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1.2 Wetgeving, NMG-beleid en onderling beheerd ziekenfondswezen
De ziekenfondsverzekering was door Kuyper in 1903 tot blijvend onderdeel van de sociale verzeke-
ringspolitiek gemaakt. De NMG-artsen zetten zich met hun ziekenfondsideologie als eerste actief in
voor de belangenbehartiging bij de ziekenfondsverzekering. Het kon niet anders dan dat er van de kant
van de ziekenfondsen een reactie zou komen op deze acties.

Prikkeling door politiek; Talma en zijn ziektewetgeving, 1910-1912
Minister A.S. Talma diende in 1910 zijn ontwerpziektewet bij de Tweede Kamer in. De Antirevoluti-
onair Talma liet bij deze wet een verplichte ziekenfondsverzekering achterwege, maar hij wilde wel de
uitkering van ziekengeld regelen. Deze werd gekoppeld aan het inroepen van geneeskundige hulp of
het lidmaatschap van een erkend ziekenfonds, hetgeen toch neerkwam op een indirect verplicht zie-
kenfondslidmaatschap.
Scheiding van ziekengeld en ziekenfonds was voor Talma logisch. De uitkering van ziektegeld stond
voor hem in verband met een arbeidsovereenkomst. Het ziekenfondswezen was daarentegen geen ar-
beidersaangelegenheid, maar een zaak voor een grote groep van de bevolking waarvan het inkomen
niet dragen kan het risicio der wisselende dokters en apothekersrekening; van de groep waarvan de
arbeiders wel een belangrijk deel uitmaken, maar waartoe toch tal van personen en gezinnen be-
hooren, die niet voor loon werken in dienst van een onderneming.1 De minister ging er dus in 1910 al
vanuit dat ook middenstanders en bejaarden met een inkomen beneden de welstandsgrens een beroep
op de wettelijk geregelde ziekenfondsverzekering moesten kunnen doen.
Talma vond dat het ziekenfondswezen in Nederland voldoende ontwikkeld was.2 Hij bevestigde in zijn
ontwerpwetgeving de principes uit het rapport-Schreve en maakte duidelijk dat de uitvoering van de
ziekenfondsverzekering bleef berusten bij de ziekenfondsen als private instellingen. Zij moesten echter
voldoen aan erkenningseisen, opgelegd door de overheid en onder overheidstoezicht komen te staan.
Weliswaar bleef de ziekenfondsverzekering een vrijwillige verzekering, maar doordat de Ziektewet in
artikel 48 de uitkering van ziekengeld en een goede geneeskundige verzorging met een ziekenfonds-
lidmaatschap verbond werden de ziekenfondsen indirect met een publieke taak bekleed.
Veel ideeën van Talma en de NMG stemden overeen. Zij waren het er over eens dat in Duitsland en
Oostenrijk duidelijk gebleken was dat de overheid de verstrekking van de geneeskundige behandeling
van de verzekerde niet kon waarborgen. Zij was daarbij afhankelijk van de medewerking van artsen,
niet-ambtenaren.3 De verplichte ziekenfondsverzekering zou in Nederland de werking van de genees-
kundige armenzorg verstoren. Deze garandeerde grote groepen van de bevolking goede geneeskundige
verzorging tegen een prijs, lager dan de kostprijs. Talma volgde ook de standpunten van de NMG uit
1908 over gedeelde verantwoordelijkheid van betrokken partijen bij het ziekenfondsbestuur, over
abonnementshonoraria en praktijkgroottes van huisartsen. De NMG en Talma waren het niet over alle
punten eens. De minister ging uit van een beperkte vrije artsenkeuze, terwijl de NMG volledig vrij art-
senkeuze voorstond. 4

De behandeling van deze wetgeving in de Tweede Kamer verliep alles behalve soepel. Talma en de
NMG-artsen kregen veel weerstand, met name van de sociaal-democraten. Deze verweten Talma dat
hij teveel het standpunt van de artsen aanhing ten koste van de arbeiders. De artsen kregen te horen dat
zij teveel op hun eigen belangen letten. De behandeling van Talma’s ziektewet werd uitgesteld omdat
de Kamer in juni 1912 met reces ging. Voor de artsen was de sociaal-democratische anti-NMG stem-
ming voldoende reden om vaart te maken met eigen ziekenfondsmaatregelen en de ideeën uit 1908
over belangenbehartiging om te zetten in praktisch beleid.

De NMG-ziekenfondsideologie tot praktisch beleid; de Haagse besluiten en Bredase besluiten, 1912-
1914
De NMG-afdeling uit Rotterdam wilde in 1912 dat Talma toch overgehaald kon worden tot de aanpas-
sing van zijn ziektewet met volledig vrije artsenkeuze.5 Schreve, in 1912 secretaris van de NMG, wil-
de geen conflict met de politiek. Hij adviseerde om Talma van de NMG-opvattingen te overtuigen en
de richtlijnen uit 1908 tot algemeen bindend besluit te verklaren. Het zou de NMG-artsen dan verbo-
den zijn zich aan ziekenfondsen te verbinden die niet aan de eisen van de Maatschappij voldeden, ei-
sen die aansloten bij Talma’s wetsontwerp.
Talma werd bij de besprekingen over het bindend besluit betrokken om er zeker van te zijn dat hij zijn
steun aan het NMG-initiatief zou verlenen. 6 De minister bleek niet alleen over vrije artsenkeuze, maar
ook over de machtsverhoudingen in de fondsbesturen met de artsen van mening te verschillen. De art-
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sen wilden voor de medewerkers een doorslaggevende stem. Talma wilde evenredige vertegenwoordi-
ging van artsen, apothekers en verzekerden met voor iedere partij gelijk stemrecht.
Uiteindelijk werd een compromis gevonden dat bij latere besprekingen met de ziekenfondsen, de vak-
bonden en de overheid zou worden gebruikt: Dat in het bestuur en in de algemeene vergadering, noch
aan de leden, noch aan de apothekers, noch aan een dezer groepen, vereenigd met derden een groote-
re macht is toegekend dan aan de geneesheeren.7 Volgens A.C. van Bruggen, Amsterdams huisarts en
naast Schreve een van de belangrijkste ziekenfondsspecialisten, hing deze eis nauw samen met de
volledig vrije artsenkeuze. Als een patiënt grieven had tegen zijn arts, dan moest de patiënt zijn relatie
kunnen verbreken. De arts zou niet ontslagen moeten kunnen worden door het ziekenfondsbestuur en
om dit te waarborgen moesten de artsen de meerderheid in de besturen krijgen.
Het bindend besluit werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 8 juli 1912 te Den Haag.8 Er
werden felle discussies gevoerd tussen sociaal-democratisch gezinde artsen onder aanvoering van de
Haagse arts J.J. Berdenis van Berlekom en hun tegenstanders. Uiteindelijk won Van Bruggen het pleit
met zijn compromis: gezamenlijk beheer van fondsen door artsen, apothekers en verzekerden. Alle
ideeën uit 1908 over vrije artsenkeuze, gedeelde bestuursmacht en welstandsgrenzen werden als er-
kenningbepalingen voor nieuw op te richten ziekenfondsen vastgesteld. Deze ideeën werden daarmee
niet alleen van ideologisch, maar ook praktisch van groot belang. Geen enkel na juni 1912 opgericht
ziekenfonds zou NMG-artsen kunnen aantrekken als het niet aan de erkenningseisen van de NMG
voldeed en ieder fonds had toch medewerkers nodig.
Deze Haagse besluiten werden verder uitgewerkt op de volgende Algemene Vergadering van 7 tot 9
juli 1913 te Breda.9 Het Hoofdbestuur wilde het ziekenfondsbeleid ondersteuning geven door het in-
richten van een centraal verband van ziekenfondsen, de Centrale Organisatie of CO. De CO zou de
NMG-afdelingen moeten ondersteunen bij de oprichting van de in 1908 besproken afdelingsfondsen
en het afsluiten van collectieve contracten met de bestaande ziekenfondsen. De zwakke positie van de
artsen zou verbeteren door hun individuele contracten met de fondsdirecties te vervangen door ge-
meenschappelijke overeenkomsten onder verantwoordelijkheid van de CO en het Hoofdbestuur.10

Het Hoofdbestuur had al in maart geprobeerd de afdelingen rijp te maken voor de afdelingsfondsge-
dachte.11 De afdelingen hadden op 23 maart conceptstatuten ontvangen, met het verzoek deze op de
aprilvergaderingen te bespreken. De NMG-fondsen moesten het speerpunt worden van het zieken-
fondsbeleid. Alleen door hen zou de onafhankelijkheid van de artsen kunnen worden gewaarborgd. De
tijd was eindelijk rijp om de ideeën over NMG-fondsen vorm te geven. De overtuiging dat de genees-
kundige verzorging der minvermogenden verbetering eischt; het feit dat de belangen der geneesheeren
steeds meer in het gedrang raken bij de tegenwoordige inrichting en ontwikkeling der ziekenfondsen
leiden het hoofdbestuur er toe de leden der maatschappij toe te roepen: slaat zèlf de handen aan den
ploeg!12

De voordelen van de afdelingsfondsen leken duidelijk. In het gebied van een grote afdeling konden zij
een machtsfactor van betekenis zijn. Zij zouden na de invoering van Talma’s ziektewet voor de artsen
een tegenwicht vormen tegen bijzondere erkende ziekenkassen van allerlei politieke en godsdienstige
schakeringen waarin de arbeiders de overmacht hadden. De afdelingsfondsen zouden in de kleinere
plaatsen en op het platteland de kleine doktersfondsjes van de artsen kunnen samenvoegen tot grotere
fondsen om de gezondheidszorg te verbeteren en het inkomen van de artsen te verhogen. De NMG-
leden uit de dorpen kregen het recht hun fondsen als plaatselijk onderdeel in het algemeen afdelings-
fonds te laten opnemen.13

Als het niet mogelijk bleek om een gemeente bij het werkgebied van een afdelingsfonds te betrekken,
dan konden NMG-leden een bijzonder ziekenfonds oprichten dat zich bij de CO zou kunnen aanslu i-
ten. De artsen waren niet verplicht zich als medewerker aan de bijzondere fondsen te verbinden, in te-
genstelling tot de afdelingsfondsen.
Tijdens deze Bredase Algemene Vergadering werd de rechtsvorm van de afdelingsfondsen en de rela-
tie tot de NMG definitief vastgesteld. De ziektewet zou bepalen dat erkende ziekenfondsen een rechts-
persoonlijkheid bezittend lichaam als eigenaar moesten hebben. Het Hoofdbestuur beschouwde het
daarom als vanzelfsprekend dat de NMG eigenares van de afdelingsfondsen zou zijn: Een algemeen
afdeelings-ziekenfonds met zijn plaatselijke onderdeelen, uitgaande van de betreffende afdeling en ei-
gendom van de Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, welks statuten en reglementen
zijn goedgekeurd door het hoofdbestuur en dat aangesloten is bij de Centrale Organisatie van zieken-
fondsen […].14 Deze fondsen moesten voldoen aan de toelatingseisen van de ziektewet en de algemeen
bindende besluiten van de NMG, de bindende besluiten van de afdeling en de algemeen wenschelijke
voorwaarden die de NMG sinds 1908 aan goed ingerichte ziekenfondsen stelde.
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Het was nu duidelijk wat de afdelingsfondsen moesten worden: ziekenfondsen in eigendom van de
Maatschappij, ofwel Maatschappijfondsen. Het initiatief tot de oprichting van de Maatschappijfondsen
zou uitgaan van de regionale en plaatselijke afdelingen. De NMG was als landelijke beroepsorganisa-
tie verantwoordelijk voor hun juridische status, economisch functioneren en administratieve inrichting.
Bij verliezen en juridische problemen zou de Maatschappij zich voor de fondsen garant moeten stellen.
Het Hoofdbestuur en de CO, die de dagelijkse NMG-leiding vormden, kregen de directie over het rei-
len en zeilen van het Maatschappijfondswezen. Zij zouden de bestuurlijke inrichting en het beheer van
de fondsen moeten gaan controleren, onderhandelen met de andere organisaties van medische be-
roepsbeoefenaren, namens de fondsbesturen de medewerkersovereenkomsten tekenen, beslissen over
het al of niet samenwerken van de fondsen op landelijk niveau en met de overheid, de vakbonden en
de ziekenfondsen onderhandelen over samenwerking, ziekenfondsbeleid en –wetgeving. De Maat-
schappijfondsen zouden onafhankelijk van elkaar kunnen opereren onder centrale leiding van Hoofd-
bestuur en CO. De besturen zouden zelf hun reglementen kunnen opstellen, verstrekkingenpakketten
en premies vaststellen en hun administratieve organisatie inrichten, maar de NMG-leiding behield zich
in alles het controle- en goedkeuringsrecht voor.
Het leek alsof de NMG-artsen zich met deze Haagse en Bredase besluiten over de collectieve contrac-
ten en de Maatschappijfondsen een machtsmiddel hadden verschaft, waarmee zij in de steden de ande-
re ziekenfondsen konden beconcurreren en op het platteland het gebrek aan verzekering van de ge-
zondheidszorg konden opheffen. Zij werden daarbij gesteund door de apothekers met hun
beroepsorganisatie Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, de NMP, die op aan-
drang van het NMG-Hoofdbestuur de besluiten van de artsen voor hun eigen organisatie overnamen.15

Reacties op de NMG-besluiten; samenwerking door de arbeidersonderlinges
Het door de NMG opgestelde en door de NMP gesteunde ziekenfondsbeleid moest wel tegenstand op-
roepen. Een deel van de pers beschuldigde de artsen dat zij een staking zouden voorbereiden omdat zij
zouden weigeren voor niet-erkende ziekenfondsen te werken.16

De NMG kreeg ook veel kritiek van de politiek. De sociaal-democraten toonden zich in de Tweede
Kamer en daarbuiten fel anti-NMG, vooral tijdens discussies over Talma’s ziektewet. Deze twistge-
sprekken spitsten zich haast onvermijdelijk toe op de machtsverhoudingen in de fondsbesturen. De
NMG werd verweten dat de doctoren de macht willen hebben.17 Het SDAP-Kamerlid Duys probeerde
met een amendement op de ziektewet door te drukken dat de fondsen uitsluitend op onderlinge basis
beheerd zouden worden door verzekerden.
De politieke situatie verslechterde voor de NMG na de kamerverkiezingen van 1913. De socialisten,
links-liberalen en vrijzinnig democraten behaalden een meerderheid. Talma moest als minister het veld
ruimen voor zijn tegenstander, de vrijzinnig-democraat en hoogleraar M.W.F. Treub. Treub was, in te-
genstelling tot Talma, voorstander van een verplichte ziekenfondsverzekering en had in 1913 zijn twij-
fels over beleidsverantwoordelijkheid van de artsen in de fondsbesturen. Artsen stonden volgens
Treub in relatie tot de ziekenfondsen als personeel en het opdragen van bestuursfuncties aan onderge-
schikten was voor hem onlogisch en onpraktisch.18 De intellectueel Treub toonde zich in 1915 soepel
genoeg om dit standpunt te herzien door de artsen in zijn eigen ziektewetsontwerp wel invloed toe te
kennen, maar in 1913 voelde de NMG voelde zich door hem bedreigd.
Deze politieke ontwikkelingen maakten onverwacht een gunstig tij mogelijk voor de niet-verzuilde
onderling beheerde ziekenfondsen, die met lede ogen de machtsvorming bij de NMG bezagen. De op-
richting van Maatschappijfondsen betekende voor hen zware concurrentie. De NMG-ideologie stond
haaks op hun eigen opvattingen. Door de introductie van collectieve medewerkersovereenkomsten
zouden zij met de NMG moeten gaan onderhandelen over de aanstelling van artsen en hun principes
over loondienstmedewerkers en eigen instellingen over boord moeten zetten. Dit was voor principiële
fondsen als de Haagse Volharding en het Amsterdamse Ziekenzorg uitgesloten.
De onderlinge fondsen werden in 1913 niet gesteund door de vakbonden, ondanks hun arbeidersach-
tergrond.19 Toch moesten zij zich tegen de NMG te weer kunnen stellen en dat kon alleen door collec-
tieve belangenbehartiging in een of ander formeel verband. De onderlinges waren gehecht aan hun on-
afhankelijkheid en kozen daarom voor de vorm van de federatie. Op 4 november 1913 werd op
initiatief van het Utrechtse en Amsterdamse Ziekenzorg en de Haagse Volharding de Landelijke Fede-
ratie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen opgericht, de eerste landelijke ziekenfondskoepel. 20

De Landelijke Federatie was een samenwerkingsverband van negen fondsen met 130.000 verzekerden.
Zij was niet groot, maar werd de luis in de pels van de NMG. De fondsbesturen bestonden grotendeels
uit geschoolde arbeiders en leden uit de lagere middenklasse met een socialistische of vrijzinnig de-
mocratische achtergrond. Zij genoten de sympathie en steun van sociaal-democratische artsen als de
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Utrechter W.A. Stants, de Amsterdammer L. Heijermans en de Hagenaar Berdenis van Berlekom.
Voor de meeste NMG-leden betekenden de bestuurders van de onderlinge fondsen evenwel de verper-
soonlijking van het gehate socialistische rode vaandel.
De onderling beheerde fondsen verenigd? Dit moest wel tot een ideologische botsing met de NMG
leiden.

NMG versus onderling beheerd
Een van de eerste acties van de Federatie was het versturen van een brochure waarin zij fel van leer
trok tegen het door de NMG gepropageerde gedeelde ziekenfondsbestuur. Als artsen, apothekers en
verzekerden ieder 1/3 bestuurlijke verantwoordelijkheid kregen, dan zouden de arbeiders steeds over-
stemd worden en dat was van arbeidersstandpunt onduldbaar.21 De Federatie beschouwde de beslui-
ten van de NMG over de inrichting van Maatschappijfondsen, collectieve medewerkersovereenkom-
sten en de Centrale Organisatie niet bedoeld om beter ingerichte ziekenfondsen te verkrijgen, maar om
de heeren medici de algeheele baas te laten zijn.
Bij de onderling beheerde fondsen bestond de misvatting dat NMG al beschikte over een groot aantal
aangesloten fondsen met gezamenlijke reserves van ƒ 1.000.000 en een gevulde strijdkas. De CO be-
gon echter pas met pogingen om de afdelingsfondsen van de grond te krijgen. Zij had ook altijd de
grootste moeite om de verplichte contributie van de bij de ziekenfondsen werkzame NMG-artsen los te
krijgen.22 Artsen betaalden per week liever twee kwartjes aan hun kegelclub dan een kwartje aan de
Maatschappij. 23 Zo gevuld was die strijdkas dus niet.
De Federatie verklaarde zich tegen NMG-opvattingen over welstandsgrenzen. Het gaf in de visie van
het onderling beheerd ziekenfondswezen geen pas om mensen met een inkomen vlak boven de wel-
standsgrenzen niet tot het ziekenfonds toe te laten. De samenstellers van de brochure smeekten daarom
de Nederlandse arbeiders om steun in de strijd tegen de eisen der medici, want anders zouden de
werklieden weer in het oude fondsstelsel van de negentiende eeuw terugvallen. Laat heeren doktoren
als vakvereeniging aan onze fondsen eischen stellen, maar laat ons de baas blijven over zelfgestichte
ziekenfondsen was hun motto.
De Centrale Organisatie kon dit niet over haar kant laten en stuurde het Federatiepamflet aan alle art-
sen. Voor de CO was dit een waarschuwing voor wat er kon gebeuren als de NMG-gelederen niet ge-
sloten waren en alle artsen zich niet solidair aansloten bij de op te richten afdelingsfondsen.
Het gekibbel tussen de NMG en de onderling beheerde fondsen met hun Federatie was begonnen. De
artsen hadden een centraal geleide beroepsorganisatie en de intentie tot de oprichting van Maatschap-
pijfondsen, waarbij vraag en aanbod in de gezondheidszorg gedeelde verantwoordelijkheid voor de
verzekering zouden dragen. De Federatie bestond uit ziekenfondsen die vonden dat de verzekerden, de
vragers, hun gezondheidszorg het beste konden beheren. Het leek een onoverbrugbaar verschil. Zolang
de overheid geen ziekenfondswetgeving afkondigde die aan deze ideologische tegenstelling een einde
kon maken, zouden er spannende en interessante tijden komen.

De kwestie-Alkmaar; de eerste grote confrontatie tussen belangenorganisaties
De NMG-artsen richtten op 23 maart 1914 in Alkmaar het eerste Maatschappij- of afdelingsfonds op,
het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds van de Afdeeling Alkmaar en Omstreken.24 De Landelijke Fe-
deratie greep deze gebeurtenis aan om een manifestatie tegen de NMG en alle toekomstige Maatschap-
pijfondsen te kunnen voeren. Het Federatiebestuur organiseerde op 24 maart een meeting in de plaat-
selijke Harmonie.25

B. Kanis, de voorzitter van de Federatie, verklaarde de NMG en de Maatschappijfondsen de oorlog.
Hij vond de Maatschappijfondsenideologie boerenbedrog. Het ging volgens hem voor de artsen wel
degelijk om het binnenhalen van de premies en hogere honoraria en niet om de gezondheidszorg te
verbeteren. Het was voor de medici het recht van het spel, niet van de principes. De Federatie stond
daarentegen voor de behartiging van de belangen van de werkman en de kleine middenstand.
Het SDAP-kamerlid J.H.A. Schaper viel hem bij. Schaper was van mening dat de NMG de Maat-
schappijfondsen wilde gebruiken om de verplichte verzekering volgens het wetsontwerp-Treub te tor-
pederen. Hij vroeg zich af of de artsen dachten dat zij met de ziekenfondsen van de Landelijke Fede-
ratie boertjes voor zich hadden? De machtsverdeling in de Maatschappijfondsen met 1/3 verzekerden,
1/3 artsen en 1/3 apothekers zou in de toekomst een farce blijken. Apothekers en artsen waren met hun
gemeenschappelijke belangen toch twee handen op een buik? Het reglement van Alkmaar en Omstre-
ken voorzag weliswaar in een scheidsgericht om te bemiddelen bij klachten van verzekerden, maar dit
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zou volgens het reglement altijd beslissen ten gunste van de artsen. Een bestuur van doktoren zou
zichzelf de hand boven het hoofd houden.
Als het de doktoren in Alkmaar zou lukken hun zin door te drijven, dan zouden de arbeiders gebonden
zijn en werd volgens Schaper het doel van de Maatschappijfondsen bekend: onrecht bedrijven. Hij
voerde als argument voor dit onrecht de hoogte van de welstandsgrens voor het nieuwe fonds aan. De-
ze was voor Alkmaar op ƒ 900 per gezin gesteld, driehonderd gulden lager dan het landelijke gemid-
delde van ƒ 1.200. Daardoor leek het alsof de medici het in Alkmaar er nog dikker wilde opleggen
voor de vergroting van de particuliere praktijk, terwijl in elk Europees land bewezen was dat ook beter
verdienende arbeiders behoefte hadden aan de collectiviteit van de ziekenfondsverzekering.
Schaper achtte het een vloek tegen de sociaal-democratie dat de medici door hun bestuursinvloed hun
eigen honorarium en de premie voor de verzekering konden vaststellen. Een arbeider kon toch ook niet
de hoogte van zijn eigen loon bepalen? De artsen hadden daarmee hun eigen stand, hun eigen weten-
schappelijke stand te grabbel gegooid. De oprichters van het fonds hadden Schaper in de kaart ge-
speeld door de premie eerst op 10 cent, later op 12,5 cent te stellen en het doktershonorarium op mi-
nimaal ƒ 2 per persoon van 16 jaar of ouder te stellen. Het kamerlid buitte dit handig uit door zijn
gehoor te bespelen met de opmerking dat ieder die zich bij de Maatschappijfondsen wilde verzekeren
moest weten hoe de schapen geschoren werden. Als er meer wol op zit dan halen zij het er ook wel af.
Schaper voerde het ene na het andere emotionele argument aan om de Alkmaarders te beletten zich bij
het nieuwe Maatschappijfonds aan te verzekeren. De bestuurlijke verhoudingen tussen verzekerden en
medewerkers, het overwicht van de artsen en apothekers, bleven het kernpunt van zijn betoog. Hij
verdedigde de principes van de Federatiefondsen met verve en brak een lans voor de artsen en apothe-
kers die de onderling beheerde fondsen steunden. Deze liepen het risico door de NMG te worden uit-
gesloten, hetgeen de komende jaren vaak zou gebeuren.
Het Federatiebestuur verklaarde dat als maatregel tegen het artsenfonds op 1 april een onderling fonds
zou worden opgericht met de naam Ziekenzorg, zonder welstandsgrens en met een lagere contributie.
Er waren weliswaar nog geen artsen en apothekers beschikbaar, maar men verwachtte dat de zaak wel
op zijn beentjes terecht zou komen. Ondanks een boycot van de NMG-afdeling bleken drie artsen zich
toch aan Ziekenzorg te willen verbinden. De Federatie garandeerde een jaarsalaris van ƒ 7.000 tot
ƒ 8.000 en dat was bijzonder aantrekkelijk voor een beginnend huisarts.26

De kwestie Alkmaar was een voorbode van de komende confrontaties tussen de Federatie en de NMG
met haar afdelingen en Maatschappijfondsen. Zolang de ziekenfondskwestie niet op landelijk niveau
door wetgeving geregeld was zouden de NMG, soms gesteund door de NMP, en de Federatie vaak als
kemphanen tegen over elkaar staan. Het zou een ideologische strijd worden, Maatschappij-
fondsenideologie versus onderling beheerd ziekenfondswezen, en een concurrentiestrijd om de verze-
kerden. Voorlopig waren de verhoudingen nog onduidelijk. De onderling beheerde fondsen waren ver-
enigd in hun koepel, terwijl de Maatschappijfondsen nog nauwelijks bestonden. De NMG had alleen
maar blauwdrukken ontwikkeld.
De kwestie-Alkmaar was in ieder geval het begin. Hoe het afliep? Secretaris Van Bruggen van de
Centrale Organisatie tekende in zijn jaarverslag over 1914 aan dat het Federatiefonds door de lagere
premie het NMG-fonds in het begin wel schade berokkend had. Het onderlinge fonds ging echter snel
achteruit en het Maatschappijfonds vooruit, zoodat de toestand daar allengs verbetert.27 Voor Van
Bruggen was dit te danken aan de persoonlijke band tussen de huisarts en zijn patiënten, want twee-
derde van de verzekerden was zijn dokter trouw gebleven. 28 Het Ziekenzorgbestuur besloot daarom
maar in september 1915 alle verzekerden over te laten schrijven naar Alkmaar en Omstreken en werd
het onderlinge fonds opgeheven. 29

Het contractstelsel na 1914
De schade, veroorzaakt door de conflicten tussen de NMG en de onderlinge fondsen bleef voor de zie-
kenfondsverzekering beperkt, doordat de NMG in haar Haagse en Bredase besluiten collectieve con-
tracten voorschreef om op lokaal niveau tssen ziekenfondsen en zorgaanbieders te regelen.
Het systeem van deze overeenkomsten, tussen het contractstelsel, werd door de artsenkoepel in 1914
nader uitgewerkt in een leidraad.30 De collectieve overeenkomsten moesten vanaf 1914 de tot dan toe
individuele arbeidsovereenkomsten tussen de artsen en de ziekenfondsen vervangen.31 Bij het sluiten
van deze overeenkomsten met de ziekenfondsen werd vertegenwoordiging van artsen in het bestuur op
prijs gesteld, maar niet als bindende voorwaarde voorgelegd. De vaststelling van welstandsgrenzen,
waarborging van een zo groot mogelijk vrije artsenkeuze, de wijze van honoreren, de hoogte van ho-
noraria en waarborgen van de uitkering ervan waren de hoofdbepalingen van de overeenkomsten.
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Het Hoofdbestuur van de NMG hoopte dat met deze leidraad overeenstemming met alle ziekenfond-
sen, ook de onderlinge, de vakorganisaties en andere belanghebbenden bij het ziekenfondswezen mo-
gelijk zou zijn, terwijl de belangen van de artsleden optimaal konden worden behartigd. De hoop op
een relatie met de vakbonden en de Landelijke Federatie werd vooral ingegeven door de angst dat in
de ziektewet-Treub alleen arbeidersorganisaties tot de uitvoering toegelaten zouden worden.
De NMG wilde middelen hebben om de strijd tussen haar leden en de onderlinge ziekenfondsen te
kunnen afzwakken. Onderhandelen om tot de collectieve overeenkomsten te komen leek nu voor de
artsen de beste manier om voor hun belangen en die van hun patiënten op te komen. Volgens de
NMG-afdeling Amsterdam hing het succes van de contracten af van de machtspositie en de kracht die
de artsen tijdens de onderhandelingen zouden tonen. De medici moesten, net als werknemers, als col-
lectiviteit optreden voor hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
Het contractstelsel ontwikkelde zich snel tot een succes. Na 1915 werden overal overeenkomsten afge-
sloten, maar de onderhandelingen over premies en honoraria werden altijd op het scherp van de snede
gevoerd. Van Den Helder en Appingedam via Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag tot Nij-
megen en Zuid-Limburg werden overeenkomsten afgesloten tussen de plaatselijke ziekenfondsen, de
NMG-artsen en de NMP-apothekers. De overeenkomsten bleken aantrekkelijk voor de commerciële
fondsen en werden ook door de onderlinges van de Landelijke Federatie geaccepteerd.32 De fondsen in
de steden moesten het contractstelsel wel aanvaarden. Anders zaten zij zonder artsen en apothekers en
een ziekenfonds zonder medewerkers was geen fonds. De contracten vingen door hun regeling van de
verhoudingen tussen de ziekenfondsen en de zorgaanbieders het gebrek aan ziekteverzekeringswetge-
ving op lokaal niveau gedeeltelijk op.

Het contractstelsel; gemeenschappelijke invulling van uiteenlopende belangen
Het contractstelsel was voor de regeling van de ziekenfondsverzekering zeker geen volledige oplos-
sing. 33 De overeenkomsten waren alleen bindend voor de artsen en de apothekers, verbonden aan de
NMG en NMP in de plaatsen waar zij werden afgesloten. Buitenstaanders werden door deze organisa-
ties gehekeld, maar het kon de ziekenfondsen niet verboden worden deze niet-leden een overeenkomst
te bieden. De onderlinge fondsen maakten dan ook dankbaar gebruik van deze outsiders als pressie-
middel bij de onderhandelingen.
De overeenkomsten waren ook niet van toepassing op andere terreinen van de gezondheidszorg dan
artsenzorg en farmaceutische verstrekkingen. Over ziekenhuisverpleging, wijkverpleging en tandheel-
kundige en paramedische zorg werd tijdens de onderhandelingen wel overlegd, maar alleen voor de
invoering van diathermie, hoogtezon en beperkte tandartsenzorg bleek voldoende financiële ruimte.34

De NMG-specialisten konden, gesteund door de ziekenfondsen, voldoende druk uitoefenen om poli-
klinische zorg in de contracten te laten opnemen, maar de kosten van hun klinische dienstverlening
waren te hoog. Invulling van honorariumeisen van de huisartsen en apothekers, die op lokaal niveau
als hechte beroepsgroepen optraden eiste het grootste deel van de opbrengst uit de ziekenfondspot.
De collectieve overeenkomsten waren voor de artsen, de apothekers en de ziekenfondsen een gemeen-
schappelijke invulling van hun uiteenlopende belangen. De verzekerden garandeerden zij op lokaal ni-
veau een goede basiszorg tegen een stabiele, uniforme premie. De ziekenfondsen konden voor de
looptijd van de overeenkomsten hun uitgaven begroten, de premie vaststellen en reservefondsen op-
bouwen. De zorgaanbieders beschouwden de in de contracten omschreven zorg als maatschappelijke
erkenning van hun beroepsgroep en kregen een redelijke honorering, aangepast aan plaatselijke nor-
men.
Het systeem van de collectieve ziekenfondsovereenkomsten groeide tot de oplegging van het Zieken-
fondsenbesluit in 1941 uit tot een stelsel van ziekenfondscontractrecht. 35 Dit recht was aangepast aan
en ontwikkeld door het private bestel en werd gekenmerkt door lokale verhoudingen en landelijke
koepelorganisaties. Voor de behartiging van de belangen van de bij de ziekenfondsverzekering betrok-
ken partijen vulde het systeem het gebrek aan door de overheid te verzorgen regelgeving aan, voor zo-
ver dit gezien de onderlinge machtsverhoudingen mogelijk was.

Wetgeving, NMG-beleid en onderling beheerd ziekenfondswezen; een evaluatie
De ontwerpziektewetgeving van Talma had verstrekkende gevolgen voor het ziekenfondsbestel.
De NMG voelde zich gedwongen haar ideeën uit 1908 over afdelingsfondsen, erkenningsvoorwaarden
voor ziekenfondsen, samenstelling van ziekenfondsbesturen en collectieve medewerkersovereenkom-
sten in 1912 en 1913 om te zetten in besluiten, gericht op praktische uitvoering. Belangenbehartiging
in de ziekenfondsverzekering bleef niet meer beperkt tot ideologische discussies, maar werd door
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wetsontwerpen en beleidsformulering ook in de praktijk gebracht. Dit ziekenfondsbeleid van de NMG
was bepalend voor de inrichting van het ziekenfondsbestel tot de invoering van de verplichte verzeke-
ring in 1941.
Het NMG-beleid riep de weerstand op van de onderling beheerde fondsen die zich verenigden in de
Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen, als eerste echte koepelorganisatie op-
gericht voor de belangenbehartiging van de aangesloten ziekenfondsen. De Federatie richtte zich op de
versterking van het onderling beheerd ziekenfondswezen tegen de door NMG voorgestane door verze-
kerden en medewerkers gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg.
Zowel op landelijk en plaatselijk niveau bleek in 1913 en en 1914 dat de belangenbehartiging bij de
ziekenfondsverzekering de komende jaren beheerst zou worden tussen de ideologische en economi-
sche concurrentie tussen de NMG met haar Maatschappijfondsen en de Landelijke Federatie met haar
onderling beheerd ziekenfondswezen. De overheid zou bij voorstellen van nieuwe ziekenfondswets-
ontwerpen niet alleen meer rekening moeten houden met de koepelorganisatie van de artsen, maar ook
met de verenigde behartigers van de belangen van het onderling beheerd ziekenfondswezen.
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