
OPINIESTUK EINDHOVENS DAGBLAD 
 

Rookverbod voor de generatie van de toekomst 
 
Op 15 februari jl. sierde deze tekst het interessante artikel van Heleen Boex in deze krant.  
Zij meldt dat de stichting Eindspel Tabak een wettelijk verbod wil op de verkoop van tabaksproducten aan de 
toekomstige generatie : geboren na 01-01-2017 .  “Zo wordt de roker vanzelf een “uitstervende” soort , aldus Rien 
Meijerink van de stichting. 
 
Dit is -zo dunkt mij- een lovenswaardig initiatief.  Kennelijk moet zo iets uit de particuliere sector komen. Verdient 
onze overheid (nog steeds) te veel aan de  tabak ? Bij kankerverwekkende verf of asbest is/was onze regering veel 
slagvaardiger; het tegengaan dáárvan kost de overheid veel minder geld : verbieden en klaar. 
 
De schokkende teksten op de verpakking van tabaksproducten zijn dan wel verplicht gesteld; maar ze blijken niet 
voldoende effectief.   Is onze regering een zachte heelmeester ? Die teksten zijn -zo blijkt- slechts een lapmiddel tegen 
de hardnekkige verslaving. Daarom is de veel krachtiger maatregel die Eindspel Tabak voorstelt ook  veel beter en 
vooral moediger dan wat Den Haag er tot nu toe van bakt. 
 
Treurig is 't om hierbij te moeten opmerken  dat oud-minister Hans Hillen een (stille, betaalde) lobbyist bleek voor de 
tabaksindustrie;en zo zijn/waren Elco Brinkman en Jan Kamminga commissaris bij philip Morris. 
Hoe dan ook, het zou m.i. een zegen zijn voor ons land en zijn volksgezondheid als minister Schipper het initiatief van 
Eindspel Tabak zou overnemen, en zou omzetten in een kloek en duidelijk wetsvoorstel. 
 
In deze denklijn ligt ook het in België vastgestelde beleid van de ziektekostenverzekeraar(s) om het (nieuwe) peperdure 
medicijn Ofev (à € 30.000,00 p.j.) niet beschikbaar te stellen aan hardnekkige en hardleerse,  rokers . Het verkrijgen van 
deze superdure medicatie wordt daar kennelijk gezien als een premie op onverantwoord gedrag en slapheid. 
Als ik de reclames op t.v. zie van verzekeraar Inshared, dan moet ik altijd denken aan dit soort onverantwoord gedrag :  
tegen beter weten in tóch het risico (blijven) lopen op vermijdbare schade. 
 
Na de invoering -meer dan 20 jaar geleden- van de harde (in zwarte blokletters vermelde) boodschap van 
levensgevaarlijke risico's en doodsbedreiging nog zeggen : Wir haben Es nicht gewusst. 
 
Verzekeringen zijn gebaseerd op solidariteit. Maar die heeft zijn  rationele grenzen. Dat is in Nederland niet anders dan 
in België.Als ik de reclames op t.v. zie van verzekeraar Inshared, dan moet ik altijd denken aan dit soort onverstandig 
gedrag :  tegen beter weten in tóch het risico (blijven) lopen op vermijdbare schade. 
 
Rokers,  hou toch op ! Tenzij je per sé , bewust, het risico wil lopen van een dodelijke longziekte.  
Roken is niet verstandig; het is ook niet verboden. 
 
Het is letterlijk en figuurlijk : spelen met vuur. 
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