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2.3 Ziekenfondsorganisaties en centralisatie, 1945-1977
De handhaving van het Ziekenfondsenbesluit en de ontwikkeling van het overheidstoezicht bepaalden
na 1945 de ontwikkeling van de verzekering van de gezondheidszorg. De status van de ziekenfondsen
was sinds 1941 veranderd in een hybride mix van uitvoeringsorganen voor de verplichte verzekering
en semi-private instellingen voor de vrijwillige verzekering. Dit stelde nieuwe eisen aan hun landelijke
belangenbehartiging. Centralisatie bleek onvermijdelijk.

Als een feniks uit zijn as; de oprichting van de Federatie VMZ
Staatstoezichtcommissaris Van den Berg constateerde in 1946 dat het aantal erkende fondsen in de ja-
ren 1943-1945 was afgenomen van 190 tot 171. De belangrijkste samenvoeging was de fusie van ne-
gen ondernemingsfondsen tot een Stichting "Industrie-Ziekenfonds voor Helmond en Omstreken".1 Op
31 december 1945 waren 72 Maatschappijfondsen, 46 onderlinge fondsen, 27 ondernemingsfondsen,
14 directiefondsen en 12 overige fondsen erkend en aktief. De onderlinge fondsen, de ondernemings-
fondsen, de directiefondsen en de overige fondsen wisten zich op landelijk niveau vertegenwoordigd
door de CBZ, de Bond van R.K.-Ziekenfondsen, het OOZ, de NBZ en de OAZ.
De belangenbehartiging van de Maatschappijfondsen, de grootste en belangrijkste groep fondsen, ver-
keerde na de Bevrijding echter in een vacuüm. De Stichting VMZ was in 1942 opgeheven, enkele
maanden na haar oprichting. De NMG, formeel nog steeds hun moederorganisatie, zou pas in 1947
weer een constituerende vergadering beleggen. Dit nadeel had ook weer een voordeel: het streven van
de NMG-fondsen naar een eigen samenwerkingsverband kon niet, zoals in de voorgaande jaren, wor-
den gedwarsboomd door een machtsbeluste Huisartsen Commissiesecretaris als Eggink of een kramp-
achtig Hoofdbestuur.
De behoefte aan een eigen koepel was evenwel groter dan ooit. De Maatschappijfondsen konden door
de groei na het Ziekenfondsenbesluit en de groter wordende rol van de overheid niet meer zonder goe-
de samenwerking en collectieve belangenbehartiging. Het grootste probleem daarbij was hun gebrek
aan zelfstandigheid. Na de bevrijding was hun status nog steeds die van dochterorganen van de Maat-
schappij, zonder rechtsbevoegdheid. De NMG bleef financieel verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoe-
ring.
Het Medisch Contact, dat optrad als artsenbelangenorganisatie in plaats van de NMG, had al voor de
Bevrijding toegezegd dat het heroprichting van de Stichting VMZ wilde om de samenwerking tussen
fondsen te verbeteren en om een eigen vertegenwoordiging voor de nieuwe Ziekenfondsraad gereed te
hebben.2 Nieuwenhuyzen, De Vos, Bartels en Van de Bunt, de voormannen van de acties uit 1941 en
1942, wisten zich nu door het MC gesteund. Zij vergaderden op 1 december 1945 met 54 vertegen-
woordiger van 29 Maatschappijfondsen en het MC-bestuur over de hernieuwing van de Stichting als
koepelorganisatie.
J.J. Brutèl de la Riviere, F. Wibaut en J. de Vreeze, het dagelijks bestuur van het MC, hoopten met de-
ze nieuwe koepel te bereiken dat het Hoofdbestuur van de herop te richten NMG niet meer overbelast
zou raken door het ziekenfondswerk. Zij verschilden echter met de fondsbesturen van mening over de
mate van zelfstandigheid van de fondsen. Deze wilden een grotere financiële en juridische zelfstan-
digheid om vrijelijk over hun kapitaal en goederen te kunnen beschikken, zonder door een NMG-
accountant te worden lastiggevallen.
Brutèl de la Riviere vond het maar niets dat artsen fondsen exploiteerden, maar achtte voor besluit-
vorming over verzelfstandiging van de NMG-fondsen de tijd nog niet rijp. Het ziekenfondswezen was
naar zijn mening nog onvoldoende geregeld om de rechtspositie en de honoraria van de artsen zonder
de invloed van hun eigen fondsen te garanderen. Brutèl stelde als juridische vorm voor de nieuwe
Maatschappijfondsenkoepel de federatie voor. Hij vond dit wel democratisch. Het deed volgens hem
recht aan de regionale zelfstandigheid van de fondsen en het maakte het voor de toekomst eenvoudiger
om juridische besluiten over de relatie tussen de NMG en de fondsen te nemen dan de engere Stich-
tingsvorm.3

En zo geschiedde: op 1 mei 1946 werd de eerste Landelijke Vergadering van de Federatie "Vereenigde
Maatschappij-Ziekenfondsen", VMZ, gehouden.4 De Stichting VMZ leek als een feniks uit zijn as her-
rezen. De Maatschappijfondsen beschikten eindelijk over een koepelorganisatie.

De Federatie VMZ; doel, organisatie en ideologie
De Federatie kreeg in 1946 nog geen invloed op de bestuursvorm en de statuten van de Maatschap-
pijfondsen. Zij zou wel orde moeten brengen in de grote verschillen in reglementen, administraties en
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beheer. De koepel deed mee aan de onderhandelingen voor de medewerkersovereenkomsten en onder-
hield contacten met de overheid en de andere ziekenfondsorganisaties. Zij zorgde voor verbetering van
de fondsadministraties door richtlijnen en geregeld overleg tusssen de administrateurs en directeuren.
De arbeidsvoorwaarden van het Maatschappijfondsenpersoneel werd verbeterd door een collectieve
pensioenvoorziening en deelname aan CAO-overleg.
De Federatie kreeg een ingewikkelde organisatorische structuur, gebaseerd op het sinds de jaren dertig
geliefde principe van de paritaire machtsverdeling tussen verzekerden en medewerkers.5 De verant-
woordelijkheid voor het functioneren van de Federatie berustte bij de fondsbesturen. De fondsen wer-
den geclusterd in districten en vormden districtscommissies met een districtsbestuur. De districtsbestu-
ren vormden de Landelijke Raad, waar een vertegenwoordiger van de NMG en vijf
ziekenfondsadministrateurs aan werden toegevoegd. De Landelijke Raad koos het Bestuur. Het Dage-
lijks Bestuur werd terzijde gestaan door het Bureau en Bestuursgedelegeerden. Vier medewerkers- en
vier verzekerdengedelegeerden behartigden weer de specifieke belangen van hun achterbannen.6 Deze
opbouw zou in de loop der tijd worden aangepast, verzwaard of verlicht, maar pariteit en regio of dis-
trict bleven de sleutelwoorden voor de Federatiestructuur.
De losse Federatiestructuur werd niet door alle fondsen geaccepteerd. A. Bredewold, secretaris van het
Algemeen Ziekenfonds Zwolle en Omstreken, verklaarde dat zijn fonds, samen met het District Lim-
burg, voorstander was van een landelijk georganiseerd Maatschappijfonds.7 Hij vond de algemene
vrees voor aantasting van de autonomie en de zelfwerkzaamheid  maar koudwatervrees. Centralisatie
van onder af met behoud van de taken van de ziekenfondsbesturen en bewegingsvrijheid binnen het
raam van de plaats- en streekbelangen zou voldoende garantie bieden om de zelfstandigheid van de
besturen en de armslag ten aanzien van de bovenbouwen en particuliere ordening te behouden. Bre-
dewold kreeg echter onvoldoende steun van zijn collega's en centralisatie binnen Federatieverband
was voorlopig nog niet aan de orde.
Nieuwenhuyzen gaf op de Algemene Vergadering van 1948 ideologische uitleg aan de Federatie
VMZ.8 De Maatschappijfondsenkoepel was niet opgezet als verweer tegen de onderlinge verzekerden-
organisatie CBZ, maar om aan te tonen dat artsen en verzekerden groepen waren met gemeenschappe-
lijke belangen. Zij werkten in Federatieverband gezamenlijk aan de praktische uitvoering van de ver-
strekkingen, losten lokale moeilijkheden op door het gezamenlijk besturen van ziekenfondsen,
werkten samen bij de belangenbehartiging op landelijk niveau en zochten aanpassingen voor algemene
richtlijnen die voor de toepassing niet uniform konden zijn. Verzekerden en medewerkers droegen pa-
ritair verantwoordelijkheid voor het beleid bij de ziekenfondsverzekering met oog voor de sociale fa-
cetten die het organisme van het ziekenfondswezen vormden. De Federatie moest daartoe het contact
tussen de beide groepen stimuleren en vooral de medewerkers, die vaak geen tijd hadden voor het zie-
kenfondswerk of onkundig en lauw waren, aansporen tot enthousiasme.
De Federatie verklaarde zich bij monde van Nieuwenhuyzen tegen plannen van de Stichting van de
Arbeid en de Commissie-Van Rhijn uit de periode 1945-1949 voor herziening van de sociale wetge-
ving. In het Rapport-Van Rhijn werd gepleit voor unificatie van de sociale wetgeving, waarbij de zie-
kenfondsverzekering als onderdeel van de sociale verzekering werd gezien. 9 De Stichting van de Ar-
beid wilde alle sociale wetten, ook de verzekering van de gezondheidszorg, laten uitvoeren door
bedrijfsorganen. 10 De ziekenfondsverzekering zou dan ondergeschikt worden aan een centrale verze-
keringsraad.
Dit was voor de Federatie vloeken in de kerk.11 Het deed afbreuk aan haar adagium dat het zieken-
fondswezen een zelfstandige afdeling van de volksgezondheidszorg was en geen deel vormde van de
algemenere sociale verzekeringswetgeving. Volgens Nieuwenhuyzen waren de plannen voor de kop-
peling van het ziekenfondswezen en de sociale verzekering ontstaan door het gemis van een uniform
en modern uitvoeringsapparaat. Hij stak daarbij de hand in eigen boezem, want dit was de verant-
woordelijkheid van de ziekenfondsorganisaties zelf. Alle ziekenfondsorganisaties dienden daarom te
worden betrokken bij het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties, het COZ, de opvolger uit
1947 van de Commissie voor de Ziekenverzorging in Nederland. Deze partijen moesten een gemeen-
schappelijk programma ontwikkelen met één ziekenfonds per werkgebied, overeenstemming over het
oude item van de bestuurssamenstelling en de bevoegdheden en de verhoudingen binnen het COZ.
Nieuwenhuyzen stemde in met al eerder door Van Lienden geuite kritiek op het onderbrengen van de
ziekenfondsverzekering bij de sociale wetgeving. Volgens Van Lienden was de ziekenverzorging een
levend maatschappelijk verzorgingsmechanisme, dat niet kon worden uitgeoefend door een gemecha-
niseerd ambtenarenapparaat.12 Het ziekenfonds was als verzekerings- en verstrekkingenapparaat voor
het grootste deel van de bevolking al lang het centrum voor de gezondheidszorg. Het Ziekenfondsen-
besluit had dit zelfs versterkt.
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Van Lienden en Nieuwenhuyzen hoefden niet echter bang te zijn voor gevolgen van het Rapport van
Rhijn en de plannen van de Stichting van de Arbeid. Deze werden door de politiek en de maatschappij
uitvoering besproken, maar hadden alleen gevolgen voor de sociale verzekeringen.13 De ziekenfonds-
wetgeving bleef een apart terrein.

De emancipatie van de Federatie VMZ
De verhouding tussen de Federatie VMZ en de NMG kon pas worden geregeld na de oprichtingsver-
gadering van de NMG op 26 juli 1947. Het Federatiebestuur kreeg alle fondsbevoegdheden van het
NMG-Hoofdbestuur overgedragen.14 Een arts-afgevaardigde werd opgenomen in het NMG-bestuur.
Nieuwenhuyzen werd hiertoe aangezocht en kreeg eindelijk de erkenning, die hij voor de behartiging
van de belangen van de Maatschappijfondsen verdiende.
De koepelorganisatie voelde zich door de eigendomsverhouding tot de NMG in haar bewegingsvrij-
heid beperkt, ondanks haar autonomie. Deze relatie beperkte de vrijheid van het Federatiebestuur om
naar eigen inzicht zijn organisatie in te richten, terwijl dit bestuur het uit tactische overwegingen ver-
standiger vond de Maatschappijfondsen volledig te verzelfstandigen. 15 De koepel van de onderlinge
fondsen beschouwde de Federatiefondsen nog altijd als artsenfondsen en stelde zich soms vijandig op.
De band met de NMG maakte het onmogelijk om bij eventuele concentratieplannen van de overheid of
van de fondsorganisaties zelf met andersoortige ziekenfondsen nauwer samen te werken of te fuseren.
In deze tijd verschenen diverse plannen, waarin op een ziekenfonds per werkgebied werd aangedron-
gen.
Het bestuur van de Federatie werd tot verdere emancipatie geprikkeld door ontwikkelingen bij de be-
roepsgroepen van de artsen zelf. De huisartsen en specialisten hadden zich tegen de zin van het
Hoofdbestuur verenigd in eigen beroepsverenigingen: de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Lan-
delijke Specialisten Vereniging, LHV en LSV. Deze verenigingen werkten als zelfstandige organisa-
ties onder de paraplu van de NMG; ook voor de Federatie een aanlokkelijke constructie.
De moeilijkste punten bij de privatisering van de fondsen waren hun juridische status, de regeling van
overdracht van hun vermogen en de mate van zelfstandigheid van de fondsen ten opzichte van de Fe-
deratie VMZ. Het eerste probleem werd opgelost door de fondsen om te vormen tot onderlinge waar-
borgmaatschappijen, waardoor zij rechtspersoonlijkheid kregen zonder winstoogmerk. De vermogens-
overdracht kon contractueel worden geregeld onder toeziend oog van de Ziekenfondsraad.
Het derde probleem was ideologisch van aard. De zelfstandigheid van de fondsen werd bepaald door
de pariteit, de gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers en verzekerden, en de mate waarin zij
zich verplichtten tot het naleven van de Federatiebesluiten. De Maatschappijfondsen mochten niet ver-
zuild zijn. Levensbeschouwelijkheid van de medewerkers of de verzekerden mocht de zelfstandigheid
van het medisch en verzekeringstechnisch functioneren van de Federatiefondsen niet beïnvloeden.
In 1952 werden de Maatschappijfondsen eindelijk losgemaakt van de KNMG, 39 jaar na de Algemene
Vergadering van Breda waar het besluit tot hun oprichting genomen was. Het was de bekroning van de
ontwikkeling van de samenwerking van de artsen met de verzekerden bij de toepassing van de princi-
pes van de Maatschappijfondsen: een goede geneeskundige verzorging voor de verzekerden en een
goede rechtspositie voor de medewerkers. Deze relatie was verstevigd doordat de artsen onder druk
van de onderlinge fondsen hun macht met de verzekerden moesten delen en door de geest van samen-
werking tijdens de oorlog. De Maatschappijfondsen waren voor 1952 wel eigendom van de KNMG
geweest, maar in de praktijk werkten artsen, apothekers en verzekerden in de besturen samen om in
onderling overleg de fondsen te beheren.
De Federatie van Vereenigde Maatschappijfondsen, VMZ, werd in 1954 dan ook herdoopt in de Fede-
ratie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen, VMZ. De emancipatie van de
belangenorganisatie der Maatschappijfondsen was voltooid. De KNMG had geen directe belangen
meer bij de ziekenfondsverzekering als koepelorganisatie en ziekenfondseigenaar. Dit maakte het voor
de Federatie VMZ mogelijk om het eigen beleid te bepalen en samenwerking met de andere belangen-
organisaties te zoeken, zonder dat dit door de politiek en het handelen van de artsenorganisatie zou
worden doorkruist. De rol van de KNMG was beperkt tot die van medewerkersorganisatie. Zij zou niet
meer kunnen zorgen voor herleving van de oude polarisatie met het onderling beheerd ziekenfondswe-
zen. De Federatie VMZ kon eindelijk een eigen stempel drukken op het spel van de belangenbeharti-
ging bij de verzekering van de gezondheidszorg.

Belangenbehartiging en de noodzaak tot samenwerking
In 1946 waren er dus zes ziekenfondsorganisaties actief16:
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• de Federatie VMZ met 65 Maatschappijfondsen
• de CBZ met 43 onderlinge fondsen. De Landelijke Contactcommissie voor Onderling Beheerde

Ziekenfondsen werd in juli 1946 opgeheven en haar fondsen traden toe tot de CBZ.
• de Bond van R.K.-Ziekenfondsen met vijf fondsen
• het OOZ met 24 fondsen
• de NBZ als organisatie voor dertien directiefondsen
• de OAZ, die de belangen van negen fondsen behartigde
Van de 154 fondsen waren er in 1946 veertien niet aan een organisatie gebonden. 5.973.450 van de
9.304.000 Nederlanders waren vrijwillig of verplicht verzekerd.17 De Federatiefondsen verzorgden
voor 1.728.607 verplicht verzekerden en voor 1.123.344 vrijwillig verzekerden de verzekering van
hun gezondheidszorg, 48% van alle verzekerden. De fondsen van de CBZ verzekerden 27%.
De tijd was voorbij dat deze organisaties op eigen gelegenheid voor de belangen van de bij hen aange-
sloten fondsen konden opkomen. De door de overheid opgelegde regelgeving noopte hen tot samen-
werking bij het adviseren voor en uitvoeren van nieuwe voorschriften en de maatregelen van het
Staatstoezicht. Het nut van samenwerking was al tijdens de bezetting gebleken door de activiteiten van
de Commissie voor de Ziekenverzorging in Nederland bij de invoering van het Ziekenfondsenbesluit
en het verzet tegen de concentratieplannen van Van der Does. De plannen tot hervorming van de soci-
ale verzekering van de Commissie-Van Rhijn en van de Stichting van de Arbeid waren de eerste na-
oorlogse aanzetten tot nieuwe pogingen voor ziekenfondswetgeving. Zij toonden aan dat de zieken-
fondsorganisaties zich net als voor 1941 zouden moeten verzetten tegen voorstellen die tegen de
belangen van hun leden ingingen.
Daarbij waren er praktische problemen te over, zoals de financiering van de vrijwillige verzekering en
de opheffing van de Stopcirculaire in 1947. Door deze opheffing mochten de ziekenfondsen weer
vrijelijk over en weer van elkaar verzekerden in- en overschrijven. De agenten en bodes van de katho-
lieke fondsen beconcurreerden hun collegae van de andere onderlinge fondsen en de Maatschap-
pijfondsen op leven en dood. De strijd om de verzekerde uit vooroorlogse tijden leek weer op te leven
en de grote ledenbestanden van de Maatschappijfondsen waren voor de concurrentie een willige
prooi. 18 De schade van de opheffing van de Stopcirculaire kon alleen maar voorkomen worden door
overleg in een samenwerkingsorgaan.
Ook de relatie met de medewerkersorganisaties maakte gemeenschappelijk optreden noodzakelijk. De
lokale overeenkomsten tussen de ziekenfondsen en de zorgaanbieders van voor het Ziekenfondsenbe-
sluit bleven tijdens de bezetting gehandhaafd. Na 1945 moest voor de verplichte verzekering een stel-
sel voor landelijke contracten worden ontwikkeld met overeenkomsten, op te stellen na onderhande-
lingen door de ziekenfondskoepels en de landelijke organisaties van zorgaanbieders. Het
contractstelsel verschoof hiermee definitief van het lokale naar het landelijke niveau.
In 1946 werd in de Staatscourant de eerste modelovereenkomst gepubliceerd, afgesloten tussen de zie-
kenfondsorganisaties en de belangenorganisaties voor vroedvrouwen.19 Deze overeenkomst zette de
teneur die voor alle overeenkomsten zou gelden. Het belangrijkste thema zou altijd de tarieven betref-
fen, maar de bedoeling was eigenlijk de regeling van de verhouding tussen ziekenfonds en medewer-
kers voor de bevordering van het goed functioneren van een stelsel van ziekenverzorgingsverzeke-
ring.20 Dit werd echter beperkt door de contracteerplicht, opgelegd door het Ziekenfondsenbesluit en
de Ziekenfondswet. De ziekenfondsen waren immers gedwongen iedere zorgaanbieder in hun werkge-
bied een overeenkomst aan te bieden. Zij konden niet selecteren op basis van kwaliteit van de geboden
zorg of aan de hand van de reputatie van de zorgaanbieder. Concurrentieverhoudingen bestonden niet.
Dit kon pas veranderen na de afschaffing van de contracteerplicht op 1 januari 1992.
Contracteerplicht of niet, in 1946 moesten toch de onderhandelingen beginnen voor de landelijke
overeenkomsten met de belangrijkste groepen medewerkers: de huisartsen, de specialisten en de tand-
artsen.21 Na 1946 hadden de fondskoepels tijdens deze onderhandelingen te maken met de eenheids-
fronten van de LHV, LSV en andere medewerkersorganisaties. Zij zouden daarbij sterker staan door
als een partij op te treden en dit gepalaver over te laten aan een samenwerkingsorgaan met duidelijke
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De Commissie voor de Ziekenverzorging in Nederland bestond nog steeds, maar functioneerde eigen-
lijk niet meer. Deze Commissie was in 1941 samengesteld uit de CBZ, de NBZ, de OAZ, de Bond van
R.K.-Ziekenfondsen, de Landelijke Contact-Commissie van Onderling Beheerde Ziekenfondsen en de
federaties van ziekenhuisverplegingsverenigingen. De CZN vertoonde twee gebreken: de Federatie
VMZ was als belangrijkste koepel niet vertegenwoordigd en de rol van de ziekenhuisverplegingsorga-
nisaties was voor de verplichte ziekenfondsverzekering uitgespeeld. Er moest voor de CZN een alter-
natief komen, dat als centraal orgaan voor alle ziekenfondskoepels en als contact voor de medewer-



-5-

kersorganisaties en de overheid kon functioneren. Dit werd het Centraal Overleg van Ziekenfondsor-
ganisaties, COZ.

Het COZ; ziekenfondstoporgaan pur sang
De intrekking van de Stopcirculaire was voor de besturen van de ziekenfondsorganisaties aanleiding
om op 9 mei 1947 bijeen te komen.22 De bodes van de fondsen van de R.K.-Bond waren naar de zin
van de andere koepels te ver gegaan in hun streven om de zielentallen van de roomse fondsen te ver-
groten. Dit overleg leverde geen directe resultaten op. Hendriks, de voorzitter van de R.K.-Bond, wei-
gerde om zijn bodes terug te roepen, want het is haar plicht haar mensen in haar instellingen onder te
brengen. Van Lienden, Nieuwenhuyzen en de andere bestuurders waren het daar niet mee eens, want
het recht van de verzekerde op vrije ziekenfondskeuze was voor hen heilig.
Het overleg werd voortgezet, ondanks de acties van katholieke zijde. Andere kwesties dienden ook te
worden besproken, zoals de vaststelling van een CAO voor ziekenfondspersoneel, het collectief lid-
maatschap van de Nederlandse Vereniging voor Sociale Tandheelkunde voor de oprichting van de
landelijke schooltandverzorging, het kiezen van positie ten opzichte van de nieuwe Ziekenfondsraad,
problemen met opticiënsverenigingen en het overleg met de specialisten- en de huisartsenorganisa-
ties.23 De zes organisaties achtten de tijd rijp voor een gezamenlijk overleg, echter zonder de verplich-
ting tot een vaste organisatie en zonder de ziekenhuisverplegingsverenigingen. Deze ontwikkelden
zich volgens Van Lienden en De Vos, vertegenwoordiger van de Federatie VMZ, tot ziektekostenor-
ganisaties en vielen daardoor buiten het eigenlijke ziekenfondswerk.
Vooral de CBZ en de Federatie VMZ bleken het goed met elkaar te kunnen vinden in hun weerzin te-
gen de katholieke agressie.24 Bartels, Nieuwenhuyzen, Van de Bunt, Leibbrandt en de Vos, de leden
van het Dagelijks Bestuur van de Federatie, wilden met Van Lienden, Van Neck, Spit, De Munnik en
Steutel, hun collegae van de CBZ, blokvorming tussen hun fondsen voorkomen. Zij besloten dat de
Federatie en de CBZ als de grootste koepels verantwoordelijk waren voor de rust in ziekenfondsland
en dat, zoals in het verleden te vaak gebeurd was, onenigheid tussen de fondsen op lokaal niveau geen
gevolgen mochten hebben voor de landelijke verhoudingen. Er dreigden problemen tussen Federatie-
en CBZ-fondsen in Apeldoorn, Bussum, Tiel en Oost-Gelderland en deze kwesties moesten door
overleg tussen de koepels op landelijk niveau kunnen worden opgelost.
Het balletje ging aan het rollen en op 9 december 1947 kon de eerste vergadering van het Centraal
Overleg van Ziekenfondsorganisaties worden gehouden.25 De CBZ, de Federatie VMZ, de OAZ en de
NBZ besloten tot deze samenwerking, zonder het OOZ en de Bond van R.K-Ziekenfondsen. Het OOZ
wilde slechts incidenteel aan het COZ deelnemen en de R.K.-Bond had aan de collegakoepels vanwe-
ge de concurrentiekwestie de oorlog verklaard.
Het COZ werd door Van den Berg en L.V. Ledeboer, na 1949 algemeen secretaris van de Zieken-
fondsraad, met genoegen erkend als pilaar voor hun beleid. 26 Zij benadrukten de regulerende zelf-
werkzaamheid van de ziekenfondskoepels in het COZ als organisaties van het maatschappelijk mid-
denveld. Deze konden daardoor zelf veel aangelegenheden regelen, die anders door ingrijpen van  het
Staatstoezicht hadden moeten worden opgelost zoals lokale strubbelingen en de onderhandelingen
voor de medewerkersovereenkomsten. De kwestie met de R.K.-Bond werd op aandrang van Van den
Berg opgelost door middel van een arbitragecommissie, voorgezeten door W.F. de Gaay Fortman.27

Hendriks begroef op aandringen van De Gaay Fortman mopperend zijn strijdbijl, riep zijn bodes terug
en liet in mei 1948 zijn Bond tot het COZ toetreden. Het Overleg was nu compleet, met uitzondering
van het OOZ.
Het COZ was de eerste suprakoepel voor de ziekenfondsverzekering pur sang. De Unificatiecommis-
sie uit de twintiger jaren, de Algemeene Raad en de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen
uit de dertiger jaren, de Centrale Raad voor het Ziekenfonds- en Ziekenhuisverplegingswezen en de
Commissie voor de Ziekenverzorging uit de veertiger jaren waren altijd gemengde organisaties ge-
weest met deelname van de vakbondsorganisaties, de NMG en de ziekenhuisverplegingsfederaties.
De samenwerking in het Overleg bleek effectief en voorzag in de behoefte aan permanent contact. Het
COZ trad op als centrale werkgeversorganisatie voor de ziekenfondskoepels, verzorgde de CAO-
onderhandelingen en regelde de centrale pensioenvoorziening voor het ziekenfondspersoneel. 28 De
Cursus Commissie voor het Ziekenfondswezen, opgericht in COZ-verband, ontwikkelde en verzorgde
gedegen onderwijs van het ziekenfondspersoneel over de vrijwillige en de verplichte verzekering, het
ziekenfondswezen, sociale verzekeringswetgeving, administratieve organisatie en boekhouden. 29 Deze
opleidingen bestaan nog steeds in de vorm van de materiecursussen. Het COZ kreeg geen zelfstandig
apparaat. De administratie van het COZ en de Cursus Commissie Ziekenfondswezen werden onderge-
bracht bij het Utrechtse Maatschappijfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte.
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De koepels ondernamen via het COZ acties tegen de plannen van de Stichting van de Arbeid. Zij ge-
bruikten hun contacten met de vakbondscentrales, lobbyden op parlementair en ministerieel niveau en
probeerden de werkgeversverenigingen te overtuigen van hun ongelijk om de uitvoering van de sociale
verzekeringen in een organisatie onder te brengen.30 De overeenkomsten met de LHV, de LSV, de
NMP en de NMT werden in COZ-verband gesloten.31 Pogingen om een landelijk controle-instituut
voor tandheelkundige zorg in het leven te roepen mislukten. Bemoeienis met de regelingen voor
schooltandverzorging en ziekenvervoer was wel succesvol.32 Over de problemen met de vrijwillige
verzekering werd voortdurend overlegd, maar een definitieve oplossing kon niet worden gevonden.33

De samenwerking in COZ-verband bij de vertegenwoordiging in de Ziekenfondsraad, opgericht in
1949, was beperkter. Er werd geen collectieve afvaardiging namens het COZ naar de Raad gestuurd.
De belangenorganisaties stuurden hun voorzitters en secretarissen als leden.34 Dit was geen probleem.
Nieuwenhuyzen, Van de Bunt, Van Lienden, Hendriks en Leclercq vertegenwoordigden de belangen
van hun organisaties ook daar wel, al of niet in samenwerking met hun collegae. Het wereldje van de
ziekenfondsverzekering was zeer klein en het overlegcircuit intens. De heren verwisselden regelmatig
hun petten, al naar gelang de commissie of het bestuur waar in zij zitting hadden. Zij kenden elkaar
door en door, wisten wat zij elkaar hadden en dat maakte hun taak als behartigers van de belangen van
hun achterban alleen maar makkelijker.
Het COZ luidde het begin van de centralisatie bij de belangenorganisaties van de ziekenfondsen in. Er
bleef nog wel voldoende ruimte voor de handhaving van de rooms-katholieke zuil en voor een ideolo-
gisch onderscheid tussen de CBZ en de Federatie VMZ. In de praktijk werd het onderscheid tussen
deze organisaties steeds kleiner. De Federatie hield vast aan het paritaire bestuursmodel, terwijl de
CBZ beleidsverantwoordelijkheid voor de medewerkers niet afwees.35 De ziekenfondsen zelf waren
door het Ziekenfondsenbesluit parastatale of privaatrechtelijke organen met publieke taken geworden
en verloren met deze COZ-centralisatie nog meer van hun vroegere identiteit als private organisaties.

Overheidsbemoeienis, centralisatie en levensbeschouwelijkheid; de SAZ
Dit centralisatieproces riep weerstand op. De besturen van de Maatschappijfondsen uit Nijmegen,
Venlo en Breda voelden zich niet gelukkig met het streven van de Federatie VMZ om zich los te ma-
ken van de KNMG en vonden dat de samenwerking in het COZ te ver ging. 36 Het lidmaatschap van de
Federatie zou na de losmaking van de KNMG voor de Maatschappijfondsen verplicht worden en de
samenwerking van deze fondsen in districten vonden zij veel te centralistisch.37 Zij maakten zich los
van de Federatie en richten op 6 april 1951 koepelorganisatie nummer zeven op: de Stichting Auto-
nome Ziekenfondsen, de SAZ.38 E. de Bruijn, reumatoloog uit Nijmegen, werd voorzitter en M.
Swenker, de directeur van het Nijmeegse BAZ, werd secretaris.
De SAZ wilde af van de centralisatie en de overheidsinvloed, ontstaan door de werking van het Zie-
kenfondsenbesluit en wilde terug naar de tijd van voor 1941. Ziekenfondswetgeving zou alleen maar
hoofdlijnen voor een wettelijk regeling van de verzekering moeten geven. De overheid moest zich niet
bemoeien met de relatie medewerkers-ziekenfondsen en het afsluiten van overeenkomsten.39 De SAZ
keerde zich tegen de CBZ, in 1951 van naam veranderd tot CBOZ.40 Het ziekenfondsbestel was sterk
socialistisch geïnfecteerd en de SAZ wilde daarom een positief-christelijke maatschappijhouding in-
voeren in het ziekenfondsbestel. De fondsen van de SAZ wilden eigenlijk toepassing van de principes
van de katholieke zuil, de subsidiariteit, bij de Maatschappijfondsen om ook beter met de fondsen van
de R.K.-Bond te kunnen concurreren.
De houding van de Autonome Fondsen bracht de verzelfstandiging van de Maatschappijfondsen niet
in gevaar. De SAZ-instellingen bleven afgescheiden van de Federatie en als laatsten der Mohikanen
aangesloten bij de KNMG.41 De SAZ probeerde zich buiten het overleg van het COZ te houden, maar
kwam in de problemen met het afsluiten van contracten met de LHV. In 1954 sloot zij zich toch maar
bij het COZ aan.

Het einde van het COZ, 1953-1955
Met het COZ-overleg leek de samenwerking tussen de ziekenfondsorganisaties definitief. Alleen het
OOZ hield zich van het Overleg afzijdig, maar vergaderde wel met de COZ-partijen als dit nodig
was.42 Ondanks het succes werd het COZ-verband in 1955 beëindigd. De oorzaak was een eenmalige
opflakkering van de oude rivaliteit tussen de Maatschappijfondsen en de onderlinge fondsen, veroor-
zaakt door een gewone concurrentiestrijd zoals in de vooroorlogse tijd zo vaak gebeurde.
Het landelijke Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Spoorwegen werd in 1953 opge-
heven, waardoor 120.000 verzekerden zich bij een ziekenfonds in hun woonplaats moesten inschrij-
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ven. Het bestuur van de Bond van R.K.-Ziekenfondsen wilde proberen om het katholieke deel daarvan
voor zijn fondsen te winnen. Gesteund door de katholieke vakbond zette het de leden en de bodes van
zijn fondsen aan tot werfacties. De CBOZ-fondsen lieten zich ook niet onbetuigd en nog eenmaal brak
er een ouderwetse ruzie uit om de verzekerden. De ziekenfondsen maakten elkaar het leven zuur en de
bodes trokken alle registers open om de spoorwegmensen als cliëntèle voor hun fondsen te ronselen.43

De Federatie VMZ voelde zich door de CBOZ en de R.K.-Bond bedrogen. Men had in het COZ afge-
sproken om geen ledenwerfacties te beginnen. De Federatie had zich aan deze afspraak gehouden en
voelde zich door de onderlingen geschoffeerd.44 De verhouding met de CBOZ verslechterde in 1953
nog meer door ruzie tussen de Federatiefondsen en de onderlinge fondsen in Friesland, Groningen en
Drenthe over de regionale premievaststelling van de vrijwillige verzekering. 45 Het Federatiebestuur
hield de eer aan zich zelf en stapte uit protest uit het COZ-overleg. Het COZ ging daarna door zonder
de Federatie.46 De administratie werd overgenomen door de CBOZ.
Achter de schermen ging de samenwerking tussen de ziekenfondsorganisaties gewoon door. Het uit-
treden van de Federatie was niet meer dan een geste. A.A. Snooy, de administrateur van VHZ, nam de
COZ-organisatie in januari 1954 al weer over en Leibbrandt, Van de Bunt, Nieuwenhuyzen, Van Leu-
sen  en De Vos woonden de COZ-vergaderingen als Federatievertegenwoordigers bij.
Dit kon niet anders. Alle landelijke medewerkersovereenkomsten waren in COZ-verband afgesloten.
De koepels probeerden al vanaf 1949 met de huisartsen tot een overeenkomst te komen en dat leverde
in 1953 en 1954 felle conflicten met de LHV op.47 Noch de Federatie VMZ, noch de COZ-koepels
konden op eigen kracht met de LHV tot overeenstemming komen. 48 De ziekenfondsen hadden elkaar
op regionaal niveau hard nodig bij de verevening van de kosten van de vrijwillige verzekering en kon-
den zich schade door financiële concurrentie niet veroorloven. Het regelmatige contact in de Zieken-
fondsraad maakte een schisma onmogelijk en de heren kenden elkaar al zo lang, dat de verhoudingen
zakelijk bleven. Het conflict om de spoorwegverzekerden werd dan ook in 1953 al opgelost.
Van Lienden vond het functioneren van het COZ door de problemen rond de huisartsenovereenkomst
en de wrijving met de Federatie behoorlijk onbevredigend. 49 De gezamenlijke belangenbehartiging
werd bemoeilijkt doordat de organisaties zich in het overleg teveel aan het eigen standpunt hielden. De
samenwerking van de koepels zou meer geformaliseerd moeten worden dan in het vrijblijvende Over-
legverband.
De ziekenfondsorganisaties hadden behoefte aan een centraal bureau voor administratieve, organisato-
rische, juridische en statistische ondersteuning. Er bestond wel een centraal administratiekantoor, maar
de Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de Federatie VMZ werkten daar niet aan mee.50 Bij een goed ge-
organiseerd overkoepelingsorgaan was dit beter te coördineren en zouden de organisaties zich dage-
lijks door juridische, sociale en economische experts terzijde kunnen laten staan in het contact met de
Ziekenfondsraad, de politiek, de medewerkers en de ziekenhuizen. De ziekenfondsorganisaties zouden
alleen door een gezamenlijk standpunt, gedegen voorbereiding en intensief gebruik van hun netwerken
hun belangen bij de introductie van een nieuwe ziekenfondswet kunnen behartigen. Het contact met de
pers was voor Van Lienden bij dit alles heel belangrijk. De organisaties moesten de voorlichting pro-
fessionaliseren, want wat de pers over het ziekenfondswezen zegt, is soms terecht, doch heel vaak ten
onrechte .51 Gecentraliseerde voorlichting en goede documentatie waren hard nodig om de pers zo ob-
jectief mogelijk voor te lichten.
Van Lienden werd gesteund door Nieuwenhuyzen, door Van Ogtrop en Janssen van het OOZ en door
Borgesius en Halley van de OAZ, maar kreeg geen bijval van de vertegenwoordigers van de Bond van
R.K.-Ziekenfondsen en de SAZ. Hendriks en Swenker vonden de tijd nog niet rijp voor strakker ge-
centraliseerde belangenbehartiging. Zij waren bang voor te grote inperking van de zelfstandigheid van
hun fondsen door te sterk geformaliseerde samenwerking van de koepelorganisaties. Het ministerie en
de Ziekenfondsraad legden de fondsen al zo sterk aan de overheidsleiband en daar mocht nog niet het
touw van de eigen belangenorganisaties bijkomen.
Ondanks de meningsverschillen was het in 1955 duidelijk dat de federatieve samenwerking in COZ-
verband zijn langste tijd had gehad. Het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties zou worden
opgeheven. Het Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfonds-organisaties stond voor de deur.

Het Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsen-organisaties
Van Lienden zag het liefste één centrale belangenorganisatie: vereint schlagen was alleen mogelijk
door vereint marchieren. Hij noemde in 1955 drie struikelblokken voor de samenwerking bij de ge-
meenschappelijke belangenbehartiging52:
• de verhouding tussen belangen en beginselen
• de keuze van het verzekeringsstelsel in verband met de kring der verzekerden
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• de verhouding tussen kosten en baten van de ontwikkeling van het ziekenfondswezen
De oprichting van een ziekenfondstoporganisatie werd bemoeilijkt door het beginsel van de bestuurs-
samenstelling. De handhaving van de pariteit bij de Federatiefondsen was volgens de CBOZ-topman
bij de contractonderhandelingen dodelijk voor de verhoudingen tussen de ziekenfondsen en de mede-
werkers. De huisartsen hadden bij de onderhandelingen over hun modelovereenkomst met de fondsen
steeds laten blijken dat zij bestuursbelangen en materiële belangen hadden. Dit was alleen te voorko-
men door de onderhandelingen over de overeenkomsten in CAO-vorm te gieten. De rechtspositie van
de individuele zorgaanbieders zou hierdoor verbeteren en de positie van de ziekenfondsen als privaat-
rechtelijke organisaties werd duidelijker door beter gedefinieerde bevoegdheden. In dat geval konden
de beroeps- en ziekenfondsorganisaties met elkaar onderhandelen als werkgevers en werknemers en
waren de belangen van de medewerkers-bestuurders duidelijk te scheiden. Deze scheiding van belan-
gen en beginselen zou de besluitvorming rond de vorming van een eenheidsziekenfondsorganisatie
vergemakkelijken.
De vorming van een eenheidsorganisatie zou volgens Van Lienden verder bespoedigd kunnen worden
door het hervormen van de kring der verzekerden. De verplichte verzekering was een werknemers-
verzekering, gekoppeld aan de Ziektewet. Door unificatie van de vrijwillige en de verplichte verzeke-
ring zouden de problemen met de financiering van de vrijwillige verzekering kunnen worden opge-
lost, kwam er eenheid in premiestelling en zouden alle Nederlandse ingezetenen een beroep kunnen
doen op dezelfde verstrekkingen. Van Liendens ideaal om de ziekenfondsverzekering van een
groepsverzekering om te vormen naar een volksverzekering kwam daarmee heel dichtbij en het be-
staansrecht van verzuilde en categorale ziekenfondsorganisaties was dan tot nul gereduceerd.
Een sterke eenheidsorganisatie zou ook beter de belangen van de ziekenfondsen kunnen behartigen in
de strijd om de financiering van de gezondheidszorg. De SER had in zijn advies voor de premiestel-
ling in 1956 gepleit voor het over een langere periode beperkt en constant houden van het voor de ge-
zondheidszorg besteedbare deel van het nationaal inkomen. Dit was voor Van Lienden een beledi-
ging. Een huisvader kon toch ook niet bepalen dat zijn vrouw maar een klein deel van zijn weekloon
aan het eten mocht besteden. Zou zijn vrouw hem niet vragen of hij helemaal gek geworden was? De
SER blijkbaar wel.
De groeiende economie bood in de vijftiger jaren voldoende mogelijkheden om de uitgaven voor de
gezondheidszorg te vergroten en de volksgezondheid te verbeteren. De ziekenfondsorganisaties kon-
den door de inrichting van een gecentraliseerde belangenbehartiging, een goede organisatie van de
gezondheidszorg en een degelijk financieel beleid garanderen.
Van Liendens ideeën en de ervaringen met het COZ waren voor de CBOZ, de Federatie VMZ, de
OAZ en het OOZ voldoende redenen om het COZ op 16 januari 1956 te zetten in het Gemeenschap-
pelijk Overleg Ziekenfonds-organisaties.53 De Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de SAZ deden nog
niet mee. Zij protesteerden tegen de kostenverdeling en de centralisatie van het secretariaat, maar wa-
ren eigenlijk huiverig voor het enthousiasme van de Federatie VMZ, de CBOZ en de OAZ om de be-
langenbehartiging zoveel mogelijk te centraliseren.
Dit enthousiasme ging zelfs zo ver dat deze organisaties spraken over fusie tot één landelijke belan-
genorganisatie.54 De Federatie en de CBOZ waren van mening dat hun organisaties onderling prak-
tisch nog maar zo weinig verschilden, dat fusie door de historische ontwikkeling en vanwege de effi-
ciencyvoordelen logisch werd.
Zover kwam het echter nog niet. De KNMG blokkeerde het initiatief. De artsenkoepel was bang dat
door de invloed van de CBOZ de pariteit in de besturen van de Federatiefondsen in gevaar zou komen
en de positie van de medewerkers zou worden verzwakt.55 De KNMG vreesde ook voor een grote in-
vloed van de overheid op deze nieuwe organisatie. Verder werd bij de fusie ook gesproken over de
vrijheid van de fondsen tot het aantrekken van medewerkers in loondienst. Dit zou de positie van de
medewerkersorganisaties bij de onderhandelingen over de overeenkomsten sterk verzwakken en eigen
instellingen waren voor de artsen en apothekers nog steeds een voorstelling van de duivel. De KNMG
had weliswaar geen eigendomsrechten meer op de voormalige Maatschappijfondsen, maar was nog
machtig genoeg om de beslissingen van het Federatiebestuur te beïnvloeden en hield een fusie tegen.
De vorming van een vereniging van Nederlandse ziekenfondsen was in 1956 nog niet mogelijk.
Voorlopig bleef het bij het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfonds-organisaties en getrennt
marchieren.

Naar een eenheidsorganisatie; van GOZ naar VNZ, 1956-1977
De taken van het GOZ weken niet af van die van het COZ: het behartigen van de leden naar de poli-
tiek en in de maatschappij, het bespreken van onderlinge problemen, het onderhandelen over de lan-
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delijke medewerkersovereenkomsten, het administratief en organisatorisch ondersteunen van de aan-
gesloten fondsen en het verzamelen van statistische gegevens.
De Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de SAZ gooiden hun bezwaren na negen jaar overboord en tra-
den op 1 april 1964 toe tot het GOZ.56 Zij beseften dat zij bij de landelijke contractonderhandelingen
niet zonder de samenwerking met de andere organisaties konden. De Nederlandse Bond van Zieken-
fondsen trad niet tot het GOZ toe, maar werd opgeheven. De directiefondsen als het Rotterdams Zie-
kenfonds en het Nederlands Algemeen Ziekenfonds waren in de negentiende eeuw opgericht als com-
merciële, winstbeogende instellingen. Dit was sinds de invoering van de verplichte verzekering in
1941 en door de financiële problemen met de vrijwillige verzekering niet meer mogelijk. Deze fond-
sen werden in en na 1956 opgeheven en hun verzekerden overgedragen aan de andere ziekenfondsen.57

De NBZ verdween geruisloos van het toneel.
De centralisatie en overheveling van taken door de leden aan het GOZ was een geleidelijk proces. Het
praktisch werk van het GOZ werd in 1956 ondergebracht bij het Gemeenschappelijk Bureau Zieken-
fondsorganisaties, het GBZ.58 Dit bureau zorgde voor alle adviezen, rapporten en statistieken voor de
ziekenfondsverzekering. In 1967 werd de Stichting Centrale Begeleidings Commissie voor Medische
Controle, CBC, opgericht. Deze commissie adviseerde de ziekenfondsen bij de instelling van uniforme
medische controles en stond de adviserend geneeskundigen van de fondsen bij.
De automatisering van de ziekenfondsadministratie werd steeds belangrijker. De GOZ-Stichting Or-
ganisatie en Automatisering, de SOAZ, opgericht in 1971, was bedoeld om bij de ziekenfondsen een
landelijke afstemming te krijgen voor de aanschaf van automatiseringsapparatuur en de ontwikkeling
van geautomatiseerde systemen. Met de SOAZ brak de automatisering bij de ziekenfondsen definitief
door. Naast de SOAZ werd het Landelijk Informatiesysteem voor Ziekenfondsen, het LISZ, ingericht
voor gegevensoverzichten voor de intramurale en medisch-specialistische sector.
Met het succes van het GOZ, het CBC, de SOAZ en het LISZ werden de schotten tussen de zieken-
fondskoepels steeds dunner. Sinds 1970 werd succesvol gesproken en onderhandeld over fusie. Ge-
loofsopvattingen of politieke richting speelden een steeds kleinere rol. De ontzuiling zorgde er voor
dat de Bond van R.K.-Ziekenfondsen ook tot fusie met de Federatie VMZ en de CBOZ bereid was. In
1971 gingen de CBOZ en de R.K.-Bond als organisaties van algemene en katholieke onderlinge zie-
kenfondsen samen tot de Unie van Ziekenfondsen. Het OOZ trad niet tot de Unie toe, maar werd in
1971 opgeheven. De Unie stond onder leiding van J.P.M. Hendriks junior, als voorzitter van de katho-
lieke bond de opvolger van zijn vader J. Hendriks, en H.J. Anbeek, voorzitter van het CBOZ en de op-
volger van Van Lienden.59

De volgende, totale fusie deed zich voor op 22 september 1976. De Unie van Ziekenfondsen fuseerde
met de Federatie VMZ en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen tot de Vereniging van Neder-
landse Ziekenfondsen, de VNZ.
De aanleiding tot de vorming van de VNZ was de Structuurnota Gezondheidszorg, die Hendriks als
staatssecretaris van Volksgezondheid in 1974 publiceerde. Hendriks sprak zich in zijn Nota uit voor
indeling van de gezondheidszorg en de ziekenfondsverzekering in regio's, die ieder minimaal 200.000
verzekerden groot zouden moeten zijn. De concentratie van ziekenfondsen zou versterkt worden, want
het werd uitgesloten dat er in werkgebieden meer ziekenfondsen actief zouden mogen zijn. Deze regi-
onalisatie maakte dat één landelijke ziekenfondskoepel voldoende zou zijn voor de behartiging van de
belangen van alle ziekenfondsen, onderling beheerd, Federatie of algemeen. De belangenorganisaties
namen dit ter harte en fuseerden.
Het bestuur van de VNZ bestond uit 24 leden waaronder vertegenwoordigers van verzekerden, mede-
werkers, directeuren van ziekenfondsorganisaties, vakbonden en onafhankelijke deskundigen. De
vorming van dit bestuur markeerde in 1977 het einde van de ideologische en praktische scheiding tus-
sen ziekenfondsen van het onderlinge model en de fondsen, ingericht volgens de Maatschappijfondse-
nideologie. 64 jaar na de vorming van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswe-
zen en de NMG-besluiten van Breda was de kloof gedicht.

Ziekenfondsorganisaties en centralisatie, 1945-1977; een evaluatie
De periode 1945-1977 stond voor de belangenbehartiging van de ziekenfondsverzekering in het teken
van emancipatie en centralisatie.
De stichting van de Federatie VMZ en de loskoppeling van deze Federatie en haar fondsen van de art-
senorganisatie KNMG had in 1954 tot gevolg dat de grootste groep ziekenfondsen met de meeste ver-
zekerden zich zelfstandig, zonder inmenging van artsenbelangen, kon inzetten voor de belangenbehar-
tiging voor de ziekenfondsverzekering volgens de Maatschappijfondsenideologie. Dit betekende het
opgeven van de samenvoeging van artsen- en ziekenfondsbelangen, zoals deze sinds de ontwikkeling
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van het NMG-beleid volgens de dubbelbesluiten van 1912-1913 de verhoudingen tussen de belangen-
organisaties van de ziekenfondsen en de zorgaanbieders beheerst had. De emancipatie van de belan-
genbehartiging van de ziekenfondsverzekering was voltooid.
Deze emancipatie maakte centralisatie mogelijk. De Federatie VMZ had geen binding met de tot dan
toe door de KNMG gevoerde machtspolitiek. Zij richtte zich volgens het pariteitsprincipe en met uit-
sluiting van politieke associaties en zuilenbinding op de belangenbehartiging van haar leden. De oude
ideologische rivaliteit tussen onderling beheerd ziekenfondswezen en de door de artsenkoepel gedo-
mineerde Maatschappijfondsen werd zwakker en verdween. De CBOZ en Federatie VMZ bleken als
grootste koepelorganisaties in staat tot voortdurende samenwerking. Conflicten konden worden opge-
lost.
De andere ziekenfondsorganisaties sloten zich bij deze samenwerking aan. De factoren die deze sa-
menwerking beïnvloedden waren de persoonlijke verhoudingen tussen de bestuurders, de concurrentie
die nog tussen de fondsen mogelijk bleek, de verzuiling en ontzuiling, de groeiende overheidsinvloed,
de centralisatie van de medewerkersovereenkomsten tot het landelijk niveau, maatschappelijke ont-
wikkelingen en politieke visies. De centralisatie werd steeds sterker, de ziekenfondsorganisaties he-
velden oude en nieuwe taken en bevoegdheden naar het COZ en het GOZ over.
De samenwerking, centralisatie en fusie van katholieke en algemene onderlinge fondsen met Federa-
tiefondsen, de ontzuiling, de druk van politiek en maatschappij en de ervaringen met het COZ en het
GOZ maakten in de zeventiger jaren duidelijk dat de belangenbehartiging van de ziekenfondsverzeke-
ring volgens de categorale lijnen van CBOZ, Bond van R.K.-Ziekenfondsen, Federatie VMZ en de an-
dere organisaties geen bestaansrecht meer had. De fusie tot de VNZ in 1976 was een logisch, onver-
mijdelijk gevolg van emancipatie en centralisatie.
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