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Zorgverzekering zonder of met overheid, 1900-1941. Conclusies

Het zorgverzekeringsbestel voor het Ziekenfondsenbesluit
Het stelsel van zorgverzekeringen was voor de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in november
1941 volop in ontwikkeling. Dit stelsel werd gekenmerkt door afwezigheid van overheidsingrijpen en
gedragen door de betrokken partijen en hun belangenorganisaties als vrije partijen op de markt van de
verzekering van de gezondheidszorg.
Het bestond uit de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering, met nader onderscheid tussen de zie-
kenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering als schadeverzekering en de ziektekostenverzeke-
ring als verzekering tegen zware medische risico's, de ziekenhuis- en sanatoriumverplegingsverzeke-
ring. Deze verzekeringen werden door afzonderlijke instellingen geboden: ziekenfondsen, ziekenhuis-
en sanatoriumverplegingsverzekeringsverenigingen en ziektekostenverzekeraars. Zij dekten vrijwel
alle aanspraken op de gezondheidszorg of vulden de financiering door de overheid van de gezond-
heidszorg aan: van huisartsenhulp en medicijnen tot klinisch-specialistische hulp en hospitaalzorg.
De kenmerken van dit bestel waren:
• nominale premies voor alle verzekeringsvormen
• de welstandsgrens voor het onderscheid tussen de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenver-

zekering als schadeverzekering
• toegankelijkheid zonder inkomensdifferentiatie voor de verzekering van zware risico's
• lokale of regionale werkgebieden voor de ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsverzekering
• landelijke dekking door de ziektekostenverzekeraars
• vaststelling van de relatie tussen zorgaanbieders en ziekenfondsen door collectieve overeenkom-

sten op lokaal niveau door het hele land
• de algemene, a-politieke neutraliteit van de verzekering, van de verzekeringsinstellingen en van de

betrokken belangenorganisaties, met uitzondering van een beperkte invloed van de katholieke zuil
• scheiding tussen commerciële, onderlinge en NMG-instellingen
De factoren die de ontwikkeling van dit bestel hadden bepaald waren de sociaal-economische ontwik-
kelingen, de ontwikkelingen in de medische wetenschap en van de gezondheidszorg, de betrokkenheid
van de overheid en de wederzijdse afhankelijkheid van de zorgaanbieders en de verzekeraars.
Ziektekostenverzekeraars, ziekenhuisverplegingsverenigingen en ziekenfondsen onderhielden met de
artsen en apothekers een labiel machtsevenwicht, dat noch door de overheid, noch door samenwerking
met andere belangenorganisaties als de vakcentrales kon worden doorbroken. Deze verhouding maakte
een landelijk uniform bestel van ziekenfondsverzekering en verzekering van zware risico's onmoge-
lijk.
De NMG, de belangenorganisatie van de artsen, had in de periode 1908-1913 met de Haagse en Bre-
dase besluiten het landelijk ziekenfondswezen wel een basis gegeven die door de ziekenfondsen, hun
belangenorganisaties en de vakbeweging werden geaccepteerd voor onderhandelingen over collectieve
contracten. De NMG-besluiten vormden de enige formele grondslagen van het Nederlandse zieken-
fondsbestel tot 1941:
• plaatselijke welstandsgrenzen
• vrije medewerkerskeuze
• richtlijnen voor de samenstelling van ziekenfondsbesturen, in sterke mate te leiden door medewer-

kers, maar met invloed van de verzekerden
• de keuze voor honorariumsystemen en de instelling van controle- en adviesorganen.
Deze grondslagen, in combinatie met het karakter van de ziekenfondsen en de ziekenhuisverplegings-
verenigingen, stelden de partijen in staat tot de ontwikkeling van functionerende systemen, aangepast
aan de eisen van de lokale en regionale markt. Deze ontwikkeling werd in november 1941 doorkruist
door de oplegging van de landelijk verplichte verzekering volgens het Ziekenfondsenbesluit.

Belangenorganisaties voor 1941
De belangenbehartiging voltrok zich voor 1941 wel op landelijk niveau en werd voor de ziekenfonds-
en ziekenhuisverplegingsverzekering uitgeoefend door steeds beter werkende organisaties.
De behartiging was bij de ziektekostenverzekering nog niet van de grond gekomen. Deze verzekering
had maar een klein aandeel in de verzekering van de gezondheidszorg en werd uitgevoerd door scha-
deverzekeraars, voor wie dit een bijprodukt was. Belangenbehartiging op centraal niveau was hier nog
niet nodig.
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Ideologie was bepalend voor de verhoudingen tussen de belangenorganisaties: onderling beheerd ver-
sus het NMG- of Maatschappijfondsenmodel of niet. De commerciële ziekenfondsen werkten samen
in een niet-ideologische Bond van Directieziekenfondsen. De onderlinge ziekenfondsen en zieken-
huisverplegingsverenigingen, verzuild en algemeen, lieten hun belangen behartigen door de Bond van
R.K.-Ziekenfondsen en het RKWV, de Centrale Bond van Ziekenfondsen en de Federatie van Veree-
nigingen voor Ziekenhuisverpleging. De artsenkoepel NMG trad op als belangenorganisatie voor de
Maatschappijfondsen.
De kenmerken van deze organisaties waren centralisatie, administratieve en organisatorische professi-
onalisering en professionalisering van de belangenbehartiging door de inzet van fulltime krachten,
lobbytechnieken, netwerkvorming, samenwerking met maatschappelijke en politieke organisaties,
pressie en propaganda.

Belangenorganisaties en de overheid
De ontwikkeling van de belangenbehartiging, de belangenorganisaties en het handelen van de overheid
waren nauw verbonden. De acceptatie van deze belangenorganisaties als gesprekspartners door de
overheid hing af van de kwaliteit van hun pressie en maatschappelijke erkenning.
De NMG werd al door Kuyper in 1903 als belangenorganisatie aanvaard door haar functie als artsen-
koepel en door haar betrokkenheid bij ziekenfondszaken. Deze positie werd versterkt door de pogin-
gen tot wetgeving van Talma, de ontwikkeling van het NMG-ziekenfondsbeleid en de Maatschappijf-
ondsen. De NMG bleef in de relatie met de overheid deze dubbelrol behouden, waarbij de functie van
ziekenfondsorganisatie door de groei van het Maatschappijfondswezen steeds belangrijker werd. De
kracht waarmee de Maatschappij haar belangen in het spel met de overheid en de onderlinge fondsen
kon behartigen, hing sterk af van de persoonlijke relatie tussen de ministers en het NMG-bestuur.
De Landelijke Federatie trad sinds 1913 bij wetsvoorstellen op als pressiegroep, dwong bij de over-
heid na 1920 erkenning af als vertegenwoordiger van ziekenfondsbelangen en werd na 1920 als advi-
seur en partij bij wetgeving betrokken. De Landelijke Federatie veranderde als eerste belangenorgani-
satie van pressiegroep in organisatie van het maatschappelijk middenveld.
De positie van de belangenorganisaties van de katholieke fondsen, het RKWV, de Centrale Commissie
en de Bond van R.K.-Ziekenfondsen hing samen met de politieke macht van de katholieke zuil. De
roomse fondsen waren kwantitatief ondergeschikt aan de algemene onderlinge en de Maatschappijzie-
kenfondsen, maar de invloed van het RKWV en de Bond was relatief groter door de RKSP-
vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Het katholieke ziekenfondswezen werd sinds het eerste
wetsontwerp van Aalberse in 1920 bij alle wetsvoorstellen betrokken en was als deel van de zuil speler
op het maatschappelijk middenveld.
De NMG, de Landelijke Federatie van de algemene onderlinge fondsen en de katholieke belangenor-
ganisaties waren succesvoller dan de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging. Deze
werd wel in 1933 door haar acties tegen de voorstellen-Verschuur bij de gesprekken over deze wet
betrokken, maar pas na 1936 als vertegenwoordigende belangenorganisatie door de minister van Soci-
ale Zaken serieus genomen.
De voor 1941 gepresenteerde ziekenfondswetten pasten niet helemaal bij het karakter van de verzuilde
Nederlandse samenleving. Het overleg met de niet-verzuilde belangenorganisaties van de ziekenfond-
sen, de ziekenhuisverplegingsverenigingen, de NMG en de NMP was daarvoor bepalend. Deze orga-
nisaties waren algemene belangenorganisaties en geen confessionele of sociaal-democratische organi-
saties. De uitvoering van de verzekering werd in de ontwerpen daarom niet in handen gelegd van
confessionele instellingen, maar overgelaten aan de bestaande ziekenfondsen die wel aan erkennings-
eisen zouden moeten voldoen.
De balans in de machtsverhoudingen tussen deze belangenorganisaties, het labiele machtsevenwicht,
maakte het voor de betrokken ministers onmogelijk een door alle partijen aanvaard wetsontwerp door
het parlement te loodsen. De actieve rol van de overheid bij de verzekering van de gezondheidszorg
bleef daarom beperkt tot die van bemiddelaar bij de conflicten tussen het onderlinge kamp van de vak-
organisaties, de belangenorganisatie van de algemene onderlinge fondsen en de artsenkoepel NMG.

Belangenorganisaties en de positie van de verzekerde
De mate waarin de verzekerde de verantwoordelijkheid voor het beleid bij de verzekering van zijn ge-
zondheidszorg mocht dragen vormde de ideologische scheiding tussen de belangenorganisaties.
De NMG erkende dit recht formeel in de vorm van het poldermodel der Maatschappijfondsen. De le i-
ding van de artsenkoepel leek de Maatschappijfondsen echter meer als middel in de strijd tegen de on-



-3-

derlinge fondsen en voor de belangenbehartiging van de artsleden te gebruiken, dan om de verzekerde
zijn plaats bij deze fondsen te geven. De groei van deze fondsen was na 1930 spectaculair en te danken
aan de samenwerking tussen de artsen, de apothekers en de verzekerdenvertegenwoordigers, die de
belangen van hun fondsen tegen de druk van het NMG-kader in gezamenlijk probeerden te behartigen.
De ideologie van de Bond van R.K.-Ziekenfondsen, de Landelijke Federatie of CBZ en de Federatie
van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging berustte volledig op de eigen verantwoordelijkheid: het
onderlinge model. De ziekenfondsorganisaties realiseerden zich dat volledig onderling beheer niet
haalbaar was en accepteerden het NMG-beleid der collectieve contracten. De Landelijke Federatie
probeerde toch haar ideaalbeeld door te voeren waar dit nodig of mogelijk was: de Haagse Volharding,
het Amsterdamse en Utrechtse Ziekenzorg. Deze fondsen toonden aan dat het onderlinge model suc-
cesvol kon zijn.
De spanning rond de positie van de verzekerde bereikte een hoogtepunt na 1930 met de polarisatie tus-
sen de algemene onderlinge fondsen met hun koepel en de NMG in de vorm van de pariteitskwestie.
Noch de bemiddeling door de overheid, noch de bemoeienis van de vakorganisaties NVV en CNV kon
de polarisatie tussen het onderlinge kamp en de NMG afzwakken. Het geschil bleef dan ook tot 1941
onopgelost en maakte samenwerking onmogelijk.

De verhoudingen tussen de belangenorganisaties
De behartiging van de belangen van de leden maakte overleg tussen de koepelorganisaties noodzake-
lijk, ook in tijden van polarisatie. Landelijke collectieve overeenkomsten volgens het NMG-model van
de lokale overeenkomsten bleken ineffectief of niet mogelijk.
De verhoudingen werden geregeld door overleg over plaatselijke kwesties, in landelijke overlegorga-
nen, in regeringscommissies, door het bijwonen van bestuursvergaderingen of door polemieken in de
pers. Het overleg werd meerdere malen omgezet in formele samenwerking tussen wisselende partijen:
de Unificatiecommissie, de Algemeene Raad ter Bevordering van het Ziekenfondswezen, de Centrale
Commissie voor het Ziekenfondswezen en de Centrale Raad voor het Ziekenfonds- en Ziekenhuisver-
plegingswezen.
De relaties tussen de belangenorganisaties werden niet alleen bepaald door ideologie, maar ook door
de verhoudingen tussen de vertegenwoordigers onderling en de strategie die zij volgden. Mensen als
Hamaker, Van Schaik, Stolk en Buijze en Kersbergen gingen conflicten niet uit de weg, maar waren
ook bereid tot compromissen en overleg. Personen als Eggink en Diehl zochten de confrontatie,
maakten de tegenpartij woedend en zorgden voortdurend voor slechte onderlinge verhoudingen.
De strategische en tactische opvattingen over belangenbehartiging en leidinggeven aan de eigen orga-
nisatie maakten de relaties tussen de organisaties ingewikkelder. Het NMG-Hoofdbestuur hield koste
wat kost vast aan een centralistische machtspolitiek, maar liet het contact met de andere belangenorga-
nisaties over aan ondergeschikte organen als de Huisartsen en Specialisten Commissies. Deze duik-
boottactiek zorgde voor onduidelijkheden en onnodige spanningen.
De slagvaardigheid van de onderlinge organisaties werd verzwakt door de federatieve structuur. De
Algemene Vergaderingen namen daar de besluiten. Hun besturen konden met de andere organisaties
onderhandelen, maar hadden minder beslissingsbevoegdheden dan het NMG-bestuur. Besluitvorming
over overeenkomsten en samenwerking kon daardoor soms jaren duren. Deze problemen werden ge-
deeltelijk opgelost door de centralistische hervorming van de Landelijke Federatie ter behartiging van
het Ziekenfondswezen in de Centrale Bond van Ziekenfondsen.

Conclusie
De belangenbehartiging van de verzekeraars van de gezondheidszorg werd vanaf 1913 op landelijk ni-
veau door koepelorganisaties vormgegeven.
Sleutelbegrippen waren centralisatie, professionalisering, ideologie, polarisatie en samenwerking. De-
ze factoren bepaalden de onderlinge verhoudingen tussen de organisaties, de verhouding tot de over-
heid en de vormgeving van het zorgverzekeringsbedrijf voor 1941.
De overheid speelde bij deze verhoudingen en processen een rol als bemiddelaar en katalysator, niet
als regelgever. De zorgverzekering en de belangenbehartiging ontwikkelden zich in die zin met èn
zonder overheid.


