
Dit hadden we voorzien

‘Energie uit biomassa is slecht
voor het milieu’ (AD 3-10). Dit
is werkelijk niet te geloven. Een
biomassacentrale stoot bijna
twee keer zo veel Co2 uit als een
gasgestookte centrale. Nou ben
ik bepaald geen Einstein, maar
hadden al die zogenaamde we-
tenschappers dit niet al eerder
kunnen bedenken? Wat een gi-
gantische verspilling van geld
en moeite om bestaande centra-
les om te bouwen tot biomassa-
centrales. Het leidt tot niets.
Sterker: de vervuiling neemt
toe. Uiteraard zijn er verande-
ringen nodig. Maar dit? Het is de
zoveelste politieke wassen neus.
Ik kan iedereen aanraden het
interview van Marcel Crok met
Theo Wolters te bekijken
(www.climategate.nl). Dat ver-

schaft de lezer veel duidelijk-
heid.
Jan van der Galie.

Van politici wil ik een
paar openstaande oren
Wat al lange tijd door heel veel
mensen over biomassa wordt
beweerd, is ineens voorpagina-
nieuws omdat er wetenschap-
pelijk onderzoek is gedaan.
Vreemd, want je hoeft alleen
maar je boerenverstand te ge-
bruiken om dit te kunnen be-
denken. Daar ligt echt het pro-
bleem. Beleid wordt gemaakt
door politici, aangestuurd door
ambtenaren. En ambtenaren en
politici behoren op hun vakge-
bied, begrijpelijkerwijs, niet tot
de toppers. Die zitten namelijk
in het bedrijfsleven waar ze
naast een riant inkomen ook de
vrijheid hebben hun creativiteit
te etaleren. Van de politiek mag
je geen wonderen verwachten,
maar dat ze zelfs niet de moeite
nemen eens naar een ander ge-
luid te luisteren, is ernstig. Ho-
pelijk komt er verbetering en
komt er een eind aan het ver-
kwanselen van miljarden euro’s.
Het wordt hoog tijd dat ambte-
naren en politici beseffen dat zij
leven en werken van belasting-
geld. Mogen wij daar dan hier-
voor een redelijke tegenpresta-
tie verlangen? Aan het werk,
zou ik willen zeggen.
R. van Dijk, Veenendaal.

Biomassa blijkt ook
al een wassen neus
Een Europese groep wetenschappers stelde onlangs vast dat
energie uit biomassa helemaal niet goed is voor het klimaat,
maar juist averechts werkt. Jan van der Galie stelt dat zij dit
wel eerder hadden kunnen bedenken. ,,Wat een verspilling.’’
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� Houtsnippers worden ge-
buikt voor het verkrijgen van
biomassa. FOTOANP
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M inister Wopke Hoekstra
en Richard Weurding,
directeur van het Ver-

bond van Verzekeraars, �vinden
dat ex-kankerpatiënten recht
hebben op een betaalbare over-
lijdensrisicoverzekering. 
�Goed nieuws.�
Misschien willen ze meteen

ook de discriminatie van onder-
nemers met ADHD aanpakken.
Deze groep wordt namelijk ook
uitgesloten, of krijgt te maken
met een forse premieopslag,
maar dan voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (AOV). �
Waarom? ADHD geeft een
verhoogd risico op arbeidsuitval,
zeggen verzekeraars. Zij baseren
zich op onderzoeken, zeggen ze.
Dat zal best. Over welke onder-
zoeken ze gebruiken hoeven ze 
– uit concurrentieoogpunt –
geen openheid te geven. Wij zijn
ervan overtuigd dat die onder-
zoeken niet representatief zijn
voor ondernemers met ADHD. 
Er ís namelijk geen onder-
zoeksliteratuur over deze speci-
fieke groep.�De meeste onder-
zoeken die het verhoogde risico
van arbeidsuitval door ADHD la-
ten zien gaan ófwel over mensen
die nog geen ADHD-diagnose
hadden toen ze uitvielen, ófwel
over mensen die er zo veel last

van hebben dat ze als ADHD’er
meedoen aan een onderzoek
over de impact ervan. Over die
eerste groep: veel mensen lopen
vast in hun werk door niet-her-
kende ADHD. Ze krijgen een
burn-out, daarna volgt vaak de
diagnose. 
In onderzoeken komen deze
mensen vervolgens naar voren
als ‘iemand met ADHD’. Maar
ónbehandelde ADHD gaf in dit
geval de problemen, níet de ge-

diagnosticeerde ADHD. Een cru-
ciaal verschil. ADHD is namelijk
goed behandelbaar. Als je er op
tijd bij bent voorkóm je juist dat
mensen uit het lood slaan. �
Dan die tweede groep: mensen
met ADHD die willen meedoen
aan een onderzoek�hebben door-
gaans veel last van hun sympto-
men en zullen dat op werkge-
bied ook hebben. Waarom gaan

deze onderzoeken niet over on-
dernemers met ADHD? Een on-
dernemer die bij zijn AOV-aan-
vraag netjes zijn ADHD meldt,
kan er kennelijk prima mee le-
ven. Misschien neemt hij medi-
catie of heeft hij andere onder-
steuning. Hij doet ondertussen
wel waar hij goed in is en ver-
dient er goed mee. Anders kan
hij helemaal geen AOV betalen.
Als hij al ooit door onbehandelde
ADHD is vastgelopen heeft hij
zich daar duidelijk van hersteld.
Hij zou ook nooit meedoen aan
een onderzoek over de impact
van ADHD op zijn leven, want
hij functioneert prima.�
Verzekeraars rekenen onder-
nemers met ADHD risico’s toe
die niet op hen van toepassing
zijn en�schermen met onderzoe-
ken die niet over deze mensen
gaan. 
Wij onderschrijven het belang
van gedegen onderzoek als on-
derbouwing van beleid. Maar
dan moet het er wel zijn. Wij lo-
pen al heel wat jaren mee in de
wereld van onderzoek naar
ADHD en kennen het niet. 
Kom dus met bewijzen of stop
met discrimineren.�

Rob Pereira en Julie Houben, 
Vereniging Impuls & Woortblind.�

Kies nu voor herstel van de natuur 
en investeer in kringlooplandbouw
Het kán: Nederland
als drukbevolkte
delta waar mensen
en natuur floreren. 
Economische groei
is te lang ten koste
gegaan van natuur.
Het resultaat is een
stikstofcrisis, waarbij
alle partijen naar el-
kaar wijzen. We
moeten dit moment
aangrijpen om na-
tuur te herstellen én
een duurzame eco-
nomie te bouwen.
Natuur is van ons al-
lemaal, maar vooral
vóór ons allemaal.
Zonder natuur geen
leven, voedsel,
schone lucht en
leefomgeving. Ne-
derland heeft de
minste natuur van
Europa en de stand
van de diersoorten
holt achteruit. Te
veel stikstof is niet

alleen slecht voor de
natuur, maar ook
voor de gezondheid.
De deken van stik-
stof over ons land
draagt bij aan groot-
schalige luchtver-
ontreiniging. Tijd
voor een omslag die
natuur, boeren en
burgers ten goede
komt. Wij, de geza-
menlijke natuurorga-
nisaties, staan voor
een land waar het
goed gaat met onze
natuur, waar de lucht
gezond is, de bodem
vruchtbaar en het
water schoon. Waar
we wandelen in een
landschap vol bloe-
men, vogels, vlinders
en andere dieren.
Waar boeren voed-
sel produceren en
samenwerken met
natuur. Het kabinet
is aan zet. Wij vra-

gen lef, stevige keu-
zes en voldoende
geld om te investe-
ren in boeren zodat
zij de omslag kun-
nen maken naar na-
tuurvriendelijke
kringlooplandbouw
en met minder die-
ren een goede bo-
terham verdienen.
En investeer in her-
stel zodat natuurge-
bieden weer tegen
een stootje kunnen.
Sectoren zoals ver-
voer, industrie, lucht-
vaart en bouw moe-
ten zo snel mogelijk
een bijdrage leveren:
verlagen van de
maximumsnelheid
en duurzaam bou-
wen. Laten we daar
gezamenlijk werk
van maken. 

De (14) gezamenlijke
natuurorganisaties.

Ondernemers met ADHD  die een arbeidsongeschiktheidsverzekering
(AOV) willen afsluiten, moeten een hogere premie betalen. Daar is geen
enkele grond voor, zeggen Rob Pereira enJulie Houben.  

ADHD is geen reden om
verzekering te weigeren

Verzekeraar rekent
deze ondernemers
risico’s toe die niet
van toepassing zijn
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