
Voorwoord

Over het algemeen is het historisch besef in de gezondheidszorg niet heel groot te
noemen. Beleidsmakers en professionals in de zorg gaan bij discussies over het
verzekeringsstelsel vaak niet verder terug dan 1986, het jaar waarin de ‘kleine
stelselwijziging’ tot stand is gekomen. Soms is er bij politiek en overheid onbegrip te
bespeuren over de wijze waarop de gezondheidszorg in ons land is georganiseerd waarbij
het middenveld, dat tussen de minister en de patiënt staat, zo'n belangrijke rol heeft
gespeeld.
Historische kennis van de gezondheidszorg is nuttig en verschaft wijsheid. Bestudering
van het verleden laat zien hoe de huisartsenzorg, specialistische zorg, ziekenhuiszorg,
thuiszorg en andere zorgvormen in de 19e en begin 20 eeuw vanuit particulier initiatief
zijn ontstaan en hoe de gezondheidszorg zich gedurende de 20e eeuw ontwikkeld heeft tot
zo'n onmisbare sector in onze samenleving. En hoe de introductie van de
ziekenfondsverzekering, eerst vrijwillig, later verplicht en de ziektekostenverzekering
mensen in staat hebben gesteld daadwerkelijk een beroep op de zorg te kunnen doen. 
Interessant is het ook te zien dat het poldermodel in de zorg al voor de Tweede
Wereldoorlog tot verrassende allianties en standpunten kon leiden.
Deze en vele andere wetenswaardigheden kunt u lezen in het boek dat voor u ligt. Het
boek gaat over de belangenbehartiging van de zorgverzekeraars tussen 1850 en 2000. Hoe
de verschillende belangenorganisaties voor ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars
ontstonden en hoe zij hun krachten in de loop der jaren bundelden, keer op keer, totdat in
1995 die ene organisatie voor de zorgverzekeraars ontstond: Zorgverzekeraars Nederland. 
Het boek verschijnt dan ook op een mooi moment, in het eerste jaar in het nieuwe
milennium waarin we het eerste lustrum van de vereniging achter de rug hebben.
De heer Companje heeft een zeer informatief en goed gedocumenteerd werk geschreven.
Ik heb er veel van opgestoken. Het boek is dan ook werkelijk een aanrader voor iedereen
die zich beleidsmatig met de gezondheidszorg bezig houdt. Laten we de rijke historie in ons
achterhoofd houden bij het debat over de inrichting van het zorgverzekeringsstelsel. Immers: ‘Wie
een muur wil afbreken, moet weten met welke reden die destijds is opgemetseld’.


