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1.5 Gezondheidszorgverzekering als schadeverzekering, 1900-1941

Minister Talma ging in zijn ontwerpziektewetgeving van 1910 uit van het bestaande ziekenfondsbe-
stel. Dit betekende handhaving van de ziekenfondsverzekering met haar beperkte pakket, vrijwillige
toetreding en plaatselijke welstandsgrenzen.
De mensen met een inkomen boven de welstandsgrens moesten voor hun medische zorg de particulie-
re tarieven betalen, terwijl dit voor velen nauwelijks op te brengen was. De geneeskundige zorg voor
boven-de-welstandsgrens-vallenden zou onderdeel moeten zijn van het zorgverzekeringspakket dat in
1910 door private organisaties geboden kon worden.

Sociale mobiliteit en de welstandsgrens
Rond 1900 werden de gevolgen van de overgang van de Nederlandse economie naar het moderne ka-
pitalisme steeds beter merkbaar. De welvaart nam toe.
De mogelijkheden voor sociale mobiliteit groeiden. De kansen voor werknemers in de secundaire en
tertiaire sector om vooruit te komen werden groter door uitbreiding van het kantoorwerk en leidingge-
vende functies. Ook het overheidsapparaat groeide. De maatschappelijke middenklasse, bestaande uit
ambtenaren, kantoorpersoneel, onderwijzers en andere beroepsgroepen met een inkomen in of boven
de laatste klasse van de Rijksinkomstenbelasting werd groter.1

De leden van deze middenklasse waren door hun inkomen en de hoogte van de plaatselijk vastgestelde
welstandsgrenzen uitgesloten van de collectieve arrangementen der ziekenfondsverzekering. De
hoogte van hun inkomens, gemiddeld ƒ 1.000 - ƒ 3.000 per jaar, was vrij constant.2 De kosten voor
hun geneeskundige verzorging stegen echter voortdurend door uitbreiding van de zorg met tandheel-
kundige hulp, specialistische zorg en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken.
De behoefte aan een verzekeringsvorm voor de middenstand werd steeds groter, hetgeen ook door de
NMG erkend werd. Deze groepen vormden in 1917 75% van de particuliere praktijk en de artsen
maakten zich bezorgd over hun financiële draagkracht voor de betaling van de particuliere tarieven.3

Het probleem zou eenvoudig kunnen worden opgelost door een forse verhoging van de welstands-
grenzen of het inrichten van ziekenfondsen voor meergegoeden met hogere premies, maar daar wilde
de NMG niet aan. De artsenkoepel was volop bezig met de ontwikkeling van het landelijk zieken-
fondsbeleid en had een kater van de confrontaties met de Landelijke Federatie. Ziekenfondsen voor de
middenstand waar de geneeskundigen niet over de volledige macht beschikten en waarin de verzeker-
den door middel van algemene vergadering over zeggenschap beschikten werden nog gevaarlijker ge-
acht dan de gewone arbeidersfondsen. Verzekerden zouden bij middenstandsziekenfondsen bovendien
voor hun hoge premies maar eisen gaan stellen en nog meer pretenties hebben dan bij de andere zie-
kenfondsen. De artsen waren best bereid om zich ter behartiging van de belangen van hun particuliere
praktijk in te zetten voor een goede ziekteverzekering voor deze doelgroep, maar zonder zich teveel in
te moeten spannen of de handen te branden.
Zij kregen daartoe volop de kans door een nieuw initiatief van de commerciële verzekeringsmaat-
schappijen, de ziektekostenverzekering.

Ziektekostenverzekering als schadeverzekering
De inkomenszekerheid van de middenklasse was stabiel, waardoor de uitgavenmogelijkheden voor
medische verzorging met redelijke zekerheid konden worden vastgesteld. Dit maakte het voor verze-
keringsmaatschappijen mogelijk om het risico van de verzekering van geneeskundige zorg als scha-
delast in te schatten en een premie te berekenen. De verzekering tegen geldelijke schade als gevolg
van geneeskundige behandeling leek voor schadeverzekeraars dan ook een aantrekkelijk produkt.4

Een Leidse onderwijzer probeerde in 1883 voor de eerste maal een ziektekostenpolis te verkopen,
maar zonder succes. De man beschikte over te weinig actuariële kennis en ging op de fles.5 De ont-
wikkeling kwam pas na 1909 langzaam op gang doordat grote schadeverzekeringsmaatschappijen de
ziektekostenverzekering in hun pakket opnamen, zoals de N.V. RISICO Verzekering-Mij. te Rotter-
dam, de N.V. Moira Verzekeringsmaatschappij uit Utrecht, de vakbondsverzekeraar Concordia en de
Eerste Nederlandse Ziektekosten Coöperatie u.a. "ENZICO" te Groningen. De grootste ziektekosten-
verzekeraar in deze vroege periode was de N.V. Het Eerste Nederlandsche Middenstands Ziekenfonds
uit Den Haag. Deze maatschappij sloot sinds 1915 collectieve contracten af met de rijksoverheid, de
gemeenten en bedrijven.
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De ziektekostenverzekering was, ondanks deze imposante namenlijst, een nicheprodukt. Voor de par-
ticuliere schadeverzekeraars kwam in 1913 95% van het premieinkomen voor medische verzekeringen
uit ongevallen- of aansprakelijkheidspolissen en maar 5% uit de ziektekostenverzekering. 6

De polissen vergoedden de rekeningen van huisartsenzorg, geneesmiddelen, vaak van tandheelkundige
zorg, beperkte ziekenhuis- en sanatoriumverpleging en klinische en poliklinische specialistische hulp.7

De looptijd van de verzekeringen varieerde van een tot vier jaar. Soms werd voor het afsluiten van een
polis een medische keuring vereist, anderen propageerden onbeperkte acceptatie. De meeste boden
verschillende premietarieven met gemaximeerde uitkeringen. In deze vroege fase werd nog niet ge-
sproken over eigen risico's, maar de verzekeraars probeerden de kosten van zware risico's wel te be-
perken. De vergoeding van specialistische hulp, ziekenhuis- en sanatoriumverpleging was vaak per
opname beperkt en aan wachttijden gebonden.
De ziektekostenpolis was een commercieel produkt en niet bedoeld als een sociale verzekering van de
gezondheidszorg, zoals het ziekenfonds. De verzekeraars profileerden zich uit reclameoverwegingen
met ideologische tintjes. J. Pieterse, de directeur van de N.V. RISICO Verzekering-Mij. uit Rotterdam,
hield in 1916 causerieën in Leiden en Deventer waarin hij de uitgangspunten en kwaliteiten van het
produkt schilderde.8

Volgens Pieterse mocht een goede ziektekostenverzekering geen nieuwe verzekerden uitsluiten we-
gens ziekte of ongelukken maken, in tegenstelling tot de ziekenfondsverzekering. De particuliere ver-
zekering hoorde ook alcoholisten en zelfmoordenaars te verzekeren omdat dit afwijkingen konden zijn
van het geestelijk normale. Ziekenfondsen weigerden vrijwel altijd personen met geslachtsziekten,
maar dit gaf in de visie van Pieterse geen pas: venerische ziekten behoeven niet noodzakelijk het ge-
volg te zijn van onzedelijk leven. Infecties konden immers ook ontstaan door gescheurd glas en bij het
scheren? Een ziektekostenverzekeraar moest ook geen sportbeoefenaars weigeren: omdat sport zóó
heilzaam werkt op onze verzekerden, dat een tegenstand daartegen ons honderd jaar minstens terug
zou voeren. Pieterse toonde zich in 1916 vooral met het laatste een man met visie.
Iedere ziektekostenverzekering moest volgens de directeur van de N.V. RISICO-Verzekering-Mij. ga-
randeren dat voor elk ziektegeval gedurende onbepaalde tijd de rekeningen van de dokter en de apo-
theker werden vergoed. Vrije artsen-, apothekers- en ziekenhuiskeuze moesten worden gegarandeerd,
want het was de verantwoordelijkheid van de verzekerden zelf om voor een dokter te kiezen. De
brandverzekeraar bepaalde toch ook niet de kleur verf van het huis? De verzekeraar mocht geen be-
perkingen opleggen in het aantal medisch consulten en voorgeschreven medicijnen of zich bemoeien
met de medische behandeling.
De ideale rechtsvorm van de ziektekostenverzekering was in Pieterse's ogen de naamloze vennoot-
schap, niet die van de onderlinge waarborgmaatschappij of coöperaties zoals de "ENZICO". Bij de
onderlinge verzekeraars was stond tegenover het winstdelingsrecht ook de plicht tot vergoeden van het
verlies door een omslag of verhoogde premie. Bij de n.v. was  de directeur verantwoordelijk voor dek-
king van de uitgave. Stemrecht bij de onderlinges was maar een wassen neus, omdat de verzekerden
toch nooit wisten wanneer er een algemene vergadering zou zijn. Propaganda voor medezeggenschap
was niet meer dan de KNOL die men verkoopt voor CITROEN! Een naamloze vennootschap daartegen
was een rechtspersoon die met haar verzekerden een contract sluit voor bepaalde tijd en die voor de
maatschappij net zo bindend is als voor de verzekerde. Het adagium voor de ziektekostenverzekerde
middenklasse hoorde dan ook te zijn: wie als vrij man, als gelijkgerechtigde een gelijkwaardig con-
tract wil afsluiten, verzekere zich bij een Naamloze Vennootschap.
De ziekenfondsverzekering paste niet als voorziening voor de beschaafde middenklasse. Dat was maar
voor minder bedeelden, medische zorg te verstrekken tegen zeer gereduceerde prijs, zoodanig dat de
stuitende gedachte van kostelooze hulp wordt gemaskeerd; een instituut alleen in stand gehouden en te
houden door de welwillendheid van dokters en apothekers.
Tot zover een ideologisch visie op de ziektekostenverzekering als schadeverzekering anno 1916. Pie-
terse adviseerde als laatste toch wel om bij het afsluiten van de polis de kleine lettertjes te lezen.

Belangenbehartiging: de ziektekostenverzekering en de overheid
De ziektekostenverzekering werd, in tegenstelling tot de ziekenfondsverzekering, niet als onderdeel
van de sociale verzekering gezien. De overheid stelde zich in de negentiende eeuw op het standpunt
dat regelgeving de vrije ontwikkeling van particuliere verzekeringsbedrijven niet mocht belemmeren.
Tot 1941 spanden diverse ministers zich alleen in voor wetgeving voor de ziekenfondsverzekering. De
schadeverzekeringen werden niet betrokken bij de Wet op het Levensverzekeringbedrijf van 1922. 9 De
volgens deze wet ingestelde Verzekeringskamer hield alleen toezicht op leveringsverzekeringmaat-
schappijen. De levensverzekering kreeg door deze wet en de Kamer publiekrechtelijke status, voor de
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ziektekostenverzekering was dit niet weggelegd. De schadeverzekering kwam pas na 1960 onder over-
heidstoezicht.
Formele belangenbehartiging bij de overheid was bij de ziektekostenverzekering niet aan de orde.
Ziektekostenverzekeraars zochten wel informeel contact met de Minister van Arbeid, zoals bij de pre-
sentatie van de ziekenfondswet-Aalberse in 1920. 10 De directie van Het Eerste Nederlandsche Mid-
denstands Ziekenfonds maakte zich in een brief aan Aalberse bezorgd over een verhoging van de wel-
standsgrenzen, waardoor een deel van de middenklasse in het ziekenfonds zou vallen, een angst die
ook de artsen hadden.11 De directie maakte duidelijk dat dit voor deze mensen nadelig zou zijn, omdat
zij als ziektekostenverzekeraar een breder pakket bood dan de door de minister voorgestelde zieken-
fondsverzekering. Aalberse had in september 1920 een ontmoeting J. Jesse, de belangrijkste directeur
van het Middenstands Ziekenfonds, maar wat zij bespraken is helaas onbekend.

Belangenbehartiging: ziektekostenverzekeraars en de NMG
Een gezonde relatie met de NMG  leek voor de verzekeraars een van de middelen om de ziektekosten-
verzekering een goede basis te geven. P.J. Steeneke en J. Pieterse, zochten als directeuren van de N.V.
RISICO-Verzekering-Mij., vlak na de oprichting van hun onderneming in januari 1913 contact met de
artsenkoepel. Zij wilden hun polis laten controleren door een arts en vroegen de NMG om een arts-
afgevaardigde voor hun College van Commissarissen. Ook de Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der Pharmacie, de NMP, kreeg een dergelijke vraag.12

De overheid voelde zich niet als partij betrokken bij de belangenbehartiging van de ziektekostenverze-
kering, maar de NMG zag zich wel gedwongen om zich met de commerciële verzekering te bemoeien.
Het Hoofdbestuur merkte op dat het er nog verre vandaan is dat deze vorm van verzekering in wijden
kring is doorgedrongen, maar realiseerde zich dat commerciële verzekeringsdirecteuren hun produkt
snel zouden kunnen ontwikkelen tot een factor van beteekenis voor de geneeskundige verzorging van
het beter gesitueerde publiek .13

De artsen keurden het principe van de schadeverzekering goed, maar zagen problemen bij het bereke-
nen van een juiste premie en in het winstprincipe van de naamloze vennootschappen. Een studiecom-
missie bestaande uit H. Pinkhof, J.P. van der Brugh, A.C. van Bruggen, C.F. Schreve en H.G. Hama-
ker, artsen die zich ook met het ziekenfondsbestel bezighielden, noteerden drie mogelijkheden tot
misbruik van de schadeverzekering:
• de patiënt zou zonder eigen risico de verzekering voor ieder griepje of koutje gebruiken, waarvoor

hij zonder verzekering geen dokter zou raadplegen. Dit zouden de verzekeraars niet op kunnen
brengen.

• artsen zouden de verzekerden onnodige bezoeken brengen omdat de maatschappijen toch wel be-
taalden.

• een slordige verzekeringsmaatschappij zou zich in bochten kunnen wringen om niet aan haar ver-
plichtingen tegenover de verzekerden te voldoen. De artsen zouden daarvan de dupe worden. Een
bloeiende verzekeringsmaatschappij zou tegenover de artsen te veel macht kunnen krijgen door de
beheersing van de particuliere praktijk, beïnvloeding van de vrije artsenkeuze en het ingrijpen in
de schalen voor de particuliere tarieven.

De NMG-artsen wilden voorkomen dat zij met de ziektekostenverzekeraars problemen zouden krijgen,
terwijl zij volop met de koepel van de onderling beheerde ziekenfondsen in de clinch lagen. Zij reali-
seerden zich dat de ziektekostenverzekering een marktprodukt was, in tegenstelling tot de zieken-
fondsverzekering, en hun invloed beperkt bleef. Hun relatie met de ziektekostenverzekeraar was im-
mers slechts indirect via de nota aan hun patiënten.
De artsen voelden zich echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verzekering en de financiële
positie van de verzekeraar. Zij hadden daarbij de belangen van hun patiënten op het oog, medisch-
ethische overwegingen en financiële motieven. Als de verzekeraar failliet ging konden zij de betaling
van hun nota's wel vergeten. Artsen werden door de maatschappijen aangezocht als medisch adviseur
en dan vaak gedwongen keuzes te maken tussen de belangen van de verzekerde en die van de maat-
schappij. 14

Artsen en ziektekostenverzekeraars; wederzijdse belangen?
De studiecommissie zag voor de belangenbehartiging bij de ziektekostenverzekering twee mogelijk-
heden: overleg met de Middenstandsbond en de verzekeraars.15

Het contact met de Bond leidde tot niets. De artsen dachten dat de Middenstandsbond een vakorgani-
satie voor onderwijzers en kleine ambtenaren was, maar het bleek een organisatie voor grote, zeer ge-
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goede winkeliers en dat was bepaald niet de doelgroep voor de ziektekostenverzekering.16 De studie-
commissie vestigde toen haar hoop op het contact met de verzekeraars. Dit zou een contract moeten
opleveren met punten als:
• de aanstelling van door de artsen benoemde commissarissen om toezicht te houden op het beheer

van de verzekeringsinstellingen
• de regeling van toezicht op de artsen door de verzekering
• de vaststelling van tarieven
• de betaling van rekeningen
• rechtspersoonlijkheid van de organisaties
Het contact met de verzekeraars werd geen succes. Een nieuwe Commissie inzake Middenstandsziek-
teverzekering probeerde op 26 april en 24 mei 1917, gesteund door Pieterse van de N.V. RISICO-
Verzekering-Mij., met de directies van alle verzekeringsmaatschappijen over een overeenkomst te on-
derhandelen, maar zonder enig resultaat.17 De helft van de verzekeraars stuurde geen vertegenwoordi-
ging en van de rest waren alleen Pieterse en Steeneke bereid om concrete afspraken te maken.18 De
Commissie merkte in haar rapportage cynisch op dat zelfs bij het afsluiten van een overeenkomst de
kans op chicanerie van de zijde der Directies dier Maatschappijen allesbehalve illusoir is.
Chicanerie of niet, de directie van de N.V. RISICO-Verzekering-Mij. liep zich het vuur uit de sloffen
om zich de steun van de NMG voor haar organisatie te verwerven en leek daar haast in te slagen. Ter-
wijl de andere verzekeringsmaatschappijen zich over hun relatie met de artsen blijkbaar niet al te druk
maakten, bleken Pieterse en Steeneke in 1916 bereid te zijn om het aandelenkapitaal van hun maat-
schappij uit te breiden en daarvan minstens 60% in handen van artsen te geven.19 De deelnemende art-
sen zouden dan twee belangen bij de verzekeraar hebben, hun financiële belangen en die van de verze-
kerden als hun patiënten. Pieterse en Steeneke dachten dat de medici wel bereid zouden zijn een
gedeelte van hun dividend te offeren om aan hun middenstandspatiënten Kurortverpleging te verstrek-
ken en al datgene, wat voor prima verpleging en voorkoming gewenscht is. Door de medewerkende
opstelling van de artsen zou de RISICO-Verzekering-Mij. dan sanatoria kunnen bouwen. De maat-
schappij moest dan wel de reputatie van de NMG als reclamewerving kunnen gebruiken.
Dit schijnbaar lokkende initiatief verdeelde de artsen. Een aantal bleek Pieterse en Steeneke te steu-
nen.20 De Commissie inzake Middenstandsziekteverzekering vond dat de NMG minimaal een maat-
schappij in handen moest hebben om haar ideeën aan de ziektekostenverzekeraars op te leggen. De
RISICO-Verzekering-Mij. leek daarvoor gezien de bestaande contacten het meest geschikt. De NMG
zou door deze constructie de financiële zeggenschap over de organisatie hebben en de dagelijkse le i-
ding kunnen overlaten aan de deskundige directie.
De ziekenfondsspecialist Hamaker was mordicus tegen.21 Hij vertrouwde Pieterse en Steeneke niet.
Wanneer alles wat deze heer op zeer vlotte wijze vertelde juist is, zou hij moeten aannemen dat die
Mij. goed wil […] doordat zij voornamelijk drijft op haar andere takken van verzekering en de ziekte-
verzekering meer een reclamebranche is, die geen winst behoefde af te werpen. Gebruik van de naam
van de NMG voor reclame moest ten strengste worden verboden.
Hamaker kreeg bijval van de NMG-afdelingen Apeldoorn en Friesland die zich tegen iedere overeen-
komst met verzekeringsmaatschappijen keerden.22 Volgens hen had de ziekteverzekering niets met de
geneeskundige behandeling van de patiënt te maken, alleen met de betaling. De financiële vordering
van de arts na de behandeling was onafhankelijk van diens verzekering. Bij het ziekenfondsbestel had
de arts te maken met de patiënt én het ziekenfonds, waarmee hij een overeenkomst heeft. Dit gold bij
de ziektekostenverzekering niet, daar was de patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn verzekering en de
keuze voor de verzekeraar. De NMG kon daarom inzake de particuliere ziektekostenverzekering geen
bindende besluiten nemen of overeenkomsten sluiten.
De NMG besloot uiteindelijk zich niet in te laten met financiële deelneming in welke verzekeraar dan
ook. 23 De ziekenfondskwestie leverde al complicaties genoeg op en de reputatie van de artsenkoepel
mocht niet worden geschaad door een faillissement of malversaties van een schadeverzekeraar. Door
dit besluit sloot de NMG uit dat de artsen zich direct met het reilen en zeilen van de ziektekostenver-
zekering zouden bemoeien. De verzekerde was de schakel tussen de arts en de verzekeraar. Artsen en
ziektekostenverzekeraars hadden geen directe wederzijdse belangen.

Belangenbehartiging bij de ziektekostenverzekering; ja of nee?
C.F. Schreve, de oude ziekenfondspatriarch, formuleerde het standpunt dat de NMG als belangenorga-
nisatie tegenover de verzekeraars zou blijven aanhouden: het was onduldbaar dat de verzekeraar zou
ingrijpen in de verstandhouding tussen geneesheer en patiënt.24 De NMG moest er voor daarom zorgen
dat ziektekostenverzekeraars de medische stand niet konden benadelen. Een overeenkomst met de ver-
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zekeraars of hen een bindend besluit opleggen was niet mogelijk gebleken, maar de NMG kon haar le-
den wel richtlijnen opleggen. Schreve adviseerde een algemeen bindend besluit, waarin het de NMG-
artsen verboden werd zich als vaste artsen aan een verzekeringsinstelling te verbinden.
De georganiseerde artsen moesten aan hun verzekerden duidelijk laten weten welke minimum- en
klassentarieven door hen werden gebruikt. Zo konden zij het beste de belangen van hun patiënten be-
hartigen, want deze wisten dan waar zij aan toe waren en konden hun keuze voor een verzekeraar daar
op afstemmen. Dit kon ook voorkomen dat verzekeraars zelf tarieven voor de zorgverlening vaststel-
den. De noodzaak bleek in januari 1918, toen Het Eerste Nederlandsche Middenstands Ziekenfonds bij
Zaanlandse artsen om specificatie van ingediende nota's had verzocht. Het fonds wilde weten of ver-
zekerden, die zich voor de laagste premieklasse hadden ingeschreven geen hogere konden betalen.25

Zolang de NMG nog niets besloten had, liepen de artsen het risico dat zij als controleurs op het inko-
men van hun middenklassepatiënten werden gebruikt.
Een bindend besluit en tariefrichtlijnen waren volgens Schreve de enige mogelijkheid om de belangen
van artsen en verzekerden tegenover de ziektekostenverzekeraars te behartigen. De Algemene Verga-
dering van de NMG nam dit op 2 juli 1918 als richtlijn aan. Het bindend besluit werd in 1925 her-
nieuwd en bleef in deze tekst van kracht.26

De artsen deden in 1937 één schuchtere poging om zelf een middenstandsziektekostenverzekering, 'De
Onze' op te richten, maar zonder succes.27 Centraal Beheer, dat de uitvoering van deze verzekering
verzorgde, verkocht vrijwel geen enkele polis en stopte in 1940 met het produkt. De premieberekening
was te ingewikkeld.
De relatie van de NMG met de ziektekostenverzekering bleef tot de regeling van de verplichte zieken-
fondsverzekering in 1941 beperkt tot een bindend besluit en tariefrichtlijnen. Zij hielden zich nog wel
door middel van studiecommissies van de ontwikkeling van de ziektekostenverzekering op de hoogte,
maar verder dan aanbevelingen tot verbeteringen en een mislukte poging tot een eigen verzekering
kwam hun belangenbehartiging niet.

Belangenbehartiging bij de ziektekostenverzekering tot 1941; een evaluatie
De belangenbehartiging kwam bij de ziektekostenverzekering als schadeverzekering tot 1941 nauwe-
lijks tot ontwikkeling. Deze verzekering was geen sociale gezondheidszorgverzekering met ideologi-
sche lading als de ziekenfondsverzekering. De overheid onthield zich van bemoeienis met de verzeke-
ring van de middenklasse. De leveranciers waren commerciële verzekeringsmaatschappijen, gericht op
winst en voor hen was de ziektekostenverzekering een produkt, gelijk aan de brand-, transport- of le-
vensverzekering. Deze maatschappijen kwamen niet tot georganiseerde belangenbehartiging.
De NMG leek als belangenorganisatie van de belangrijkste groep zorgaanbieders als enige geroepen
om zich met de ontwikkeling van de ziektekostenverzekering te bemoeien. Zij concludeerde echter dat
de verzekering een zaak tussen verzekeraar en patiënt was, waar de arts slechts indirecte bemoeienis
mee had. Verder dan richtlijnen voor het ophangen van tarievenbordjes, studierapporten en een bin-
dend besluit om haar leden te verbieden een arbeidsovereenkomst met verzekeraars aan te gaan kwam
het niet. De introduktie van een eigen polis mislukte.
De ziektekostenverzekering als schadeverzekering bleef tot 1941 een beperkt produkt, opgezet voor de
verzekering van de boven-de-welstandsgrensvallenden. Zolang mensen een beroep konden doen op de
ziekenfondsverzekering of zelf hun geneeskundige behandeling konden betalen zou de groep consu-
menten beperkt blijven. Belangenbehartiging kwam daarbij nauwelijks aan de orde.
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