
Wie betaalt de rekening?

‘Goedemorgen patiënt Van Oss’.
‘Goedemorgen dokter’.
‘Wat scheelt eraan’.
‘Nou dokter, ik heb de laatste tijd wat pijntjes in de maagstreek’. 
‘Dat is niet zo mooi, dan gaan we eens kijken of we de oorzaak kunnen vinden. Heeft u de laatste tijd 
uw eetgewoonten veranderd?’ 
‘Nou nee, dat kan het niet zijn’. 
‘Drinkt u misschien meer koffie of alcohol?’ 
‘Nee, ook niet’.
‘Dan zal de pijn niet door het eten of drinken komen. Maakt u zich misschien ergens zorgen  over?’ 
‘Nou dokter, we hebben het de laatste tijd wel erg druk. We willen een ander huis kopen. Dan zit je 
toch steeds te tobben wat het gaat kosten en of dat allemaal wel betaalbaar is en blijft. Dat brengt wel 
wat stress met zich mee, kan ik u zeggen’.
‘Dan is de kans groot dat de maagpijn daardoor ontstaat. Stress veroorzaakt vaker lichamelijke 
klachten. Maar voor alle zekerheid zal ik een kort onderzoek doen. Kleedt u zich maar even uit.’ 
Na een mini-onderzoekje concludeert de dokter: ‘Lichamelijk is er niets aan de hand. Maakt u zich niet 
te veel zorgen. Dat zal een goede uitwerking hebben.’ 
Na 8 minuten en 21 seconden nemen patiënt en dokter afscheid. Maar patiënt Van Oss vraagt nog 
even: ’Eh dokter, dit bezoek was toch wel kosteloos en vrijblijvend. U heeft nog niet echt iets voor mij 
betekend. Ik ga voor alle zekerheid ook nog naar 2 andere artsen. Dan wil ik daarna bepalen welk 
consult voor mij het meest waardevol is en daarvoor zal ik dan aan de arts van mijn keuze betalen’.
De dokter antwoordt verontwaardigd: ‘Maar mijnheer Van Oss, u weet toch dat u moet betalen voor 
mijn kostbare tijd’! En de secretaresse geeft hem een nota van € 47,85 mee. Vreemd is dat natuurlijk 
niet.
Van Oss is in elk geval gerustgesteld dat hij niets ernstigs mankeert. En toeval of niet, binnen een 
week vinden hij en zijn vrouw het huis waar ze naar op zoek waren. Opgewekt gaan mevrouw en 
mijnheer Van Oss eens goed aan de slag om de beste hypotheek voor hun nieuwe woning te scoren. 
Ze gaan langs bij kantoren van De Hypotheekgigant en De Hypotheeksuper. Voor alle zekerheid 
bezoeken ze ook nog een hypothecair planner, die belooft wat verder te kijken dan alleen de 
hypotheek. Ze willen immers niet het risico van vervelende verrassingen lopen. Voor nu, maar ook in 
de toekomst niet. 
Bij alle drie de advieskantoren zitten ze drie kwartier tot anderhalf uur serieus in gesprek. De 
adviseurs doen hun best om hun vakkennis en ideeën met het bezoek te delen. Er worden uitgebreide 
berekeningen gemaakt, waarbij hun situatie op meerdere manieren wordt belicht. Hierdoor krijgt de 
familie Van Oss een steeds beter beeld hoe ze een en ander financieel willen en kunnen regelen. 
En, niet uit het veld geslagen door het verontwaardigde antwoord van de dokter, vraagt Van Oss 
steeds: ‘Beste adviseur, dit gesprek is toch wel kosteloos en vrijblijvend, niet?’
‘Natuurlijk’, roepen De Hypotheekreus en -gigant en de hypothecair planner. 
‘Wat raar, dat bij die hypotheekmensen alles voor niks is’, zegt mevrouw Van Oss als ze het derde 
kantoor uitlopen. ‘Waar leven die mensen eigenlijk van?’
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