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1.7 Belangenbehartiging bij de ziekenhuisverplegingsverzekering; de Federatie van Vereenigin-
gen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland

De koepelvorming bij de ziekenhuisverplegingsverenigingen ontwikkelde zich vanaf 1925 in een tijd
waarin het ziekenfondsbestel in rep en roer was. De overheid spande zich in voor ziekenfondswetge-
ving, terwijl de onderling beheerde ziekenfondsen, de NMG en de vakbonden in een verwoede ideolo-
gische en concurrentiestrijd waren gewikkeld.
De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland had in deze periode drie ta-
ken: de interne belangenbehartiging, het verwerven van erkenning voor de door haar leden geboden
ziekenhuisverplegingsverzekering en de externe belangenbehartiging naar overheid en maatschappij.
Zij kreeg daarbij harde noten te kraken.

De FVVZ als administratief-organisatorische koepel
De FVVZ leverde de leden administratieve ondersteuning door middel van het Advies-bureau en de
Commissie voor de Statistiek.
Het Advies-bureau hielp de verenigingen bij het voeren van hun boekhouding en gaf juridische onder-
steuning. Dit betrof het beoordelen van de reglementen, bemiddeling bij geschillen met specialisten en
ziekenhuizen en het adviseren bij ongevalsrisico en verhaalsmogelijkheden. De uitkering aan militai-
ren die tijdens de mobilisatie van 1940-1941 in het ziekenhuis terecht kwamen leverde voor de afde-
ling verhaalszaken overwerk aan verhaal op de overheid. 1 Dit leverde genoeg werk op om een fulltime
juridisch adviseur aan te stellen.
De Commissie voor de Statistiek leverde vanaf 1929 een schat aan cumulatieve gegevens voor contri-
buties en uitkeringen, keuringen, wachttijden, medische controles, ziekenvervoer, opnames, zieken-
vervoer, operaties, röntgenfoto's en specialistenkosten. De validiteit van deze gegevens moest helaas
met een korreltje zout worden genomen. De Commissie, geleid door Stolk, beklaagde zich ieder jaar
dat sommige verenigingsbesturen nalatig bleven, hun data als supergeheim beschouwden of het ver-
strekken van finantieele gegevens niet noodig achten.2 De losse federatiestructuur en de zelfstandig-
heid van de verenigingen wreekte zich ook hier.
Het Federatiebestuur probeerde de decentrale, soms ietwat anarchistische neigingen van de vereni-
gingsbesturen te temperen en de nadelen van het losse verband weg te nemen door het faciliteren van
Streekverbanden. Verenigingen konden zich binnen Federatieverband aaneensluiten in een Streekver-
band. Collega-bonden van ziekenhuisverplegingsverenigingen konden zich als Streekverband bij de
FVVZ aansluiten. De verenigingen zouden misschien in Streekverband wel kunnen samenwerken op
die gebieden, waar het op landelijk niveau niet lukte.3 De verenigingen konden in streekverband reser-
vekassen opbouwen, operatiekassen vullen en gemeenschappelijk controlerend geneesheren aanstel-
len. 4 Het succes of mislukken van de Streekverbanden hing net als op het landelijk niveau van de
FVVZ af van de wensen van de verenigingsbesturen. In 1940 dwarsboomden enkele verenigingen op
Goeree en Overflakkee nog de vorming van een eilandelijk verband. 5

Het eerste Streekverband werd in 1929 gevormd door elf verenigingen in de regio Dordrecht, het
tweede in 1930 door Oost-Gelderland, in 1932 gevolgd door Hoeksche Waard, Amstelland en Om-
streken, Utrecht, Westland en Overijssel. De eerste fusie met een andere ziekenhuisverplegingsbond
was in 1933, toen de Federatie van Vereenigingen voor vrije ZiekenHuisverpleging in Noord-Holland
in de landelijke FVVZ opging als Streekverband "Noord-Holland benoorden het IJ". Op het hoogte-
punt van de bloei van de FVVZ waren er zeventien streekverbanden in Zuid- en Noord-Holland, Ge l-
derland, Utrecht en Overijssel. 6

De Streekverbanden waren behoorlijk actief. De bereidheid tot de vorming van reservekassen bleek op
regionaal niveau inderdaad aanwezig, waardoor financiële problemen met slechtdraaiende verenigin-
gen beter konden worden ondervangen.7 De verbanden onderhandelden met plaatselijke en regionale
specialistenverenigingen over contracten en tarieven, stelden gemeenschappelijke kassen in voor ope-
ratievergoedingen en voor vergoeding van klinisch-specialistische zorg en probeerden de ziekenhuista-
rieven te beïnvloeden.8 De Streekverbanden slaagden er niet in om overeenkomsten voor ziekenhuis-
verpleging af te sluiten, hoewel de behoefte aan een grondtarief voor ziekenhuisverpleging, verband
houdende met de voor iedere plaats verschillende kosten per ligdag en uniforme verpleegtijd groot
was.9

De Streekverbanden voorzagen ook in de behoefte aan medisch controleurs. Op de Algemene Federa-
tievergadering van 26 april 1930 werd het landelijk bestuur uitgenodigd tot het instellen van een ge-
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meenschappelijke geneeskundige controle.10 Medische controle betekende voor de verenigingen voor
ziekenhuisverpleging de controle op de noodzaak van een ziekenhuisopname en de redelijkheid van de
duur van de verpleging. Het aantal opnames steeg snel, vooral op het platteland, het belangrijkste
werkgebied van de Federatieverenigingen. Artsen hadden de neiging de verpleegduur van hun patiën-
ten nodeloos te verlengen door hen te lang te laten uitzieken en dat joeg de verenigingen op kosten. 11

Medische controles konden ook de mogelijkheid tot verhaal vergroten en dat was altijd nuttig, vooral
gezien de soms wankele financiële positie van sommige verenigingen. 12

Tabel 1.7.1

Stolk pleitte voor plaatsing van de geneeskundige controle binnen het Streekverband, omdat dit ge-
makkelijker een overeenkomst met een arts in de regio kon sluiten, die dan alle controlewerk op uni-
forme wijze kon afwerken.13 De kwaliteit van het toezicht op de controles was gewaarborgd doordat
de FVVZ als rechtspersoon de verantwoordelijkheid voor de Streekverbanden behield. Deze construc-
tie bleek te werken. In 1935 hadden de Streekverbanden overeenkomsten met 23 controleurs.14 In 1940
werden 16.077 opnames gecontroleerd van 24.867 patiënten met totaal 449.592 ligdagen. 15

De FVVZ voorzag als koepelorganisatie voor administratief-organisatorische zaken met haar advies-
bureau en statistiekcommissie in de behoefte aan ondersteuning van de neutrale ziekenhuisverple-
gingsverenigingen. De federatieve structuur met landelijk bureau, streekverbanden en plaatselijke ver-
enigingen maakte de samenwerking van de vaak kleine verenigingen in een groter verband mogelijk,
maar deze kracht was tevens haar zwakheid. De zelfstandigheid van de verenigingen maakte het op-
leggen van bindende richtlijnen en de ontwikkeling van een uniforme ziekenhuisverplegingsverzeke-
ring onmogelijk. De kracht waarmee de FVVZ haar relaties met de overheid, de artsen en de andere
organisaties op het gebeid van de gezondheidszorg en de ziekenfondsverzekering onderhield zou daar-
om niet afhangen van de initiatieven van de verenigingen, maar van de opstelling en onderhandelings-
vaardigheden van haar vertegenwoordigers.

De FVVZ en de overheid
De koepelvorming bij de ziekenhuisverplegingsverenigingen begon met de vorming van de bonden in
de noordelijke provincies in 1925, het jaar dat Aalberse uit financiële overwegingen de verplegings-
verzekering uit zijn wetsontwerp wegliet. Het is niet duidelijk of dit toeval is of niet. De overheid liet
zich pas bij de wettelijke verzekering van de gezondheidszorg in 1936, het wetsontwerp-Slingenberg,
over de werking en een mogelijke erkenning van de ziekenhuisverplegingsverenigingen uit.
Toch gaf zij al eerder het nut van de verenigingen toe en ondersteunde de koepelvorming. De hoofdin-
specteur van Volksgezondheid, Terburgh, pleitte in 1928 voor één landelijke organisatie. Hij compli-
menteerde de FVVZ voor haar inspanningen voor haar werk, maar merkte op dat zij nog onvoldoende
resultaat had bereikt om de ziekenhuisverplegingsverzekering volwassen te laten worden.16 Hij achtte
een goede statistiek, het stokpaardje van Stolk, hard nodig om tegenslagen door economische recessie
te voorkomen. De hoofdinspecteur was voorstander van overheidstoezicht. De ziekenhuisverplegings-
verzekering leek van groot belang voor de volksgezondheid te worden, hetgeen niet in gevaar mocht
worden gebracht door de wel goed bedoelde, doch in technisch opzicht wellicht ondeskundige pogin-
gen  op het moeilijke terrein der verzekering.
Een Raad voor toezicht op het ziekenhuisverplegingsverenigingswezen kwam er voor 1941 niet van,
net zo min als een Ziekenfondsraad. Terburgh verklaarde op de Algemene Vergadering van de FVVZ
van 26 april 1930 dat de FVVZ uitstekend werk deed. Het Ministerie van Arbeid was volgens hem van
mening dat de verenigingen voor ziekenhuisverpleging de verzekering van dit zware medische risico
voldoende dekten en een wettelijke regeling door middel van een ziekenfondswet niet nodig was.17

Toch wilde de FVVZ dat de ziekenhuisverplegingsverzekering net als de ziekenfondsverzekering
wettelijke erkenning kreeg. Regeringssubsidie voor de ziekenhuisverpleging werd echter ook in het
derde wijzigingsvoorstel op het wetsontwerp-Aalberse in het parlementsjaar 1930-1931 uitgesloten. 18

Financiële steun, naar schatting ƒ 6.000.000,  voor méér dan hetgeen de ziekenfondsen in de regel ver-
strekten was in deze tijd van zware economische malaise niet op te brengen. T.J. Verschuur, de mi-
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid erkende wel de noodzaak om klinisch-specialistische hulp,
ziekenhuis- en sanatoriumverpleging aan het ziekenfondspakket toe te voegen.19

Volgens de FVVZ was de onmogelijkheid tot subsidiëring niet de enige reden waarom Verschuur de
ziekenhuisverpleging niet aan een ziekenfondswet wilde toevoegen. In de in 1930 van kracht gewor-
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den Ziektewet werden de verenigingen voor ziekenhuisverpleging niet genoemd en daarom was voor
hen ook geen plaats in een wettelijke regeling van de ziekenfondsverzekering.20

Financiële steun was volgens Stolk evenwel niet nodig. De FVVZ en de noordelijke Bonden konden
door hun onderlinge verzekering de ziektekosten voor zware medische risico's voldoende dekken, mits
hun verenigingen door de Ziektewet werden erkend. De door de ziekenhuisverplegingsverenigingen
verzekerde medische zorg vulde het werk van de ziekenfondsen uitstekend aan. Het ziekenfondslid-
maatschap werd door de Ziektewet op grond van artikel 48 erkend als bewijs voor verwerving van
goede medische zorg, waardoor een verzekerde aanspraak kon maken op ziekengeld. Het bestuur van
de FVVZ merkte op dat de verenigingen dezelfde kwalificaties als de ziekenfondsen boden voor ge-
zondheidszorg, maar dan voor de zwaardere risico's.
Erkenning in het kader van de Ziektewet zou voor de ziekenhuisverplegingsverenigingen erkenning
voor een ziekenfondswet opleveren, zonder dat daarvoor een rijksbijdrage nodig zou zijn. Het reeds
bestaande een goede vorm geven, ziedaar het middel om de ziekteverzekering, zoowel als de volksge-
zondheid te dekken. Volgens de FVVZ bestond de Nederlandse gezondheidszorg in 1933 uit vier sec-
toren, die gedekt werden door de vier grote corporaties NMG, Groene Kruis, Landelijke Federatie ter
Behartiging van het Ziekenfondswezen en de Federaties voor ziekenhuisverpleging. De goede werking
van dit bestel kon alleen maar worden verbeterd doordat dit in een ziekenfondswet zou worden gecodi-
ficeerd.
Stolk en Buijze begonnen in 1933 met lobbyen. Zij overlegden eerst met de collegabonden in Fries-
land, Drenthe en Groningen, maar kwamen daar al snel van terug.21 De noordelijke organisaties waren
van mening dat klinisch-specialistische hulp het alleenrecht van de ziekenhuisverplegingsverzekering
was. Zij kregen daardoor ruzie met de ziekenfondsen in deze provincies, die al volledige specialisti-
sche hulp verzekerden. De landelijke Federatie wilde juist een goede relatie met de ziekenfondsen be-
houden, omdat de onderling beheerde ziekenfondsen over politieke invloed beschikten. Tussen de Fe-
deratie en de noordelijken groeide een ideologische kloof.22

Het Federatiebestuur richtte in september een adres aan Verschuur met het verzoek om bij wijzigingen
van de Ziektewet en in ontwerpen voor ziekenfondswetgeving rekening te houden met de verenigingen
als verzekeraars van en bemiddelaars bij ziekenvervoer, verpleging en klinische hulp. 23 Politieke rela-
ties zorgden er voor dat in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Voorlopig Verslag op de be-
groting van het Ministerie van Sociale Zaken voor 1934 in de Kamer werd aangedrongen om rekening
te houden met de wensen van de FVVZ.24 Verschuur zwichtte voor deze druk en verklaarde bij de ver-
dere behandeling van het onderwerp ook te letten op de Vereeniging voor Ziekenverpleging, oftewel
de FVVZ.
De FVVZ werd in een ontmoeting tussen Stolk, Buijze en L. Lietaert Peerbolte, Directeur-Generaal
van Volksgezondheid in 1933 door de regering erkend als dè woordvoerder voor de ziekenhuisverple-
gingsverzekering. 25 Op aandringen van R.M.N. Eijkel, Hoofd-Inspecteur van Volksgezondheid, vroeg
Lietaert Peerbolte de FVVZ in juni 1934 advies bij de voorbereiding van de vierde wijziging op het
wetsontwerp-Aalberse van minister Slingenberg, de opvolger van Verschuur.
Slingenberg wilde in zijn ontwerp inspelen op de mogelijkheden die de verenigingen van de FVVZ, de
noordelijke bonden en de ziekenfondsen boden om de kosten van ziekenhuiszorg te dekken, zonder dat
de overheid met subsidie moest bijspringen als in het oorspronkelijke ontwerp-Aalberse uit 1920. 26 De
kosten van ziekenhuisverpleging zouden in dit voorstel dan ook moeten worden verzekerd door erken-
de ziekenfondsen, of door voor de wet toegelaten ziekenhuisverplegingsverenigingen.27 Het werk van
de FVVZ en de noordelijke bonden leek met deze wettelijke erkenning door de overheid te worden
bekroond.

De FVVZ contra de minister van Sociale Zaken
De minister stelde op 7 april 1936 een commissie in, samengesteld uit afgevaardigden van alle betrok-
ken partijen onder voorzitterschap van Lietaert Peerbolte.28 Slingenberg wilde met deze commissie
zowel een einde maken aan de strijd tussen de NMG, de vakbonden en de onderling beheerde fondsen
als een zo groot mogelijk draagvlag krijgen voor zijn voorstel. Deze commissie is de geschiedenis in-
gegaan als de Verzoeningscommissie.29

Slingenberg nodigde niet alleen Stolk uit om de belangen van de ziekenhuisverplegingsverenigingen te
behartigen, maar ook C. Groendijk als vertegenwoordiger van de Contactcommissie van de Noordelij-
ke Federaties voor Ziekenhuisverpleging. 30 De noordelijke bonden en de FVVZ wantrouwden elkaar
nog steeds, maar waren op aandringen van Eijkel bereid tot samenwerking bij de advisering van het
wetsontwerp.31 Die samenwerking was nodig, want de voorstellen in het wetsontwerp bleken voor de



-4-

principes van de onderling beheerde ziekenhuisverplegingsverzekering als schadeverzekering tegen-
strijdig te zijn.
De wet was gebaseerd op de ontwikkeling van de ziekenfondsverzekering met de welstandsgrens als
scheiding tussen ziekenfonds en particulier. De ziekenhuisverplegingsverzekering was juist onvere-
nigbaar met de welstandsgrens, omdat ook particulier verzekerden een beroep op deze verzekering
voor zware medische risico's moesten kunnen doen. 32 Wij zullen niet nalaten het goed recht van onze
organisaties te bepleiten, die niet wenschen en ook niet behoeven mede te gaan met het invoeren van
het keurschlijf van de welstandsgrens, die aan onze verzekerden geen enkel nut brengt en den arbeid
bemoeilijkt! Stolk en Groendijk waren daar eensgezind over.
De FVVZ maakte ook bezwaar tegen de in de wet vastgelegde bevoordeling van ziekenfondsen boven
de ziekenhuisverplegingsverenigingen. 33 Stolk uitte zijn verontwaardiging in een brochure 'Wij slaan
alarm' over de 25 artikelen die aan de inrichting van ziekenfondsen werden gewijd, terwijl de vereni-
gingen maar in twee artikelen werden genoemd. Het belangrijkste was dat de wet de ziekenfondsen
belastte met de bevordering van ziekenhuisverpleging, niet de ziekenhuisverplegingsfondsen.34 Stolk
leidde daaruit af dat de minister de ziekenfondsen de verenigingen het werk uit handen wilde nemen.
Hij was bang voor concurrentie van de aan de ziekenfondsen verbonden verenigingen, zoals het ver-
plegingsfonds van de Utrechtse ziekenfondsen.
De ziekenhuisverpleging zou nader worden geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur, waardoor
de rechtspositie van de verenigingen afhankelijk zou worden van de nukken en grillen van de minis-
ters van Sociale Zaken. Een minister zou invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de vere-
nigingsbesturen door de verplichting op te leggen om medici als bestuurslid aan te stellen, hetgeen in
strijd was met het onderlinge karakter van de verzekering. De verzekerden waren de belanghebbenden
die de miljoenen voor de ziekenhuisverpleging opbrachten en daarmee de overheid subsidies bespaar-
den, niet de artsen.
Het derde bezwaar van de FVVZ tegen de wet was de kring der verzekerden. Slingenberg bestemde de
ziekenfondsverzekering voor zieke arbeiders en kleine middenstanders, terwijl de ziekenhuisverple-
gingsverzekering door het ontbreken van een welstandsgrens de zware medische risico's juist gelijk-
matig over alle leden verdeelde.35 Ziekenfondsen sloten mensen uit, ziekenhuisverplegingsverenigin-
gen niet.
Buijze, Stolk en Nieuwenhuysen concludeerden dat de wettelijke regeling van de verzekering voor
ziekenhuisverpleging niet mogelijk was volgens de principes van de ziekenfondsverzekering. De
overheid kon de verzekering van de gezondheidszorg alleen bij wet vastleggen als deze was gebaseerd
op historische principes: de huiselijke ziekenverpleging in handen van het kruiswerk, huisarts, medi-
cijnen en poliklinische hulp vergoed door de ziekenfondsen en de verzekering tegen de kosten van
ziekenvervoer, ziekenhuisverpleging en klinische specialistische hulp geboden door de ziekenhuisver-
plegingsverenigingen.
Groendijk en Stolk legden de Verzoeningscommissie een alternatief wetsontwerp voor waarin de wel-
standgrens niet werd genoemd, maar dit werd door Lietaert Peerbolte en C. Kersbergen, arts en verte-
genwoordiger van de NMG, onderuit gehaald. 36 Lietaert Peerbolte vond dat door het weglaten van de
welstandsgrens de ziektekostenverzekering voor de middenstand gekoppeld werd aan de ziekenfonds-
verzekering en daarmee ongewenst wettelijke status kreeg.37 Kersbergen zag het hele fenomeen van
ziekenhuisverplegingsvereniging liever gaan dan komen. Hij wilde dat de ziekenfondsen hèt orgaan
werden voor de hele ziekenverzorging, waarbij de fondsen van de NMG, de Maatschappijfondsen, het
voortouw bij de verzekering van zware risico's moesten nemen.
De FVVZ kreeg ook onverwacht commentaar van de vakbeweging. F.S. Noordhoff, de vertegenwoor-
diger van het NVV in de Verzoeningscommissie, voelde zich gepikeerd door Stolks opmerking dat
ziekenfondsen alleen ten goede kwam aan arbeiders. Noordhoff wees er op dat het NVV onderling be-
heerde ziekenfondsen zonder welstandsgrenzen als de Haagse Volharding en het Utrechtse Ziekenzorg
steunde en de wettelijke welstandsgrens als tijdelijk accepteerde. Deze twee fondsen zouden net als de
ziekenhuisverplegingsverenigingen door de wet hun identiteit moeten aanpassen.
De Verzoeningscommissie verwees de ideeën van Stolk en Groendijk naar de prullenmand en liet het
in de wet voorgestelde primaat voor de verzekering van de ziekenhuisverpleging bij de ziekenfond-
sen.38 Minister Slingenberg ging ook niet op de protesten van de ziekenhuisverplegingskoepels in.39

De ziekenhuisverplegingsverzekering in het nauw
De FVVZ leek door de Verzoeningscommissie en het departement van Sociale Zaken in het nauw ge-
dreven. Ongewijzigde aanvaarding van het voorstel-Slingenberg zou de doodsteek betekenen voor al-
les dat in 20 jaar door de verenigingen was opgebouwd, terwijl de ziekenfondsen nauwelijks waren
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toegerust om het vacuum op te vullen. Maar een paar fondsen in Midden-Nederland beschikten door
hun ziekenhuisverplegingsfonds over voldoende know-how. De toewijzing van de verzekering aan het
ziekenfondspakket zonder overheidsbijdrage zou voor de verzekerden grote opgelegde premiestijgin-
gen betekenen, terwijl Nederland nog diep in de grote crisis zat. Hierdoor bleek de grote waarde van
de ziekenhuisverplegingsverzekering als vrijwillige aanvullende verzekering, die uitstekend op lokaal
niveau aan de behoefte voldeed, zowel voor de ziekenfondsverzekerden als de particulier betalenden.
De FVVZ zette de hakken in het zand en begon met een grootschalige lobby.40 Stolk publiceerde zijn
pamflet 'Wij slaan Alarm', dat aan de minister van Sociale Zaken, de leden van de Eerste en Tweede
Kamer, de Nederlandse gemeenten en iedere andere bij de ziekenhuisverpleging betrokken partij werd
gestuurd. Stolk en Buijze liepen zich het vuur uit de sloffen om zoveel mogelijk niet-aangesloten zie-
kenhuisverplegingsverenigingen tot het lidmaatschap van de FVVZ te verleiden. De Streekverbanden
van de FVVZ stuurden de Tweede Kamer een adres om het ontwerp-Slingenberg niet te aanvaarden.41

Stolk probeerde een audiëntie bij Slingenberg te krijgen, maar deze werd zonder commentaar gewei-
gerd. Leden van de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bleken wel naar het
standpunt van de FVVZ te willen luisteren.
De lobby had succes. Een Bijzondere Commissie van Advies voor de ziekenverzorging, waarin onder
andere J.E.W. Duys als Tweede Kamerlid voor de SDAP zitting had keerde zich in 1937 tegen de
voorstellen van Slingenberg. 42 Deze commissie vond het schadelijk voor de maatschappelijke ontwik-
keling dat de ziekenhuisverpleging aan de ziekenfondsen werd toegewezen, terwijl het werk van ±500
verenigingen voor 1.800.000 verzekerden aan banden werd gelegd. Ziekenfondsen waren verantwoor-
delijk voor het verschaffen van geneeskundige zorg en het bevorderen van ziekenhuisverpleging. De
verzekering van ziekenhuiszorg hoorde bij de ziekenhuisverplegingsverenigingen. De commissie was
van mening dat een welstandsgrens wel verenigbaar was met ziekenfondsverzekering, maar niet met
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging.
De commissie merkt ook op dat Slingenberg in zijn voorstellen een onverwacht probleem had opge-
worpen. De wet ging er van uit dat de minister verantwoordelijk werd voor het toezicht op de specia-
listentarieven en de overeenkomsten ziekenfondsen-ziekenhuizen en daarmee eigenlijk een volledig
Staatstoezicht op de ziekenhuizen binnenhaalde. Het Federatiebestuur bracht dit tijdens besprekingen
met ziekenhuisbonden naar voren en kreeg daarmee ook hun steun.43 Men was in ziekenhuiskringen
niet tegen overheidstoezicht, maar het verzuilde ziekenhuiswezen wilde dit tot een minimum beperken
bij hetgeen uit de vrije maatschappij is opgekomen. De overheid moest zich onthouden van al te grote
invloed op de verworvenheden van de verzuiling.
Slingenberg bond onder druk van de Bijzondere Commissie van Advies enigszins in. 44 Hij stemde toe
om het bevorderen van de ziekenhuisverpleging door de fondsen helemaal te schrappen en het toezicht
op het sluiten van overeenkomsten met ziekenhuizen te laten vallen. De bepalingen betreffende de
welstandsgrens en de richtlijnen voor de erkenning van ziekenhuisverplegingsverenigingen bleven
echter gehandhaafd. De minister hield vast aan zijn mening dat ziekenhuisverpleging het terrein van de
ziekenfondsen was. Deze verpleging kon niet gescheiden worden van geneeskundige zorg en medicij-
nen, hetgeen buiten het ziekenhuis tot de taak van het ziekenfonds behoort.45

De zaak van de FVVZ leek weinig succesvol. Stolk, Buijze en Nieuwenhuysen zagen zich in februari
1937 door de halstarrige houding van Slingenberg bijna gedwongen om de ziekenfondswet met alle
nadelen maar te accepteren. De kans bestond dat bij blijvende weigering de ziekenfondsen de volledi-
ge macht over de ziekenhuisverplegingsverzekering zouden krijgen en dan was alles verloren. De soep
zou echter niet al te heet worden opgediend. Zoals gebruikelijk in de geschiedenis van de Nederlandse
ziekenfondswetgeving haalde ze de tafel niet eens.
Slingenberg had in 1936 namelijk niet alleen kritiek gekregen op zijn plannen met de ziekenhuisver-
pleging, maar ook op zijn opvattingen over de bestuursvorm van de ziekenfondsen. Hij was voorstan-
der van gemengde ziekenfondsbesturen volgens het model van de Maatschappijfondsen en hoopte
daarmee de competitie tussen de artsen en de onderlinge ziekenfondsen te kunnen verbieden. De mi-
nister kreeg daardoor wel de hartelijke steun van de NMG, maar de onderling beheerde ziekenfondsen,
de vakbonden en de werkgeversorganisaties daarentegen waren buiten zinnen.46 Slingenberg leek met
zijn plannen in één keer alle verworvenheden van de onderlinge fondsen onder tafel te willen vegen,
door hun bestuursvorm geen wettelijke status te geven en de Maatschappijfondsen te bevoordelen.47

Het NVV twijfelde aan de praktische uitvoerbaarheid van de wet, omdat het premieverhoging door in-
voering van ziekenhuisverpleging sociaal onaanvaardbaar achtte.
Gesteund door de acties van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen en de
vakbeweging besloot het FVVZ-bestuur toch nog een laatste poging te wagen. Het stuurde vlak voor
de eerste behandelingen van het wetsontwerp in de Tweede Kamer op 9 maart een adres aan het Par-
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lement. De sociaal-democraat Duys, de verdediger van de FVVZ-belangen in de Bijzondere Commis-
sie van Advies, legde dit in de Kamer voor.
De Kamerleden kwamen na bespreking van dit adres en onder de indruk van alle maatschappelijke ac-
ties tot de conclusie dat het voorstel-Slingenberg niet behandeld kon worden. Zij vonden het formeel
wel de zoveelste aanpassing van het in 1920 behandelde ontwerp-Aalberse, maar praktisch gezien
stelde het een geheel nieuw wetsvoorstel voor. De Kamer had volgens deze visie onvoldoende gele-
genheid gehad om alle stukken te bestuderen en besloot de ziekenfondswet daarom niet te behandelen.
C.P.M. Romme, de opvolger van Slingenberg trok het wetsontwerp op 21 september in.
De FVVZ kon opgelucht ademhalen. Haar pressie, gecombineerd met de druk door het NVV en de
onderling beheerde fondsen hadden succes gehad. Het ziekenhuisverplegingsverenigingsbestel was
door het oog van de naald gekropen, maar ongeschonden overeind gebleven. Ziekenfonds en zieken-
huisverplegingsfonds bleven gescheiden verzekeringen. Tot de invoering van het Ziekenfondsenbe-
sluit in 1941 zou de ziekenhuisverpleging bij ziekenfondswetgeving niet meer aan de orde komen.
De FVVZ had zich in de kwestie-Slingenberg opgesteld als een krachtige belangenorganisatie door
gebruik te maken van haar relaties bij de overheid, te lobbyen, te participeren in overlegcommissies,
publiek te ageren en samen te werken met verwante organisaties. Zij had daarmee bewezen, ondanks
de zwakheden van de federatieve structuur, de belangen van de ziekenhuisverplegingsverzekering in
de relatie met de overheid uitstekend te kunnen behartigen.

De FVVZ, de ziekenhuizen en de NMG
De ziekenhuisverplegingsverzekering was, net als de ziekenfondsverzekering, voor de beheersing van
de schadelast afhankelijk van een goede relatie met zorgaanbieders. Dat waren de ziekenhuizen en de
specialisten, de laatsten verenigd in hun belangenorganisatie NMG.
De grootste schadepost voor de verzekering waren de kosten voor verpleging. De verenigingen waren
voor hun exploitatie afhankelijk van de ziekenhuisdirecties en -besturen, die naar eigen inzicht hun ta-
rieven opstelden. Het Federatiebestuur probeerde keer op keer in overleg met de bonden van zieken-
huizen landelijk of op het niveau van de Streekverbanden tot tariefafspraken te komen, maar dit lukte
nooit.48 Een van de belangrijkste taken bij de belangenbehartiging van de ziekenhuisverplegingsverze-
kering was daardoor onmogelijk uit te voeren.
De beheersing van de kosten van klinisch-specialistische hulp leken beter beheersbaar. Bijna alle spe-
cialisten waren lid van de NMG. Centrale prijsafspraken tussen twee landelijke koepelorganisaties
moesten toch mogelijk zijn?
De NMG stond anders tegenover de ziekenhuisverplegingsverenigingen dan tegenover de ziekenfond-
sen. De Maatschappij was van mening dat de ziekenhuisverplegingsverenigingen geen doelwit waren
van haar in de jaren 1912-1914 geformuleerde ziekenfondsbeleid. De ziekenhuisverplegingsverzeke-
ring kende geen welstandsgrens, keerde geldelijke vergoedingen uit en was daarom geen ziekenfonds
in strikte zin. 49

Dit werd anders toen verenigingen zich met de ziekenfondsverzekering gingen bemoeien of voor de
regeling van klinische specialistische zorg overeenkomsten met de specialistenverenigingen van de
NMG wilden sluiten.50 De verenigingen in Hardinxveld en Hardenberg bleken in 1934 plannen te heb-
ben om zich niet meer te beperken tot de ziekenhuisverpleging maar om ook de ziekenfondsverzeke-
ring te willen uitvoeren. Kersbergen, de voorzitter van de NMG, C. Eggink en J.C. Diehl, secretarissen
van de Huisartsen en de Specialisten Commissie van de NMG, overlegden op 16 april met Stolk, Buij-
ze, Eijkel, de Hoofd-Inspecteur van Volksgezondheid en afgevaardigden van de noordelijke bonden. 51

Deze kwestie viel samen met de perikelen rond het wetsontwerp-Slingenberg en het hoogtepunt van de
strijd tussen de NMG en de onderling beheerde ziekenfondsen. De NMG voelde zich door de steun
van Slingenberg voor het Maatschappijfondsenmodel met de door verzekerden en medewerkers ge-
deelde bestuursverantwoordelijkheid gesterkt in haar strijd tegen de ziekenfondsen en zag nu ook kans
op vergroting van haar invloed bij de ziekenhuisverplegingsverzekering. Dit overleg leek een uitgele-
zen gelegenheid.
De NMG joeg het bestuur van de FVVZ direct op de kast. Eggink en Diehl wilden dat de ziekenhuis-
verplegingsverenigingen zich zouden aanpassen aan de NMG-richtlijnen door het aanbrengen van
welstandsgrenzen in de verzekering en het instellen van paritair, uit artsen en verzekerden samenge-
stelde controlecommissies.52 Stolk en Buijze kregen het idee dat de NMG de verenigingen de verzeke-
ring tegen ziekenhuisverplegingen voor ziekenfondsverzekerden wilden ontnemen ten gunste van haar
Maatschappijfondsen.
Kersbergen, de voorzitter van de NMG, legde dit anders uit. De artsen wilden een welstandsgrens om
te verhinderen dat mensen met een hoger inkomen zich voor het derde klassetarief zouden laten ver-
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plegen, in plaats van zich goed in de eerste klasse te laten verzorgen. Vooral van het platteland zouden
gegoeden meer prijs stellen op de gezellige zaalverpleging dan verpleging 2e of 1e klasse.53

Het was Stolk een raadsel waarom Kersbergen zich hierover druk maakte. Alleen de ziekenhuisdirec-
ties waren gebaat bij klasseverpleging, niet de artsen. Bovendien had de NMG nadrukkelijk verklaard
dat zij geen intermediair wilde zijn bij geschillen tussen de patiënt en de specialist. De verenigingen
keerden aan hun verzekerden een vast bedrag voor specialistische hulp uit en de specialisten waren vrij
in hun tarieven.
De FVVZ eiste van de NMG dat deze zich niet met de ziekenhuisverplegingsverzekering zou bemoei-
en, maar toonde zich bereid van iedere ziekenfondsactiviteit af te zien.54 Kersbergen, Eggink, Diehl
besloten met Stolk, Buijze en de vertegenwoordigers van de noordelijke federaties tot een Godsvrede.
De NMG zou zich met haar Maatschappijfondsen niet met de ziekenhuisverplegingsverzekering be-
moeien, terwijl de verenigingen geen ziekenfondsen zouden oprichten.55

Een landelijke overeenkomst voor klinisch-specialistische hulp?
Toch moest de verhouding tussen de NMG, de FVVZ en de andere bonden voor ziekenhuisverpleging
nader worden geregeld. De verenigingen in Delft, het Westland en Huizen wilden met de specialisten-
verenigingen overeenkomsten sluiten voor abonnementshonoraria voor klinisch-specialistische hulp
om de kosten te kunnen beheersen. Dit was in Leiden in 1933 al gelukt. De specialisten bleken elkaar
flink te beconcurreren en onder elkaars tarief te duiken. Het leek voordelig om met meerdere artsen te-
gelijk te onderhandelen, maar dan bestond het gevaar dat de FVVZ zich in een interne strijd bij de
specialisten zou begeven.
Het Federatiebestuur zag de oplossing in een overeenkomst tussen de ziekenhuisverplegingskoepels en
de NMG voor de vaststelling van landelijke tarieven voor heelkundige hulp aan de leden van zieken-
huisverplegingsverenigingen, zowel de ziekenfonds- als de particulier verzekerden. Hierbij zou aan de
welstandsgrens van de NMG tegemoet worden gekomen. Zonder aan de principes van de ziekenhuis-
verplegingsverzekering afbreuk te doen werden de artsen buiten de besturen van de onderlinge vereni-
gingen gehouden en kregen de specialisten uniforme abonnementstarieven.56 Deze zouden kunnen
worden gebaseerd op de tarieven voor de Ongevallenwet of volgens het systeem van de Rotterdamse
specialistenvereniging die een soepellopend contract had met 50 verenigingen in de regio.
De hoop van de FVVZ om niet bij interne NMG-problemen betrokken te raken bleek echter ijdel. De
specialisten kregen tegenstand van de huisartsen, die dachten dat hun plattelandsdoktersfondsen wer-
den leeggepompt door de ziekenhuisverplegingsverenigingen. Zij vonden al jaren dat de verenigingen
voor hen tè grote concurrenten waren en probeerden nu de overeenkomst met de FVVZ te dwarsbo-
men om hun gram te halen. 57

De Hoofd-Inspecteur van Volksgezondheid, Eijkel, spande zich in om te bemiddelen. Dankzij zijn
volhouden kon in april 1936 de eerste conceptovereenkomst tussen de NMG, de federaties en bonden
voor ziekenhuisverpleging en de Onderlinge Nationale  R.K. Verzekering, de ONVZ, worden gepre-
senteerd.58 De ziekenhuisverplegingskoepels zouden zich verplichten per 52 weken per ziel ƒ 1,-- te
storten in een NMG-fonds. De NMG zou dan garant staan voor volledige klinische hulp. Voor verze-
kerden beneden de welstandsgrens brachten de specialisten dan geen honorarium in rekening. In ande-
re gevallen zou een honorarium worden gevraagd met aftrek van het ziekenfondstarief. Deze manier
van honoreren, de specialistenpot, werd van de ziekenfondsen overgenomen. 59 Het toezicht op de uit-
voering van de overeenkomst zou worden uitgeoefend door een onafhankelijke commissie, gevormd
door twee vertegenwoordigers van de NMG en twee afgevaardigden van de ziekenhuisverplegingsver-
zekeraars.
De overeenkomst leek zowel voor de specialisten als de verzekeraars gunstig. De specialisten zouden
landelijk vastgestelde, gegarandeerde tarieven krijgen voor hun klinische zorg. De schadelast voor de
verenigingen zou gebudgetteerd zijn door toepassing van het abonnementshonorarium, de discussie
over de welstandsgrens leek geregeld en de artsen zouden niet mengen in de onderlinge besturen van
de verenigingen.
Toch ging het mis. De plattelandsartsen luchtten tijdens de Algemene Vergadering van de NMG in juli
hun gram over de concurrentie van de verenigingen en blokkeerden de stemming over de overeen-
komst.60 Alleen de stem van voorzitter Kersbergen verhinderde dat het contract niet werd afgestemd.
De NMG liet de kwestie maar in de la liggen tot de volgende jaarvergadering in juli 1938.
De verhouding tussen de FVVZ en de NMG verslechterde. De Federatie had het gevoel dat de NMG
haar met de nek aankeek en dat klopte.61 Sommige leden van het NMG-Hoofdbestuur vonden dat het
niveau van de ziekenhuisverplegingsverenigingen niet boven dat van dorpsfanfares kwam.
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Tot grote bezorgdheid en verder ongenoegen van Stolk en Buijze werd de Godsvrede door Eggink met
voeten getreden. De NMG-man wilde de positie van de NMG in de strijd met de onderling beheerde
fondsen versterken. Hij zag daartoe een goede mogelijkheid door de Maatschappijfondsen stichtingen
voor ziekenhuisverpleging te laten oprichten, ondanks de afspraken met de FVVZ.62 Eggink had daar-
bij succes, tot grote woede van de besturen van de verenigingen.63 Van Wassenaar tot in Oost-
Gelderland waren de Maatschappijfondsen in 1937 aktief met hun verzekering voor ziekenhuisverple-
ging en overal was het ruzie tussen de besturen van de fondsen en de verenigingen. Dit werd verergerd
doordat Eggink bij nieuwe overeenkomsten tussen de NMG en de ziekenfondsen opname van volledi-
ge specialistische hulp als bindende voorwaarde stelde.
De FVVZ bleef ondanks alles bij haar streven om de klinisch-specialistische hulp door middel van een
landelijke overeenkomst te willen regelen. Het bestuur maakte naar aanleiding van het breken van de
Godsvrede van de overeenkomst zelfs een ideologische noodzaak.64 De invloed van de verzekerden op
het bestuursbeleid was bij de onderlinge ziekenhuisverplegingsverzekering voor 100% gegarandeerd.
Dit was bij de Maatschappijfondsen door de overheersing van de artsen en apothekers nauwelijks het
geval. Stolk, Buijze en hun medestanders vonden dat verzekerden het recht hadden op invloed bij spe-
cialistische hulp en dat kon alleen door het landelijk contract. De ziekenhuisverplegingsverenigingen
moesten er daarom voor zorgen dat zij de klinisch-specialistische hulp in handen kregen en hielden,
niet de Maatschappijfondsen. Het bestuur drong er bij de Streekverbanden op aan om de door de vere-
nigingen geboden verzekeringen zo volledig en uniform mogelijk te maken, maar dat bleek ook in
1937 en 1938 nog steeds niet mogelijk.65

Artsen en ziekenhuisverplegingsverzekering in patstelling
De NMG stelde zich vijandig tegen de FVVZ, de noordelijke bonden en alle aangesloten verplegings-
verenigingen op en weigerde de specialistenovereenkomst te bespreken. De FVVZ bleef op haar beurt
aandringen op de overeenkomst, maar bleek niet in staat de NMG op andere gedachten te brengen. De
huisartsen en specialisten waren te verdeeld. De FVVZ probeerde de impasse te doorbreken door sa-
men te werken met de gereorganiseerde koepelorganisatie van de onderling beheerde ziekenfondsen,
de Centrale Bond van Ziekenfondsen of CBZ, die nauw samenwerkte met het NVV.
De FVVZ hoorde een tijdlang niets meer van de NMG. Stolk moest zelfs op 28 juli 1938 in de krant
lezen dat de Algemene Vergadering van de NMG in die maand de overeenkomst aangenomen had!66

De artsenkoepel leek onverwacht te willen instemmen met alle voorwaarden, inclusief de hoogte van
de honoraria, waarover in 1936 al overeenstemming bereikt was. De overeenkomst zou in februari
1939 door de NMG worden getekend.
De omslag bij de NMG was goed te verklaren. De artsen hadden een gevoelige deuk opgelopen door-
dat het voor hun zo gunstige wetsontwerp-Slingenberg was ingetrokken. De politieke steun om de
Maatschappijfondsen het primaat bij de verzekering van ziekenhuisverpleging en specialistische hulp
te gunnen was verdwenen. De artsen voelden zich in het nauw gedrongen door het machtsblok van de
samenwerkende CBZ, de FVVZ en het NVV, op de onderlinge ideologie gebaseerde organisaties.67

Kersbergen vond dat de NMG tegenover de onderlinge ziekenfondsen en de FVVZ eieren voor haar
geld moest kiezen in de vorm van een vredelievende ziekenfondspolitiek. Hij wilde trachten de strij d-
centra op te ruimen en geen nieuwe tot stand te brengen.68 De onderlinge ziekenhuisverplegingsvere-
nigingen konden weer onbevreesd concurreren met de Maatschappijfondsen en leken te kunnen bogen
op een landelijke regeling voor klinisch-specialistische hulp. De professionalisering van de verzeke-
ring voor zware medische risico's scheen in 1938 weer een stap verder.
Het was echter schone schijn. De inkt van het specialistencontract was nog niet droog of de specialis-
ten zorgden op lokaal niveau voor problemen. De Haarlemse, Amsterdamse en Leidse specialistenver-
enigingen waren fel tegenstander van iedere landelijke beknotting van hun machtspositie. Zij sloten
overeenkomsten met verenigingen die niet bij de FVVZ waren aangesloten tegen een tarief van 50
cent per verzekerde, de helft van het landelijke honorarium.69 Het FVVZ-bestuur kon verhinderen dat
deze contracten zouden worden getekend, totdat de NMG de landelijke overeenkomst zou goedkeuren.
De Leidse specialisten stemden daarin toe, maar de Haarlemse en Amsterdamse specialisten hielden
aan hun eigen overeenkomsten vast.
Het tweede probleem was de bepaling uit de overeenkomst dat alleen klinisch-specialistische hulp
vergoed zou worden als deze gegeven werd door specialisten uit open, niet-confessionele ziekenhui-
zen.70 De ziekenhuisverplegingskoepels zouden met deze ziekenhuizen moeten overleggen over de
vaststelling van verpleegtarieven, maar centraal overleg had keer op keer geen resultaat opgeleverd.
Het derde probleem werd weer opgeworpen door de NMG. Ondanks de toezegging om in februari
1939 de overeenkomst te ratificeren, konden de huisartsen en de specialisten het niet met elkaar eens
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worden. Uiteindelijk werd de overeenkomst door hen zò geamendeerd, dat deze voor de FVVZ verder
alle bekoring miste. 71 Bij de NMG-afdelingen bleek geen enkele interesse te bestaan voor een inmid-
dels verouderd landelijk contract. Het NMG-Hoofdbestuur stuurde de FVVZ op 25 juni 1940 een kort
briefje dat de Maatschappij geen prijs stelde op verdere besprekingen. En dat was dat.
De vertragingstaktieken van de NMG hadden ondanks vier jaar onderhandelen een landelijke regeling
van de klinisch-specialistische hulp voor de ziekenhuisverplegingsverzekering onmogelijk gemaakt.
De verzekeraars en de artsen zouden met hun in 1936 geformuleerde conceptovereenkomst als markt-
partijen het gat hebben kunnen opvullen dat door het mislukken van de wet-Slingenberg was ontstaan.
Noch de artsen, noch de ziekenhuisverplegingskoepels waren machtig of krachtdadig genoeg om de
onderhandelingen zo te sturen dat een oplossing door beide partijen kon worden geaccepteerd. Door de
samenwerking tussen het NVV, de CBZ en de FVVZ was in 1939 de op onderlinge leest geschoeide
verzekering van de gezondheidszorg verenigd in een machtsblok, waar de NMG met haar Maatschap-
pijfondsen doodsbang voor was. De artsenkoepel kreeg van de overheid geen steun meer voor haar
zaak en schuwde sindsdien zoveel mogelijk het contact met de FVVZ.
Een door alle partijen aanvaarde oplossing voor de landelijke verzekering van klinisch-specialistische
hulp leek in 1940 niet mogelijk. De behartiging van de belangen voor dit zware medische risico door
de FVVZ was in die zin mislukt.

De FVVZ als behartiger van belangen bij de ziektekostenverzekering; een evaluatie
De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging trad na 1930 op als dè behartiger van de
belangen van de ziekenhuisverplegingsverzekering op landelijk niveau. De andere organisaties functi-
oneerde op provinciaal niveau en hadden minder invloed. De koepels traden gezamenlijk op bij het
overleg met de overheid en de NMG en werkten administratief samen bij de verhuizing van verzeker-
den.
Het functioneren van de belangenbehartiging dreef op de inzet van een klein groepje bestuurders,
waarvan Stolk, Buijze en Nieuwenhuysen de belangrijkste waren. Zij formuleerden de ideologie van
de ziekenhuisverplegingsverzekering als onderlinge verzekering zonder welstandsgrenzen.
De FVVZ behartigde intern de belangen van de leden door de opbouw van de organisatie in Streek-
verbanden, de inrichting van een adviesbureau en het verzorgen van statistische gegevens. Hierbij
bleek dat de federatieve structuur een effectieve centrale leiding onmogelijk maakte ten gunste van de
grillen en belangen van de lokale verenigingsbesturen.
De externe belangenbehartiging betrof de relatie met de overheid en de pogingen om de ziekenhuis-
verpleging wettelijk te regelen, de verhouding met de artsen en de ziekenhuizen als zorgaanbieders en
de relatie met de ziekenfondsen.
De verhouding tot de overheid was afhankelijk van opvattingen van de betreffende minister van Soci-
ale Zaken om de ziekenhuisverplegingsverenigingen een plaats te geven bij de wettelijke regeling van
de verzekering van de gezondheidszorg. Alleen de NMG-gezinde minister Slingenberg was hiertoe be-
reid. Hij wilde de ziekenhuisverplegingsverzekering toebedelen aan de ziekenfondsen en de vereni-
gingen alleen een ondergeschikte rol geven. De persoonlijke inzet van bestuursleden, een sterk uitge-
voerde lobby en samenwerking met gelijkgezinde organisaties als de onderling beheerde
ziekenfondsen en de vakbond NVV waren de sleutels tot een succesvolle belangenbehartiging bij het
blokkeren van dit wetsontwerp.
De belangenbehartiging in de relatie met de zorgaanbieders was minder succesvol. Een van de belang-
rijkste taken, het maken van landelijke tariefafspraken voor ziekenhuisverpleging en specialistische
hulp, mislukte. Door de zelfstandigheid van de instellingsbesturen en -directies konden geen centrale
prijzen met de ziekenhuisbonden worden vastgesteld. Het afsluiten van een overeenkomst voor kli-
nisch-specialistische zorg mislukte door de opstelling en vertragingstaktieken van de artsenkoepel
NMG.
De FVVZ was door interne en externe oorzaken, het particularisme van de leden en de opstelling van
de zorgaanbieders, dus niet altijd even succesvol met de belangenbehartiging van haar leden en de zie-
kenhuisverplegingsverzekering. Haar belangrijkste succes, de verdediging van de structuur en ideolo-
gie van deze verzekering had zij behaald in samenwerking met gelijkgezinde organisaties, de koepel
van de onderling beheerde ziekenfondsen en de vakbond.
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