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1.8 Ziekenfondsverzekering en de verzekering van zware medische risico's: convergentie van
belangen en verzekering?
De algemene onderlinge ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging hadden een
gemeenschappelijke ideologie: het door de verzekerden laten beheren van de verzekering van hun ge-
zondheidszorg, zowel van het ziekenfondspakket als van de zware medische risico's.
Het was voor de hand liggend dat hun koepelorganisaties, de Landelijke Federatie ter behartiging van
het Ziekenfondswezen en de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging zouden kunnen
samenwerken. De onderlinge ziekenfondsverzekering was geen concurrent van de ziekenhuisverple-
ging en bij de belangenbehartiging in het geval van het wetsontwerp-Slingenberg hadden de organisa-
ties elkaar gesteund.

Ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingskoepels, 1925-1933
J. Mulder, de voorzitter van de ziekenfondsfederatie, was in 1925 tegen zijn opvattingen in betrokken
bij de oprichting van de Federatie van ziekenhuisverplegingsverenigingen. 1 Mulder vond het onzin dat
ziekenfondsen geneeskundige farmaceutische hulp vergoedden, maar zich niet aan het risico van de
ziekenhuisverpleging wilden wagen. Het zou de stabiliteit van de fondsen ten goede komen als de ver-
zekerden wisten dat zij bij opzegging van hun lidmaatschap ook hun dekking van zware medische ri-
sico's aan de wilgen hingen. Ziekenhuisverpleging ligt toch voor de ziekenfondsen op hun weg, omdat
deze een onderdeel is van hun sociale taak, nl. bevordering der volksgezondheid.
Convergentie van de ziekenfondsverzekering en de verzekering van zware medische risico's werd pas
met de opname van 42 ziekenhuisverplegingsdagen in het Ziekenfondsenbesluit van 1941 werkelijk-
heid. De Haagse Volharding, het fonds waar de onderlinge principes het verst waren doorgevoerd,
bood als enige in 1926 ook ziekenhuisverpleging en klinisch-specialistische zorg in de eigen kliniek. 2

De belangenorganisaties zagen hun ideaal van één verzekering als onuitvoerbaar, maar wilden wel
overleggen over gemeenschappelijke belangenbehartiging. De Dagelijkse Besturen van de Federaties
spraken in 1929 over de bij ernstige ziekte te volgen procedure: voor den dokter komt eerst het Zie-
kenfonds in werking, daarna voor het Ziekenhuis de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging.3 Zij
overlegden over wederzijdse steun bij het oprichten van nieuwe ziekenfondsen en verenigingen. In het
blad 'Het Ziekenfonds' zou informatie over de ziekenhuisverpleging worden opgenomen.
De jaarverslagen van de plaatselijke verplegingsverenigingen werden inderdaad in 'Het Ziekenfonds'
opgenomen, maar daarbij bleef het. Het bestuur van de Algemeene Raad ter bevordering van het Zie-
kenfondswezen, het samenwerkingsverband van de Landelijke Federatie van de onderlinge fondsen
met de vakbonden, had het te druk met de eigen besognes en de rivaliteit met de NMG om zich ook
nog te bemoeien met de ziekenhuisfederatie.
De belangenbehartiging van de Algemeene Raad en de Federatie van ziekenhuisverplegingsverenigin-
gen als onderlinge organisaties leek in 1932 niet meer te sporen. De Algemeene Raad wilde dat in het
ziekenfondswetsontwerp-Verschuur de ziekenhuisverpleging aan de ziekenfondsen zou worden opge-
dragen, terwijl de Federatie juist met Verschuur in een strijd op leven en dood was gewikkeld om het
behoud van de ziekenhuisverpleging voor de verenigingen. 4 Dit meningsverschil werd door de bemid-
deling van Terburgh, de inspecteur der volksgezondheid, op een verzoeningsbijeenkomst in Zwolle
weggewerkt.5 De Raad, de Federatie en de Bonden voor ziekenhuisverpleging wilden deze problemen
in de toekomst voorkomen en besloten tot een Studiecommissie voor op het gebied der Ziekenverzor-
ging zich voordoende vragen.
Het NVV en de ziekenfondsfederatie erkenden in deze Commissie dat de ziekenhuisverpleging het ter-
rein van de ziekenhuisverplegingsverenigingen was, maar dat de ziekenfondsen deze verzekering toch
ook moesten kunnen bieden.6 Zij verklaarden dat voor de verzekering van zware risico's de welstands-
grens niet mocht worden toegepast. Ziekenfondsen en verenigingen moesten hun verzekerden voor
klinische hulp over en weer kunnen herverzekeren. De Studiecommissie sprak zich uit voor samen-
werking van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen in één organisatie.7

De Federatie van verenigingen voor ziekenhuisverpleging wilde daar echter niet aan. De NVV-er
Noordhoff had het Federatiebestuur op 19 maart 1932 een utopische samenleving geschilderd van on-
derlinge ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen onder de vleugels van een grote koe-
pelorganisatie, waar ook de vakbonden een stem zouden hebben. 8 Stolk, de voorzitter van de Federatie
en Nieuwenhuysen, de vice-voorzitter, repliceerden daarop dat absoluut uitgesproken neutrale organi-
saties bezwaarlijk kunnen samenwerken met organisaties waarvan dat neutrale karakter niet vast
staat.
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De Landelijke Federatie van de onderlinge ziekenfondsen werd door hen al als politiek tendentieus be-
schouwd en zij waren bang dat verzekerden door de relatie met de vakbonden hun polis zouden op-
zeggen. De neutrale, niet-zuilgebonden houding werd immers als de grote kracht van de ziekenhuis-
verplegingsverenigingen beschouwd. Samenvoeging van de belangenbehartiging van de onderlinge
ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen zou ook de gramschap van de NMG opwekken
en het werk van de verenigingen kunnen schaden.
De Federatie der ziekenhuisverplegingsverenigingen wilde in de samenwerking met de Algemeene
Raad niet verder gaan dan een contactcommissie. De territoria tussen ziekenfondsen en verenigingen
moesten daarvoor duidelijk worden afgepaald, maar de Algemeene Raad wilde de verenigingen geen
exclusieve rechten op de ziekenhuisverpleging gunnen.9 Vooral de verzekering van klinisch-
specialistische hulp leek de belangrijkste oorzaak voor concurrentie.
De stemmen staakten en de Algemeene Raad en de FVVZ verbraken in juni 1933 hun samenwerking
in de Studiecommissie. De Raad wilde de Federatie tot inkeer dwingen en beval zijn fondsen aan om
bij het sluiten van overeenkomsten met de NMG zoveel mogelijk ook de klinisch-specialistische zorg
te verzekeren. De eerste pogingen tot samenwerking door de onderlinge belangenorganisaties voor de
ziekenfondsverzekering en de ziekenhuisverplegingsverzekering waren door de angst voor verlies van
het neutrale gezicht, onderlinge rivaliteit en concurrentiedrang mislukt.

Ziekenhuisverplegingsvereniging en ziekenfonds; een twee-zuilensysteem?
Stolk en Buijze, de secretaris-penningmeester van de Federatie, wilden toch een goede relatie met de
Landelijke Federatie ter bevordering van het Ziekenfondswezen behouden, ondanks het afspringen van
de samenwerking met de Algemeene Raad. Zij wilden profiteren van de ruime politieke ervaring, die
de Landelijke Federatie sinds 1913 in de strijd met de NMG en voor het behoud van het onderlinge
ziekenfondsmodel bij de opeenvolgende wetsontwerpen had opgedaan.10 De acties van de Algemeene
Raad en de Federatie tegen het wetsontwerp-Verschuur bereikten aan het einde van 1932 hun hoogte-
punt en onder meer door deze gezamenlijke druk werd het ontwerp ingetrokken.
Desondanks werd het contact voorlopig niet hersteld. De ziekenfondskoepel had in 1934 en 1935 na
het uiteenvallen van de Algemeene Raad de handen vol aan strijd met de NMG en de interne organi-
satorische problemen. Zij had noch de kracht, noch de behoefte om een concurrentieslag of samen-
werking met de Federatie voor ziekenhuisverplegingsverenigingen over de verzekering van klinische
hulp aan te gaan. Deze had op haar beurt weer geen behoefte aan de collegakoepel. De FVVZ groeide
als kool en haar werk als belangenorganisatie leek door de betrokkenheid bij de voorbereidingen voor
het wetsontwerp-Slingenberg te worden bekroond.
Toch voelde het bestuur van de FVVZ in 1936 de behoefte om zich tegen mogelijke nadelen van Slin-
genbergs voorstellen in te dekken. Daartoe leken twee mogelijkheden open: deelname aan de Centrale
Commissie voor het Ziekenfondswezen of overleg met de Landelijke Federatie.11 Buijze en Stolk ko-
zen voor het laatste omdat zij na de ervaringen met de Algemeene Raad niet bij overlegorganen voor
het ziekenfondswezen betrokken wilden worden. Zij gaven de voorkeur aan contact met de Landelijke
Federatie, waarmee afbakening van terrein eenvoudiger leek.
Stolk, Van Schaik en Van Lienden vonden elkaar in de Commissie van Advies, die door Slingenberg
in april 1936 werd geïnstalleerd. Zij bleken het met elkaar eens over hun afkeuring van de welstands-
grens en de opgelegde pariteit.12 Stolk was bereid concurrentie tussen de onderlinge ziekenfondsen en
zijn verenigingen te voorkomen door de ziekenfondsen klinische hulp te laten verzekeren, mits dit
voor het hele land zou gelden. 13 De besturen van de beide Federaties besloten informeel om elkaar bij
de strijd tegen Slingenberg te steunen, zonder dat dit tot verplichtingen zou leiden. Deze samenwer-
king was een van de redenen dat de minister van Sociale Zaken na alle maatschappelijke en politieke
weerstand in 1936 en 1937 zijn wetsontwerp moest laten vallen.
Van Lienden, wiens positie in 1937 na de reorganisatie van de Landelijke Federatie tot Centrale Bond
van Ziekenfondsen behoorlijk versterkt was, zag meer dan zijn voorgangers Mulder en Van Schaik
brood in een overeenkomst met de FVVZ. Centralisatie van ziekenfondsverzekering en ziekenhuisver-
plegingsverzekering paste volgens hem in de nieuwe organisatieopzet van de CBZ. Hij toonde zich be-
reid om in het vervolg met een twee-zuilensysteem te willen werken: ziekenfondsverzekering, aange-
vuld met de ziekenhuisverplegingsverzekering, zonder concurrentie maar in administratieve
samenwerking uitgevoerd door fonds en vereniging.14 De CBZ zou geen pogingen doen om zelf zie-
kenhuisverpleging te verzekeren terwijl de Bond met de Federatie in overleg was.
Het Federatiebestuur wilde wel op deze voorstellen ingaan en stelde zelfs voor dat beide organisaties
zullen worden overkapt door een contact-commissie, bestaande uit een even groot aantal aantal leden
uit onze beide organiaties.15 Verdeling van het werkterrein zou daarbij wel een vereiste zijn: vervoer,
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verpleging en klinische kosten voor de vereniging van ziekenhuisverpleging en de rest voor de zieken-
fondsen. Dit zou dan wel geen convergentie van beide verzekeringsvormen zijn, maar wel convergen-
tie van de belangenbehartiging door een supracommissie. Baaij en Van Lienden voelden zelfs wel
voor één koepelorganisatie, bestaande uit twee groepen met eigen landelijke groepsbesturen voor bei-
de verzekeringsvormen. De verzekering van klinische hulp door fonds of vereniging bleef voor hen
een probleem, maar daar moest door overleg wel uit te komen zijn.
Dit ging toch weer te ver voor Stolk, Buijze en de hunnen. De ideologische grondslag van de CBZ en
de FVVZ, de onderlinge gedachte, was dan wel dezelfde, maar vrijheid van armslag was voor de zie-
kenhuisverplegingsverzekering een groot goed. De CBZ liet zich er nog wel eens op voorstaan dat de
voorstellen van Slingenberg uitsluitend door hun actie niet zijn doorgegaan, terwijl de FVVZ toch ook
haar steentje had bijgedragen.
Stolk vroeg zich af wie bij de CBZ de meeste belangen bij fusie had.16 Volgens het bestuurslid J.H.
van der Hoeven wilde de Bond door fusie met de Federatie zich vooral op het platteland beter tegen de
NMG en de Maatschappijfondsen kunnen verweren. Juist het al dan niet onderling beheerd zijn geeft
de grote scheidingslijn met de Mij. Ziekenfondsen en Ziekenhuisverplegingsfondsen hebben gelijke
belangen en door het samengaan is het mogelijk één lijn te trekken ten opzichte van derden was zijn
mening.
Het overleg in de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen dreigde te mislukken en een nieu-
we fase in de polarisatie tussen de onderlingen en de NMG stond voor de deur. De CBZ wilde zijn po-
sitie door integratie van ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsverzekering strategisch versterken,
maar was niet in staat om zelf een verzekering tegen zware medische risico's te verzorgen. Fusie met
de Federatie was daarvoor vereist.17 De Algemene Vergadering van de CBZ nam in juni 1938 dit zelfs
als besluit aan.18 Het Federatiebestuur besloot dat dit toch te ver ging, maar wilde wel met Van Lien-
den en de zijnen praten over samenwerking volgens diens twee-zuilensysteem.

De Centrale Raad voor het Ziekenfonds- en Ziekenhuisverplegingswezen; het twee-zuilensysteem uit-
gewerkt
De besturen van CBZ en Federatie voelden in januari 1939 de hete adem van de NMG en de bloei van
de Maatschappijfondsen in de nek.19 De Maatschappijfondsen leken succesvol met het opzetten van
een eigen net van ziekenhuisverplegingsverenigingen of namen klinische hulp in het ziekenfondspak-
ket op. De onderlinge ziekenfondsen hadden de vergoeding van specialistische hulp tot dan toe be-
perkt tot poliklinische zorg.
De pogingen van de Federatie om met de NMG tot een landelijke overeenkomst voor klinisch-
specialistische zorg te komen zouden kunnen lukken, maar dat was niet zeker. De Huisartsen en Spe-
cialisten Commissies van de NMG probeerden de verenigingen onder druk te zetten om de specialis-
tenhonoraria plaatselijk te verhogen en de Federatie kon daar op het landelijk niveau geen vuist tegen
maken.20 De kosten van specialistische zorg waren vroeger inbegrepen in de tarieven voor verpleging,
maar dit veranderde steeds meer. Het medisch-specialistisch bedrijf en de ziekenhuiszorg werden
steeds meer gescheiden, met hogere tarieven voor klinische hulp en hogere lasten voor de ziekenhuis-
exploitatie als gevolg. Ziekenhuiszorg werd voor de patiënten en de verzekering steeds duurder.

Invoegen 1.8.1 (stijging van ziekenhuispatiënten en verpleegkosten. Bron: A. Juch, De medisch speci-
alisten in de Nederlandse gezondheidszorg, 274)

De Federatie en de CBZ wilden zich weren tegen deze aantasting en/of ondermijning van het zelfbe-
heer door de NMG. De Federatie sloot fusie nog steeds uit, maar de eerder overwogen samenwerking
door middel van een supracommissie was voor beide partijen wel acceptabel.21 De Centrale Raad van
Ziekenfondsen en Ziekenhuisverplegingsverenigingen was geboren en hield op 7 oktober 1939 zijn in-
stallatievergadering.22

De Raad bestond uit drie vertegenwoordigers van de CBZ, Van Lienden, Baaij en M. de Bruijn en drie
Federatie-afgevaardigden, Stolk, Buijze en Nieuwenhuysen. Stolk en Baaij, de secretarissen van de
Federatie en de CBZ, voerden gezamenlijk het secretariaat. De gestaalde kaders van het onderlinge
ziekenfondsbestel en ziekenhuisverplegingswezen traden verenigd in een nieuwe belangenorganisatie
op. De vakbonden speelden, in tegenstelling tot de Algemeene Raad van 10 jaar geleden geen rol. De
Centrale Raad had door deze samenstelling geen politieke getintheid of aspiraties.
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De Centrale Raad kreeg als doel het dienen van de belangen der volksgezondheid en die der verzeker-
den van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen door23:
• het publiceren van gegevens over de werking van onderling of zelfbeheer van ziekenfondsen en

ziekenhuisverplegingsfondsen
• het verzamelen van statistische gegevens inzake contributieregelingen en hulpverlening
• het bevorderen van de goede werking van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen
• het organiseren van studieconferenties of openbare congressen ter behandeling van actuele pro-

blemen op het terrein van de ziekenverzorging
• het optreden als Centrale Raad namens beide organisaties of met steun van andere belanghebbende

organen bij overheid en publiek voor de belangen van de ziekenverzorging
De Raad was eigenlijk een intentieverklaring om het groeiproces tussen beide organisaties tot één-
wording te bespoedigen, zonder nochtans de autonomie van beide afzonderlijke organen te schaden.
De Federatie en de CBZ waren daarmee in 1939 hun tijd ver vooruit. Van Lienden, Baaij, Stolk en
Buijze wilden de belangenbehartiging van de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering,
de ziekenhuisverplegingsverzekering volgens het twee-zuilensysteem in een organisatie onderbrengen,
waarbij beide verzekeringsvormen gescheiden konden blijven werken. De installatie van de Raad ver-
persoonlijkte het onderlinge streven naar convergentie van belangen. Samenvoegen van de verzeke-
ringen werd nog als praktisch onmogelijk ervaren, hoewel beide partijen in de Raad dit wel wilden.

De activiteiten van de Centrale Raad en het begin van de bezetting
De Centrale Raad startte zijn werk in een moeilijke tijd. Oorlog met Duitsland dreigde, een groot deel
van de werkende mannelijke bevolking was gemobiliseerd en de verhouding met de NMG bleef on-
veranderd slecht. De CBZ en de Federatie hadden de Raad dus dringend nodig. De Raad zou in een al-
gemene behoefte kunnen voorzien. Landelijk overleg voor de ziekenfondsverzekering was na het af-
sterven van de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen niet meer aan de orde. Contact tussen
NMG en deze nieuwe gezamenlijke onderlinge belangenorganisatie zou dit gemis gedeeltelijk kunnen
vergoeden.
De Raad trof in het voorjaar van 1940 voorbereidingen voor administratieve samenwerking tussen de
Federatie en de CBZ voor het overschrijven van verhuizende verzekerden en het uniformeren van
wachttijden en eigen risico's voor de beide verzekeringen. 24 Er werd overeenstemming bereikt over
premiebetaling door gemobiliseerden en het molestrisico bij oorlog en oorlogsgevaar.
Van Lienden had namens de Raad contact met minister Van den Tempel over diens wetsvoorstel voor
een beperkte regeling van het ziekenfondswezen door een Ziekenfondsraad. De minister omschreef de
verhouding tussen de partijen van de Raad en de NMG werd als de Godsvrede25: er werd nauwelijks
meer overlegd, maar er waren geen openlijke conflicten. De CBZ had wel ruzie met de NMP over de
eigen apotheken van de onderlinge fondsen, maar de CBZ liet dit niet over aan de Centrale Raad en
probeerde dit zelf op te lossen.
De bezetting in mei 1940 had grote invloed op de verhoudingen tussen de partijen, verenigd in de
Centrale Raad, de artsenkoepel en de Bond van R.K.-Ziekenfondsen. Alle conflicten en getwist leken
opeens onbelangrijk, want de angst voor een Duits ingrijpen was groot. C. Banning, de Hoofd-
Inspecteur der Volksgezondheid wilde alle belangenorganisaties. betrokken bij de ziekenfonds- en
ziekenhuisverplegingsverzekering, bijeenbrengen om de strijdpunten te begraven en te zoeken naar
hetgeen kan samenbinden.26 Zelfs Eggink, de secretaris van de Huisartsen Commissie van de NMG,
één van de belangrijkste veroorzakers van de polarisatie uit de voorbije jaren leek bereid om tot een
regeling te komen.
De CBZ kwam met voorstellen voor ziekenfondsconcentratie en samenvoeging van de landelijke be-
langenorganisaties.27 Van Lienden en de zijnen verwezen daarbij mede namens de Centrale Raad naar
het Unificatierapport: een ziekenfonds per werkgebied. De Huisartsen en Specialisten Commissies van
de NMG spraken zich op 21 juli 1940 uit voor fusie van alle ziekenfondsen tot een landelijk fonds.28

Om het sprookje te vervolmaken voerden de NMG-Commissies op 24 juli 1940 gezamenlijk overleg
met Van Lienden als vertegenwoordiger van de CBZ en de Centrale Raad, met J. Veldman en J. Hen-
driks van de Bond van R.K.-Ziekenfondsen. Geen van de partijen bleek eigenlijk tegen een landelijke
fusie.
De idylle bleek van korte duur. C. van den Berg, de directeur-generaal van Volksgezondheid, riep op
31 juli 1940 alle koepelorganisaties, betrokken bij de ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsverzeke-
ring, bij elkaar om te overleggen over eventuele Duitse maatregelen om in te grijpen in de landelijke
ziekenfondsverhoudingen.29 Van den Berg deed voorstellen voor een eenvoudige landelijke zieken-
fondsregeling, maar verklaarde vereniging van alle ziekenfondsen tot één ziekenfonds onwenselijk.



-5-

Hij vond de bestaande verscheidenheid historisch verklaarbaar en te rechtvaardigen. Samenwerking
was voldoende. Samenvoeging met de tijdsomstandigheden als stok achter de deur zou meer kwaad
dan goed doen.
Van Lienden, Veldman en Hendriks trokken hun mening over een Nederlands ziekenfonds in. De
NMG bleef wel pleiten voor een landelijk fonds, maar vond bij Van den Berg geen gehoor. De fusie-
gedachten verdwenen bij het oude Unificatierapport in de la van afgelegde centralisatie-ideeën. De
contacten tussen de belangenorganisaties van de zorgaanbieders en de ziekenfondsen hadden geen
tastbare resultaten opgeleverd, maar zij maakten wel een einde aan de lange periode van polarisatie.30

De onderlinge organisaties, verenigd in de Centrale Raad, en de NMG waren weer bereid tot overleg
en samenwerking.
De Centrale Raad overlegde op 5 oktober 1940 over de manier, waarop de belangen van de onderlinge
ziekenfondsen en ziekenhuisverpleging in de relatie met de overheid het beste konden worden behar-
tigd.31 Stolk vroeg zich af of men zich beter tot G. Reuter, de Obermedizinalrat der Duitse medische
autoriteiten, kon wenden dan tot Van den Berg. W. Schuurmans Stekhoven, de juridisch adviseur van
de Centrale Raad en de CBZ bleek met Reuter uitstekende contacten te hebben.
Stolk suggereerde om, in navolging van de Bioscoopbond, een van de Raadsvoormannen tot een soort
Führer te benoemen. De Centrale Raad zou er dan wel van verdacht worden om met de Duitsers te
heulen, maar het leek hem het beste om de belangen van de CBZ en de Federatie in de toekomst zo
goed mogelijk te dienen. Van Lienden vond dit een slecht idee. De Bioscoopbond was voor de Duit-
sers een propaganda-instrument. De Centrale Raad niet. De Raad zou zijn belangen het beste kunnen
laten behartigen door Schuurmans Stekhoven en een gesprek met Van den Berg aan te vragen. Hie r-
mee had de NMG ook succes gehad.
Het idee van Van Lienden werd geaccepteerd. De Raad overlegde regelmatig met Van den Berg over
de ontwikkeling van de ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsverzekering. Dit bleef zonder resultaat,
zolang de bezettende autoriteiten geen beslissingen over de ziekenfondsverzekering namen. Een van
de belangrijkste daden van de Raad was het verkrijgen van vrijstelling van de fondsen en verenigingen
voor aanslagen van de Winstbelasting, omdat deze instellingen voor de vorming van reservekassen
exploitatieoverschotten moesten hebben.32

De activiteiten van de Raad zorgden in augustus 1941 wel weer voor vergroting van de kloof tussen de
CBZ en de Maatschappijfondsen. Stolk, Buijze en Van Lienden hadden tegen de zin van de NMG-
fondsen het plan opgevat om met het oog op het op stapel staande Ziekenfondsenbesluit de zieken-
huisverplegingsverenigingen in ziekenfondsen om te zetten.33 Deze actie bleef zonder praktische re-
sultaten. Het Besluit had zulke vergaande consequenties voor de verzekering van de gezondheidszorg
en de machtsverhoudingen tussen de belangenorganisaties, dat de Federatie het grootste deel van zijn
verzekerden zou verliezen. De Centrale Raad had daardoor zijn bestaansrecht verloren en werd zonder
ruchtbaarheid in 1942 opgeheven.

De Centrale Raad en het twee-zuilensysteem; een evaluatie
De belangenbehartiging bij de verzekering van de gezondheidszorg voor 1941 bereikte met de Cen-
trale Raad voor het Ziekenfonds- en Ziekenhuisverplegingswezen een hoogtepunt.
Gemeenschappelijke ideologie, behoefte aan politieke steun van de CBZ door de FVVZ, behoefte van
de CBZ aan de ziekenhuisverplegingsverzekering van de FVVZ in de concurrentiestrijd tegen de
Maatschappijfondsen en de wens tot administratieve samenwerking waren de redenen voor deze be-
langenorganisaties om deze samenwerking aan te gaan. De Centrale Raad was opgezet om de twee or-
ganisaties naar elkaar toe te laten groeien, terwijl beide verzekeringsvormen als een twee-
zuilensysteem gescheiden konden blijven werken.
De samenwerking tussen de algemene onderlinge koepelorganisaties voor de ziekenfonds- en de zie-
kenhuisverplegingsverzekering leek vrijwillige convergentie van belangen en van de verzekerings-
vormen mogelijk te maken: de integratie van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering tegen zware
medische risico's. Deze ontwikkeling werd in november 1941 doorkruist door het Ziekenfondsenbe-
sluit, waardoor ziekenhuisverpleging en klinisch-specialistische zorg gedeeltelijk in het ziekenfonds-
pakket werden opgenomen.
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