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Inleiding

Aanleiding voor dit boek: ZN als brancheorganisatie voor de zorgverzekering
Zorgverzekeraars Nederland, ZN, werd in 1995 gevormd door de samenvoeging van de Vereniging
van Nederlandse Zorgverzekeraars, VNZ, en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziekte-
kostenverzekeraars, KLOZ. ZN is de brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland zorgverze-
keringen aanbieden, van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars.
Het vijfjarig bestaan van ZN in 2000 was een goede aanleiding om onderzoek te doen naar het ont-
staan van ZN en dit in breder perspectief te plaatsen: de ontwikkeling van de belangenbehartiging bij
de zorgverzekering of de verzekering van de gezondheidszorg.
ZN is de brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden, van zie-
kenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Zij speelt een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling rond
het zorgverzekeringsstelsel en de organisatie van het zorgaanbod en heeft tot taak het de aangesloten
zorgverzekeraars mogelijk te maken als goede ondernemers het zorgverzekeringsbedrijf te beoefenen.
Centraal staat het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid op het gebied van de zorgverzekering.
De organisatie ziet daarbij als haar taken: belangenbehartiging, representatie, werkgeverszaken, com-
municatie- en platformfunctie, beleidsontwikkeling, onderzoek en dienstverlening aan de individuele
leden.
Belangenbehartiging is daarvan de belangrijkste functie. Belangenbehartiging bij de ziekenfonds- en
ziektekostenverzekering is bijna een eeuw oud. In 1913 werd al de Landelijke Federatie ter Beharti-
ging van het Ziekenfondswezen opgericht, de eerste rechtsvoorganger van Zorgverzekeraars Nede r-
land. Het boek beschrijft hoe ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zich na zeer lange strijd in
één organisatie konden verenigen.

Belangenbehartiging en de zorgverzekering als duaal stelsel
De Nederlandse zorgverzekering is een duaal stelsel. Zij bestaat uit twee poten: de ziekenfondsverze-
kering en de ziektekostenverzekering, gescheiden door de loongrens.
De ziekenfondsverzekering wordt verzorgd door ziekenfondsen als zorgverzekeraars. De ziekenfond-
sen zijn instellingen, vanaf de achttiende eeuw ontstaan vanuit het particulier initiatief, die nu de Zie-
kenfondswet en de AWBZ uitvoeren. Zij voeren en voerden lokaal, regionaal of landelijk diensten uit
voor de verzekerden en onderhouden daarvoor contacten met de zorgaanbieders en hun organisaties.
Hun koepelorganisaties, de VNZ en haar rechtsvoorgangers, functioneerden voor de fusie in 1995 op
landelijk niveau. Zij waren opgezet om de lidorganisaties te ondersteunen en te vertegenwoordigen bij
andere organisaties en de overheid.
De ziektekostenverzekeraars verzorgen en verzorgden de ziektekostenverzekering voor mensen met
een inkomen boven de loongrens voor de ziekenfondsverzekering. Zij hadden ook hun belangenorga-
nisaties in de vorm van overlegorganen en verenigingen, die tot 1995 samenwerkten in het KLOZ. De
ziektekostenverzekering was van oorsprong een commercieel product, een ontwikkeling van de vrije
markt. De ziektekostenverzekeraars werden echter vanaf 1986 onderworpen aan overheidsregelgeving
door de Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen. Door de gebeurtenissen met de plannen
van de Commissie-Dekker, het Plan-Simons en de maatregelen van de kabinetten-Kok zijn zieken-
fonds- en ziektekostenverzekering steeds meer samengevloeid of geconvergeerd tot de zorgverzeke-
ring.
Uit deze korte schets van de ontwikkeling van dit duale stelsel blijkt dat bij de geschiedenis van deze
belangenorganisaties drie thema's aan de orde komen:
• de ontwikkeling van het duale stelsel van ziekenfonds- en ziektekostenverzekering, waar ZN en

haar rechtsvoorgangers hun bestaansrecht aan ontlenen
• de ontwikkeling van de belangenbehartiging bij de verzekering van de gezondheidszorg zelf met

het ontstaan van deze organisaties, hun maatschappelijke achtergrond en ideologie, hun onderlinge
verhoudingen en de verhouding tot de zorgaanbieders

• de relatie met de overheid, die wordt beïnvloed door wet- en regelgeving voor de verzekering van
de gezondheidszorg, de mate van marktwerking die de overheid bij de zorgverzekering toestaat en
de manier waarop de organisaties de belangenbehartiging tegenover de overheid weten uit te voe-
ren

De vraag voor dit boek luidt daarom:
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Hoe ontwikkelde zich de belangenbehartiging door de koepelorganisaties van de verzekeraars van de
gezondheidszorg in de tijd in relatie tot de overheid en de ontwikkeling van de verzekering van de ge-
zondheidszorg zelf?

Begrippenkader: belangenorganisaties, verzuiling en maatschappelijk middenveld
Zorgverzekeraars Nederland werkt als brancheorganisatie voor de zorgverzekering. Een brancheorga-
nisatie wordt omschreven als een samenwerkingsverband met als doelstelling de behartiging van de
gezamenlijke belangen van de leden, als belangenorganisatie.1

Belangenorganisaties zijn diep geworteld in de Nederlandse samenleving. De oudste, meest bekende
voorbeelden zijn de gilden, beroepsorganisaties met belangrijke sociale functies. Na 1870 ontwikke l-
den zich onder invloed van de industriële revolutie en de modernisering van het bedrijfsleven nieuwe
typen belangenorganisaties. Deze richtten zich op economische en maatschappelijke belangen: onder-
nemersbonden, verenigingen van branchegenoten en de vakverenigingen.2

Dit proces kreeg een specifiek Nederlands karakter door de opkomende verzuiling: het maatschappe-
lijke verschijnsel waarbij religieuze en sociale groeperingen zich met hun bijzondere identiteit prof i-
leerden door eigen maatschappelijke en politieke voorzieningen te eisen. De uitwerking van de lijnen
van de verzuiling had verstrekkende gevolgen. Katholieken en protestanten formeerden hun politieke
partijen en verzorgden hun sociale en economische belangen in eigen belangenorganisaties als vak-
bonden, gezondheidszorg- en ziekenfondsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen.
Deze instellingen streefden elk naar de behartiging van hun belangen, soms in samenwerking en soms
onafhankelijk van elkaar. Het geheel van deze belangenorganisaties werd en wordt aangeduid als het
maatschappelijk middenveld. 3 De middenveldorganisaties verschillen in de mate waarin zij hun func-
ties bekleden en in het niveau waar zij op spelen. Zij kunnen werken op micro- of op macroniveau. Op
microniveau zijn zij werkzaam voor individuele leden. Voorbeelden zijn de plaatselijk of regionaal
werkende kruiswerk- of thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars, vakbonden, liefdadigheidsorganisa-
ties en de instellingen voor kerkelijke armenzorg.
De  organisaties bleken al vroeg onvoldoende in staat om hun belangen naar de overheid en de maat-
schappij adequaat te kunnen behartigen en streefden vanaf het begin van de twintigste eeuw naar sa-
menwerking. Op macroniveau, regionaal en landelijk, ontstond concentratie in overlegorganen, fede-
raties en verenigingen. Koepelvorming op landelijk niveau werd steeds belangrijker en maakte in de
laatste decennia duidelijk welke de belangrijkste taken vormden voor het particulier initiatief op het
maatschappelijk middenveld: de vervulling van een publieke deeltaak op het uitvoerende vlak en de
rol van pressiegroep bij de centrale overheid.4 Voor moderne brancheorganisaties als Zorgverzeke-
raars Nederland is deze functie, de behartiging van de belangen van de leden bij de overheid, steeds
belangrijker geworden.

Beperking in vraagstelling, methode en bronnen
De geschiedenis van de belangenbehartiging bij de verzekering van de gezondheidszorg is bijna zo
breed als de geschiedenis van de verzekering zelf. Voorbeelden van thema's zijn de rol en de positie
van de verzekerden, de relatie met de zorgaanbieders, de verhouding tussen alle, bij de gezondheids-
zorg betrokken maatschappelijke organisaties. Deze belangenbehartiging is een sociaal-historisch on-
derwerp, met raakvlakken op politiek-historisch en medisch-historisch gebied.
De vraagstelling stelt al beperkingen aan het thema: de belangenorganisaties, de verhouding tot de
overheid en de invloed van de belangenbehartiging op de verzekering. Daarvoor moet de geschiedenis
van de verzekering in kaart worden gebracht, moeten de belangenbehartigingsorganisaties worden be-
schreven en dient inzicht te worden verschaft in de relatie van de betrokken ziekenfonds- en ziekte-
kostenorganisatie tot de overheid. Bij dit laatste komt ook de invloed van andere maatschappelijke or-
ganisaties als van de zorgaanbieders en de vakbonden aan de orde.
De studie wordt niet alleen beperkt door de vraagstelling, maar ook door de onderzoeksmethode. Het
bestuderen van de belangenbehartiging is zo complex dat praktisch en gericht onderzoek nodig is.
Empirisch-historisch onderzoek, gebaseerd op literatuur en archiefbronnen en aangevuld met monde-
linge informatie verschaft inzicht in het ontstaan en ontwikkeling van de belangenorganisaties voor de
ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering, de manier waarop zij de belangen van hun leden behar-
tigden naar de overheid, de zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties en hun invloed op
de ontwikkeling van de verzekering van de gezondheidszorg.
De voor deze studie beschikbare tijd legde ook beperkingen op. De tijd was te beperkt om het onder-
zoek te kunnen baseren op interviews en op bronnenonderzoek. Om alle aspecten van deze belangen-
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behartiging aan bod te laten komen zouden interviews moeten worden afgenomen van deskundigen uit
het veld van de zorgverzekering, van vertegenwoordigers van zorgaanbiedende organisaties, van poli-
tici en van vele anderen. Dit was niet mogelijk. Er zijn wel gesprekken met deskundigen gevoerd om
een beter inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, ontwikkelingen en verhoudingen uit de periode 1970-
1995. Deze gegevens zijn in de tekst verwerkt.
Deze studie is daarom gebaseerd op schriftelijke bronnen en literatuur. De hoeveelheid beschikbare
bronnen is bijzonder groot: materiaal uit de archieven van de zorgverzekeraars, van Zorgverzekeraars
Nederland en alle rechtsvoorgangers, uit de archieven van de overheid, van de belangenorganisaties
van de zorgaanbieders als de KNMG en van de werknemersorganisaties als de FNV en het CNV.
Gezien de thematiek is gekozen voor het gebruik van de archieven van Zorgverzekeraars Nederland en
rechtsvoorgangers VNZ en KLOZ en van de collecties van de Stichting Historie Ziekenfondswezen
die de archieven van de ziekenfondsorganisaties, voorafgaand aan de VNZ bevatten. Dit werd aange-
vuld door onderzoek in de archieven van ANOVA-Verzekeringen, OZ Zorgverzekeringen, de Federa-
tie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, FOV, het Algemeen Rijksarchief te
Den Haag en het Utrechts Archief. De uit het Rijksarchief gebruikte archieven zijn van de KNMG,
van de afdeling Volksgezondheid en van het Overleg van Ondernemingsziekenfondsen, de KNMP. De
FOV droeg het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland
voor de duur van het onderzoek in bruikleen over. OZ Zorgverzekeringen stelde het archief van de
Vereniging van Non-Profitverzekeraars ter beschikking.
De studie kan ook worden beperkt doordat thema's als de toegang tot gezondheidszorg, het over-
heidstoezicht en de Ziekenfondsraad en de ontwikkeling van de relatie ziekenfondsen-medewerkers al
eerder zijn onderzocht. Daarom wordt nu volstaan door deze onderwerpen te benoemen als kader voor
de ontwikkeling van de belangenbehartiging.
De collectieve organisatievormen die voor 1941 de Nederlandse bevolking toegang boden tot de ba-
sale gezondheidszorg werden in kaart gebracht door H.F. v.d. Velden, Financiële toegankelijkheid tot
gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen
voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam)
(dissertatie; Rotterdam 1993). De relatie tussen de ziekenfondsen en de zorgaanbieders is onderzocht
in de dissertaties van K.P. Companje, Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de
factoren, die de relatie ziekenfondsen - artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben
beïnvloed (dissertatie; Utrecht 1997) en A. Juch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezond-
heidszorg. Hun manifestatie en consolidatie, 1890-1941. (dissertatie; Rotterdam 1997). De ontwikke-
ling van het overheidstoezicht en de geschiedenis van de Ziekenfondsraad werd beschreven in M. v.
Bottenburg, G. de Vries, A. Mooij, Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de
Ziekenfondsraad 1949-1999. (Amstelveen/Zutphen 1999). De wording van het bestel van onderlinge
verzekeringen was onderwerp van studie in J.A.G.M. v. Genabeek, Met vereende kracht risico's ver-
zacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende-eeuwse particuliere regelingen van soci-
ale zekerheid. (Amsterdam 1999).
De volledig geannoteerde, wetenschappelijk onderbouwde versie van dit boek is voor bewijsvoering
en nader onderzoek te verkrijgen bij Zorgverzekeraars Nederland, Postbus 520, 7200 AM Zeist of via
Internet, http://www.zn.nl, e-mail info@zn.nl.

De indeling van het boek
Dit boek is verdeeld in drie delen:
• I. Zorgverzekering zonder of met overheid, 1850-1941
• II. Zorgverzekering, belangenorganisaties en overheid, 1941-1995
• III. Zorgverzekeraars Nederland: vijf jaar opkomen voor het belang van de zorgverzekeraarsbran-

che, 1995-2000
In deel I, Zorgverzekering zonder of met overheid, wordt beschreven hoe de markt voor de zorgverze-
kering is ontstaan en zich heeft ontwikkeld totdat in 1941 de overheid onder Duitse invloed het Zie-
kenfondsenbesluit afkondigde, de eerste regelgeving van het ziekenfondsbestel.
De ontwikkeling van de belangenbehartiging en de ziekenfondsverzekering is onderwerp in de hoofd-
stukken 1.1 tot en met 1.4. Tot 1941 trachtte de overheid vergeefs door wetgeving het ziekenfondsbe-
stel te ordenen, terwijl op plaatselijk en regionaal niveau de ziekenfondsen met de artsen en apothekers
als belangrijkste zorgaanbieders en hun belangenorganisaties zelf een stelsel ontwikkelden. Dit stelsel
was gebaseerd op ziekenfondsen als private instellingen, vrijwillige toetreding van verzekerden, wel-
standsgrenzen, nominale premies en contractueel vastgelegde relaties tussen ziekenfondsen en
zorgaanbieders. Door het ontbreken van wetgeving zouden commercie en het maken van winst als
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marktprincipes kunnen domineren, maar door de combinatie van marktwerking, de machtsverhoudin-
gen tussen de artsen, apothekers en de ziekenfondsen en hun belangenorganisaties en het sociale ka-
rakter van de ziekenfondsverzekering gebeurde dit niet.
Belangenbehartiging en ziektekostenverzekering is het thema van de hoofstukken 1.5 tot en met 1.7.
De ziektekostenverzekering was voor de invoering van het Ziekenfondsenbesluit anders van karakter
dan daarna. De ziektekostenverzekering bestond voor 1941 uit twee soorten:
• als verzekering voor mensen met een inkomen boven de welstandsgrenzen van de ziekenfondsen

zoals deze ook na 1941 is doorgegaan, ontwikkeld en gevoerd door schadeverzekeraars
• als verzekering tegen de kosten van zware medische risico's als ziekenhuis- en sanatoriumverple-

ging en klinisch-specialistische hulp. Het grootste deel van de bevolking, met inkomens boven en
onder de welstandsgrenzen van de ziekenfondsverzekeringen, kon alleen gebruik maken van deze
verstrekkingen door middel van gemeentelijke subsidies of door aparte verzekeringen. De zieken-
fondsen konden deze verstrekkingen niet in hun pakketten opnemen zonder onaanvaardbaar hoge
premies. Deze verzekeringen werden meestal geboden door plaatselijk werkende onderlinge vere-
nigingen of Kruisverenigingen.

In het bestel voor 1941 werden belangenorganisaties opgericht of traden organisaties als belangenbe-
hartigers op voor de instellingen, actief op de gebieden van de ziekenfonds- en de ziektekostenverze-
kering. In dit deel wordt het ontstaan en het bestaansrecht van deze organisaties beschreven, hun maat-
schappelijke achtergrond, hoe zij tegen over elkaar stonden, wat hun relatie tot de overheid was en
welke invloed zij hadden op de ontwikkeling van de verzekering. In hoofdstuk 1.8 wordt ingegaan op
de vraag of er al voor 1941 sprake was van convergentie tussen de ziekenfonds- en de ziektekosten-
verzekering. Het deel wordt afgesloten met conclusies.
Deel II, Zorgverzekering, belangenorganisaties en overheid, 1941-1995, gaat in op de relatie belan-
genorganisaties-overheid-zorgverzekering onder invloed van de regeling van de verplichte verzekering
volgens het Ziekenfondsenbesluit en alle wetgeving na 1945. Tussen de ziekenfonds- en de ziekte-
kostenverzekering bestaan schotten en verschillen. Vanaf 1940 ontstaan nieuwe, gescheiden belangen-
organisaties voor beide verzekeringen. De belangen van de uitvoerenden worden tot 1995 door deze
koepelorganisaties in wisselende samenwerkingsverbanden behartigd. Toch kunnen deze ontwikkelin-
gen niet gescheiden worden beschreven. De steeds sterker wordende overheidsinvloed op de inrichting
van de verzekering van de gezondheidszorg zorgt voor versterking en centralisatie bij zowel de ziekte-
kosten- als de ziekenfondsorganisaties, waardoor in 1995 de integratie van de belangenbehartiging
voor beide verzekeringen door de fusie tot Zorgverzekeraars Nederland mogelijk wordt.
Hoofdstuk 2.1 beschrijft de overgangsperiode 1940-1945: de oprichting van nieuwe ziekenfondsorga-
nisaties en samenwerkingsverbanden, de invoering, de acceptatie en de gevolgen van het Ziekenfond-
senbesluit voor de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering en de nieuwe toezichthoudende rol van de
overheid op de ziekenfondsen.
In hoofstuk 2.2 wordt de ontwikkeling van de verzekering van de gezondheidszorg na 1945 geschetst
als kader voor de belangenbehartiging. Ziekenfonds- en ziektekostenverzekering ondergaan onder in-
vloed van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen grote veranderingen en worden in 1968
aangevuld door de verzekering, geboden door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De ziekte-
kostenverzekering wordt steeds meer een verzekering voor mensen met een inkomen boven de loon-
grens, het belang van de verzekering als dekking van de kosten voor zware medische risico's neemt
snel af. Ziekenfonds en ziektekostenverzekering groeien na 1986 onder invloed van de stelselherzie-
ningen naar elkaar toe.
De centralisatie bij de ziekenfondsorganisaties tot een Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen in
1976 is onderwerp van hoofdstuk 2.3. Deze centralisatie was een geleidelijke ontwikkeling, waarbij de
belangenorganisaties steeds nauwer samenwerkten, nieuwe taken gemeenschappelijk uitvoerden en
steeds meer functies aan overlegorganen overdroegen. Dit proces had geen directe relatie met de ont-
wikkelingen bij de ziektekostenverzekering.
De samenhang tussen de overheidsregelgeving met Ziekenfondswet en AWBZ, de ontwikkeling van
de belangenorganisaties van de ziektekostenverzekeraars en de reacties van de ziekenfondsorganisaties
in de periode 1945-1968 wordt beschreven in hoofdstuk 2.4. De spanning tussen de hang naar auto-
nomie van de ziekenfondsen en hun organisaties en de overheidsinvloed wordt groter. De ziektekos-
tenverzekeraarsorganisaties besluiten tot centraal overleg in de Kontaktkommissie Landelijke Organi-
saties van Ziektekostenverzekeraars om hun belangenbehartiging naar de ziekenfondsen, de
organisaties van zorgaanbieders en de overheid te versterken.
De centralisatie bij de ziekenfonds- en ziektekostenorganisaties vanaf 1974 en de invloed van de stel-
selwijzigingen tot 1995 zijn de thema's in de hoofdstukken 2.5, 2.6 en 2.7. De problemen en de af-
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bouw van de vrijwillige ziekenfondsverzekering, voltooid in 1986 met de WTZ en de uitwerking van
de Dekkerrapporten en het Plan Simons dwongen de belangenorganisaties van beide verzekeringen tot
steeds verder gaande samenwerking met het gevolg dat VNZ en KLOZ in 1993 besluiten tot een fu-
sietraject, te voltooien in 1995. Deze veranderingen staan bekend als de kleine en dè, of zoals onder de
ook gebruikelijke benaming, grote stelselwijziging.
Deel II wordt evenals deel I afgesloten met conclusies.
Deel III, Zorgverzekeraars Nederland: vijf jaar opkomen voor het belang van de zorgverzekeraars-
branche, 1995-2000, gaat in op de plaats van de nieuwgevormde koepelorganisatie in het bestel van de
verzekering van de gezondheidszorg. De centrale punten hierbij zijn de samenvoeging van VNZ en
KLOZ tot ZN en de manier waarop de nieuwgevormde brancheorganisatie haar positie als belangen-
behartiger wist op te bouwen.
In hoofdstuk 3.1 komt het ontstaan en de positionering van Zorgverzekeraars Nederland aan de orde.
In hoofdstuk 3.2 worden belangrijke trends en ontwikkelingen geschetst die op de zorgverzekeraars-
branche van grote invloed zijn geweest. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de activiteiten van Zorgverzekeraars
Nederland en gaat in op het debat dat in de vereniging op een aantal belangrijke issues is gevoerd. Ten
slotte komt in hoofdstuk 3.4. de discussie over de toekomst van Zorgverzekeraars Nederland aan de
orde. De tekst is afgesloten op 30 november 2000.
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