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1.6 De verzekering van zware medische risico's, 1900-1941
De verzekering van de geneeskundige zorg door ziekenfonds- en ziektekostenverzekering voorzag in
basale medische zorg als huisartsenhulp, geneesmiddelen, beperkte tandheelkundige zorg en kunst- en
hulpmiddelen. De ziektekostenverzekering dekte bovendien een deel van de kosten van zware risico's
als ziekenhuis- en sanatoriumverpleging en klinische specialistische zorg, de ziekenfondsverzekering
niet. De financiering van deze kostbare medische zorg voor de mensen met een smalle beurs was dus
noodzakelijk en leek een gat in de markt.

Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging als zware medische risico's
De groote ontwikkeling der medische wetenschap in de laatste decennia en de totaal gewijzigde maat-
schappelijke toestanden hebben er toe geleid, dat in de steden van eenigen omvang het percentage der
bevolking, dat in een ziekenhuis wordt opgenomen, niet alleen in absoluten zin zeer is toegenomen,
maar ook, dat de toeneming […] demonstreert het aantal dergenen die niet in staat zijn de opneming
zelf te bekostigen, aldus W.B. Smit, directeur van de GG en GD te Haarlem in 1939. 1

Smit typeerde hiermee de ontwikkeling van het ziekenhuiswezen sinds 1900 en de problemen waar-
mee de financiering ervan gepaard ging. Het aantal verpleegdagen steeg van 508 per 1.000 inwoners in
1910 tot 789 in 1922. De kosten per verpleegdag stegen in dezelfde periode van ƒ 1,90 tot ƒ 5,67.2

Vrijwel niemand kon deze verpleegprijzen opbrengen, zeker niet bij een langere verpleegduur en afge-
zien van de nota's van de specialist.
Deze ontwikkeling had drie oorzaken: de veranderingen in de geneeskunde, de verwijzing door de
huisarts en sociale redenen. De uitbreiding van de medische technologie, het intensiever worden ge-
bruik van hulpmiddelen voor diagnostisch onderzoek en de invoering van nieuwe behandelingen en
methoden als laboratoriumonderzoek, röntgeninrichtingen, radiologie en chirurgische technieken be-
vorderden de groei van het aantal specialisten en specialismen. 3 Veelvoorkomende behandelingen, zo-
als het knippen van amandelen, gebeurde steeds meer tijdens een ziekenhuisopname. Specialisten be-
handelden het liefste in een ziekenhuis, omdat zij daar over betere hulpmiddelen beschikten dan in hun
poliklinieken. Deze bleken vaak het voorportaal van de ziekenhuisbehandeling. 4

In de tweede plaats hielpen de huisartsen nog een handje mee. Huisartsen met grote ziekenfondsprak-
tijken verwezen sneller door naar de specialisten, omdat zij weinig tijd hadden voor patiënten die een
tijdrovende behandeling nodig hadden. 5 Deze patiënten kwamen daardoor sneller in het ziekenhuis te-
recht.
In de derde plaats had de toename van het ziekenhuisgebruik ook sociale oorzaken. De stedelijke be-
volking maakte veel meer gebruik van ziekenhuizen en sanatoria dan de plattelandbewoners. Op het
platteland waren er minder ziekenhuizen, terwijl in de steden de zorgverlening door familie of buren
minder goed mogelijk was. Op het platteland was de bereidheid om naar een ziekenhuis te gaan min-
der dan in de stad. Patiënten met interne ziekten keken het daar liever eens aan, dan naar een zieken-
huis te moeten dat meestal ook nog in de stad lag.
De ziekenhuisbesturen en het ziekenhuispersoneel werkten steeds professioneler. Het aantal zieken-
huizen in de steden groeide. Gemeenten bouwden of moderniseerden sinds het einde van de negen-
tiende eeuw steeds meer ziekenhuizen. Tussen 1890 en 1920 werden veel confessionele ziekenhuizen
gesticht.
Naast de ziekenhuisverpleging werd ook de sanatoriumverpleging steeds meer als zwaar medisch risi-
co gezien. De tuberculosebestrijding nam na de eeuwwisseling een grote vlucht. Bedrust, frisse lucht
en goede voeding bleken de meeste kansen op herstel te geven. Deze eenvoudige voorzieningen kon-
den het beste geboden worden in sanatoria, niet in de vaak te kleine en bedompte woningen in de ste-
den. De verpleging in sanatoria werd door de inspanningen van de Kruisverenigingen en de Neder-
landse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose als medische noodzaak en sociale behoefte
gevoeld, maar was evenals de ziekenhuisverpleging voor de on- en minvermogende bevolking onbe-
taalbaar.6

Zware medische risico's en financiële toegankelijkheid
De financiering van sanatoriumverpleging, ziekenhuisverpleging en, in toenemende mate, het transport
van patiënten naar het hospitaal was een probleem. Deze investeringen konden niet worden terugver-
diend door kostendekkende verpleegtarieven. De meeste verpleegden waren on- of minvermogend,
maar ook de mensen met een inkomen vlak boven de welstandsgrens konden de dure eerste- of twee-
deklasverplegingstarieven niet betalen. De ziekenfondsen boden deze verstrekking nauwelijks of niet.7
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Zonder grote premieverhogingen konden zij hun pakketten niet uitbreiden. Dat was gezien de concur-
rentie tussen de fondsen niet mogelijk en werd sociaal onaanvaardbaar geacht. De ziektekostenverze-
keringen dekten deze risico's maar in beperkte mate.
De tekorten van de gemeentelijke instellingen werden voor het grootste deel gedekt door gemeentelij-
ke subsidies. Gemeentebesturen maakten tegen subsidiëring ook graag gebruik van de particuliere en
confessionele instellingen. Deze laatsten konden door religieus personeel tegen lagere tarieven wer-
ken.
De ziekenhuisverpleging en het ziekenvervoer voor on- en minvermogenden werden gesubsidieerd op
grond van de Armenwet, herzien in 1912. Om een deel van deze subsidies terug te krijgen hieven de
gemeenten inkomensafhankelijke bijdragen van de patiënten of van degenen die volgens deze Ar-
menwet in aanmerking kwamen voor verhaal, verwanten in rechte lijn tot broers en zusters toe.8 De
gemeenten waren vrij in het vaststellen in de hoogte van de eigen bijdrage, die kon oplopen tot 18% of
ƒ 1,75 per dag.9 De kosten van deze eigen bijdrages konden dus hoog oplopen en ondanks de subsidie-
regelingen bleef ziekenhuisverpleging voor veel mensen bijna onbetaalbaar.

Tabel 1.6.1

Het systeem werd niet alleen financieel als bezwaarlijk gezien. Katholieken en protestanten hadden
moeite met de door de gemeenten gesubsidieerde ziekenhuisverpleging. De gemeentebesturen lieten
na verwijzing door de directeur van de GGD opname toe in een door de gemeente gecontracteerd zie-
kenhuis. Daarbij werd niet of nauwelijks rekening gehouden met de zuil waartoe de patiënt behoorde,
maar wel met de laagste ligprijs en de snelste plaatsingsmogelijkheid. Vrije ziekenhuiskeuze was voor
de meeste gemeenten om financiële redenen niet aan de orde.10 Een katholieke vrouw kon worden op-
genomen in een diaconesseninrichting en een protestantse man in een katholiek gasthuis, maar daar-
voor hadden de zuilen geen eigen ziekenhuizen gesticht.
De scheiding tussen stad en platteland zorgde voor nog meer problemen. De afstand tot de stad maakte
het veel mensen moeilijk om in een stedelijk ziekenhuis te worden opgenomen. De behoefte aan zie-
kenhuisvoorzieningen en klinisch-specialistische zorg werd na de Eerste Wereldoorlog echter zo groot
dat ook voor het platteland de noodzaak tot ziekenhuiszorg onvermijdelijk werd.11 De groei van de
kosten van ziekentransport en ziekenhuisopname was voor het platteland door dit geografische schot
nog hoger dan voor de steden.
Zowel voor de stad als voor het platteland moesten de zware risico's van ziekenhuis- en sanatorium-
verpleging op een of andere manier worden gedekt. Dit zou op twee manieren kunnen: door een wet-
telijke regeling van de ziekenfondsverzekering of door vrijwillige aanvullingen op de vrijwillige zie-
kenfonds- en ziektekostenverzekeringen.

Wetgeving voor bijzondere ziektekosten?
De artsen, verenigd in hun NMG, toonden zich al in 1907 voorstander van een door wetgeving gere-
gelde verzekering van deze zware medische risico's. Zij wilden een efficiënte geneeskundige behan-
deling der verzekerden om het herstel der zieken zooveel mogelijk te bevorderen en het reconvales-
centietijdperk te bekorten.12

De overheid was daar nog lang niet aan toe. Talma repte er in zijn voorstellen niet over. Treub sprak in
zijn ziektewet van 1918 over het door de rijksoverheid oprichten van ziekenhuizen en sanatoria en het
afsluiten van contracten met gemeentelijke of particuliere instellingen, maar wilde niets vastleggen in
de ziekenfondsverzekering. Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging werden in 1920 voor de eerste maal
als een door de overheid te regelen verzekering erkend in de eerste ontwerpwet van de katholieke mi-
nister P.J.M. Aalberse.
De wet stelde erkenningseisen aan ziekenhuizen en sanatoria omdat de kwaliteit van de bestaande in-
stellingen veel te wensen overliet. Zij boden te weinig ruimte voor de te verwachten toestroom van
patiënten. Subsidie was dringend nodig om huisvesting, instrumentarium, personeel en ziekenvervoer
op een aanvaardbaar niveau te brengen. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werd dit als
voldoende beschouwd, maar op het platteland was de toestand van de intramurale voorzieningen be-
neden peil.
Het voorstel-Aalberse had een oplossing voor alle problemen met de ziekenfondsverzekering en de
verzekering van zware medische risico's kunnen zijn. Verzekerden zouden een volledig verstrekkin-
genpakket krijgen, voor de confessionele zuilen lonkte de vrije ziekenhuiskeuze en de ziekenhuisvoor-
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zieningen op het platteland zouden eindelijk op een verantwoord niveau worden gebracht. Helaas
haalde de wet evenals alle voorgangers de eindstreep van de Tweede Kamer niet.
Ziekenhuisverpleging was alleen mogelijk met overheidssubsidie, niet alleen voor de zorg zelf, maar
ook voor de bouw van nieuwe ziekenhuizen en sanatoria of de aanpassing van bestaande instellin-
gen.13 De Bond van Rotterdamse Ziekenfondsen wees er op dat de premie zonder bijdrage vier maal
hoger zou moeten worden dan de premie die de Rotterdamse fondsen in 1919 berekenden. Die zou 54
cent per week voor alleenstaanden en ƒ 1,89 voor een gezin met twee kinderen moeten worden.14 Sub-
sidiëring van deze verstrekkingen was echter door de economische recessie politiek onhaalbaar en
Aalberse trok zijn ziekenfondswetsontwerp in.15

Minister M. Slingenberg waagde in 1936 met een variant op het oude voorstel van Aalberse een nieu-
we poging om door ziekenfondsen en speciale verenigingen voor ziekenhuisverpleging de verpleging
in een ziekenhuis te regelen. Hij kreeg echter zoveel weerstand tegen zijn plannen dat ook deze poging
mislukte. Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging kwam tot het Ziekenfondsenbesluit van 1941 niet meer
in wetsvoorstellen voor. Aanvulling op de collectieve ziekenfonds- en ziektekostenarrangementen
werd niet door de rijksoverheid geboden. De oplossing moest van een andere kant komen.

Ziekenhuisverpleging aanvullend verzekerd
Andere partijen dan de landelijke overheid wierpen zich op als behartigers van de belangen van de
ziekenfonds- en ziektekostenverzekerden. Het particulier initiatief in de vorm van ziekenfondsen,
Kruisverenigingen en andere bij de verzekering van de gezondsheidszorg betrokken partijen ontwik-
kelde, vaak in samenwerking met gemeentebesturen, twee verzekeringsvormen voor de kosten van de
ziekenhuisverpleging: de verzekering tegen de kosten van verhaal volgens de Armenwet en de verze-
kering, geboden door ziekenhuisverplegingsverenigingen.
De verzekering tegen verhaalskosten werd in de steden geboden. De ziekenfondsen in steden als
Haarlem en Utrecht sloten na 1925 contracten met de gemeentebesturen waarbij de ziekenfondsen, al
of niet met een gemeentelijke subsidie, ziekenfonds- én particulier verzekerden onder een door de ge-
meente vastgestelde welstandsgrens verzekerden tegen een aanvullende premie voor het verhaal.16 De-
ze verzekeringen dekten niet alleen het verhaal in verband met ziekenhuisverpleging, maar ook voor
sanatoriumverpleging en kinderuitzending.
Deze verzekeringen bleken voor de ziekenfondsen en de gemeenten aantrekkelijk. De gemeenten had-
den er baat bij dat de kassen van de gemeentelijke armbesturen werden ontlast. De ziekenfondsen
konden hun verzekerden een uitgebreider pakket bieden en de verzekeringen bleken daardoor flinke
ledentrekkers.
De tweede verzekering, die van de ziekenhuisverplegingsverenigingen, werd vooral populair op het
platteland en bij de zuilen. De vroegst geregistreerde vereniging was het Hospitaalfonds uit Urk van
1904. 17 De ziekenhuisverplegingsverzekering bereikte het toppunt van haar bloei in 1940, voor de in-
voering van de ziekenhuisverpleging als verstrekking bij de verplichte verzekering volgens het Zie-
kenfondsenbesluit in 1941. 2.167.392 van de 8.923.245 Nederlanders waren toen verzekerd bij 675
verenigingen.18 Het Ziekenfondsenbesluit betekende de nekslag voor deze instellingen, waarvan velen
niet overleefden of moesten omschakelen naar de ziektekostenverzekering als schadeverzekering.
Een ziekenhuisverplegingsvereniging werd omschreven als een vereniging tot wederkerige verzeke-
ring of waarborg, die zich ten doel stelt hare verzekerden door onderlinge samenwerking tegemoet te
komen in de geldelijke gevolgen van medisch noodzakelijke ziekenhuisverpleging.19 Als onderlinge in-
stellingen vielen zij volgens de Wet van 22 april 1855 niet onder overheidstoezicht.20 De verzekering
die door deze verenigingen geboden werd was een bijzonder gespecialiseerd produkt. Zij werd be-
schouwd als een ziektekostenverzekering op onderlinge grondslag, zonder toepassing van een wel-
standsgrens en toegankelijk voor ziekenfonds- en ziektekostenverzekerden.21 Het was een risicoverze-
kering zonder winstoogmerk. Premiedifferentiatie voor opname in verschillende ziekenhuisklassen
werd wel toegepast.22 Vrije artsenkeuze en vrije ziekenhuiskeuze waren gegarandeerd.23 De zieken-
huisverplegingsverenigingen waren in 1940 in vier categorieën te verdelen:
• degenen die uitsluitend tegen de risico's van ziekenhuisverpleging verzekerden. Zij hieven een

weekpremie van 11 tot 15 cent per gezin.
• de verenigingen die één premie hieven voor de verzekering tegen de kosten van verpleging en

operaties. De premies bij deze verenigingen liepen, afhankelijk van de klasse, van 16 tot 45 cent.
De vergoedingen voor de operatiekosten varieerden van vijftig tot honderden guldens. Soms werd
een percentage van 50 tot 75 vergoed.

• de instellingen die een aparte premie hieven voor operatiekosten.



-4-

• veel kleine verenigingen in Friesland en Drenthe berekenden geen weekpremie, maar gingen uit
van het omslagstelsel. De besturen sloegen de kosten hoofdelijk om en gingen dan een paar keer
per jaar met de pet bij de leden rond.

Tabel 1.6.1 (bron: CBS, De verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging in Nederland op 1
januari 1940, 15)

De duur van de vergoeding voor verpleging liep sterk uiteen. In Noord-Nederland was deze korter dan
in de rest van het land. 65 van de 80 Friese verenigingen vergoedden niet langer dan een maand, soms
tot maximaal drie weken. De norm voor de gemiddelde landelijke verpleegduur was zes weken.24

De meeste verenigingen, 392, vergoedden aan 1.409.240 verzekerden de kosten van ziekenhuisopna-
me, inclusief operatie en specialistische zorg. Zij waren geconcentreerd in provincies als Friesland,
Zeeland en Overijssel, waar geen academische ziekenhuizen waren. In deze ziekenhuizen werd name-
lijk gratis geopereerd.
Ziekenvervoer was in 1940 door de ziekenhuisverplegingsverenigingen ook redelijk gedekt. 493 vere-
nigingen vergoedden vervoer voor 1.703.516 leden. Dit betrof zowel de kosten van ambulancevervoer
als die van het treinkaartje voor een tocht naar het ziekenhuis voor klinisch-specialistisch onderzoek,
al of niet vergezeld door verzorgers.25

De ziekenhuisverplegingsverenigingen boden een oplossing voor de steken die de landelijke overheid
liet liggen. Het waren hoofdzakelijk plaatselijke verenigingen, vooral aktief op het platteland.26 De be-
volking kon daar nu een beroep doen op ziekenhuisvoorzieningen, zonder aan te moeten kloppen bij
de armenkas van de diakonie of de gemeente. De verenigingen hadden een sociaal karakter. Zij wer-
den vaak opgezet door plaatselijke notabelen in overleg met het gemeentebestuur. De gezinspremie
kon door gemeentelijke subsidies zo laag zijn dat ook armere arbeidersgezinnen lid konden worden.
Verenigingen konden soms hele dorpen verzekeren.

Tabel 1.6.3 (bron: CBS, De verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging in Nederland op 1
januari 1940, 7)

De verenigingen leken succesvol door de aantallen verzekerden, maar de effectiviteit van de zieken-
huisverplegingsverzekering was niet zo groot. De dekking, verzorgd door de verenigingen was vaak
niet volledig en niet gestandaardiseerd.27 Het aandeel in de landelijke ziekenhuiskosten, dat de vereni-
gingen kort voor 1939 voor hun rekening nam was niet hoog: ƒ 2.500.000 tot ƒ 3.000.000 of vijf pro-
cent.28 De gemeentekassen werden door hun activiteiten wel ontlast, maar droegen door subsidie aan
de verenigingen indirect toch weer aan de ziekenhuisverpleging bij. De waarde van de verenigingen
lag dus niet in de effectiviteit van de verzekering, maar betrof veel meer de behartiging van de belan-
gen van de grote aantallen verzekerden zelf. 39% van de Nederlanders was bij een instelling voor zie-
kenhuisverpleging verzekerd. 29 Zij hoefden immers niet of minder snel een beroep te doen op de ge-
meentelijke of kerkelijke armbesturen en ziekenhuisverpleging kwam binnen ieders geografische en
financiële bereik.

Kruiswerk, ziekenfonds en ziekenhuisverplegingsverzekering
De Kruisverenigingen hadden een belangrijk aandeel bij de oprichting en het werk van de instellingen.
Het Groene Kruis begon al in 1909 met een ziekenhuisverplegingsfonds als onderafdeling in het Gro-
ningse Onstwedde.30 Deze Kruisvereniging, niet gebonden aan een confessionele zuil, was vooral in
Groningen met 12 verenigingen actief. Het Groene Kruis had ook ziekenhuisverplegingsafdelingen in
Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland. De plaatselijke afdelingen van deze kruisorganisatie beslisten
zelf over het verzorgen van de ziekenhuisverplegingsverzekering.
Het katholieke Wit-Gele Kruis organiseerde deze verzekering grootschalig, in tegenstelling tot zijn
neutrale pendant. De katholieke kruisorganisaties gingen ervan uit dat de verzekering van ziekenhuis-
verpleging, passend in de volksmentaliteit, uitermate geschikt was voor propaganda. 31 De lokale of re-
gionale Wit-Gele Kruisverenigingen, zoals in Schiedam en Breda, sloten voor 1928 collectieve con-
tracten met verzekeringsmaatschappijen voor de herverzekering van hun leden.
In 1928 zag de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis, de landelijke koepel, brood in een centraal
bureau voor heel Nederland. Het risico van deze landelijke verzekering zou niet ten laste van de Fede-
ratie moeten komen, maar op rekening van de Wit-Gele Kruisleden zelf. Na vijf jaar vergaderen en
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bedenken werd op 1 juli 1933 de Onderlinge Nationale R.K. Vereniging tegen de kosten van Zieken-
huisverpleging en operatie opgericht, de ONVZ.
Rooms-Katholiek Nederland kon zich bij de ONVZ voor tien cent per volwassene per week verzeke-
ren voor operatieve zorg en 42 dagen per opname oftewel voor ƒ 6 per dag ziekenhuisverpleging. Men
was vrij in de keuze voor een ziekenhuis, het liefste katholiek. Voor kroostrijke gezinnen was de ver-
zekering een uitkomst. Zij betaalden voor maximaal drie kinderen premie. De ONVZ werd een succes,
in 1939 waren meer dan 80.000 betalende verzekerden aangesloten.32 De ONVZ was op het platteland
aktief, niet in de steden.33

De katholieke zuil had met de ONVZ voorzien in de eigen centraal geregelde onderlinge ziekenhuis-
verplegingsverzekering. Zij vulde hiermee de door het Wit-Gele Kruis verstrekte gezondheidszorg
met financiering van het zware risico van de ziekenhuisverpleging aan en verschafte haar leden de
mogelijkheid om de door de gemeenten voorgeschreven ziekenhuisopname te vervangen door opname
in een instelling van de eigen zuil. De katholieken waren echter niet verplicht zich uitsluitend bij de
ONVZ te verzekeren. Velen waren ook nog 1940 lid van tientallen plaatselijke roomse ziekenhuisver-
plegingsverenigingen.
De Kruisverenigingen hadden niet het alleenrecht tot het instellen van de ziekenhuisverplegingsverze-
kering. Veel ziekenfondsen beschouwden de ziekenhuisverpleging als hun terrein, maar zij konden dit
door de beperkte marge in de ziekenfondspremie niet aan hun verzekerden als basisverstrekking bie-
den. De ziekenhuisverpleging werd ook nooit opgenomen in de collectieve overeenkomsten, die in de
steden tussen de NMG, de NMP en de ziekenfondsen werden gesloten. Deze overeenkomsten waren
opgezet om de concurrentie tussen de artsen, de apothekers en de ziekenfondsen uit te schakelen, de
honoraria te regelen en de premie voor alle fondsen gelijk te stellen.34 Bij de onderhandelingen over
deze contracten bleek dat de speelruimte voor de introduktie van nieuwe verstrekkingen als polikli-
nisch-specialistische hulp, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en andere paramedische verstrekkingen
beperkt was, laat staan dat geldverslindende zorg als ziekenhuisverpleging bespreekbaar was.
Ziekenfondsbesturen besloten vaak tot de oprichting van een ziekenhuisverplegingsvereniging, die
door een persoonlijke unie van de bestuursleden met het fonds verbonden was. De huisartsen, apothe-
kers en verzekerdenvertegenwoordigers uit de besturen van de Maatschappijfondsen werkten regel-
matig samen met de specialisten uit het werkgebied om op deze manier ziekenhuisverpleging en kli-
nisch-specialistische zorg aan ziekenfondsverzekerden en de mensen met een inkomen boven de
welstandsgrens te kunnen bieden. Grote verenigingen waren Algemeene Vereeniging voor Zieken-
huisverpleging en Specialistenhulp "Voorzorg" van het fonds Algemeen Ziekenfonds Den Helder en
Omstreken, de Stichting Ziekenhuisverpleging van het Maatschappijfonds Amersfoort en Omstreken
uit 1931.
Directiefondsen, bedrijfsziekenfondsen en Maatschappijfondsen werkten soms samen in een zieken-
huisverplegingsfonds. De Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds, het SUZ, werd in 1934
opgericht door het Utrechtse Maatschappijfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte. Het plaatselijke katho-
lieke onderling beheerde fonds Liduina en de directiefondsen vonden deze instelling door de onbe-
perkte ligduur per opname, vrije keuze van ziekenhuis en volledige specialistische hulp zo aantrekke-
lijk dat zij met het SUZ-bestuur overeenkomsten sloten. Tegen een premie van acht cent per week
voor volwassenen en twee cent voor kinderen deed het grootste deel van de Utrechtse bevolking in
1936 een beroep zelfgefinancierde ziekenhuisverpleging met volledige verzorging naar eigen keuze.
Dit Utrechtse model was uniek.
De oprichting van ziekenhuisverplegingsverenigingen door Kruisverenigingen en ziekenfondsen werd
gemotiveerd door de behartiging van de belangen van de leden en de verzekerden: het bieden van de
verzekering van zware medische risico's als alternatief voor subsidiëring door de gemeentelijke ar-
menkassen. De door hen verzorgde verzekering dekte maar een beperkt deel van de markt. Deze werd
grotendeels voorzien door plaatselijke verenigingen, die in grootte varieerden van een paar honderd tot
meer dan 5.000 verzekerden.35 De markt was commercieel versnipperd, maar deze instellingen bleken
wel in staat tot collectieve behartiging van de verenigingsbelangen op regionaal en landelijk niveau: in
provinciale bonden en in de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland.

Eenheid in verscheidenheid; collectief optreden door de ziekenhuisverplegingsverenigingen
Hoewel groot in aantal, verschillend in ledental en in zuilideologie, waren de ziekenhuisverplegings-
verenigingen in wezen hetzelfde: onderlinge verenigingen die hetzelfde produkt boden. Zij waren niet-
winstbeogend, hadden geen commercieel karakter en beconcurreerden elkaar niet. Dit vergemakke-
lijkte het oprichten van regionale en landelijke koepelorganisaties voor collectieve belangenbeharti-
ging bij het ontwikkelen van het verzekeringsprodukt, het uitvaardigen van richtlijnen, reservevor-
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ming, het uitwisselen van informatie en het onderhouden van contacten met andere organisaties, met
de gemeentebesturen en de rijksoverheid.
De verenigingen in de noordelijke provincies waren georganiseerd in de Federatie van Vereenigingen
voor Ziekenhuisverpleging in de provincie Friesland, de Bond van Vereenigingen voor Ziekenhuis-
verplegingen in Groningen, de Bond van Vereenigingen in Drenthe en de Federatie van Ziekenhuis-
verplegingsvereenigingen in Noord-Holland benoorden 't IJ. Zij werden opgericht in de periode 1925-
1927. Landelijk werd na 1925 de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Neder-
land, de FVVZ, aktief.

Tabel 1.6.4 (bron: CBS, De verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging in Nederland op 1
januari 1940, 10)

Deze Federatie werd op 16 september 1925 opgericht op initiatief van J.J. Klaver en J. v.d. Beek,
voormannen van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging voor de gemeenten Leiderdorp en Zoe-
terwoude.36 Een van de grootste administratieve problemen voor de gemeentelijk werkende verenigin-
gen was het verhuizen van de verzekerden. Klaver en Van Beek wilden dit oplossen door in collectief
verband elkaars leden over te laten nemen.37

Het idee sloeg aan. 25 verenigingen besloten samen te gaan in dit administratief samenwerkingsver-
band en werden op 22 januari 1926 gevolgd door de zes verenigingen van de Katwijkse Bond van
Ziekenhuisverplegingsvereenigingen "Hollandia". C. Stolk, administrateur van het Wassenaarse Zie-
kenzorg, werd voorzitter en H. Nieuwenhuysen, onderwijzer in Zegwaard, tweede voorzitter. J.W.
Buijze trad in 1928 aan als secretaris-penningmeester. Stolk, Buijze en Nieuwenhuysen werden de
voortrekkers van de Federatie en van de landelijke belangenbehartiging van de ziekenhuisverplegings-
verenigingen. De FVVZ was succesvol: op 31 december 1929 behartigde zij de belangen van 96 vere-
nigingen met 260.500 verzekerden. Op haar hoogtepunt in 1941, vlak voor de invoering van het Zie-
kenfondsenbesluit, waren 311 verenigingen aangesloten met 1.107.500 verzekerden.38

De FVVZ profileerde zich als neutrale vereniging, niet gekoppeld aan een zuil. Iedere gezindte moest
van de verenigingen van de Federatie gebruik kunnen maken wijl allen dezelfde plichten hebben te
vervullen, dezelfde rechten ontvangen en geen zaken behandeld worden, die met eenige geestelijke
stroming verband hebben.39 Iedereen moest zich op het terrein van de ziekenhuisverpleging naar eigen
beginsel kunnen gedragen. Als mensen toch voor een katholieke of christelijke vereniging kozen, dan
moesten zij lid worden van de ONVZ of een andere vereniging.
Het takenpakket van de FVVZ, oorspronkelijk beperkt tot ledenadministratie, ontwikkelde zich divers.
Behalve de onbeperkte verplichte overschrijving van verzekerden bood zij haar leden vrijwillige con-
trole op de boekhouding en de administratie, actuariële statistische ondersteuning, een corresponden-
tieblad als vakblad en het Advies-bureau voor het onderling uitwisselen van ervaringen, voorlichting
op de terreinen van de Raden van Arbeid, besmettelijke ziekten, aansprakelijkheidskwesties, premie-
berekening en reglementszaken. 40 De FVVZ probeerde nieuwe verenigingen van de grond te krijgen,
bemiddelde bij onderlinge geschillen, onderhield banden met instellingen op het gebied van de ge-
zondheidszorg als de ziekenfondsorganisaties en het Groene Kruis en probeerde voet aan de grond te
krijgen bij het overheidsbeleid voor ziekenhuis- en ziekenfondswetgeving.
Het Federatiebestuur slaagde niet in het vormen van een landelijk reservefonds voor de ziekenhuisver-
plegingsverzekering. Stolk pleitte in 1930 vurig voor de instelling van een Algemeen Reservefonds als
buffer voor slechte tijden, mislukte premiecalculaties en onhandig gevoerde boekhoudingen door
amateuristische verenigingsbesturen.41 De verenigingen waren verplicht om zelf reserves aan te leggen
maar hij, Nieuwenhuysen en Buijse hadden al een paar keer meegemaakt dat de instellingen door pre-
miewanbetaling en teveel ziekenhuisopnames in de problemen waren gekomen. Door de werkloosheid
konden veel leden niet altijd aan hun premieplicht voldoen, maar de verenigingen werden wel aan hun
uitkeringsplichten gehouden.42

A. Venverloo, voorzitter van de Sliedrechtse vereniging Ziekenhulp, maakte duidelijk dat dit gezien de
zelfstandigheid van de leden niet paste in het kader van de reglementaire verhouding tussen Federatie
en de plaatselijke vereenigingen.43 De FVVZ deed op alle fronten prima haar werk, maar een reserve-
fonds tastte de zelfstandigheid van de instellingen te veel aan. Hij zag niet in dat zij tot grotere financ i-
ele bijdrages gedwongen konden worden dan de reguliere Federatiecontributie. Venverloo kreeg ge-
lijk. Het voorstel werd tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 1935 zonder veel discussie naar
de prullenmand verwezen.44 De aanwezigen zagen meer in self-help  op dorpsniveau dan in een deug-
delijke actuariële bedrijfsvoering. De ziekenhuisverplegingsverzekering had nog een lange weg te
gaan voor het een professionele bedrijfstak zou zijn.
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Ondanks deze mislukking deed de FVVZ goed werk als belangenbehartiger, op administratief en or-
ganisatorisch gebied, bij de contacten met andere organisaties en zij had een belangrijke functie bij de
ontwikkeling van de verzekering van dat andere zware medische risico, de sanatoriumverpleging.

De sanatoriumverpleging aanvullend verzekerd
Van een verzekering tegen de kosten van sanatoriumkosten was in 1933 nog geen sprake, maar de be-
hoefte was groot. Kruisverenigingen, ziekenhuisverplegingsverenigingen, ziekenfondsen en de over-
heid erkenden de noodzaak. De overheid bleek echter niet in staat om een wettelijke regeling te tref-
fen. Het ziekenfondswetsontwerp-Slingenberg voorzag wel in sanatoriumverpleging, maar dat werd in
1936 van de politieke agenda gehaald. Het initiatief moest dus door de andere partijen worden geno-
men.
De tuberculosebestrijding werd uitgevoerd door provinciale verenigingen en de kruiswerkorganisaties.
De voorzet tot een financiële regeling van de kosten werd dan ook gegeven door een directeur van het
Gronings consultatiebureau, de arts F. Tijdens. Tijdens ontvouwde zijn ideeën op de jaarvergadering
van de FVVZ van 22 april 1933. 45

De sanatoriumverzekering moest een Onderlinge-Tuberculose-Risico-Verzekering zijn met volledige
toegankelijkheid zonder welstandsgrens, gelijk de ziekenhuisverplegingsverzekering. 46 De verzekering
moest uitgaan van het particulier initiatief, niet van de overheid. Rijkssubsidie zou de noodzakelijke
vrijheid van het particulier initiatief van de neutrale, onderlinge solidariteitsgedachte te veel beperken.
De kruisverenigingen hadden al op beperkte schaal met een dergelijke verzekering geëxperimenteerd.
Daarbij was gebleken dat alleen een landelijke verzekering, gedragen door alle betrokken partijen, fi-
nancieel levensvatbaar zou zijn en een adequaat pakket kon bieden. Het ging bij deze verzekering niet
alleen om de dekking van de kosten van de verpleging, maar ook om de financiering van voorlichting,
entingscampagnes, consultatiebureau's en alles wat met de tuberculosebestrijding te maken had: de
profylaxe. De premiebepaling moest dus op de kosten van de verpleging en de profylaxe worden geba-
seerd.
Tijdens had succes. Hij werd voor zijn onderlinge verzekering gesteund door de ziekenhuisverple-
gingsorganisaties, de Zuid-Hollandsche Vereeniging 'Het Groene Kruis', de Z.H.-Vereeniging tot be-
strijding der T.B.C. en de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding van de T.B.C., de NCV.
De Zuid-Hollandse vereniging en de NCV installeerden in 1934 twee studiecommissies. Na een jaar
onderhandelen was men het eens over de organisatievorm, premieberekening en dekking. Op 6 februa-
ri 1936 werd door een groot aantal gezondheidszorgorganisaties de Stichting tot verzekering tegen de
kosten van Sanatoriumverpleging, VSV, opgericht.47

De VSV was een zelfstandige organisatie waar ziekenfondsen, ziekenhuisverplegingsverenigingen,
kruisverenigingen en andere instellingen, actief op het terrein van de gezondheidszorg hun leden tegen
de kosten van sanatoriumverpleging konden verzekeren. De NCV kreeg een deel van de premieop-
brengst voor de financiering van de tuberculosebestrijding.
De verzekerde had tegen betaling van een premie van zes cent per week voor een gezin, na een wacht-
tijd van 26 weken, een uitkering van ƒ 1,50 per dag. Dit was geen kostendekkende uitkering, want de
gemiddelde verpleegprijs lag tussen de ƒ 2,75 en ƒ 3,-- per dag.48 De verzekering werd beschouwd als
aanvullende verzekering. De tuberculoselijder en zijn of haar verwanten moesten de uitkering zelf
aanvullen, een beroep doen op de Armenwet of proberen in aanmerking te komen voor subsidies van
de provincie of het Koningin Emmafonds. Volledige vergoeding van de verpleging was zonder hogere
premies niet mogelijk en zou de verzekering voor on- en minvermogenden niet meer toegankelijk zijn.
De studiecommissies moesten kiezen tussen volledige dekking voor een beperkte verpleegduur of voor
beperkte dekking voor de volledige verpleegduur. De voorkeur ging uit naar het laatste.
Een tuberculosepatiënt die bij de VSV verzekerd was, werd door het Districts-Consultatiebureau en de
plaatselijke tbc-vereniging naar een erkend sanatorium verwezen. De bij de VSV aangesloten vereni-
gingen zorgden voor de administratie, de propaganda en de inning. Het functioneren van de VSV hing
dus af van de inzet van deze instellingen en hun koepelorganisaties. Voor de landelijke en provinciale
kruiswerkverenigingen was de tuberculosebestrijding een hoofdtaak en zij spanden zich in om ook de
verzekering ervan te optimaliseren.49

De ONVZ van het Wit-Gele Kruis sloot zich in 1938 bij de VSV aan, waardoor katholieken zich tegen
alle zware medische risico's konden verzekeren.50 De aansluiting van de ziekenhuisverplegingsvereni-
gingen verliep stroever. De aanmelding van verenigingen van de Landelijke Federatie was afhankelijk
van de beslissingen van de verenigingsbesturen en kon niet worden afgedwongen door het landelijk
bestuur. De Groningse federatie vond dat de sanatoriumverzekering een taak was voor het Groene
Kruis en niet voor de ziekenhuisverplegingsverzekering. De Provinciale Groningse Vereniging "Het
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Groene Kruis" richtte daarom in 1937 een eigen Stichting Onderlinge Sanatoriumverzekering, OSV,
op.51

De VSV kreeg in het begin commentaar van de artsenkoepel NMG. C. Eggink, als voorzitter van de
Huisartsen Commissie de belangrijkste ziekenfondsspecialist bij de artsen, vond de verzekering veel te
duur en voor de Maatschappijfondsen geen nut hebben.52 Hij zag de combinatie van ziekenhuisverple-
gingsverenigingen met sanatoriumverpleging juist als concurrenten van de Maatschappijfondsen, maar
onder het motto beter samen verdronken dan alleen de vijand op de wal stelde hij voor om de NMG-
fondsen toch toestemming te geven lid te worden van de VSV. Een eigen sanatoriumverzekering was
onhaalbaar. Een paar Maatschappijfondsen maakten van de VSV gebruik.
Ondanks de steun van alle landelijke en provinciale koepels van organisaties uit de gezondheidszorg,
de betaalbare premies en de volledige toegankelijkheid kwam de VSV maar moeizaam uit de start-
blokken. Het boekjaar 1939 werd afgesloten met 9.553 verzekerden en 21 aangesloten instellingen.53

De premie-inkomsten beliepen ƒ 6.248,32 en voor 2.716 ligdagen werd ƒ 3.911,50 uitgekeerd. De
grootste zwakheid van de VSV was haar karakter als herverzekeringsinstelling.54 De door haar gebo-
den ziektekostenverzekering was alleen levensvatbaar als deze als directe verzekering werd geleverd,
maar noch de ziekenfondsen, noch de ziekenhuisverplegingsverenigingen zagen daar brood in. De ri-
sico's waren te hoog door de lange verpleegduur in de sanatoria.
Het bestuur van de VSV, samengesteld uit afgevaardigden van de betrokken koepelorganisaties, ver-
gaderde op 4 september 1940 over de problemen. Opheffing van de verzekering was niet aan de orde,
omdat overheidssubsidie voor de sanatoriumverpleging gezien de oorlogstijd werd uitgesloten. De
beste oplossing werd gezien in de werving van collectiviteiten, zoals de koppeling van het lidmaat-
schap van een kruisvereniging aan de sanatoriumverzekering. Dit kwam na 1941 in een stroomver-
snelling door de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als het gevolg van het Zieken-
fondsenbesluit.55 De VSV werd aangewezen als dè herverzekeraar voor de sanatoriumkosten van alle
Nederlandse ziekenfondsen. De VSV accepteerde na 1941 ook individuele, particulier verzekerden.
De VSV was een uniek initiatief in de geschiedenis van de belangenbehartiging van de zorgverzeke-
ring. De instelling werd gedragen door alle koepelorganisaties die bij de gezondheidszorg betrokken
waren. Het succes was echter gering. De leden van deze organisaties toonden weinig enthousiasme, de
dekking was niet volledig en het pakket bleek met één verzekering te beperkt. De overlevingskansen
leken met de invoering van sanatoriumverpleging in het kader van het Ziekenfondsenbesluit uiterst
beperkt. De VSV en OSV werden daarom samengevoegd tot de Stichting Nederlandse Sanatoriumver-
zekering, NSV.

Belangenbehartiging bij de verzekering van zware medische risico's; een evaluatie
De verzekering tegen zware medische risico's ontwikkelde zich na 1914 als een bestel van onderlinge
verzekeringen tegen de kosten van sanatoriumverpleging, ziekenhuisverpleging, ziekenvervoer en kli-
nisch-specialistische hulp. Dit waren aanvullende verzekeringen op de ziekenfonds- en particuliere
ziektekostenverzekering.
De sanatoriumverzekering was een laat initiatief, gedragen door alle betrokken koepels van belangen-
behartigingsorganisatie in de gezondheidszorg, waarvan de effectiviteit door de weerspannigheid van
de leden van deze organisaties echter beperkt bleef.
De ziekenhuisverplegingsverzekering was van deze ziektekostenverzekeringen de belangrijkste. De
verzekering bestond in twee varianten: als aanvullende verzekering op de kosten van verhaal voor zie-
kenhuisverpleging volgens de armenwet en als ziektekostenverzekering, uitgevoerd door lokale vere-
nigingen. Het belangrijkste werkgebied van deze verzekering werd gevormd door het platteland in het
noorden, midden en westen en enkele grotere steden. De belangenbehartiging bij de verzekering tegen
ziekenhuisverpleging ontwikkelde zich niet via de in Nederland gebruikelijke principes van de verzui-
ling, maar naar regio. In Friesland, Groningen en Drenthe waren twee federaties en een bond van zie-
kenhuisverenigingen actief.
De Landelijke Federatie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen, de grootste koepel, spande zich in de
verzekering in de rest van Nederland te verbreiden en bestaande verenigingen onder haar paraplu te
brengen. De federatie als organisatievorm was voor deze instelling zowel haar kracht als haar zwak-
heid. De losse structuur maakte het voor de lokale, in zich zelf gekeerde verenigingen aantrekkelijk
om zich bij dit landelijk machtsblok aan te sluiten, maar kon de professionele ontwikkeling van de
ziekenhuisverplegingsverzekering verzwakken. Hoe effectief was deze Landelijke Federatie als belan-
genorganisatie?
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