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28. Nood breekt wet
MR. DRS. T.H. CHEN

 

Uit het verleden kunnen we op dit moment wel enige voor-
zichtige conclusies trekken als we kijken naar de statistiek 
van doodsoorzaken die te vinden is op de website van 
het CBS: in 2018 overleden ruim 153.000 inwoners van 
Nederland. Dat is gemiddeld 420 per dag. Volgens het CBS 
was de verdeling over de meest voorkomende doodsoorza-
ken in 2018 als volgt:

Doodsoorzaken in Nederland in 2018

Percentage Absoluut

Kanker 30 45.900

Hart- en vaatziekten 25 38.250

Psychische stoornissen en ziekten 
van het zenuwstelsel

13 19.900

Ziekten van de ademhalingsor-
ganen

9 13.800

Niet-natuurlijke doodsoorzaken 6 9.200

Overige ziekten 17 26.000

Op 26 maart 2020, het moment dat ik dit schrijf, zijn in 
Nederland minder dan 400 mensen aan COVID-19 over-
leden en lijkt de curve van het aantal ziektegevallen af te 
vlakken, zodat het er op lijkt dat de genomen maatregelen 
enig succes hebben met betrekking tot het inperken van 
COVID-19. Maar die maatregelen kunnen ook negatieve 
effecten hebben op het aantal mensen dat overlijdt aan 
andere doodsoorzaken, bijvoorbeeld wegens psychische 
stoornissen. Zou dat aantal als gevolg van de zware econo-
mische recessie die thans verwacht wordt met 10% stijgen, 
dan gaat het om 2.000 extra doden op jaarbasis.

Kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken tezamen 55% 
van de overlijdens, in absolute aantallen 84.000 doden per 
jaar, wat neerkomt op 230 doden per dag. Het KWF, het 
grootste goede doel in Nederland, had voor kankerbestrij-

ding in 2018 een bedrag van € 137 miljoen beschikbaar. 
Waarom geeft Nederland niet bijvoorbeeld € 10 miljard per 
jaar uit aan kankerbestrijding? Het antwoord is eenvoudig: 
het is vrijwel zeker dat dat weinig rendement op zal leveren, 
onder meer omdat 80% van de overledenen ouder is dan 
65 jaar en die mensen na genezing van kanker binnen een 
aantal jaren aan een andere oorzaak zouden zijn overleden.

Kennelijk verwachten we van de vele miljarden die aan 
de preventie van COVID-19 worden besteed een hoger 
rendement, maar enige wetenschappelijke onderbouwing 
daarvan is op dit moment nog niet mogelijk. Aldus kan 
men zich afvragen of de Staat der Nederlanden bij de in 
maart 2020 aangekondigde maatregelen niet handelt in 
strijd met art. 1.4 lid 2 AanbW 2012, dat aanbestedende 
diensten verplicht zorg te dragen voor het leveren van zo 
veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke 
middelen. Men kan zich ook afvragen of de vele miljar-
den euro’s die aan bedrijven zullen worden uitgekeerd voor 
ondersteuning in moeilijke tijden met inachtneming van de 
regels voor staatssteun worden toegekend. Maar daarover 
leest men niets in de media, misschien omdat die media op 
dit moment liever geen tegengeluid laten horen.

Op 26  maart 2020 heeft het Centraal Planbureau vier 
scenario’s gepubliceerd met de mogelijke economische 
impact van het coronavirus in 2020 en 2021. In het zwart-
ste scenario stijgt de werkloosheid tot 9,4% in 2021 en 
loopt de staatsschuld op tot 73,6% van het BBP. Laten 
we hopen dat in ieder geval dit zwartste scenario een ‘self 
destroying prophesy’ zal blijken.
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De uitbraak van het SARS-CoV-2 coronavirus dat wereldwijd de ziekte COVID-19 verspreid heeft in de eerste 
maanden van 2020 heeft niet alleen menselijk leed veroorzaakt, maar ook een gigantische economische 
schade. De angst voor een pandemie heeft talloze regeringen ertoe aangezet rigoureuze maatregelen te 
treffen die de economie gereduceerd hebben tot het hoogstnoodzakelijke. De toekomst zal leren of die 
maatregelen wel de economisch meest voordelige oplossing van de problemen hebben gebracht. \ 
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