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1.3 Koepelvorming en de ziekenfondsverzekering, 1914-1930
Concurrentie, ideologie en de ontwikkeling van wetgeving domineerden na 1914 het landelijk zieken-
fondsbestel. Het leek alsof de controverse tussen de onderlinge fondsen met hun Landelijke Federatie
en de NMG de ontwikkeling van dit bestel zouden verlammen. Beide partijen profileerden zich als be-
hartiger van de belangen van hun achterban. Hoe waren andere fondsen georganiseerd?

De Maatschappijfondsen en hun belangenorganisatie
De artsen hadden met hun Haagse en Bredase besluiten in de jaren 1912-1913 niet alleen de aanzet
gegeven tot het bestel van collectieve overeenkomsten, maar ook tot de afdelings- of Maatschappijf-
ondsen.
De NMG-afdeling Alkmaar had de eer in 1914 het eerste afdelings- of Maatschappijfonds te hebben
opgericht. Het leek daarna van een leien dakje te gaan. Van Bruggen, de secretaris van de Centrale
Organisatie, meldde in zijn jaarverslag dat er zestien afdelingen een fonds hadden opgericht1 en van
twintig afdelingsfondsen waren de statuten en reglementen goedgekeurd. 2 Deze oprichtingsgolf ebde
in 1915 nog wat door met drie fondsen, maar toen was het heilig vuur er uit. De artsenmobilisatie
maakte het de afdelingen moeilijk te functioneren en besluiten te nemen.
Het succes van de Maatschappijfondsen hing niet alleen af van het enthousiasme van de artsen, maar
ook van de medewerking van de apothekers. Het NMG-Hoofdbestuur wilde daarom met de NMP een
overeenkomst sluiten, maar kreeg van haar leden veel kritiek. 3 Veel artsen beschouwden de apothekers
als veredelde geneesmiddelenkruideniers, die door de door de NMG zelf voorgestelde tripartite zetel-
verdeling wel heel gemakkelijk mede-eigenaars van de Maatschappijfondsen werden. De NMG droeg
bij de fondsen het bedrijfsrisico en niet de apothekers.4 Deze controverse bemoeilijkte de oprichting
van veel fondsen.
De Maatschappijfondsen bleken in de vroege jaren het beste te floreren in West-Nederland. De artsen
in dit gebied voelden zich betrokken bij het NMG-beleid en hadden, meer dan hun collegae in de rest
van Nederland, te maken met de ideologische verschillen en concurrentie van de onderling beheerde
fondsen en de exploitatiefondsen. De bevolkingsdichtheid en de verzekeringsgraad in deze regio wa-
ren hoog.
De NMG was eigenares van de Maatschappijfondsen en daarom kon van haar worden verwacht dat zij
voor deze fondsen ook als belangenbehartigende koepelorganisatie zou optreden. Het ziekenfondsbe-
leid van de artsenorganisatie werd na 1914 ontwikkeld en uitgevoerd door het Hoofdbestuur en de
Centrale Organisatie onder leiding van de huisartsen Cohen en Van Bruggen. De CO mocht in geen
enkele ziekenfondskwestie zelfstandige besluiten nemen. Het Hoofdbestuur was echter overbelast door
de voortdurende rivaliteit tussen de huisartsen en de specialisten en alle eisen die aan haar als bestuur
van een landelijke beroepsorganisatie werden gesteld.
De leden van het Hoofdbestuur,HB, verdronken in de details omdat zij zich moesten bezighouden met
allerlei onderhandelingen en geschillen. Zij traden veel te centralistisch op uit angst dat de eenheid van
de Maatschappij door alle twisten en maatschappelijke druk verloren zou gaan. Het HB trok alle be-
slissingsbevoegdheden naar zich toe die niet bij de Algemene Vergaderingen lagen.5 Deze bestuurlijke
krampachtigheid bleef de slagvaardigheid van de NMG tot na 1940 belemmeren en was vooral een
handicap bij ziekenfondszaken.
De huisartsen hadden de belangrijkste vinger in de pap van de ziekenfondspolitiek. De behartiging van
de specialistenbelangen bij de ziekenfondsverzekering bleef daarbij achter. De huisartsen en de speci-
alisten kregen in 1920 ieder hun eigen vertegenwoordiging als belangengroepen, de Huisartsen Orga-
nisatie of HO en de Specialisten Organisatie, SO. De CO werd bij de HO ondergebracht, waardoor de-
ze de belangen van de Maatschappijfondsen, van de ziekenfondsartsen en van de
ziekenfondsverzekerden zou moeten behartigen voor zover het HB de touwtjes niet in handen wilde
houden. In 1925 werd deze structuur weer op zijn kop gezet. In iedere afdeling of regio konden de
huisartsen of de specialisten zich in verenigingen organiseren.6 Deze mochten als eigen belangenbe-
hartigingsorganisaties optreden, mits zij financieel maar hun eigen broek ophielden. De Specialisten
Organisatie en de Huisartsen Organisatie werden vervangen door de Huisartsen en de Specialisten
Commissie. Deze Commissies bleven tot aan de opheffing van de NMG in 1941 door de Duitse be-
zetter bestaan en waren tot die tijd de belangrijkste behartigers van de collectieve belangen van de
Maatschappijfondsen.
De secretaris-penningmeesters van de Huisartsen Organisatie en de Huisartsen Commissie waren voor
de Maatschappijfondsen de spilfiguren voor deze belangenbehartiging. H.G. Hamaker, huisarts uit
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Groningen, was van 1920 tot 1932 in deze functie als ziekenfondsspecialist actief. Hij was de man van
het overleg met de onderlinge fondsen en hun Landelijke Federatie en zag constructieve onderhande-
lingen voor de lokale collectieve overeenkomsten en de ontwikkeling van het ziekenfondscontractrecht
als belangrijkste manier om de relatie tussen ziekenfondsen, artsen en apothekers vorm te geven. Ha-
maker beschouwde de Maatschappijfondsen als fondsen, die de behoefte aan ziekenfondsverzekering
volgens de eigen ideologie zou kunnen vervullen in harmonie met de bestaande fondsen.7

Hamaker werd in december 1931 vervangen door C. Eggink. 8 Eggink bleek de man van de harde lijn.
Hij stelde zich van begin af aan op als verdediger van het NMG-ziekenfondsbeleid tegen de demon
van de onderlinge ideologie, ging voortdurend de confrontatie aan met de Federatie en maakte zich
door zijn opstelling ook bij de NMG zelf gehaat.9

Hamaker, gesteund door de andere gematigde leden van de huisartsen- en specialistenorganisaties en -
commissies, streefde naar professionalisering van de Maatschappijfondsen om ze een goede positie te
geven in de ideologische concurrentie tegen de onderlinge fondsen. Hij wilde dit bereiken door de in-
richting van een gemeenschappelijke administratie- en accountantsdienst, de stichting van een lande-
lijke bond of Federatie van Maatschappijfondsen al of niet in Federatieverband en de oprichting van
een landelijk Maatschappijfonds voor die delen van Nederland waar het ziekenfondswezen onderont-
wikkeld was. Hamaker en de zijnen kregen daarbij eerder tegenwerking dan steun van het Hoofdbe-
stuur, dat in ieder initiatief om de Maatschappijfondsen te verenigen een aantasting van zijn positie en
een bedreiging van de eenheid van het NMG-front zag.
De administratie van de meeste NMG-fondsen verkeerde rond 1920 nog in het stadium van het pot-
loodje en het schriftje. Hamaker sloot daarom voor deze fondsen die niet in een fatsoenlijk admin i-
stratief beheer konden voorzien in 1925 een overeenkomst met het commerciële Rotterdamsch Zieken-
fonds van de RVS.10 Het Hoofdbestuur beschouwde dit als een overeenkomst met de concurrent, maar
zag de noodzaak er wel van in en gaf morrend toe. De directiefondsen hadden sinds 1914 uit commer-
ciële overwegingen meegewerkt aan de NMG-politiek en de RVS kon professionele steun geven tegen
een gunstig tarief.
De overeenkomst bleek echter niet zo te voldoen en de behoefte aan een administratie- en accoun-
tantsdienst bleef. Het Hoofdbestuur was ook in 1929 nog onwillig om zijn eigen fondsen hiermee te
steunen, waarop Hamaker in arren moede uit idealisme zelf de oprichting van een administratiekantoor
financierde. Dit werd de Naamlooze Vennootschap voor Centrale Administratie van Verzekeringsin-
stellingen in Nederland, CAVINED.11 Het HB was het ook met dit initiatief niet eens, maar kon het de
fondsbesturen niet verbieden hun administratie aan CAVINED uit te besteden. In 1933 maakten tien
fondsen van de diensten van het kantoor gebruik. Deze fondsen uit Friesland, Drenthe, Overijssel,
Haarlemmermeer en Gorinchem werden daarom ook wel de CAVINED-fondsen genoemd.12

Het Hoofdbestuur kon wel de vorming van een Maatschappijfondsenbond of federatie tegenhouden.
Toch leek het tij voor een dergelijk verband in 1926 gunstig. Hamaker, gesteund door de Huisartsen en
Specialisten Commissies, wist L.C. Kersbergen, de voorzitter van de NMG, te overtuigen van het nut
van geregelde samenwerking en overleg tussen de besturen van de fondsen.13 Hij haalde daarvoor het
credo uit 1914 van stal dat de Maatschappyfondsen een krachtig bolwerk moeten vormen tegen aan-
slagen van die andere ziekenfondsen. Zijn eigenlijke motief was administratieve en ideologische sa-
menwerking naar het voorbeeld van de onderlinge fondsen.
Het succes van de eerste bijeenkomst in 1926 was beperkt. De fondsbesturen bleken te veel gehecht
aan hun autonomie en wilden niet verder gaan dan het voteren van een vergadering van Maatschap-
pijfondsenadministrateurs voor informatieuitwisseling. Zij waren wel bereid ieder jaar afgevaardigden
naar een vergadering te sturen, maar tot besluiten kwam het op deze meetings niet. Koepelvorming
werd tot 1929 noch door het Hoofdbestuur, noch door de fondsen zelf gesteund. Hamaker leek met
zijn wensen voor collectieve belangenbehartiging voor de Maatschappijfondsen een roepende in de
woestijn.

Belangenbehartiging, ziekenfondsen en ziekengeldverzekering
Veel ziekenfondsen traden ook op als verzekeraars van ziekengeld. Ziekenfondsverzekering en zie-
kengeldverzekering waren zowel in het beleid van de NMG als in de wetsvoorstellen van Talma
weliswaar strikt gescheiden, maar zolang deze gescheiden uitvoering nog niet bij wet was vastgelegd
konden de ziekenfondsen zich onbekommerd op beide terreinen bewegen. De NMG stond het haar
Maatschappijfondsen niet toe, maar kon het de andere fondsen niet verbieden. Veel onderling beheer-
de fondsen, werkliedenverenigingen en de commerciële of directieziekenfondsen zagen ziekengeld als
een sociale noodzaak of winstgevende bezigheid.
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De directiefondsen Het Amsterdamsch Levensverzekering-Genootschap en Ziekenfonds, het Burger-
ziekenfonds, Eendracht maakt Macht, De Neerlanden, het Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds, het
Rotterdamsch Ziekenfonds en de Verzekerings Societeit "Victoria" besloten op 3 juni 1916 samen te
werken in de Nederlandsche Bond van Directieziekenfondsen.14 De Bond was opgezet voor informa-
tieuitwisseling, administratieve samenwerking en belangenbehartiging in de relatie met de overheid en
de artsen. Hij trad niet op als vertegenwoordiger van de directiefondsen bij de onderhandelingen voor
de collectieve ziekenfondsovereenkomsten, maar stuurde wel afgevaardigden om te bemiddelen bij
geschillen. Over de activiteiten van deze belangenorganisatie is weinig bekend. 15

De onderlinge instellingen voor ziekteverzekering, ziekenfondsen en werkliedenverenigingen hadden
zich in Groningen, Noord- en Zuid-Holland verenigd in provinciale bonden.16 In Den Haag, Rotterdam
en Amsterdam sloten de ziekenfondsen overeenkomsten voor stedelijke bonden. Deze provinciale
bonden waren, in tegenstelling tot de Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen,
niet bedoeld voor politieke aktie.17  Deze bonden waren opgezet voor administratieve samenwerking,
vooral voor de verzekering van ziekengeld. Zij sloten zich met ziekengeldverzekeraars aaneen voor de
overschrijving van leden, de uitwisseling van informatie, subsidieverlening, herverzekering en het af-
stemmen van reglementen en administraties.
Ondanks deze non-politieke opzet werden de provinciale bonden toch aangespoord tot verzet tegen de
Ziektewetvoorstellen van Talma en Treub. Talma liet de uitvoering van zijn ziektewet, net als de zie-
kenfondsverzekering, over aan de reeds bestaande private instellingen. Deze zouden moeten optreden
als publiekrechtelijke instellingen. De politiek maakte in 1915 echter niet duidelijk hoe de erkennings-
eisen zouden uitvallen en de onderlinge ziekengeldverzekeraars zagen de Kamerdiscussies met angst
en beven aan.18 Zij dreigden hun vrijheid te verliezen of te klein te zijn om aan de actuariële eisen van
de wet te voldoen.
Administratieve samenwerking in provinciale bonden was dus niet voldoende. Tijdens de jaarvergade-
ring van de Provinciale Bond van Ziekenfondsen in Noord-Holland gingen in 1915 stemmen op voor
de vorming van een landelijke organisatie als verzet tegen mogelijk ongunstige effecten van de Talma-
en Treubwetten.19 Na vijf jaar overleg was de oprichting van het Nederlandsch Verbond van Zieken-
kassen en -fondsen, het NVZ, op 17 januari 1920 het resultaat.20

Het NVZ profileerde zich als belangenvereniging van onderlinge ziekenkassen. De doelstellingen wa-
ren het op landelijk niveau voortzetten van de administratieve en informatieve taken van de provinci-
ale bonden en druk uitoefenen op de politiek om de Ziektewet zodanig aan te passen dat het voortbe-
staan van onze kassen, zoomede het "Zelfbeheer" in den ruimsten zin des woords, mogelijk is.21 Het
NVZ wilde door de politiek als vertegenwoordiger van de ziekenkassen worden erkend en leek daar
succes mee te hebben. Minister Aalberse was in 1920 bereid om de nog steeds niet aangenomen Ziek-
tewet zodanig aan te passen dat de ziekenkassen, aangesloten bij het NVZ, als private organen gelijk-
gesteld werden met de ziekenkassen van de Raden van Arbeid. De Hooge Raad van Arbeid, gestuurd
door het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen, NVV, besliste echter dat de wet moest worden
uitgevoerd door bedrijfsverenigingen als organisatievorm van het particulier initiatief en niet de zie-
kenkassen.22

Het NVZ verloor de strijd. Ondanks een politieke lobby, nauwe samenwerking met de Landelijke Fe-
deratie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen en steun van het CNV, de christelijke midden-
stands- en werkgeversorganisaties en minister J.R. Slotemaker de Bruïne besliste de Tweede Kamer
op 20 juni 1929 voor een Ziektewet, waarin particuliere ziekenkassen werden uitgesloten. 23 De belan-
genorganisatie probeerde nog met een eigen bedrijfsvereniging bij de wet aansluiting te krijgen, maar
zonder resultaat. Door de invoering van de Ziektewet op 1 maart 1930 verloren de ziekenkassen het
grootste deel van hun cliëntèle. De groep niet-verzekeringsplichtigen die overbleef was te klein en de
particuliere ziekenkassen met hun NVZ verdwenen langzaam naar de achtergrond. De rol van de zie-
kenfondsen bij de ziekengeldverzekering raakte uitgespeeld.

Centralisatie bij de katholieke fondsen
Het katholieke ziekenfondswezen stond in 1910 nog in de kinderschoenen. De verzekering van de ge-
zondheidszorg werd in de roomse zuil alleen in de steden Utrecht door st.-Liduina en Den Haag door
st.-Johannes de Deo uitgevoerd. Op het platteland konden in de dorpen soms kleine fondsjes worden
aangetroffen.
De principes van de katholieke ziekenfondsverzekering lagen al wel vast: fondsen op onderlinge basis,
gesticht door de roomse vakverenigingen, die de arbeiders een verzekering van de gezondheidszorg
kon bieden volgens de ideologie van de eigen zuil, het liefste in katholieke instellingen en zo mogelijk
door katholieke artsen.24 De ideologische principes betroffen toepassing van de moraalclausule, afkeu-
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ring van het Neomalthusianisme en het ongerept handhaven van godsdienstige gebruiken en voorste l-
lingen, die dikwijls zulk een gunstige invloed hebben bij ziektegevallen.25

De ziektewetvoorstellen van Talma en Treub en het NMG-ziekenfondsbeleid dwongen de katholieke
autoriteiten in 1914 tot bezinning over de toekomst van het katholieke ziekenfondswezen.26 De zuil
moest haar leden onverwijld een adequate verzekering kunnen bieden, vòòrdat door de politiek en de
artsenkoepel uitsluitend neutrale, algemene ziekenfondsen erkenning zouden krijgen en voor nieuwe,
verzuilde fondsen geen plaats zou zijn.
De politieke druk op de ketel verdween door het mislukken van de wetsinitiatieven, maar het NMG-
beleid met concurrerende algemene fondsen en collectieve overeenkomsten was een gegeven. De ka-
tholieke vakorganisatie, gevormd door de Federatie van de R.K.-Werkliedenverenigingen en het Bu-
reau voor de R.K.-Vakorganisatie, besloot tot de instelling van een Centrale Commissie inzake het
ziekenfondswezen. Deze Centrale Commissie, CC, werd in 1916 door het Aartsbisdom erkend in de
Episcopale Beslissing inzake de taak der vakverenigingen en werkliedenverenigingen, waarbij de zie-
kenfondsen voor genees-, heel- en verloskundige hulp als taak aan de vakbond werd toegewezen.27

De relatie tussen de fondsen en de vakbond van de katholieke zuil zou altijd hecht blijven. De fonds-
besturen zouden voor een belangrijk deel worden gevormd door vakbondsafgevaardigden. De belan-
gen van deze fondsen zouden op centraal niveau behartigd moeten worden door een koepel, een fonds-
centrale, als afdeling van de vakvereniging. Dit in tegenstelling tot de verhouding tussen de Landelijke
Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen en het NVV, die veel losser en soms haast vijan-
dig was.
Die fondscentrale kwam er niet. Ideeën over een Centraal Ziekenfonds voor katholiek Nederland wa-
ren er ook, maar werden evenmin uitgevoerd.28 Het Aartsbisdom was in 1918 van mening er in Bra-
bant, Limburg en het Aartsbisdom zelf Centrale Diocesane ziekenfondsen moesten worden opgericht,
terwijl st.-Liduina en st.-Johannes de Deo in Utrecht en Den Haag hun positie moesten versterken. De
Centrale Commissie was echter te zwak om in de bisdommen voldoende enthousiasme te wekken.29

De infrastructuur voor de belangenbehartiging van het katholieke ziekenfondswezen was er wel, maar
kon bij gebrek aan fondsen voorlopig weinig betekenen.

Ziekenfondsverzekering door wetgeving?
De katholieke zuil was dan niet zo succesvol met haar ziekenfondsen, maar met wetgeving leek dat
anders te kunnen gaan. P.J. Aalberse, de voorman van de katholieke arbeidersbeweging, presenteerde
als minister in 1920 zijn eerste voorstel tot regeling van de ziekenverzorging. 30 Dit wetsontwerp zou
nog door zes wijzigingsvoorstellen worden veranderd en aangevuld, totdat het op 21 september 1937
door C.P.M. Romme, de toenmalige minister van Arbeid, werd ingetrokken.
Het ontwerp van Aalberse sloot aan bij de principes van Talma, de NMG en de situatie in de prak-
tijk31:
• vrijwillige deelname aan de ziekenfondsverzekering met een welstandsgrens, uitgevoerd door zie-

kenfondsen als private organisaties
• vrije artsenkeuze
• abonnementshonoraria voor huisartsen en betaling van specialisten per verrichting
• achterwege laten van een regeling van de bestuurssamenstelling
• koppeling van het lidmaatschap van een ziekenfonds aan een uitkering volgens de toekomstige

ziektewet
De voorstellen voor dit wetsontwerp werden in 1919 gedaan door de commissie-Koolen, een door
Aalberse ingestelde Staatscommissie. De ziekenfondsen kregen in de visie van deze commissie en van
Aalberse de verantwoordelijkheid voor een goede ziekenverzorging in het belang van de volksgezond-
heid. De minister voegde aan het tot dan toe gebruikelijke basispakket van huisartsenzorg, specialisti-
sche hulp, medicijnen en kunst- en hulpmiddelen ook nog de verzekering van zware risico's toe als
ziekenhuisverpleging, klinisch-specialistische hulp en ziekenvervoer. Voor deze uitbreiding zou de
overheid minimaal ƒ 10.000.000 per jaar moeten bijdragen om de premies voor de verzekerden op een
aanvaardbaar niveau te houden.32

Aalberses voorstellen hadden met de verzekering van gewone en zware medische risico's en de invoe-
ring van overheidssubsidie een doorbraak kunnen zijn voor de financiering van de verzekering van de
gezondheidszorg. Het was echter een goed voorstel op een verkeerd moment. De commissie-Koolen
berekende dat Aalberses subsidie nog onvoldoende was. Zij ging er van uit dat 4.000.000 Nederlan-
ders een beroep zouden doen op de ziekenfondswet. In dat geval zou de premie verhoogd moeten wor-
den tot 81 cent per week voor alleenstaanden en ƒ 5,10 voor een gezin en dat bleef voor de minvermo-
genden onbetaalbaar. Meer subsidie was echter politiek onhaalbaar, temeer omdat de regering
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gedwongen was tot bezuinigingen in verband met een economische recessie. Aalberse trok zijn zie-
kenfondswetsontwerp in en kwam in 1925 met een nieuw voorstel, zonder verzekering van zware ri-
sico's.33

Collectieve belangenbehartiging door de ziekenfondsen werd door Aalberse in 1919 en 1920 gene-
geerd. De NMG en NMP hadden wel zitting in de commissie-Koolen, maar als vertegenwoordigers
van de belangen van hun beroepsgroepen en niet als koepelorganisaties voor de Maatschappijfondsen.
De Landelijke Federatie had geen uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de commissie-Koolen.34

De Federatie had hier op 9 juni 1919 wel om gevraagd, maar Aalberse vond dat aanvulling van de
commissie met organisaties van ziekenfondsen onnodig was. In de commissie zaten volgens hem vol-
doende mensen die als vertegenwoordigers van arbeidsorganisaties van het ziekenfondswezen op de
hoogte waren.
Het Federatiebestuur voelde deze opmerking van Aalberse als een miskenning van haar positie als
koepelorganisatie. De vakbonden, ofwel het NVV, had zich volgens de Federatie nooit iets aan de on-
derlinge fondsen gelegen laten liggen en beschikte over geen kennis van zaken. Dit was niet helemaal
terecht, want E. Kupers, de NVV-afgevaardigde uit de commissie-Koolen, bleek wel degelijk kennis
van zaken te hebben en zich betrokken te voelen bij de problemen van het ziekenfondsbestel. Kupers
pleitte in een bijlage bij het commissieverslag om de versnippering en verspilling door de vele kleine
fondsen tegen te gaan en te komen tot één ziekenfonds per werkgebied.35 Hij had niet veel succes,
want Aalberse ging niet op zijn voorstel in. Het NVV had hiermee wel zijn opvattingen voor de ko-
mende jaren geformuleerd.
De Federatie was niet alleen om emotionele redenen tegen het voorstel-Aalberse. Als de minister met
zijn wetgeving het ziekenfondsbestel wilde organiseren en eenheid probeerde te scheppen, dan kon dit
volgens de Federatie alleen maar met de samenwerking van de onderlinge fondsen.36 Volgens de Fede-
ratie werd het vraagstuk van de ziekenfondsen alleen maar van de artsen- en apothekerskant bekeken
en werden de belangen van de verzekerden niet behartigd. De commissie zou zijn werk op het NMG-
rapport uit 1908 baseren en dat was inmiddels zwaar verouderd.
De voorstellen van Aalberse gingen tegen de principes van het onderling beheerde ziekenfondswezen
met eigen instellingen in. Hij keurde betaling per verrichting voor huisartsenzorg en medicijnen af en
wilde geen huisartsen in loondienst en eigen apotheken toelaten.37 Aalberse stelde echter dat hij noch
de NMG-fondsen, noch de onderlinge fondsen wilde bevoordelen. De wet zou de belangen van de art-
sen en apothekers voldoende waarborgen, waardoor het fondswezen zich zonder strijd zou kunnen
ontwikkelen.
De Federatie was bereid water bij de wijn te doen en vrije artsenkeuze voor de wet te accepteren, zoals
zij dit in de praktijk bij de onderhandelingen voor de lokale collectieve overeenkomsten al had ge-
daan.38 Huisartsen moesten dan wel bij wet verplicht worden om voor alle fondsen in hun woonplaats
te werken. De Federatie brak wel een lans voor het opheffen van de Maatschappijfondsen. Een fonds
per regio leek haar ideaal voor de samenwerking tussen de ziekenfondsen en de artsen voor het bieden
van een volledig pakket voorzieningen, zoals voorgesteld in de wet-Aalberse.39

Deze opmerkingen vielen bij de NMG in het verkeerde keelgat.40 De artsen beschouwden deze niet
alleen als taktiek om de concurrentiepositie van de Maatschappijfondsen te verlammen, maar ook om
de geneeskundigen volledig te onderwerpen. De NMG bestreed niet dat ziekenfondsen ook uitsluitend
door leken beheerd konden worden, zolang ook andere fondsen wettelijk rechten kregen. Centralisatie
van ziekenfondsen werd wel geaccepteerd als eerste voorwaarde voor verbetering van de geneeskun-
dige verzorging, maar dan niet voor de politieke verheffing van het onderlinge ziekenfondswezen.
C.F. Schreve, de oude ziekenfondspatriarch, verklaarde dat centralisatie wel kon bijdragen tot vermin-
dering van de beheerskosten, want de uitgaven van de fondsen zouden door de wettelijke vergroting
van het basispakket gigantisch stijgen. De NMG-fondsen waren volgens A.R. Cohen, lid van de Cen-
trale Organisatie, voldoende populair gebleken om tegen de onderlinge fondsen tegenwicht te bieden
bij de invoering van één fonds in een werkgebied.
De standpunten van de Federatie en de NMG over centralisatie leken in 1920 dus niet eens zo ver uit
elkaar te liggen. Beide belangenorganisaties waren ideologisch nog steeds elkaar tegenpolen, maar uit
de discussies rond het ontwerp-Aalberse bleek dat zij het eens waren over verbreding van het basis-
pakket voor de ziekenfondsverzekering met bijdragen van de overheid. De plaatselijke onderhandelin-
gen over ziekenfondsovereenkomsten hadden ook uitgewezen dat verschillen in inzicht over de rol van
de verzekerde bij het ziekenfondsbeheer geen belemmering hoefden te zijn voor samenwerking tussen
de onderlinge fondsen en de zorgaanbieders. Het nut hiervan zou blijken bij een uniek evenement in de
geschiedenis van de collectieve belangenbehartiging bij de zorgverzekering: het Unificatierapport.
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Ziekenfondsverzekering door koepelorganisaties?
De Landelijke Federatie werd in 1920 door de artsen en apothekers als ziekenfondskoepel en onder-
handelingspartner erkend, terwijl de vakbonden daar meer moeite mee hadden. Het NVV had de Fede-
ratie altijd een beetje links laten liggen, ondanks de gemeenschappelijke ideologische achtergrond met
betrekking tot onderling beheer door arbeiders van eigen maatschappelijke voorzieningen. 41 Toch zou-
den de twee organisaties bij de belangenbehartiging voor de ziekenfondsverzekering met elkaar moe-
ten samenwerken, ook al ging dat niet echt van harte.
Enkele Utrechtse artsen en apothekers hadden in februari 1929 met het NVV contact over reorganisa-
tie van het ziekenfondswezen. Zij hadden een conflict met het onderlinge Ziekenzorg over honorari-
umverhoging en dachten door de steun van de vakcentrale hun zin te krijgen. 42 Dit gesprek stimuleerde
het NVV en de NMG tot overleg.
De vertegenwoordigers van de artsen- en vakbondskoepels bleken het in juni 1922 snel eens te kunnen
worden over elementaire fondszaken als de bestuurssamenstelling, regeling van honoraria, welstands-
grenzen en de vrije artsenkeuze.43 Zij hadden al uitvoerig overlegd in de commissie-Koolen en waren
eensgezind in hun opvattingen over het wetsontwerp-Aalberse. Hun belangrijkste kritiek op deze wet
betrof de vrijwiligheid van de verzekering. Een volledig verstrekkingenpakket kon alleen geboden bij
een verplichte verzekering, die een zo breed mogelijk financieel draagvlak garandeerde met een soli-
daire mix van goede en slechte risico's. De NMG-afgevaardigden gingen om deze reden aan het eeu-
wenoude huisje van de vrijwilligheid van de verzekering voorbij.
Het NVV was bereid om de NMG ver tegemoet te komen om zijn ideaal, centralisatie van het zieken-
fondswezen, te realiseren.44 Het NVV was met de andere vakcentrales RKWV, CNV, ANV en het
NAS van mening dat zij bij de vorming van regionale ziekenfondsen voldoende vuist konden maken
tegen de Maatschappijfondsen om hun mening over onderlinge fondsen door te zetten. Het NVV ging
daarbij uit van één ziekenfonds per regio, de andere bonden wilden een federatie van bestaande fond-
sen.
De NMG en het NVV wilden voorzien in het vacuüm dat door het intrekken van het eerste wetsont-
werp-Aalberse was ontstaan. Zij organiseerden een commissie, gevormd door de vijf vakcentrales, de
Landelijke Federatie en de NMG, die plannen zou moeten ontwikkelen voor een landelijke zieken-
fondsverzekering, uitgevoerd door de bestaande ziekenfondsen, gedragen door alle betrokken koepe l-
organisaties en aansluitend bij het het wetsvoorstel-Aalberse. Het idee voor de Commissie tot onder-
zoek van de mogelykheid om meer eenheid te brengen in het Ziekenfondswezen, de
Unificatiecommissie was geboren.45

Behalve de vakbonden, de Landelijke Federatie en de NMG werden ook de koepels van de apothekers
en de tandartsen bij de Unificatiecommissie betrokken.46 Het Federatiebestuur vond in 1922 nog
steeds dat de vakbonden alleen over gebrekkige theoretische kennis over het ziekenfondswezen be-
schikten, terwijl zijn onderlinge fondsen in de strijd tegen de artsen- en apothekersorganisaties theore-
tisch èn praktisch gestaald waren.47 Het bestuur slikte zijn aversie tegen de bonden maar in, omdat het
zich terdege bewust was van het gevaar om door de samenwerking tussen de NMG en het NVV bui-
tenspel gezet te worden. De Federatie sloot zich bij de Unificatiecommissie aan.

Een blauwdruk voor een landelijke ziekenfondsverzekering door maatschappelijke organisaties
De commissie bracht na drie jaar vergaderen, cijfers vergaren en onderzoek in 1925 het Unificatierap-
port uit.48 Dit rapport bood een overzicht van het in deze tijd door de ziekenfondsen te bieden ver-
strekkingenpakket met de geschatte kosten en de benodigde premies.
De verzekering moest verplicht zijn voor alle arbeiders en hun gezinnen die onder de te verwachten
ziektewet zouden vallen. De commissie accepteerde de visie die de de NVV- en NMG-afgevaardigden
tijdens hun eerste bespreking in juni 1922 hadden geformuleerd: opgelegde solidariteit voor goede en
slechte risico's om de premie voor een zo breed mogelijk pakket sociaal aanvaardbaar te houden.49 Het
ziekenfonds moest ook toegankelijk zijn voor financieel zwakke particulieren, de z.g. "zelfstandigen"
(barbiers, kleermakers, schoenmakers, venters, winkeliers, e.d.). De ziekenfondsproblemen voor de
middenstand waren in 1925 niet anders dan in 2000.
De commissie ging uit van vrijwel volledige verzekering van de eerste- en tweede lijnsgezondheids-
zorg: de gebruikelijke artsenzorg, medicijnen en verloskundige hulp, maar ook van tandheelkundige
verzorging en van alle zware medische risico's als vervoer, klinisch-specialistische zorg, sanatorium-
en ziekenhuisverpleging. Er werden richtlijnen gegeven voor de ziekenfondsadministraties en het per-
soneelsbeleid, de rechtspositie en de honoraria van de medewerkers en de samenstelling van de fonds-
besturen.
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De weekpremie voor het geboden pakket werd voor de steden geraamd op circa 45 cent per volwasse-
ne en vijf cent per kind en voor het platteland op 34,5 cent en vijf cent.50 De Unificatiecommissie be-
schouwde deze bedragen echter sociaal als onaanvaardbaar en vond subsidies van de regering, de pro-
vincies, de gemeenten en de Rijksverzekeringsbank noodzakelijk. De ziekenfondsen zouden bij de
invoering van dit pakket hun taken kunnen uitbreiden tot ziektepreventie en zware medische risico's
als ziekenhuis- en sanatoriumverpleging vergoeden, die tot dan toe door de overheid werden gesubsi-
dieerd. Zij zouden ook de kosten van wijkverpleging kunnen overnemen, die gedeeltelijk werden be-
taald met incidentele subsidies van de provincies aan de kruisverenigingen. 51

De Unificatiecommissie legde ook een blauwdruk voor een landelijke ziekenfondsorganisatie neer.52

Alle ziekenfondsen uit een regio moesten zich verenigen in districtfederaties. Zo mogelijk moest naar
regionale fondsen of één fonds per gemeente worden gestreefd. De fondsen werden verantwoordelijk
gesteld voor de regeling van de individuele geneeskundige verzorging. De districtfederaties moesten
sociaal-hygiënische belangen en algemeen medische belangen behartigen en fungeren als herverzeke-
ringsorganisaties. Een Centrale Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle, bij de gezond-
heidszorg betrokken organisaties, eventueel aangevuld met Kroonleden, zou de algemene leiding op
het landelijk niveau op zich moeten nemen en het ziekenfondsbeleid moeten uitstippelen.
Het in het Unificatierapport voorgestelde ziekenfondsbestel was door de betrokken partijen zonder
overheidsbemoeienis en in onderling overleg vastgesteld. Het was een compromisvoorstel, realistisch
en uitvoerbaar. De Landelijke Federatie, de zorgaanbieders en de vakbonden beschouwden het voor-
gestelde verstrekkingenpakket als noodzakelijk voor de gezondheidszorg van de ziekenfondsverzeker-
den, waarbij werd toegegeven dat de opgebrachte premies met subsidies moesten worden aangevuld.
De overheid, die bij het wetsontwerp-Aalberse voor de eerste maal voor de ziekenfondsverzekering
met de geldbuidel had gezwaaid, werd als voornaamste bijdrager gezien maar zonder dat zij zich door
middel van regelgeving met de verzekering mocht bemoeien. De Nederlandse ziekenfondsverzekering
werd ondanks de toenemende verzuiling alleen door de katholieke zuil als werkterrein beschouwd,
maar toch onderworpen aan het verzuilingsprincipe van de soevereiniteit in eigen kring.
Een landelijke, volledig dekkende ziekenfondsverzekering, opgezet door de belangenorganisaties van
de onderlinge ziekenfondsen, de vakbonden en de zorgaanbieders, leek eerder binnen bereik dan een
ziekenfondsverzekering door wetgeving.

Ziekenfondsverzekering ook niet door koepelorganisaties
Helaas verdween ook het Unificatierapport in de prullenmand van ziekenfondsvoorstellen. De cijfers
waren in 1925 al weer achterhaald. Aalberse was in 1925 met een gewijzigd voorstel gekomen dat uit-
ging van het oude basispakket en niet van zware risico's. De minister had het subsidie-element uit dit
voorstel gehaald en een overheidsbijdrage voor uitvoering van de verzekering volgens het rapport viel
dus niet te verwachten. De belangen van de ziekenfonds-, artsen- en vakbondskoepels bleken te veel
uiteen te lopen, ondanks het jarenlange overleg in de commissie.
De Federatie toonde zich de felste tegenstandster en verwierp het rapport tijdens een bespreking op 18
november 1925.53 Het voornaamste struikelblok bleven de ideologische verschillen tussen de Federatie
en de NMG over de vrije artsenkeuze, de deelname van artsen en apothekers aan de ziekenfondsbestu-
ren en het door de fondsen beheren van eigen medische voorzieningen. 54 Bij doorvoeren van de prin-
cipes uit het rapport zou het exploiteren van eigen apotheken worden bemoeilijkt en zouden de tand-
heelkundige praktijken van de onderlinge fondsen moeten worden opgeheven.
De Federatie zag zich nu juist gedwongen door de houding van de artsen om deze instellingen op te
richten. Het bestuur van het Haagse fonds de Volharding was in 1924 in conflict gewikkeld met de
NMG en de plaatselijke artsen over de vrije artsenkeuze en het aannemen van artsen in loondienst.55

Het fonds was daardoor gedwongen om alle huisartsen en specialisten te ontslaan, zelf huisartsen een
praktijk te geven, een specialistische kliniek in te richten en een eigen ziekenhuis te stichten. De Vol-
harding was het eerste onderlinge fonds in Nederland dat zijn verzekerden een verstrekkingenpakket
kon bieden, dat bijna geheel in eigen beheer werd uitgevoerd. De Federatie greep het succes van het
Haagse fonds aan en verklaarde zich nimmer meer aan medewerkers als financieel belanghebbenden te
zullen binden.56

De Federatiefondsen weigerden te accepteren dat de andere fondsen, vooral de Maatschappijfondsen,
in ongewijzigde vorm zouden blijven bestaan.57 De voornaamste doelstelling van de Unificatiecom-
missie, eenheid te brengen in het ziekenfondswezen zou niet worden gehaald. J. Mulder, A.W. van
Schaik en P.J. Vitters, de Federatieafgevaardigden naar de Unificatiecommissie, zouden teveel toege-
geven hebben aan de eisen van het NVV en de NMG inzake honoraria, specialisteneisen, vrije artsen-
keuze en bestuurssamenstelling ofwel de eeuwige strijdpunten tussen NMG- en onderlinge ideologie.58
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Het bestuur van het Amsterdamse fonds Door en Voor Werklieden vond het Unificatierapport geen
grondslag voor samenwerking, dit is een decreteren aan de overwonnene!
De NMG zag het rapport niet bepaald als een overwinning. Haar reactie was als een spiegel op die van
de Federatie. De artsen zagen de door de Unificatie voorgestelde centralisatie ook als een bedreiging
voor hun fondsen, Maatschappijfondsen en doktersfondsen.59 Zij zouden bij de doorvoering van de
unificatie overgeleverd zijn aan één grote organisatie, in plaats van aan concurrerende fondsen. Hun
vertegenwoordigers in de commissie hadden zich in slaap laten sussen en de rechtspositie van de art-
sen verkwanseld, het belangrijkste principe van de NMG als belangenorganisatie. De artsen waren
flink geschrokken van hun nederlaag bij de Volharding als bevestiging van de theorie der Volhar-
dingspotentaten, dat den ziekenfondsdoktor geen praktijk mag hebben.60

De artsen wilden onder geen beding hun medezeggenschap bij de ziekenfondsbesturen opgeven ten
gunste van de verzekerden, hetgeen bij uitvoering van het Unificatierapport zou kunnen gebeuren.61

Zij konden niet gerust zijn als zij de macht niet in handen hebben. Het onderlinge spook van de Vol-
harding lag dreigend op de loer. De Federatie en de NMG bleven rond elkaar draaien als twee honden
in een dominantiestrijd en blokkeerden iedere verdere discussie over uitvoering van het Unificatierap-
port.62

Niet alleen de georganiseerde artsen en de neutrale onderlinge fondsen keerden zich tegen de voor-
stellen van hun afgevaardigden in de Unificatiecommissie, maar ook het Rooms-Katholiek Werklieden
Verbond en zijn Centrale Commissie hadden bezwaren. Centralisatie werd afgekeurd, want de katho-
lieke zuil kon haar recht op eigen fondsen niet opgeven.63 Het RKWV had ook bezwaren tegen invoe-
ring van wijkverpleging in het ziekenfondspakket omdat dit het werk van het Wit-Gele Kruis zou
aantasten.
Het CNV en het NVV waren wel gelukkig met het rapport, omdat het de door hen zo gewenste een-
heid beloofde. De bonden hadden zich tijdens de onderhandelingen met de zorgaanbieders echter be-
reid getoond om zo vergaand aan de verlangens van hun koepelorganisaties tegemoet te komen, dat zij
daarvoor over de belangrijkste ideologische principes van de onderlinge fondsen heen waren gestapt.
Dit maakte het voor de Federatie in 1926 helemaal onmogelijk het Unificatierapport nog te steunen.64

De Unificatiecommissie vergaderde voor de laatste maal op 18 maart 1926. De leden waren het er over
eens dat hun organisaties te verschillend over het ziekenfondsbestel dachten om op landelijk niveau tot
overeenstemming te komen. 65 De Federatie kon met de NMP en de NMG op lokaal niveau over col-
lectieve contracten onderhandelen en tot resultaten komen, maar een overeenkomst voor de regeling
van de ziekenfondsverzekering op nationaal vlak bleek niet mogelijk. De verschillen in ideologische
en materiële standpunten maakten het voor de koepelorganisaties niet mogelijk om bij de behartiging
van hun belangen op gelijke voet te komen. Hun afgevaardigden konden dit persoonlijk wel. Dit was
echter onvoldoende om zonder wetgeving te komen tot een geünificeerd landelijk ziekenfondsbestel,
ontwikkeld en gedragen door de betrokken koepelorganisaties.

De Federatie en de vakbonden
De Federatie, het NVV, het CNV en het RKWV hadden als koepelorganisaties van arbeidersinstellin-
gen een zelfde ideologische achtergrond. Het viel te verwachten dat zij bij de behartiging van de be-
langen bij de ziekenfondsverzekering eendrachtig zouden optrekken. De verhouding tussen de zieken-
fondsorganisatie en de vakbonden was echter moeizaam.
De Federatie bleef ook tijdens de gesprekken over unificatie haar oude wrok tegen het NVV koesteren.
Zelfs in april 1926 verweet zij het NVV nog dat de vakcentrale haar vanaf 1913 niet had gesteund in
de strijd tegen de NMG.66 De centrale vond dat de ziekenfondsen zelf verantwoordelijk waren voor
hun belangenbehartiging en achtte uitbetaling van loon bij ziekte belangrijker dan geneeskundige ver-
zorging. De Ziektewet had als sociale verzekeringswetgeving voor de vakorganisatie prioriteit boven
een ziekenfondswet. De vakcentrale had de Federatie zelfs eens verklaard dat die ziekenpotjes met ar-
beidersbelang zeer weinig te maken hadden en dat het eigenlijk zonde van den tijd was die ernstige
menschen aan deze zaak besteden.
De ziekenfondsen, ook de onderlinge, pasten in 1913 nog niet in de visie van het NVV over de relatie
overheid-maatschappij en de uitvoering van de sociale verzekering. De vakbond was tot 1920 voor-
stander van door de staat uitgevoerde sociale verzekeringswetgeving en de ziekenfondsen hoorden
daar als private organen niet in.
De houding van het NVV-bestuur veranderde rond 1920. E. Kupers, de secretaris, betoogde in 1920
dat bij de invoering van de Ziektewet volgens het ontwerp van Talma de uitvoering volledig in handen
van overheidskassen als de Raden van Arbeid zou komen.67 De kosten van deze uitvoering zouden als
gevolg van een uitdijend ambtenarenapparaat steeds hogere premies eisen. Een privaatrechtelijke uit-
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voering, waarbij werkgevers en werknemers als belanghebbenden zouden worden betrokken en die,
aansluitend bij de gangbare praktijk, veel goedkoper zou kunnen werken.
Kupers nam als NVV-afgevaardigde in 1919 deel aan het overleg in de commissie-Koolen als voorbe-
reiding op het eerste ziekenfondswetsontwerp-Aalberse. Het NVV ging er bij de inrichting van de zie-
kenfondsverzekering nu ook van uit dat de uitvoering van het ziekenfondswezen geen staatsaangele-
genheid was, maar in handen zou blijven van private ziekenfondsen. Kupers sprak zich uit voor de
vorming van eenheidsfondsen per district, maar erkende dat deze gevormd moesten worden als private
instellingen uit de bestaande ziekenfondsen zonder onderscheid naar directie-, Maatschappij- of on-
derlinge fondsen.68 Zelfbeheer was nu voor het NVV ook bij de ziekenfondsverzekering het motto,
maar dat betekende nog niet dat de vakbond en de Landelijke Federatie zich als blinde paarden in een
verhouding stortten.
In tegendeel, de manier waarop Aalberse het NVV bij de commissie-Koolen betrok en de Federatie
buiten de deur had gehouden, deed de weerzin van de Federatie tegen de vakbond alleen nog maar
groeien. Het NVV had de Federatie wel bij de Unificatiecommissie betrokken, maar deed er bewust of
onbewust ook alles aan om de wrevel van de fondskoepel in stand te houden. De bond toonde zich niet
alleen bereid om uitermate soepel met de verworvenheden en principes van het onderlinge zieken-
fondswezen om te gaan om de NMG tegemoet te komen, maar eiste ook nog een deel van de bestuurs-
zetels van de Federatiefondsen op. 69 Dit achtte de Federatie in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van
haar fondsen. Alleen een zelfstandig fondsbestuur kon de belangen van de onderlinge ziekenfondsver-
zekering en haar gezondheidszorg dienen. Vakbondsleden mochten alleen op persoonlijke titel en
kwaliteiten door de Algemene Vergaderingen van de fondsen worden gekozen en niet als bondsbobo
worden benoemd.70

Toch voelde de Federatie zich gedwongen om de samenwerking met het NVV uit de tijd van de Unif i-
catiecommissie voort te zetten. De politiek discussieerde over de Ziektewet, waarin de uitkering van
ziekengeld indirect gekoppeld werd aan een ziekenfondslidmaatschap. Een concurrentiestrijd met de
NMG-fondsen dreigde, waarbij het NVV met zijn ervaring in de sociale verzekering de Federatie zou
kunnen steunen. De Federatie wilde in 1925 ook de steun van het NVV bij haar protest tegen het ge-
wijzigde voorstel-Aalberse, waarin volgens haar de vrije artsenkeuze teveel volgens NMG-normen
werd ingevuld. 71

De tweede reden voor samenwerking met het NVV kwam uit onverwachte hoek, namelijk concurren-
tie door het RKWV. Deze bond wilde de katholieke ziekenfondsbeweging niet alleen versterken van-
wege de aanstaande Ziektewet en het kleinontwerp-Aalberse, maar ook om de principes van de katho-
lieke moraalleer zeker te stellen.72 De Centrale Commissie voor ziekenfondszaken van het RKWV
onderhandelde van 1926 tot 1930 met de NMG over een landelijke overeenkomst. De commissie wil-
de dat artsen die met katholieke fondsen een contract zouden sluiten, hun patiënten zouden behandelen
volgens de katholieke moraal.
De Federatie was bang voor ledenverlies en voor scheuring van het onderlinge fondsfront.73 Zij was,
net als de NMG, tegen fondsen met een politieke binding. Onderlinge fondsen moesten, ongehinderd
door andere belangen hun taken voor de gezondheidszorg kunnen uitoefenen en katholieke fondsen
konden dit door hun binding aan de zuil en de vakbond niet.74 Het CNV, dat zich tot dan toe alleen in
samenwerking met het NVV met het ziekenfondswezen had bemoeid, scheen ook plannen voor de op-
richting van eigen fondsen te koesteren.75 De katholieke fondsen profileerden zich door de overeen-
komst met de NMG en de richtlijnen van het RKWV steeds nadrukkelijker als confessionele zieken-
fondsverzekeraars, gesteund door katholieke ministers.76

Het RKWV sloeg een uitnodiging van de Federatie voor samenwerking in 1928 af.77 Het Verbond
vond dat de katholieke vakbeweging genoeg gedaan had voor de algemene uitbouw van het zieken-
fondsbestel. Het werd nu tijd om ons eigen, ons katholieke ziekenfondswezen krachtig te gaan bevor-
deren en tot grote ontwikkeling te brengen. Degenen die op grond van hun overtuiging voor ongerepte
naleving van de katholieke moraal moesten zorgen, dienden ook voor de eigen ziekenfondsverzekering
positief partij te kiezen! De verscheurende krachten van de verzuiling kregen ook vat op het tot dan toe
a-religieuze ziekenfondsbestel.
Steun van het NVV kon de Federatie een reservoir aan nieuwe leden, een professioneel propaganda-
apparaat, grote politieke invloed en een bastion tegen het confessionele offensief bieden. Deze steun
moest dan wel in een geformaliseerde vorm worden gegoten om politisering van ziekenfondsen te
voorkomen en de wispelturigheid van het NVV in de relatie met de NMG te kunnen beteugelen. De
Federatie en het NVV vonden elkaar in mei 1928 en besloten tot samenwerking volgens een reglement
dat al eerder door de Bond van Verbruikscoöperaties en het NVV was gebruikt.78 De vakbondsorgani-
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satie en de ziekenfondskoepel richtten op 31 oktober 1929 de Algemeene Raad ter Bevordering van
het Ziekenfondswezen op.79

De voornaamste doelstellingen van de Algemeene Raad waren het voeren van propaganda voor het
ziekenfondswezen onder de georganiseerde arbeiders, het stichten van nieuwe onderlinge fondsen, het
bevorderen van de eenheid in het ziekenfondswezen en het bijdragen tot de wettelijke regeling van de
ziekenfondsverzekering. 80 De Landelijke Federatie en het NVV stelden zich daarmee op als gezamen-
lijke belangenbehartigers van het algemene onderlinge ziekenfondswezen.
Arbeiders en ziekenfondswezen schenen elkaar gevonden te hebben. Deze relatie werd in de katholie-
ke zuil versterkt, de christelijke bond wilde eigen fondsen en de neutrale Federatie had met het NVV
een machtsblok gevormd, waar NMG en de NMP als koepels van de zorgaanbieders maar met moeite
tegenop zouden kunnen. De kaarten in het spel van de belangenbehartiging in het ziekenfondsbestel
leken aan de vooravond van 1930 geschud.

Belangenbehartiging en de ziekenfondsverzekering 1914-1930; een evaluatie
De belangenbehartiging bij de ziekenfondsverzekering kreeg in de periode 1914-1930 steeds meer
vorm. De partijen werden gevormd langs ideologische lijnen: de controverse tussen onderling beheerd
en de gedeelde bestuursverantwoordelijkheid volgens het Maatschappijfondsenmodel.
Voor de onderlinge fondsen waren meerdere organisaties aktief, die ondanks de gemeenschappelijke
ideologische achtergrond niet altijd samenwerkten. De Landelijke Federatie ter Behartiging van het
Ziekenfondswezen behartigde de belangen van de algemene onderlinge fondsen. De Landelijke Fede-
ratie ging na 1920 een moeizame relatie aan met de vakcentrales NVV en CNV, waarbij vooral het
NVV een belangrijke rol ging spelen.
Het NVV zette zich tot 1925 minder in voor de behartiging van de ziekenfondsbelangen, maar meer
voor zijn eigen visie: een eenheidsfonds per regio. De vakcentrale bleek daarbij vaak bereid om aan de
eisen van de NMG als belangenorganisatie voor de artsen tegemoet te komen ten koste van de Lande-
lijke Federatie.
De verzuiling werd in het ziekenfondsbestel gebracht door de katholieke vakorganisatie met haar
Centrale Commissie inzake het Ziekenfondswezen met haar centraal geleide onderlinge fondsen. Deze
belangenorganisaties werkten niet samen met de Landelijke Federatie, maar streefden als onafhanke-
lijke partij de verwezenlijking van de doelstellingen van het katholieke ziekenfondswezen na: onder-
linge fondsen die voor hun leden een verzekering boden volgens de katholieke moraalleer, verzorgd
door artsen die bereid waren om zich contractueel tot deze vorm van gezondheidszorg te verplichten.
De derde koepel, het Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen en -fondsen trad niet alleen op voor de
algemene onderlinge ziekenfondsen, maar ook voor de ziekenkassen. Deze instelling richtte zich voor-
al op de verzekering van ziekengeld. Het NVZ en de Landelijke Federatie werkten wel samen, met
name bij de behartiging van hun belangen in de relatie met de overheid en bij ziekenfonds- en ziekte-
wetgeving.
De NMG fungeerde als landelijke belangenbehartiger voor het zich geleidelijk ontwikkelende Maat-
schappijfondsenwezen. De belangenbehartiging van de NMG-fondsen werd door het Hoofdbestuur
ondergeschikt gemaakt aan zijn behoefte om de macht volledig in eigen hand te houden. De fondsbe-
sturen mochten wel vanaf 1926 jaarlijks afgevaardigden naar een vergadering sturen, maar kregen
geen toestemming voor een eigen organisatie. Zij werden wel gesteund door de besturen van de orga-
nisaties der huisartsen en specialisten binnen de NMG.
De erkenning van de belangenbehartiging door de overheid verliep moeizaam. Aalberse negeerde in
bij de ontwikkeling van zijn wetsontwerp in 1919-1920 de Landelijke Federatie als belangenorganisa-
tie. De leden van de commissie-Koolen werden als afgevaardigden van de vakorganisaties en zorgaan-
bieders benoemd omdat zij geacht werden kennis te hebben van het ziekenfondswezen te hebben. De
Landelijke Federatie en de NVZ moesten in 1920 en 1925 een politieke lobby opbouwen om hun be-
langen tegenover Aalberse te kunnen behartigen.
De relatie tussen de ziekenfondsorganisaties en de koepels van de zorgaanbieders verbeterde lang-
zaam. De ideologische kloof tussen het onderlinge ziekenfondswezen en de NMG bleef bestaan, maar
de partijen waren na jarenlang onderhandelen over collectieve overeenkomsten op lokaal niveau aan
elkaar gewend. Hamaker, Boerma en andere NMG-vertegenwoordigers van de gematigde lijn vonden
overleg voor hun belangenbehartiging belangrijker dan confrontatie. Federatiebestuurders als Van
Schaik en Mulder waren hiertoe ook bereid.
Het NVV kon door zijn opportunistische houding in de relatie tussen de NMG en de Landelijke Fede-
ratie deze partijen op landelijk niveau aan de tafel krijgen. Het gevolg was maatschappelijk overleg
tussen alle belangrijke, bij de verzekering van de gezondheidszorg betrokken partijen met het Unifica-
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tierapport in 1925 als resultaat. De afgevaardigden wisten bij dit overleg de belangen van hun organi-
saties zodanig tot elkaar te brengen dat een landelijk ziekenfondsbestel, ontwikkeld, gedragen en uit-
gevoerd door deze maatschappelijke organisaties mogelijk leek.
Hierbij ging het voor de eerste maal in de geschiedenis uit van een verplichte verzekering om door een
solidaire mix van goede en slechte risico's volledige toegankelijkheid tot de ziekenfondsverzekering en
de gezondheidszorg te waarborgen. De verzekering moest worden gedragen en uitgevoerd door maat-
schappelijke organisaties, zonder regelgeving van de overheid. Deze had alleen een subsidiërende rol.
Integrale uitvoering van de adviezen uit het Unificatierapport had Nederland een voor Europa unieke,
hoogwaardige ziekenfondsverzekering geboden. De machtsverhoudingen tussen de belangenorganisa-
ties belemmerden echter in het poldermodel van de periode 1914-1930 de consensus en de besluitvor-
ming over bestuurlijke en zakelijke verhoudingen bij de ziekenfondsverzekering. De aanbevelingen uit
het Unificatierapport kregen geen praktische uitwerking.
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