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P
ortretten van voormalige mi-
nisters en staatssecretarissen 
van Volksgezondheid, welzijn 
en Sport (VwS) sieren een 
wand in een van de vele gan-

gen van het ministerie. Bewindslieden 
van verschillend politiek pluimage namen 
maatregelen om ongezond gedrag onder 
jongeren te voorkomen. met de verhoging 
van de leeftijdsgrens voor de verkoop van 
tabak en alcohol aan minderjarigen ging 
martin van rijn verder dan zijn voorgan-
gers. ondanks morrende jongeren en 
klagende horecagelegenheden voerde 
de staatssecretaris de wet begin vorig 
jaar in. langzaamaan lijkt de samenle-
ving de nieuwe alcohol- en tabaksleef-
tijd te accepteren. Heeft de staatssecre-
taris de tijdgeest mee? Profiteert hij van 
de hedendaagse risicomijdende cultuur? 
‘risicomijding speelt mogelijk een rol, 
maar vooral de kennis over de schade-
lijke effecten is toegenomen. we denken 
nu anders over roken, omdat we weten 
wat de effecten zijn. Hetzelfde geldt voor 
alcohol. je hoeft maar een keer in het 
weekend op een eerstehulppost in een 
willekeurige stad te zijn en met de artsen 
te praten. Is dit wel normaal?’, vraagt Van 
rijn zich hardop af.
 
Coalitiepartner VVD pleitte voor een 
overgangsjaar voor 16- en 17-jarigen. 
U voerde de wet gelijk voor alle minder-
jarigen in. 
‘Het gaat erom dat we verhinderen dat 
jongeren beginnen met roken en drinken. 
er is consensus over de leeftijd waarop 
gedronken mag worden, namelijk acht-
tien jaar. waarom zouden we dat beleid 
voor sommige kinderen dan een jaartje 
later inzetten? dat vond ik inhoudelijk 
niet te motiveren. als je zeventien was, 

dan mocht je voorheen drinken en dan 
komt er een overheidsmaatregel die zegt 
dat dit pas op je achttiende mag. alsof 
dat zoiets is als “Ha fijn, we mogen nu 
gaan drinken, dan mag dat!”. denkt dan 
niemand meer na over mogelijke schade? 
dat is de cultuurkant. Vanaf een bepaalde 
leeftijd gaan we los, want dan hoort dat 
erbij. wat betekent dat losgaan eigenlijk 
en wat richten we daarmee aan?’

Met de verhoging van de alcoholleeftijd 
streeft u naar een gedragsverandering 
onder jongeren. Bent u tevreden over 
de bereikte resultaten?
‘wat mij opvalt is dat 71 procent van de 
ouders zegt dat het een goede maatre-
gel is. Voor al die ouders is het best lastig 
om daar met hun kinderen afspraken over 
te maken. Het is überhaupt lastig om te 
weten wat je kinderen doen. de discussie 
over wat normaal is vind ik minstens zo 
belangrijk als de maatregel zelf. Ik sprak 
met kinderarts Van der lely. Hij is op-
richter van de alcoholpoli en heeft heel 
veel ervaring met kinderen die echt te-
veel drinken, de comazuipers. Hij merkte 
dat er toch een andere beweging op gang 
komt, met name vanuit de thuissituatie. 
ouders voelen zich wat gesterkt en ge-
steund. er zijn kleine signalen, ook al zie 
je het aantal jonge drinkers niet drastisch 
teruglopen. een tijdje terug sprak ik met 
een groep jongeren. Halverwege de dis-
cussie vroeg ik hoeveel ze dronken: “dat 
valt wel mee. Twintig op een avond”. Is 
dat dan wel normaal? die discussie is veel 
meer waard, dan hadden we niet een half 
jaar moeten wachten met die leeftijds-
verhoging? Vroeger, op de verjaardag van 
mijn oma, was het heel gastvrij om voor 
je bezoekers van die bierglazen met si-
garetten neer te zetten zodat ze konden 

roken. dat zie je niet meer. dat komt niet 
door een overheidsmaatregel, maar is 
een gevolg van de discussie over de ge-
zondheidseffecten.’ 

U nam niet alleen maatregelen als het 
om alcohol en tabak gaat, maar u be-
reidt nu ook maatregelen voor op het 
gebied van e-sigaretten en gehoorschade. 
Wat is uw drijfveer?
‘de verantwoordelijkheid voor de volks-
gezondheid. neem roken op jonge leef-
tijd. Het is slecht en dodelijk en als je er 
op jonge leeftijd mee begint raak je er 
sneller verslaafd aan. als staatssecretaris 
van Volksgezondheid moet ik daar voor 
waarschuwen en zeker als het om kinde-
ren gaat moet ik maatregelen nemen om 
dat te voorkomen. Ik neem die maatrege-
len in de hoop dat als ze eenmaal volwas-
sen zijn de juiste keuzen maken. Ik ben 
helemaal niet het type dat mensen wil 
voorschrijven wat ze moeten doen. Ik ben 
wel moralistischer als het om kinderen en 
jeugd gaat. daar moeten vanuit volksge-
zondheidsoptiek de juiste maatregelen 
worden genomen. dat geldt ook voor al-
cohol. daarbij gaat het om verantwoord 
alcoholgebruik. als kinderen op te jonge 
leeftijd alcohol nuttigen kan er hersen-
schade optreden. jongeren kunnen zich 
letterlijk en figuurlijk een schoolniveau 
naar beneden zuipen. Ik wil niet de mo-
raalridder zijn, maar ter discussie stellen 
wat normaal is.’

Maakt u zich ook nog zorgen over an-
dere zaken die met jongeren te maken 
hebben?
‘een tijdje terug vroeg ik het Trimbos-in-
stituut of wij voldoende weten over wat 
er zich in de jongerencultuur afspeelt. 
Het lijkt erop dat we veel aandacht heb-

Staatssecretaris martin van rijn (Pvda) wil de zorg voor ouderen en chronisch zieken hervormen en neemt  

maatregelen om gezondheidsschade bij jongeren te voorkomen. daarbij schuwt hij het politieke en publieke 

debat niet. ‘als mensen fysiek gaan worden, dan is het niet alleen vervelend voor de bewindspersoon,  

maar ook voor de mens martin van rijn.’ 

Ivo PertIjs 
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ben voor traditionele dingen zoals roken, 
alcohol, hasj en wiet. Uit het onderzoek 
bleek dat het xtc-gebruik normaler is ge-
worden dan we dachten. Het blijft niet 
beperkt tot bepaalde groepen en scenes 
die af en toe eens gebruiken, maar het 
begint normaal te worden om op een wat 
groter feestje of een verjaardag xtc te ge-
bruiken. Het is dan mijn taak om dat aan 
de orde te stellen.’ 

Van docenten wordt verwacht dat ze 
aandacht besteden aan bijvoorbeeld de 
drugsproblematiek, maar ook de scores 
voor taal en rekenen moeten op orde 
zijn. Raakt het bordje van de docent zo 
niet overvol?
‘je gaat naar school om je kennis en ca-
paciteiten te vergroten zodat je zo goed 
mogelijk voorbereid bent op de samenle-
ving van straks. Tegelijkertijd is de school 
de plek waar jongeren samenzijn in een 
fase van hun leven waarin een aantal 
keuzen wordt gemaakt. keuzen die heel 
doorslaggevend kunnen zijn voor hun la-
tere leven op het gebied van je gezond-
heid en alles wat er mee te maken heeft. 
we hebben niet eens de keuze om daar 
geen aandacht aan te geven. we moeten 
niet de fout maken om te zeggen dat leer-
krachten er iets bij moeten doen, maar als 
een docent met een ‘niet-pluis-gevoel’ 
zit, bijvoorbeeld bij kindermishandeling, 
dan moet de docent een plek hebben 

waar hij dat kwijt kan zodat anderen er-
mee aan de slag kunnen. docenten zou-
den zich meer gesteund moeten voelen 
door andere disciplines.’

Een negatief krantenbericht leidt er 
vaak toe dat een zorggerelateerd pro-
bleem ook in de maatschappijleerles 
wordt besproken. In hoeverre komt het 
beeld van de zorg volgens u overeen 
met de werkelijkheid?
‘Het is in onze samenleving, om het dra-
matisch te zeggen, ongelooflijk moeilijk 
om een genuanceerd beeld van de wer-
kelijkheid te krijgen. dat komt omdat ie-
dereen zijn eigen beeld heeft. daar be-
gint het mee - en je kunt dit via sociale 
media met iedereen delen. In de media-
cratie waarin wij ons vak uitoefenen zie 
je dat er verschillende beelden zijn. Ik 
vind het mijn taak om naar die genuan-
ceerde werkelijkheid te zoeken. Ik zoek 
contact met zorgaanbieders, cliënten-
organisaties, gemeenten en vraag wat 
hun beeld van de werkelijkheid is. Via 
werkbezoeken spreek ik ook met wet-
houders, patiënten en cliënten om een 
beeld te krijgen. dan zijn er de media die 
soms een incident en of misstand pak-
ken. daarbij is steeds de vraag: is dit een 
symptoom of een incident? je moet in 
deze tijd ongelooflijk breed willen kijken, 
overleggen en monitoren om dat beeld 
zo helder mogelijk te krijgen.’

Media maken voor hun berichtgeving 
vaak gebruik van persoonlijke voor-
beelden, meestal van mensen voor wie 
een maatregel negatief uitpakt. Wat 
zegt dat volgens u over de berichtge-
ving?
‘goed nieuws is geen nieuws. Tegelij-
kertijd is het vaak een registratie van 
iets dat fout is gegaan. de kunst is te 
beoordelen of dit een incident is en een 
voorbeeld dat niet voor het beeld mag 
staan of is het een symptoom waar we 
echt rekening mee moeten houden? de 
kunst is elke keer weer om te laten zien 
dat er andere beelden zijn en andere in-
formatie is om tot een goed oordeel te 
komen. je moet ontzettend oppassen 
dat je je teveel focust op de dingen waar 
het niet goed gaat en dat dit letterlijk het 
verkeerde voorbeeld is dat voor je beeld 
gaat staan.’
 
Een tijdje geleden trok een activist u 
aan uw oor. Hoe gaat u - als politicus 
en als mens - om met boze burgers die 
op verschillende manieren hun onvre-
de duidelijk maken?
‘als politicus realiseer ik mij dat dit er 
kennelijk bij hoort. dat mensen zich boos 
of ongerust maken vind ik heel logisch. 
Het maakt ook onderdeel uit van je po-
liticus zijn, dat je daar oog en oor voor 
hebt. Beleid maak je niet vanuit de ivoren 
toren. Beleid heeft effecten. die moet je 

 
Xtc-gebruik onder jongeren is  normaler geworden dan we dachten ( foto: Drug Enforcement Adminis trat ion)
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ook willen zien, horen en er over willen 
praten. onvrede wordt op verschillende 
manieren geuit. op het moment dat het 
fysiek wordt is het vervelend. Tegelij-
kertijd moet je een combinatie zoeken 
tussen enerzijds het begrip hebben voor 
mensen die boos of ongerust zijn en 
anderzijds er voor zorgen dat er daarbij 
geen grenzen worden overschreden. Bij 
dit incident viel het wel mee. Ik heb mij 
daar niet zo druk over gemaakt. 
Ik kan de bewindspersoon en mens niet 
zo goed scheiden. je probeert het, maar 
als het heel persoonlijk wordt, dan lukt 
het niet meer om mijn rol van bewinds-
persoon van mijn privépersoon te schei-
den. als media het over mijn ouders 
hebben, dan is dat vervelend, niet zozeer 
voor mij, maar voor mijn ouders. als 
mensen fysiek gaan worden is het niet 
alleen vervelend voor de bewindsper-
soon, maar ook voor de mens martin van 
rijn. dan worden er grenzen overschre-
den die ik wel heel erg wil bewaken. dit 
type functie kun je alleen maar doen als 
er een zekere scheiding blijft bestaan 
tussen de bewindsman en de privéper-
soon. Ik besef mij dat er situaties zijn 
waarbij die scheiding bijna niet te maken 
is. dat is niet leuk.’

Voor de hervormingen moet u meer-
derheden vinden in een totaal versplin-
terd politiek landschap. Zijn partijen 
volgens u pragmatischer geworden?
‘Partijen hebben nog altijd een ver-
schillend maatschappijbeeld en komen 
voor verschillende groepen op. Intussen 
versplintert het nederlandse politieke 
landschap steeds verder. door de eco-
nomische crisis wordt de noodzaak om 
een aantal zaken te veranderen door 
meerdere partijen gevoeld. Ik denk dat 
de omstandigheden zijn veranderd en 
dat het besef sterk is dat er na zoveel 
jaren van discussie ook echt iets moet 
veranderen op het terrein van de zorg. 
Van begin af aan heb ik niet alleen in co-
alitieverband, maar ook daarbuiten met 
politieke partijen die dat wilden, gepro-
beerd om draagvlak en steun voor de 
hervormingen te vinden. dat is met wis-
selende meerderheden gebeurd. daarbij 
houd ik rekening met zoveel mogelijk 
opvattingen om tot een beleid te komen. 
Ik weet niet of je dit een pragmatische 
houding bij partijen kunt noemen. we 
moeten de economische crisis trotseren, 
we moeten de zorg voor de lange ter-
mijn toegankelijk en betaalbaar houden 
en we moeten de zorg anders organise-
ren. mensen hebben nu eenmaal andere 
wensen en eisen ten aanzien van de zorg 
dan voorheen. Vanuit die invalshoek zijn 
partijen bereid om samen te werken.’ u 

ShARon GESthuizEn (SP)

MotiE

LAnG LEvE DE MARkt!

Handel is ouder dan de weg naar rome - dat is algemeen bekend - en  
tegelijkertijd meer en meer internationaal. onze kleding komt uit 
Bangladesh (u weet wel, waar de fabriek rana Plaza stond), onze cacao 
uit ghana en Ivoorkust (via de kindslaven van 12 jaar die in de productie 
werken) en onze elektronica uit China (waar vakbonden verboden zijn). 
Begrijpt u me niet verkeerd: ik vind het prima dat onze economie zo 
internationaal is, maar het schort toch wel een beetje aan fatsoen, vindt 
u niet? en dan druk ik mij eigenlijk iets te voorzichtig uit.
jammer genoeg verandert er maar weinig aan alle mensonterende 
omstandigheden die we heus wel kennen. de partijen VVd, Cda en PVV 
draaien steeds weer dezelfde plaat af: dit moet de markt maar regelen.
aan de andere kant wordt de marktwerking die op het vlak van migratie 
is ontstaan zoveel mogelijk de kop ingedrukt als het aan deze drie 
partijen ligt. wie ‘Hotel’ ghana, China of Bangladesh voor europa wenst 
te verruilen, maar als een zogenaamd economische vluchteling wordt 
gezien, is hier niet welkom. Blijkbaar gaat het mantra van ‘de markt die 
het moet regelen’’ hier niet op. Terwijl iedereen het erover eens is dat er 
vraag en aanbod in overvloed is. Hypocriet, dat is het in mij ogen.
‘we kunnen niet iedereen in europa opvangen’, klinkt het al gauw. Iets 
waar ik het mee eens ben. 8 miljard mensen op dit continent zou absurd 
zijn. gelukkig gaat dat ook nooit gebeuren, maar kunnen we er alsjeblieft 
wel voor zorgen dat we één van de voornaamste oorzaken van migratie 
- schrijnende en uitzichtloze armoede - wel en zoveel als binnen 
onze mogelijkheden ligt aanpakken? door eerlijke handel: fair trade. 
oorlogsvluchtelingen blijven sowieso altijd welkom maar iets logisch als 
eerlijke prijzen voor grondstoffen en producten, dat zou toch eigenlijk 
niet eens een oorzaak van vluchtelingenstromen mogen zijn?

de kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog altijd geen wettelijke maatregelen zijn welke 
bedrijven verplichten heel hard en met aantoonbaar resultaat te werken 
aan eerlijke handel waarbij werknemers in de landen van herkomst van 
producten onder gezonde omstandigheden een leefbaar loon kunnen 
verdienen en waarbij kinderarbeid sterk wordt teruggedrongen,

verzoekt de regering een wetsvoorstel wat hiervan werk moet maken 
nog dit jaar in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag. u
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