je geen zorgkosten maakte, dan kreeg je na een jaar geld
terug. Een verzekeringstechniek die politic van de
autoverzekering hadden afgekeken. Een bonus systeem. Voor
(chronisch) zieken een malus systeem. De uitvoering kostte
veel extra administratieve kosten voor zorgverzekeraars. Ook
bekte de kreet “malus” niet lekker voor zorgbehoeftigen.
Belangrijk was dat de premie eerst betaald moest worden
alvorens in de toekomst misschien wat geld terug te krijgen.
Dit kon de politiek niet goed verwerken in hun
inkomensplaatjes voor de Nederlanders. Na twee jaar werd de
no-claim ingeruild voor het wettelijk verplichte eigen risico.
Daarmee werd voorkomen dat de premie ogenschijnlijk steeg.
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Door het verplichte eigen risico ontstond een tweede
betaalstroom. In de inkomensplaatjes leek zodoende het net
alsof de zorgkosten niet stegen. Een cosmetische ingreep
waarmee de collectieve lasten niet stegen en zelfs ietsjes
daalden ten laste van individuele lasten. Het gaat te ver voor
dit boek om de inkomenspolitiek eens nader de loep te nemen.
Samen met de pensioendiscussie. Vooralsnog ligt dit niet op
mijn weg om dat boek te schrijven.
Nederland heeft ook te maken met Europa. Met
inkomensvergelijkingen tussen landen. En Nederland is
Nederland, hè. Wij willen tot de beste jongetjes van de klas
behoren. Wij willen overal onze mening over geven. Gevraagd
en ongevraagd. Wij zijn direct. Kortom; ons inkomensplaatje
moet tot de betere in Europa behoren. En daarvoor zijn de al
genoemde cosmetische ingrepen hard nodig.
Ik heb kritiek op het wettelijk verplichte eigen risico. Ten
eerste moeten mensen met een zorgvraag dit risico betalen. En
weet je wat. Ziekte overkomt je. Dat is geen keuze. En ooit ga
je dood door een ziekte of aandoening. Weinig mensen gaan
dood aan geweld zoals ongevallen, natuurrampen en moord.
Als je ziek wordt, wordt je bestraft. Natuurlijk weet ik dat ook
dit eigen risico bedoeld is als remgeld. Zie voor een toelichting
de eerste regels uit het onderdeel “Vrijwillig eigen risico
basisverzekering”. Zo functioneert het helaas niet. Domweg
omdat ziekte je overkomt. Ik blijf dit telkens weer herhalen.
Mensen met een zorgbehoefte moeten dit betalen. Ze hebben
geen keuze. Gezonde mensen hebben daar een voordeel bij.
Dit gaat ten kosten van de zieken. Daar ligt mijn tweede
kritiekpunt. Het verplichte eigen risico doet geweld aan het
politieke principe van solidariteit. Gezond voor ziek.
Ammehoela. De zieken betalen duidelijk meer dan de
gezonden. Ruim 30% meer. Dat is een derde. Betaalt een
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gezonde verzekerde ongeveer 1.200 euro per jaar. Een zieke
verzekerde betaalt 1.200 euro plus bijna 400 euro verplicht
eigen risico. Dat is liefst 1.600 euro! Van egaliteit is absoluut
geen sprake. Tweedeling is hierdoor geïntroduceerd. Dit is
nimmer de bedoeling geweest van de Zorgverzekeringswet.
Ten tweede levert het verplichte eigen risico zogeheten
“zorgmijders”op. Dat zijn mensen die noodzakelijke zorg niet
gebruiken. Dat doen ze omdat ze anders het verplichte eigen
risico moeten betalen. Vooral huisartsen hebben dit al vele
malen geconstateerd. Zij krijgen mensen op hun spreekuur die
vervolgbehandelingen en/of onderzoek nodig hebben. Dat
wordt dan door betrokkene geweigerd omdat dit hen geld gaat
kosten. Diverse malen is al onderzoek gedaan naar deze
zorgmijders. Moet ik hier aantonen dat dit de samenleving geld
kost? Dat het niet ondergaan van noodzakelijke zorg en/of
onderzoek in de toekomst leidt tot ergere aandoeningen? En
dat niet tijdig ingrijpen de latere zorg veel duurder maakt? De
uitkomsten van de onderzoeken geven dit aan. Veel van deze
onderzoeken verdwijnen telkens in een la. En wie heeft daar
baat bij? De betreffende verzekerde niet. De zorgverlener niet.
De zorgverzekeraar niet. Wel de inkomenspolitiek. Want hoe
leg je de Nederlander uit dat het beter is om wel noodzakelijke
zorg te ondergaan? Hoe leg je dezelfde Nederlander uit dat
hiervoor wat extra geld betaald moet worden? Hoe leg je uit
dat bij afschaffing van het verplichte eigen risico de premie
omhoog gaat? Hoe leg je de werkgevers uit dat zij de helft van
de extra kosten voor hun rekening moeten nemen? Hoe leg je
Europa uit dat een groter deel van ons nationale inkomen naar
de zorg gaat? Politiek Den Haag kan hier eenvoudig iets aan
doen. Ze moeten dan wel antwoorden geven op de hiervoor
genoemde vragen. Het gevolg is dat diverse Nederlanders de
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vereiste zorg wel krijgen. En daar gaat het uiteindelijk om? Of
zit ik hiermee mis?
Wettelijk verplichte eigen bijdrage basisverzekering
Tot slot heeft de politiek ook nog voor een aantal soorten zorg
en hulpmiddelen een wettelijk verplichte eigen bijdrage
ingevoerd. Met deze bijdrage wil de politiek de zorgvraag
remmen. Een goed en functionerend voorbeeld is de eigen
bijdrage voor een gehoortoestel. Een deel moet jezelf betalen.
Je gaat daarom nadenken of je het toestel nu al nodig hebt of
dat het nog even kan wachten. Het remmen van de zorgkosten
functioneert hier. Verzekerden gaan een afweging maken en
brengen hun gezondheid niet direct in gevaar. Voor
hulpmiddelen kan dit remgeld goed functioneren. Hoewel ik al
kanttekeningen duf te plaatsen bij de kosten van een gewoon
kunst gebit. De gezondheid van iemand is ook afhankelijk of
hij/zij goed in staat is om te eten. De eigen bijdrage voor een
klikgebit op implantaten kan ik dan wel weer begrijpen. Dit is
een luxer oplossing ten opzichte van het klassieke kunstgebit.
Ook voor bepaalde dure medicijnen wordt een eigen bijdrage
gevraagd. Ook hier zijn voorbeelden waar ik kanttekeningen bij
durf te plaatsen. Voor bepaalde situaties kan ik begrip
opbrengen. Ik zal dit niet verder behandelen. Daarvoor moet ik
echt de diepte en details in.
Een alternatief
Ik heb veel kritiek op het eigen risico. Dat is wel duidelijk als je
dit hoofdstuk leest. Kritiek hebben betekent voor mij ook dat ik
aan moet geven hoe het anders kan.
Het streven om bewust om te gaan met de dure zorg vind ik
goed. Onnodige zorg moeten we vermijden. Het lijkt mij
logisch dat bijbetaald moet worden als zorg gebruikt wordt die
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vermijdbaar was. Hoe doe je zo iets? Daar kan ik verschillende
voorbeelden voor aanreiken.
Vaccinatie
Laat ik eens beginnen bij vaccinatie. Ongeveer 10% van de
kinderen is niet gevaccineerd (cijfers RIVM). Deze kinderen
lopen het risico op ziektes waarvoor zorg nodig is. Dat is niet
alles. Ze kunnen ook de ziekte overbrengen op andere
kinderen. Natuurlijk mogen ouders zelf beslissen of zij hun
kinderen al dan niet laten vaccineren. Ouders die hun kinderen
niet laten vaccineren zouden een opslag op hun nominale
premie moeten betalen. Dat geldt ook voor hen die als kind
niet gevaccineerd zijn en na hun 18e daar geen maatregelen
voor treffen.
Bevolkingsonderzoeken
Ruim een kwart van de Nederlanders geeft geen gehoor aan de
oproep voor een bevolkingsonderzoek (cijfers ministerie). Denk
hierbij aan onderzoeken voor borstkanker, darmkanker,
baarmoederhalskanker. Weigeraars hebben een grotere kans
dat de ziekte pas ontdekt wordt in een vergevorderd stadium.
Maar goed. Zij beslissen zelf over hun eigen lichaam. Ziekte die
in een vroege fase ontdekt wordt is beter behandelbaar en
tegen lagere kosten. Ik vind het logisch dat deze weigeraars
ook een opslag op hun premie betalen. Zij zorgen immers voor
onnodige hogere zorgkosten.
Bijzonder is dat de onderzoeken voor zwangere vrouwen wel
veel gebruikt worden.
Comazuipers
Onder jongeren is comazuipen nog steeds een probleem.
Jaarlijks vinden bijna 1.000 alcohol gerelateerde
ziekenhuisopnames plaats. (cijfers Nederlands Jeugd instituut).
47

versie: 21 jan 2020

Dit aantal lijkt te stijgen. De kosten voor een dergelijke
opname zijn ongeveer 2.000 euro. Kosten die makkelijk
vermeden hadden kunnen worden. Wat is dan logischer dat
een deel van deze kosten door de veroorzaker of de
verantwoordelijke ouders/voogden betaald gaat worden. Dit
hoeft natuurlijk niet de gehele rekening te zijn. Wel een bedrag
dat je een beetje voelt in je portemonnee. Een bedrag dat je
helpt om je te bezinnen over wat je gedaan hebt.
Donorregister
Ik ben tegenstander van de beoogde donorwet. Ik vind niet
dan de overheid kan of mag beslissen over jouw lichaam. Wel
blijf ik vinden dat je je moet inschrijven in het donorregister.
Dat je een keuze moet maken. Donor zijn, of geen donor zijn.
De overheid had kunnen kiezen om een opslag op de nominale
premie te plaatsen voor iedereen die zich niet geregistreerd
heeft. Dat zou een forse stimulans zijn geweest om het aantal
inschrijvingen in het donorregister omhoog te krijgen.
Natuurlijk zou dit geld gekost hebben. Veel geld. De invoering
van de beoogde donorwet kost ook veel geld. Gerekend wordt
op tientallen miljoenen euro’s. Een gemiste kans voor
opendoel. Dit was namelijk één van de gedachtegangen waar
het bewust gezonde gedrag van ANNO12 op gestoeld was. Dat
was publiekelijk bekend. Sterker nog. De Socialistische Partij
(SP) heeft daar Kamervragen over gesteld. Zij vonden dat
ANNO12 het donorschap verplicht stelde. Een was een mooi
voorbeeld van hoe slecht politici soms teksten lezen. Het is
natuurlijk ook mogelijk dat de SP zich weer even op de kaart
wilde zetten ten koste van anderen.
Waarom beperkt registratie in het donorregister de
zorgkosten?
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Tijdens mijn poging om de nieuwe zorgverzekeraar
ANNO1`2 van de grond te krijgen heb ik vaak het
donorregister als voorbeeld genomen van bewust
gedrag om onnodige zorgkosten te vermijden. Ik blijf
vinden dat je baas bent over je eigen lichaam. Het
maakt niet uit of je wel of geen donor wilt zijn. Wel is
registratie van belang. In een recht voor zijn raap
voorbeeld kan ik dat uitleggen. Het is grof en ontdaan
van alle details.
Drie personen zitten in de auto die tegen een boom
rijdt. Alle drie zijn zwaargewond. Bij aankomst in het
ziekenhuis blijkt dat alle drie al hersendood zijn.
o Persoon A heeft zich als donor geregistreerd in
het donorregister. Persoon A gaat in dit geval
rechtsaf naar de operatiekamer waar
lichaamsdelen zoals organen, weefsel en
netvlies verwijderd worden voor donatie. Daar
worden andere mensen mee geholpen. De
behandelkosten maken deel uit van de
behandeling van de ontvangende patiënten.
o Persoon B heeft zich geregistreerd als nietdonor in het donorregister. Deze persoon gaat
linksaf naar het mortuarium. Natuurlijk laten
ze deze persoon wel waardig overlijden. Er
vindt geen behandeling plaats.
o Persoon C is onbekend in het donorregister.
Persoon C gaat rechtdoor naar de intensive
care. Daar wordt de persoon intensief
behandeld en in leven gehouden. Vervolgens
volgen gesprekken met nabestaanden over de
mogelijkheid of het lichaam gebruikt mag voor
donatie. Deze zorgvuldige discussie duurt vaak
enkel dagen. Dagen waarin persoon C tegen
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hoge kosten in leven wordt gehouden. In de
hoop dat het lichaam voor donatie gebruikt
mag worden. Vermijdbare kosten als persoon C
zich had laten registreren.
Tandartscontrole
Een voorbeeld uit de aanvullende verzekering. Tandartskosten
worden in de aanvullende tandartsverzekering geheel,
gedeeltelijk of tot een maximum vergoed. Nooit vraagt de
verzekeraar zich af of deze kosten vermeden hadden kunnen
worden. Waarom geen lagere vergoeding als de verzekerde
geen periodieke controle heeft ondergaan? Of juist een hogere
vergoeding als dat wel het geval is? Is deze denkwijze nieuw.
Nee, zeker niet. In de ziekenfondswet was het noodzakelijk dat
je gebit “gesaneerd” moest zijn om de behandelkosten en
ingrepen vergoed te krijgen. Gesaneerd betekent niet meer en
niets minder dan je periodiek naar de tandarts ging. Op die
manier kon tijdig ingegrepen en behandeld worden. Dat was
godkoper dan achteraf dure behandelingen te doen.
Preventie
Steeds vaker hoor je geluiden over preventies. Preventie is het
meedoen aan acties om ziekte te voorkomen. Preventie moet
dan vanuit het basispakket vergoed worden. Preventie gaat
altijd over geheel of gedeeltelijk vermijdbare ziekten en
aandoeningen. Vergoeding van preventie is nog geen feit.
Spannend wordt het als preventie wel vergoed wordt. Wat wil
de politiek dan met Nederlanders die niet meedoen aan
preventie. Wil de politiek dat op zijn beloop laten gaan? Of
wordt meedoen gestimuleerd? Hier ligt een mooie uitdaging.
Deze uitdaging kan volgens mij met behulp van een financiële
beloning of bestraffing een succes worden.
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Natuurlijk zijn veel meer dingen te bedenken. Ook vraagt deze
denklijn een betere en diepgaandere uitwerking. Dat is echter
niet mijn taak. Dat ligt echt op het bordje van de politiek, de
overheid en de zorgverzekeraars. Ik hoop natuurlijk dat ik ze op
wat gedachten heb gebracht. Tot slot geef ik hen ook een lastig
punt mee. We weten dat bewegen goed is. Sporten is
belangrijk. Sport brengt ook blessures met zich mee. Extreme
of duur sporten zelfs een grote kans op hoge zorgkosten. Waar
willen ze een grens trekken? Het is een duivels dilemma.
Het is 20 augustus 2018 als ik de tekst hierboven
schrijf. Precies dat moment staakt Maarten van der
Weijden zijn poging om de Elfstedentocht achter elkaar
te zwemmen. Voor iedereen was de grote aanslag op
zijn lichaam zichtbaar. Een was een fantastische en
uniek poging. Het leverde een fantastische mooie
opbrengst op voor het Wilhelmina Kanker Fonds. Ik ben
zelf actief geweest in de zwemsport. Heb lange
afstanden gezwommen. Het is een prestatie van
jewelste. Een prestatie waar ik mijn petje voor afneem.
Hij heeft ook mijn respect verdiend. Ik denk echter ook
aan later. Straks blijkt misschien dat zijn inspanningen
een grote tol hebben geëist. Mogelijk onherstelbare
schade hebben aangericht in zijn lichaam. Als straks
blijkt dat Maarten daardoor veel zorg nodig heeft. Wie
betalen dan deze extra zorgkosten? Zorgkosten die
vermijdbaar waren geweest. Ik kan en durf daar geen
stelling over in te nemen. Ik vind wel dat dit type
inspanningen ter discussie gesteld mogen worden. Het
is niet juist om hierover te zwijgen.
In 2019 heeft Maarten deze immense tocht volbracht.
Beide pogingen hebben mooie sommen geld
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opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Maar
daarmee verdwijnt het discussiepunt niet voor mij.
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