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2.4 Belangenorganisaties en de wettelijke verzekering van de gezondheidszorg, 1945-1968
Ziekenfonds- en AWBZ-wetgeving dwongen de ziekenfondsorganisatie tot de behartiging van de be-
langen van hun leden. Deze wetgeving had ook grote gevolgen voor de ziektekostenverzekeraars. De
regelmatige verhoging van de loongrens bepaalde hun marktmogelijkheden. Zij werden, net als de zie-
kenfondsorganisaties, gedwongen tot collectieve belangenbehartiging.

De ziekenfondswetgeving-Joekes, 1949-1952
De perikelen rond de plannen voor de hervorming van de sociale verzekering van de Commissie-van
Rhijn en de Stichting van de Arbeid hadden de ziekenfondsorganisaties duidelijk gemaakte dat effec-
tieve belangenbehartiging net als voor 1941 alleen mogelijk was door krachtig lobbyen en door sa-
menwerking met maatschappelijke en politieke organisaties.
A.M. Joekes, minister Sociale Zaken in het eerste kabinet-Drees, presenteerde in september 1949 met
P. Muntendam, zijn staatssecretaris van Volksgezondheid, een wetsvoorstel dat vooral de Federatie
VMZ zeer onwelgevallig uitkwam.1 Joekes wilde een wettelijke regeling van de inrichting van de
fondsbesturen met vertegenwoordigers aangewezen door de fondsen zelf en door de werknemers-,
werkgevers- en medewerkersorganisaties. Hij zat daarmee op de lijn van Van Lienden, die dit al eerder
had voorgesteld. 2 De Federatie hield haar poot stijf en bleef Joekes' voorstel afwijzen.
Swenker en de SAZ, voorstanders van het herstel van de vrijwillige verzekering volgens de principes
van voor 1941, protesteerden tegen het handhaven van de verplichte verzekering: Het ontwerp Zie-
kenfondswet, geïnspireerd door de moderne socialistische doctrine krenkt het elementaire recht van de
mens om de zorg voor zijn gezondheidszorg zelf te organiseren […] De zelfwerkzaamheid van de zie-
kenfondsen is minimaal; in de middelen, die de ziekenfondsen noodzakelijkerwijze moeten aanwenden,
om aan hun doel te beantwoorden, zijn zij volledig gesloten.3 Swenker pleitte voor subsidiariteit en het
particulier initiatief als leidraad voor de ziekenfondsverzekering boven de staatsdwang van de ver-
plichte verzekering. Hij werd gesteund door de Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de Federatie VMZ.4

De Federatie eiste meer ruimte voor de ziekenfondsen voor ontplooiing en zelfwerkzaamheid als in-
stellingen van het maatschappelijk middenveld. 5

Levensbeschouwelijkheid en de ideologische waarde van de ziekenfondsen als private instellingen wa-
ren in deze periode het Leitmotiv voor de belangenbehartiging door de Federatie, de R.K.-Bond en de
SAZ. De CBZ ging meer uit van de kwaliteit van de verzekering, de hoogte van de premie en de kwa-
liteit van de verzekerde zorg. De samenwerking in het COZ was nog niet zo hecht dat de organisaties
een front vormden. De plannen van Joekes oogstten ook weinig bijval bij de SER en de Ziekenfonds-
raad. Zij zaaiden zo veel verdeeldheid dat zij bleven hangen in het stadium van voorontwerp en ver-
dwenen in 1952 van de politieke agenda.6

Ziektekostenverzekeraars en belangenbehartiging
De turbulentie rond het wetsontwerp-Joekes had een onverwacht gevolg. Het was een van de redenen,
waarom de commerciële ziektekostenverzekeraars zich aaneensloten in een beroepsvereniging voor
belangenbehartiging.
De ziektekosten- en ongevallenverzekeraars hadden sinds 1940 binnen de Nederlandsche Vereeniging
voor Varia-assuradeuren een eigen afdeling, de afdeling Ziekenhuiskostenverzekering. 7 De belangrijk-
ste taak van deze afdeling was het formuleren van een visie om de ziektekostenverzekering uit verze-
keringsoogpunt als in de ogen van het publiek op een hoger plan te doen geraken. Daarbij moesten de
belangen van de gemeenschap en de verzekerden worden afgewogen tegen de noodzaak van de prakti-
sche uitvoerbaarheid door de verzekeraars. De belangrijkste initiatieven waren de ontwikkeling van
modelpolissen en in 1949 de inrichting van een herverzekering voor verzekeringstechnisch niet te
handhaven risico's, de Stichting van de Verenigde Ziektekosten Assuradeuren, VZA.8

Deze initiatieven kwamen niet uit de lucht vallen. De bovenbouwverzekeringen van de ziekenfondsen,
de Stichtingen van de Maatschappijfondsen en het NeZiFo, ontwikkelden zich snel. Zij bleken van het
begin af door hun non-profit karakter en binding met de verplichte verzekering grote concurrenten van
de ziektekostenverzekeraars. De bovenbouwers richtten op aandringen van de Federatievoorman
Nieuwenhuyzen in 1949 de Permanente Commissie van Overleg voor instellingen in de gezondheids-
zorg, de PCvO, op. De PCvO was bedoeld voor gemeenschappelijk overleg en voor het contact met de
ziekenfondsorganisaties en de overheid.
De commerciële verzekeraars konden hierbij niet achterblijven. Belangenbehartiging en overleg was
ook voor hen om diverse redenen noodzakelijk. De concurrentie, aangedaan door de nieuwe boven-
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bouwverzekeraars was fel en onverwacht. Zij waren bang om door de jaarlijkse verhoging van de
loongrens verzekerden te verliezen. In 1951 raakten zij door de IZA-regeling een belangrijke groep
verzekerden kwijt, de gemeenteambtenaren.9

De leden van de afdeling Ziektekostenverzekering vreesden dat deze problemen nog zouden worden
verergerd door het wetsvoorstel-Joekes.10 Volgens hen zou de kring der ziekenfondsverzekerden zo
worden uitgebreid dat een volledige nationalisatie/socialisatie der geneeskundige voorzieningen van
de gehele Nederlandse bevolking zou worden ingevoerd. De gevolgen waren duidelijk: de uitholling
van het verzekeringsbedrijf door verlies aan premieinkomen en het ondergraven van het draagvlak van
de verzekeringsmaatschappijen. De concurrentie van de ziekenfondsen en hun bovenbouwen dreigde
nog groter te worden, omdat Joekes de fondsen een wettelijke mogelijkheid wilde geven om als parti-
culiere ziektekostenverzekeraar de markt op te gaan.
De verzekeraars schatten de commerciële kwaliteiten van de ziekenfondsdirecteuren om de schadever-
zekeringsportefeuilles te beheren laag in. De dikwijls onverantwoorde wijze, waarop leidende functio-
narissen uit het ziekenfondswezen zich in de na-oorlogse jaren bezig houden met allerlei stichtingen,
welke op wankele basis leunen tegen de algemene ziekenfondsen en hun organisaties, doen ons het
ergste vrezen voor de financiële debacles, welke daaruit op den duur zullen moeten voortvloeien. Deze
voorziene rampen bleven gelukkig uit, maar de verzekeraars hadden in 1951 grote afkeer van en angst
voor de bovenbouwactiv iteiten van de ziekenfondsen en hun organisaties.11

De schadeverzekeraars zagen voor al deze problemen en als waarborg tegen dreigende gevaren door
het wetsvoorstel-Joekes een oplossing in de oprichting van een Privaatrechtelijke Organisatie voor het
Ongevallen- en Verzekeringsbedrijf. Dit gebeurde op 18 oktober 1951 in de vorm van de Nederlandse
Vereniging van Ongevallen- en Ziektekostenverzekeraars, de NVOZ.12 De belangrijkste doelstelling
van de NVOZ werd het behartigen van de belangen van de bedrijfstak, vooral te bereiken door verbe-
tering van de goede naam van de ziektekostenverzekering. Hiervoor werd een Raad van Toezicht geïn-
stalleerd, die het recht had om het bedrijfsbeleid van de leden aan een repressieve controle te onder-
werpen.
De organisatie van de belangenbehartiging bij de ziektekostenverzekering was in 1951 afgerond. De
commerciële verzekeraars hadden zich verenigd in de NVOZ, de FVVZ werkte als koepel voor de nog
bestaande onderlinge ziekenhuisverplegingsverenigingen en het NeZiFo en de bovenbouwstichtingen
van de Maatschappijfondsen werkten samen in de PCvO. Van regelmatig overleg tussen deze organi-
saties, zoals in het COZ van de ziekenfondsorganisaties was nog geen sprake. Commerciële, onderlin-
ge en Maatschappijfondsbovenbouwziektekostenverzekeraars hadden elkaar in de jaren vijftig nog
niets te zeggen.

Veldkamp, de ziekenfondsverzekering en de verzekering tegen zware medische risico's, 1952-1968
Het wetsvoorstel-Joekes stierf in 1952 de politieke dood, maar kreeg geen opvolger. J.G. Suurhoff, de
opvolger van Joekes, had geen behoefte om zijn handen te branden aan een heet hangijzer als de zie-
kenfondsverzekering. Hij richtte zijn aandacht op de sociale verzekeringswetgeving, vooral op de
AOW.13 Voor de regeling van de ziekenfondsverzekering van 65+ers voerde hij in 1956 ook de Wet
op de Bejaardenverzekering door.
Suurhoff deed wel uitspraken over de door hem gewenste inrichting van het Ziekenfondswezen. Hij
pleitte in 1953 voor concentratie van ziekenfondsen in hetzelfde werkgebied.14 Deze hoop werd de
grond ingeboord door het conflict tussen de Federatie VMZ en de CBOZ over de bodekwestie rond het
Spoorwegfonds en de problemen bij de vrijwillige verzekering in de noordelijke provincies. Suurhoff
leek in 1956 weer wel op zijn wenken te worden bediend met de fusieplannen tussen de Federatie
VMZ, de OAZ en de CBOZ tot een landelijke koepelorganisatie.
Een Ziekenfondswet was wel nodig. Politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties,
CBOZ, Federatie VMZ: uit alle hoeken en gaten kwamen plannen, visies en voorstellen voor de in-
richting van de verzekering van de gezondheidszorg. 15 Het Ziekenfondsenbesluit, aangevuld met de
Uitvoeringsbesluiten, de Wet op de Ziekenfondsraad en andere maatregelen, werkte redelijk bevredi-
gend, maar was geen parlementair goedgekeurde wet. Gezien alle rapporten en notities over het maat-
schappelijk of politiek gewenste ziekenfondsbestel was de behoefte aan door de volksvertegenwoordi-
ging erkende wetgeving gewenst. Het Ziekenfondsenbesluit omzetten in een wet was een
mogelijkheid.
G.M.J. Veldkamp, in 1961 benoemd tot minister van Sociale Zaken, waagde na het echec van Joekes
opnieuw een poging. Hij wist in 1961 en 1962 de Algemene Kinderbijslagwet door de Tweede en Eer-
ste Kamer te loodsen en had daarna de handen vrij voor de ziekenfondskwestie. Veldkamp wist hoe
ingewikkeld de ziekenfondszaken konden liggen. Hij was specialist op het gebied van de sociale ver-
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zekeringswetgeving en actief lid van het KVP-Centrum voor Staatkundige Vorming dat zijn sporen
met publicaties over het ziekenfondswezen had verdiend. Veldkamp onderhield contacten met de
Bond van R.K.-Ziekenfondsen en was een van de medeoprichters en auteurs van het R.K.-Bondsblad
Ziekenfondsvragen.
Veldkamp weet het mislukken van ziekenfondswetgeving onder meer aan het gebrek aan initiatief van
de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en de Ziekenfondsraad.16 Het waren bekwame,
héél bekwame ambtenaren, maar zij vonden een wet eigenlijk niet nodig. De minister besloot daarom
tot een zeer ongebruikelijke aanpak. Hij riep de medewerkers van het directoraat-generaal Volksge-
zondheid waaronder L. Marselis, de latere algemeen secretaris van de Ziekenfondsraad, P. Munten-
dam, de directeur-generaal, en R. Kruisinga, de latere staatssecretaris en minister, bij elkaar voor ex-
tradepartementale denktanksessies in het Rembrandt Hotel in Noordwijk. Deze aanpak bleek te
werken. Veldkamp kon op 25 augustus 1962 zijn ziekenfondswetsontwerp aan de Tweede Kamer
voorleggen.
Hij ging in zijn voorstel inderdaad uit van codificatie van het Ziekenfondsenbesluit en de daaruit vol-
gende maatregelen. De uitgangspunten van het bestaande bestel bleven gehandhaafd: de vrijwillige
verzekering, verplichte verzekering voor de werknemers met de vrijheid van artsenkeuze, ziekenhuis-
en ziekenfondskeuze.17 Veldkamp vond dat de verplichte verzekering met deze wettelijke vastlegging
de erkenning kreeg dat deze als deel van de sociale verzekering een belangrijke bijdrage leverde tot de
volksgezondheid. De afgelopen 20 jaar hadden aangetoond dat daarbij premie naar draagkracht als fi-
nancieringsmiddel uitstekend functioneerde om recht te doen aan solidariteitsgevoelens en rechtvaar-
digheidsoverwegingen.
De minister wilde als overtuigd KVP-er de vrijheid van artsen-, ziekenhuis- en ziekenfondskeuze
wettelijk gewaarborgd zien. Hij was echter het niet eens met door de Federatie VMZ, de CBOZ en de
SAZ gehouden pleidooien voor vrijheidseisen om het beginsel van de verplichte verzekering om te
ruilen voor de vrijwillige verzekering. 18 Deelname aan de verplichte verzekering was volgens hem een
fundamentele plicht van de bevolking tegenover de ordening van de volksgezondheid.
Veldkamp kende de ziekenfondsen beperkte autonomie toe in de vorm van de vrijheid van werkgebied
en de wijze van financiering van de verzekering. De vrijheid van werkgebied was een garantie voor de
vrije ziekenfondskeuze: in een regio of gemeente konden meer ziekenfondsen actief zijn. De keuze
voor de historisch verantwoorde rol van de ziekenfondsen als privaatrechtelijke organen maakte vol-
gens Veldkamp een zekere financiële zelfstandigheid noodzakelijk, bijvoorbeeld bij vrije besteding
van overschotten. Hij liet echter na te vermelden hoe dit zou moeten worden geregeld.19 De zieken-
fondsen kregen deze verantwoordelijkheden pas in de negentiger jaren, maar de uitgangspunten waren
toen gebaseerd op marktdenken en niet op de vrijheidsprincipes van de verzuiling uit de zestiger jaren.
De ziekenfondsen werden door hun rol als uitvoeringsorgaan van de verplichte verzekering in hun
vrijheid beperkt, maar dit mocht hun ideologische en morele zelfstandigheid niet aantasten. De minis-
ter verdedigde hiermee het bestaansrecht van de verzuiling in het ziekenfondsbestel en handhaafde de
pluriformiteit als karaktertrek van het Nederlandse ziekenfondswezen. Veldkamp benadrukte dit door
de ziekenfondsen te verlossen van de uit 1941 stammende verplichting tot het voeren van het predikaat
Algemeen Ziekenfonds. Dit was toen door de bezettende overheid ingesteld om de fondsen gelijk te
schakelen en werd nu als vlek uit het verleden weggepoetst.
Veldkamp wilde tegelijk met de ziekenfondsverzekering ook de verzekering tegen zware medische ri-
sico's regelen. Zolang geen verantwoorde oplossing kan worden geboden voor de zeer zware lasten,
welke uit hoofde van langdurige ziekte en gebreken op iedereen kunnen komen te drukken en door
niemand zonder bijstand van de overheid of van derden kunnen worden gedragen, zolang is ook het
vraagstuk van de geneeskundige risico's voor het Nederlandsche volk nog niet tot een oplossing ge-
bracht.20 De oude ziekenhuisverplegingsverzekering, gedragen door de FVVZ, voldeed al jaren niet
meer en de bestaande overheidsregelingen waren onvoldoende om als vangnet te werken.
De resultaten van Veldkamps initiatieven zijn bekend: de Ziekenfondswet werd in 1966 van kracht en
zijn opvolger Roolvink voerde in 1968 de AWBZ door het parlement. Dit zou niet gebeuren dan na
kritische kanttekeningen, protesten en een krachtige lobby van en door de ziekenfonds- en de ziekte-
kostenorganisaties.

Ziekenfondswet en ziekenhuistarieven; de KLOZ
De ziekenfondskwestie was echter niet het enige item dat de gezondheidszorggemoederen bezighield.
De kostenstijging in de ziekenhuissector was voor de GOZ-organisaties en de Stichting Het Neder-
lands Ziekenhuiswezen aanleiding om te proberen een gedragslijn op te stellen voor het in onderling
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overleg vaststellen van de verpleegtarieven.21 De ziekenfondsen streefden naar beheersing van de
kosten om de tekorten op de vrijwillige verzekering terug te dringen.
Het was de eerste keer dat bij onderhandelingen over tarieven een poging tot kostenbeheersing werd
gedaan. De overheid beschikte al sinds 1949 met de Ziekenfondsraad over een instelling om de tarie-
ven, vastgesteld in de ziekenfondsovereenkomsten te reguleren. De Raad moest zijn goedkeuring aan
deze contracten geven, maar dit instrument werd nooit voor kostenbeheersing gebruikt.
Het initiatief daartoe kwam nu vanuit het maatschappelijk middenveld door het GOZ en de zieken-
huisorganisaties. De bestaande prijsbeheersing voor ziekenhuistarieven zou in 1962 worden opgege-
ven, waardoor de ziekenhuizen zelf hun tarieven zouden kunnen gaan vaststellen. Dit kon uitmonden
in een concurrentiestrijd of een ongebreidelde prijzenoorlog en daar was de gezondheidszorg niet bij
gebaat.22

Op 21 maart 1961 installeerden de ziekenfonds- en ziekenhuisorganisaties daarom een commissie voor
het ontwerpen van richtlijnen voor plaatselijk overleg voor de verpleegtarieven. Het resultaat was het
voorstel voor een Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven, COZ, waar niet alleen zetels voor de zieken-
fondsen en de ziekenhuizen, maar ook voor de ziektekostenverzekeraars waren gereserveerd. De kos-
tenbeoordeling en de tariefstelling, vast te stellen door het COZ, zouden betrekking zouden hebben op
de totale kosten van de ziekenhuisverpleging, ook die van de niet-ziekenfondsverzekerden. De zieken-
fonds- en ziekenhuisorganisaties konden daarbij niet om de ziektekostenverzekerden heen en betrok-
ken de belangenorganisaties van de ziektekostenverzekeraars bij het overleg. Deze hadden daar ook
zelf om gevraagd. 23

De NVOZ, de FVVZ, de PCvO en de Federatie van Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappijen in
Nederland, FOB24, werden door de COZ-participatie voor het eerst als beleidsbepalende partijen be-
trokken bij het overleg in de gezondheidszorg. Hierdoor en om zich in te dekken tegen mogelijke ge-
volgen van de ziekenfondswetplannen van Veldkamp besloten zij tot de instelling van de Kontakt-
kommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars, de KLOZ. De eerste bijeenkomst
van de KLOZ werd gehouden op 9 mei 1962, op initiatief van de NVOZ.25 De aanwezigen waren na-
mens:
• de NVOZ E.K. den Bakker, C.A. v.d. Minne en P.A. Zeven
• de FVVZ H.C. Smit, A. Warnaar en H.M. v.d. Weelde
• de FOB P. v.d. Burgh en J.C. Noorlander
• de PCvO F. Schrijver en G.J. Jansonius
De KLOZ was een informeel overleg, in tegenstelling tot het GOZ. De Kontaktkommissie beschikte
niet over een eigen bureau. Het secretariaat werd tot 31 mei 1966 door de NVOZ en H.R.G. Mulder
gevoerd, daarna namen de PCvO-bovenbouwer VGCN en de CBOZ-topman J. Anbeek de fakkel
over.26 De PCvO-afgevaardigde Jansonius overleed in februari 1964 en diens plaats werd opgevuld
door M. Swenker, secretaris-penningmeester van de Stichting Autonome Ziekenfondsen en secretaris-
rentmeester van de bovenbouwer VGZ. De NVOZ, de FVVZ en de FOB stuurden wisselend andere
afgevaardigden. De belangrijkste items voor de besprekingen in de KLOZ waren in deze jaren de zie-
kenfondswet, de wettelijke regeling van de verzekering van zware medisch risico's en de ambtenaren-
verzekering, de activiteiten van het COZ, vernieuwing van de sanatoriumverzekeraar NSV, het tarie-
venconflict met de specialistenorganisatie LSV, het herverzekeringsinstituut NOZ en de
samenwerking met het GOZ van de ziekenfondsen.
Bovenbouwen, onderlingen en commerciële verzekeraars bleken dus in 1962 wel tot overleg bereid en
in staat, in tegenstelling tot in 1952, de tijd van het wetsontwerp-Joekes. De PCvO en de NVOZ waren
naar elkaar toegegroeid. De marktconcurrentie tussen de ziekenfondsbovenbouwen en de commerciële
ziektekostenverzekeraars was onverminderd, maar de organisaties beseften dat voor de belangenbe-
hartiging van de ziektekostenverzekering in de relatie met de politiek, de zorgaanbieders en bij de
pooling ten behoeve van de herverzekering samenwerking hard nodig was. 1962 was door het contact
tussen PCvO en NVOZ ook het jaar, waarin de vertegenwoordigers van de commerciële ziektekosten-
verzekering en hun collegae van de ziekenfondsverzekering een overlegrelatie aangingen. Deze zou
ononderbroken blijven tot de oprichting van Zorgverzekeraars Nederland in 1995.
De samenwerking tussen de belangenbehartigers van de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekering
heeft dus een lange traditie. Het is een eigen ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld ge-
weest. Ziekenfondsdirecteuren vergaderden in het kader van de KLOZ met hun commerciële collega's.
De overheid nam het COZ-initiatief over en gaf het Overleg op 25 mei 1965 wettelijke erkenning met
de Wet Ziekenhuistarieven. Het COZ werkte goed, maar de politiek wilde de controle op de tarieven
uitbreiden tot de hele gezondheidszorg. In 1982 werd het COZ volgens de Wet Tarieven Gezondheids-
zorg vervangen door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, COTG. Het bestuur van het
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COTG werd zodanig ingericht dat het geen statutaire bindingen meer had met ziekenhuis- of ziekte-
verzekeringsorganisaties. De overheid ontnam daarmee de belangenorganisaties dat deel van hun in-
vloed op de prijsvorming in de gezondheidszorg, dat zij zelf hadden geschapen.27

De belangenorganisaties en de Ziekenfondswet
De ziekenfonds- en ziektekostenorganisaties profileerden in de periode 1961-1962 hun karakter als
maatschappelijke organisaties door hun bemoeienis met de prijsvorming van de ziekenhuisvoorzienin-
gen. De ziekenfondsorganisaties probeerden dit ook in hun pogingen om de ziekenfondswetgeving van
Veldkamp te beïnvloeden.
De besturen van de Federatie VMZ, de SAZ en de CBOZ verschilden van mening. De plannen van
Veldkamp om regelgeving van het Ziekenfondsenbesluit in een wet om te zetten druiste tegen de ide-
ologische standpunten van de Federatie VMZ en de SAZ in. Veldkamp handhaafde het verplichtende
karakter van de verzekering, terwijl deze ziekenfondsorganisaties juist terug wilden naar de vrijwillig-
heid van voor 1941. Bij de Federatie VMZ leefden de meest verstrekkende ideeën over hervorming
van de ziekenfondsverzekering. Zij ventileerde in februari 1962 haar ideeën over het door haar ge-
wenste bestel in een Plan tot reorganisatie van het Ziekenfondswezen. De Federatie hoopte door dit
Plan in Veldkamp voor de openbaarmaking van zijn wetsvoorstellen nog te kunnen beïnvloeden. 28 De
belangrijkste punten uit het Plan waren:
• opheffing van de bestaande splitsing van de ziekenfondsverzekering in de verplichte, vrijwillige,

bejaarden- en aanvullende verzekering
• uitvoering van de verzekering door ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars met uniforme toe-

latingseisen voor goede en slechte risico's
• vaststelling van een basisverstrekkingenpakket met volledige ziekenhuisverpleging
• handhaven van de inkomensgrens
• een voor iedereen toegankelijke verzekering, ook voor de deelnemers aan de bestaande vrijwillige

verzekering. De ontkoppeling van Ziektewet en ziekenfondsverzekering zou de problemen met de
vrijwillige verzekering oplossen, de goede en slechte risico's in een solidaire pool samenvoegen en
volledige toegankelijkheid voor alle maatschappelijke groepen garanderen.

• een premie, bestaande uit een procentueel en een nominaal deel. De verzekeringsinstellingen zou-
den uit het procentuele deel een vast bedrag per verzekerde krijgen, het koppengeld. De procentu-
ele premie zou worden geheven door de belastingdienst, de nominale premie door het fonds of de
verzekeraar.

De Federatie VMZ hoopte door dit Plan de verdere uitholling van de autonomie van de ziekenfondsen,
ingezet met het Ziekenfondsenbesluit in 1941 te kunnen voorkomen.29 De mogelijkheden tot het me-
debepalen van het beleid bij de verzekering van de gezondheidszorg waren tot het minimum gedaald
en zouden door de Ziekenfondswet nog meer in het gedrang komen. Iedere ingezetene zou weer vrij-
willig verzekerd zijn en door zijn premiebetaling weer interesse krijgen voor de organisatie van zijn
gezondheidsverzorging.
Door de directe betaling van een door de fondsen of verzekeraars vast te stellen nominale premie zou-
den de ziekenfondsen zich weer bewust worden van de noodzaak tot kostenbeheersing en van hun rol
als verzekeraars van de gezondheidszorg. De inkomsten uit de nominale premies konden worden ge-
bruikt voor uitbreiding van het verstrekkingenpakket. Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars
zouden kunnen gaan concurreren. Het werken met verschillende premiebedragen op grond van be-
langrijke concurrentieverschillen, van twee fondsen in naast elkaar gelegen regio's behoeft geen strijd
te verwekken. Een flat in de grote stad, met centrale verwarming, badkamer en telefoon vereist een
andere huur dan een hutje op de hei.30 De verschillen in werkgebieden van de fondsen waren in 1962
nog zo groot dat heilloze concurrentie uitgesloten leek. Gezonde concurrentie om de kosten laag te
houden werd wel toegejuicht.
De SAZ protesteerde ook tegen de verzwakking van ziekenfondsautonomie, maar was toen in haar
ideeën veel minder progressief en visionair dan de Federatie VMZ.31 De Ziekenfondswet zou de aan
de fondsen in 1941 opgedrongen rol van uitvoeringsorganen legaliseren en dat was in strijd met hun
historische rol. De verplichte ziekenfondsverzekering werd op grond van een arrest van de Hoge Raad
uit 1959 beschouwd als privaatrechtelijke overeenkomst en was volgens de SAZ in strijd met de pu-
bliekrechtelijke verzekering volgens de Ziekenfondswet. De SAZ was, evenals in 1952, voorstander
van herinvoering van de vrijwillige verzekering van voor 1941. De wijze van premie-inning hoorde
niet bij wet te worden vastgesteld, maar was een zaak tussen de verzekerde en het fonds. Het wetsont-
werp sloot niet aan bij het historisch gegroeide, in tegenstelling tot wat Veldkamp zelf stelde. De SAZ
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toonde zich met de Federatie VMZ het meest kwaad over het verdwijnen van de ziekenfondsorganisa-
ties uit de Ziekenfondsraad, zoals Veldkamp zich dat voorstelde.32

De CBOZ steunde Veldkamp wel bij de legalisering van het bezettingsrecht.33 Volgens Van Lienden
had een modern land toch een ziekenfondswet nodig; wij beschikken nu zelfs in Petten over een
atoomreactor! Maar de minister ging voor de Bond van de onderlinge fondsen veel te ver bij zijn
plannen om de Duitse maatregelen te democratiseren. Hij wilde het bestaande fusie- en concentratie-
proces bij de ziekenfondsen door wetgeving versnellen, terwijl de CBOZ dit volgens natuurlijk ver-
loop wilde laten voortgaan. De CBOZ keerde zich, net als de SAZ, tegen het verwijderen van de be-
langenorganisaties uit de Ziekenfondsraad.
De Bond protesteerde tegen het onveranderd laten van de vrijwillige verzekering. De financiële pro-
blemen zouden niet worden opgelost en de nominale weekpremie bleef voor veel mensen eigenlijk
nog steeds niet op te brengen. De wet zou premiedifferentiatie naar inkomen wel mogelijk maken,
maar dit bood volgens de CBOZ geen soulaas. De ziekenfondsen zouden door gedwongen premiever-
evening en uniforme landelijke premies geen belang meer hebben bij een efficiënt beheer van de vrij-
willige verzekering.
Het Bondsbestuur, met name Van Lienden, vreesde voor de ruimere vrijheid bij de keuze van werkge-
bieden.Van Lienden was bang voor herleving van de concurrentiestrijd, zoals ontstaan na de opheffing
van de Stopcirculaire in 1947. De fondsen zouden hun werkgebieden proberen uit te breiden zonder
geremd te worden door premiedruk. Veldkamp zou door deze maatregel de R.K.-Bondfondsen willen
steunen, met name het Utrechtse Liduina dat de nieuwe IJsselmeerpolders tot haar werkgebied rekende
en daar de handen vrij wilde hebben voor ledenwerving.34

Veldkamp trof de CBOZ het meest in zijn ziel door de fondsen in hun recht op eigen instellingen te
willen beperken.35 De fondsen mochten de bestaande optiekzaken, tandheelkundige poliklinieken en
apotheken behouden, maar nieuwe initiatieven mocht niet meer worden ontplooid. De vroegere opzet
om te voorzien in de behoefte aan gezondheidszorg had geleid tot in een soort van prijsregelend op-
treden en dat achtte Veldkamp niet meer binnen de grenzen van het algemeen belang. Ziekenfondsen
moesten zich niet begeven op terreinen, waar zij als uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid geen
zaak mee hadden.
Zelfs de Bond van R.K.-Ziekenfondsen had kritiek. De Bond was tevreden met de ruimte die zijn
fondsen kregen voor hun expansiedrift en beschouwde de wet als noodzakelijke regeling van het zie-
kenfondsbestel. Het Bondsbestuur had echter bezwaren tegen het gebrek aan oplossingen van Veld-
kamp voor de problemen met de vrijwillige verzekering. 36 De Bond protesteerde net als de CBOZ en
de SAZ tegen de uitsluiting van de ziekenfondsorganisaties uit de Ziekenfondsraad. Hij vond dat de
het ziekenfondswezen te veel als sociale verzekeringswetgeving werd gezien en niet als onderdeel van
de gezondheidszorg.

De Ziekenfondswet en belangenbehartiging
De ziekenfondsorganisaties besloten om met hun bezwaren gezamenlijk front te maken tegen het
wetsvoorstel-Veldkamp. Zij beschouwden de acceptatie van de wet als onvermijdelijk, maar wilden
proberen hun bezwaren gehonoreerd te zien. Van Lienden was van mening dat gemeenschappelijke
actie bij de ziekenfondswet nodig was om problemen met de eveneens op stapel staande wet tegen
zware risico's zoveel mogelijk te voorkomen. 37 De Bond van R.K.-Ziekenfondsen was in 1962 nog
niet bij het GOZ-verband aangesloten, maar had zoveel bezwaren tegen de wet van de eigen KVP-
minister dat Hendriks en de zijnen tot samenwerking met de andere organisaties bereid waren.38

Eendrachtig optreden bleek mogelijk. De GOZ-fondsorganisaties maakten op 24 januari 1963 aan de
Tweede Kamer hun standpunt duidelijk. 39 Zij beschouwden het wetsontwerp als onaanvaardbaar. Het
ontwerp zou een zeer belangrijke verschuiving van de beleidsbepaling naar de minister en het depar-
tement betekenen. De vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld, de ziekenfondsen met de me-
dewerkers en hun belangenorganisaties, zouden uit de leiding van het ziekenfondswezen worden ge-
weerd. De Ziekenfondsraad zou daardoor niet alleen van samenstelling, maar ook van functie en
karakter veranderen en daardoor onder departementale invloed komen. De ziekenfondsen en de me-
dewerkers zouden dan hun toevlucht tot niet-openbare pressie moeten nemen, ter compensatie van de
hun ontnomen mogelijkheden om mee te spreken in de eigen zaak. Een gecoördineerde en op beharti-
ging van het algemeen belang gerichte beleidvoering is in het ziekenfondswezen zeer wel te verenigen
met het verlenen van medezeggenschap in eigen zaak aan de naast-betrokkenen. De ziekenfondsorga-
nisaties namen het in 1963 niet dat zij buiten de politieke beleidsvorming werden gesloten.
Het GOZ hield in samenwerking met de R.K.-Bond op 22 oktober 1963 een openbare hearing, die
door pers en politiek goed bezocht werd.40 De tweede stap was het sturen van een Memorandum aan
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de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, belast met de voorbereiding van het ziekenfonds-
wetsontwerp.41 Zij brachten daarin vooral technische kwesties naar voren als de problemen bij de pre-
mieheffing voor de vrijwillige verzekering, de beperkingen bij de eigen instellingen en bezwaren tegen
de ziektekostenverzekeringsregelingen voor rijksambtenaren.
Er werd in dit Memorandum met geen woord gerept over de vrijheid van ziekenfondskeuze die de Fe-
deratie VMZ en de CBOZ zo na aan het hart lag. Het gebruik van zakelijke argumenten werd belang-
rijker gevonden dan het aanzwengelen van een ideologische strijd, waardoor in het verleden de meeste
wetsvoorstellen in de prullenbak waren beland. De consensus over de noodzaak tot de acceptatie van
Veldkamps wetsvoorstel was immers groot. De leden van de Federatie VMZ waren bedroefd over het
gebrek aan maatschappelijke acceptatie van haar Plan tot reorganisatie van het Ziekenfondswezen,
maar sloten zich pragmatisch aan bij het GOZ-beleid. 42

De ziekenfondsorganisaties gebruikten niet alleen moderne hearings en ouderwetse politieke memo-
randa om standpunten te verduidelijken. Zij hadden het meeste succes om Veldkamp en de Bijzondere
Kamercommissie te overtuigen door in GOZ-verband regelmatig met hen te overleggen. 43 Zij kregen
ook bijval van de vakbonden en de medewerkersorganisaties. Het NVV, de KAB en het CNV steun-
den de CBOZ in zijn protesten tegen het verlies van de eigen instellingen. De protesten tegen de uit-
sluiting uit de Ziekenfondsraad werden ondersteund door veroordelingen door de medewerkersorgani-
saties.44

Alle acties, overleg en maatschappelijke steun leverden resultaat op. De werkgebiedenkwestie werd
redelijk bevredigend opgelost, de bestaande eigen instellingen konden rustig doorwerken en de zieken-
fondskoepels hielden hun zetels in de Ziekenfondsraad.45 De problemen met de vrijwillige verzekering
bleven daarentegen onopgelost. De nieuwe Ziekenfondswet werd op 24 juni 1964 door de Tweede
Kamer en op 13 oktober door de Eerste Kamer aanvaard. Nederland had eindelijk een democratisch
erkende Ziekenfondswet. De ziekenfondsorganisaties hadden in consensus bij wetgeving hun belangen
behartigd en daarmee goede resultaten geboekt.46 De Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de SAZ beslo-
ten door dit succes op 1 april 1964 tot het GOZ toe te treden. De gemeenschappelijke belangenbeharti-
ging was weer een stap verder.

KLOZ, GOZ en de ambtenarenverzekering, 1962-1968
De ziektekostenorganisaties, verenigd in de KLOZ, bemoeiden zich niet met de belangenbehartiging
van de ziekenfondsorganisaties bij de Ziekenfondswet. De Wet veranderde niets aan het principe van
de loongrens en had geen directe gevolgen voor de door de ziektekostenverzekeraars geboden verzeke-
ringen.47 Dit lag anders voor de plannen voor een wettelijke regeling van de ambtenarenverzekering.
Het wetsontwerp voor deze verzekering kwam uit de koker van minister J. Smallenbroek van Binnen-
landse Zaken.
De Ministerraad had in 1962 het besluit genomen om rijksambtenaren door middel van een wet te ver-
zekeren, de Dienst Ziektekostenvoorziening Ambtenaren of DVZA.48 Dit zou voor de ziektekosten-
verzekeraars, zowel voor de bovenbouwen als voor de commerciële instellingen, het verlies van
250.000 polissen betekenen.49 De NVOZ en de PCvO probeerden dit op eigen wijze tegen te gaan,
maar zonder veel resultaat. De juist opgerichte KLOZ was volgens E.K. den Bakker, in 1962 de voor-
zitter en NVOZ-vertegenwoordiger, hèt middel om het probleem gezamenlijk aan te pakken.
Schrijver en Jansonius, de PCvO-afgevaardigden, stelden samenwerking met het GOZ voor.50 De zie-
kenfondsen hadden ook alle belang bij het tackelen van de DVZA. Het onderbrengen van ambtenaren
in een publiekrechtelijke regeling betekende voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering verlies van
een grote groep goede risico's. De verhouding tussen goede en slechte risico's zou bij deze verzekering
dan verslechteren, waardoor de verliezen voor de ziekenfondsen nog groter zouden worden. Het sys-
teem van verevening zou worden opgeblazen en sociaal onrechtvaardige premieverhogingen zouden
het gevolg zijn.
Bij het GOZ waren de stemmen echter verdeeld. Voorzitter Leclercq beschouwde de KLOZ als een
samenwerkingsverband van organisaties van winstbeogende instellingen, ondanks de deelname van de
FVVZ en de PCvO als vertegenwoordigers van non-profitverzekeraars. De bezwaren van de KLOZ
tegen de plannen voor de ambtenarenverzekering waren van commerciële aard en stonden haaks op de
belangenbehartiging voor de vrijwillige verzekering.51 Het GOZ had in de contacten met Veldkamp
over de Ziekenfondswet al eerder de bezwaren van de ziekenfondsen naar voren gebracht. Gezamen-
lijk optreden met de ziektekostenverzekeraars zou dit in de wielen rijden. Samengaan met variaverze-
keringsmaatschappijen leidt gemakkelijk tot verdachtmaking van de argumenten der ziekenfondsen
was het standpunt van de Federatie VMZ-man G.L. Hougée. Jansonius was het niet met hem eens.
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GOZ en KLOZ hadden weliswaar gescheiden belangen, maar het doel was het zelfde: voorkomen dat
de rijksambtenaren een eigen regeling kregen.
Tot verdriet van Jansonius weigerden de GOZ-leden met de KLOZ samen te werken. Hij kon aan de
PCvO voor het KLOZ-overleg doorgeven dat de ziekenfondsorganisaties geen gezamenlijke actie met
de ziektekostenorganisaties wilden. De afkeer van de commerciële ziektekostenverzekering was te
groot. De ziekenfondsveteranen toonden zich daarmee enigszins schizoïde. Hun bovenbouwverzeke-
ringen bloeiden als nooit te voren. De Stichtingen van de Federatie VMZ hadden in 1963 483.000 ver-
zekerden en dit aantal zou alleen maar sterker groeien.52 Het GOZ beschouwde de PCvO echter niet
als een zusterorganisatie, ondanks de relatie met de ziekenfondsverzekering.

Invoegen tabel 2.4.1

KLOZ en GOZ trokken tegen de DVZA ieder hun eigen plan met de gebruikelijke methodes van
adressen aan de minister en de volksvertegenwoordiging. De ziekenfondsorganisaties kregen steun van
een actiecomité van ambtenaren en organisaties van boeren en middenstanders tegen het wetsontwerp.
Ook in de politieke partijen groeide steeds meer weerstand tegen de verzekering, vooral door de druk
van de ambtenarenorganisaties.53 Het wetsvoorstel werd na jarenlange discussies en overleg op 29 fe-
bruari 1968 in de Tweede Kamer behandeld en werd met 83 tegen 39 stemmen afgewezen. De rege-
ling van de gezondheidszorg voor ambtenaren bleef onveranderd.
De rol van de overheid had met de ziekteverzekeringswetgeving voor ambtenaren een katalysator kun-
nen zijn voor de samenwerking tussen KLOZ en GOZ. Deze had het mislukken van DVZA kunnen
bespoedigen. De geesten van de ziekenfondsvertegenwoordigers waren echter nog niet rijp voor een
zakelijke benadering van een relatie met de ziektekostenverzekeraars. De eeuwenoude aversie van de
ziekenfondsbestuurders tegen profitdenken was nog te sterk. De belangen in de DVZA-kwestie waren
wel verschillend, maar de doelstelling was voor beide partijen hetzelfde en dat zagen de partijen, vere-
nigd in de KLOZ, wel in. De aard van de ziektekostenverzekering eiste een pragmatische benadering
van de belangenbehartiging. De GOZ-partijen waren nog niet zover, ook al namen zij met hun PCvO-
afvaardiging deel aan de KLOZ.

De volksverzekering tegen zware medische risico's; de AWZ, 1962-1966
Het was de vraag of de GOZ- en KLOZ-organisaties bij de belangenbehartiging rond de aanvaarding
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten beter konden samenwerken dan bij de perikelen rond
de ambtenarenverzekering.
Veldkamp zag in 1962 de regeling van de ziekenfondsverzekering en de verzekering van de zware
medische risico's als nodig om de hele Nederlandse bevolking, ziekenfonds- en ziektekostenverzekerd,
volledige toegang tot gezondheidszorg te kunnen bieden. 54 De ziekenfonds- en ziektekostenverzeke-
ring voorzagen in de dekking van ziekenhuisverpleging, maar niet in de verzekering van zware risico's
als verpleging in verpleegtehuizen, de verpleging en verzorging van ongeneeslijke geesteszieken, van
geestelijk onvolwaardigen en van zintuigelijk gehandicapten.55

De definitie van de verzekering van zware medische risico's was sinds 1941 veranderd. De zieken-
huisverpleging werd voor de invoering van het Ziekenfondsenbesluit tot de zware risico's gerekend, te
verzekeren door de ziekenhuisverplegingsverenigingen. In 1963 was de ziekenhuisverpleging noch
voor de ziekenfonds-, noch voor de ziektekostenverzekering een zwaar risico meer.56 De oude zieken-
huisverplegingsverenigingen waren vrijwel ten onder gegaan. Het jaarverslag over 1963 van de eens
zo bloeiende Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland meldde triest dat
het aantal verenigingen tot achttien was geslonken en slechts 134.330 mensen zich aanvullend voor
ziekenhuisverpleging hadden verzekerd.57 Op het hoogtepunt van de bloei van de FVVZ waren dit
meer dan een miljoen leden. De FVVZ speelde alleen nog een rol als belangenorganisatie van het Ne-
ZiFo, dat met 277.038 polissen nog steeds een van de grootste ziektekostenverzekeraars was.
De ziekenhuisverpleging was voor beide verzekeringsvormen wel van essentieel belang. De opname-
duur van de ziekenhuisverpleging werd in 1964 voor de verplichte verzekering verlengd tot 365 dagen
en was daarmee voor  de ziekenfonds een van de belangrijkste verstrekkingen geworden, zowel finan-
cieel als administratief. Voor de ziektekostenverzekering vormde het nog steeds het belangrijkste on-
derdeel.58

Veldkamp beperkte zich in zijn eerste opzet voor de algemene verzekering van zware risico's tot ver-
pleeghuis- en gehandicaptenzorg. De minister had augustus 1962 voor zijn plannen aan de SER advies
gevraagd, zonder dat daarbij de KLOZ- of ziekenfondsorganisaties werden betrokken. De wet leek
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voor de ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars weinig ingrijpende gevolgen te hebben en deze
maakten zich er tot 1965 niet al te druk om. 59 De invoering van de Algemene Wet Ziektekosten, de
AWZ, werd tot dan toe op de GOZ en KLOZ-vergaderingen niet al te uitvoerig besproken.
De organisaties van de ziektekostenverzekeraars vonden dat zij in de SER niets te zoeken hadden. Zij
waren van mening dat hun Kontaktkommissie representatief was voor het grootste deel van de niet-
ziekenfondsbevolking, waaronder mede te verstaan militairen, het politiepersoneel en een groot deel
van de provinciale, gemeentelijke en rijksambtenaren. Zij vroegen zich af of de ziektekostenverzeke-
ring deze risico's niet kon dekken. 60 Dan was overheidsregelgeving overbodig. De ziektekostenverze-
keraars zagen 1965 in ieder geval brood in de inrichting van een herverzekeringspool voor de ziekte-
gevallen die buiten de wet vielen. Zij dachten aan een soort Herverzekerings Instituut voor
Ziektekostenverzekeraars, dat op 1 januari 1967 inderdaad van de grond kwam als NOZ.61

De ziekenfondsorganisaties voelden zich evenmin door Veldkamp gepasseerd bij zijn SER-
adviesaanvraag. Zij  hadden hun handen vol aan de Ziekenfondswet, problemen met de specialisten en
de huisartsen, de vrijwillige verzekering, de ambtenarenverzekering en alle andere lopende zaken.62

Hun kostje leek in 1964 met de volledige vergoeding van ziekenhuisverpleging gekocht en de toe-
komst kon nog zonniger worden door uitbreiding van hun takenpakket als restitutieorganen voor de
nieuwe wet. De ziekenfondsorganisaties beschouwden de centralisatie en specialisatie van controles
door controlerend geneeskundigen van de ziekenfondsen in verpleeginstellingen als hun belangrijkste
bijdrage aan de wet.63

Deze ietwat luchtige stemming over de wet veranderde in september 1965. Veldkamp had laten lekken
dat hij er over dacht om de gehele ziekenhuisverpleging weer bij de zware medische risico's te rang-
schikken en bij de volksverzekering onder te brengen.64 Hij wilde het onderscheid tussen somatische
en psychiatrische gevallen opheffen, omdat psychiatrische verpleging niet en ziekenhuisverpleging
wel volledig vergoed werd. Het eenvoudigste was beide verstrekkingen in de nieuwe wet onder te
brengen.  65

De ziekenhuisverpleging en de AWZ
Bij de presentatie van het eerste wetsontwerp Algemene Wet Ziektekosten op 24 januari 1966 bleek
dit inderdaad de bedoeling, tot woede van de GOZ- en KLOZ-organisaties. De ziektekostenverzeke-
raars zagen een belangrijk deel van hun bestaansrecht naar de sociale verzekeringswetgeving verdwij-
nen.66 De fondsen zouden een groot deel van het twee jaar geleden verworven takenpakket verliezen
met grote financiële, personele en administratieve consequenties.
Hendriks, de R.K.-Bondsman in het GOZ, verklaarde de plannen van de katholieke minister als de bijl
aan de wortel van de ziekenfondsverzekering.67 De ziekenfondsverzekering zou worden uitgehold en
de in 1941 uitgevoerde samenvoeging van klinische en poliklinische specialistische hulp zou weer on-
gedaan worden gemaakt, met specialistenconflicten en andere rampzalige gevolgen van dien. Leib-
brandt, de Federatievertegenwoordiger, was het wel met hem eens, maar zag in het ontwerp van Veld-
kamp wel een oplossing voor de vrijwillige verzekering. Hij kreeg geen gehoor; de GOZ-leden waren
op dat moment meer bezig met het wetsvoorstel-AWZ dan met de vrijwillige verzekering.
De ziektekostenverzekeraars en de ziekenfondsen voelden zich nog meer in het defensief gedrongen
door adviezen van de SER en de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, die om sociale redenen
pleitten voor integratie van de ziekenhuisverpleging met de verzekering van zware risico's. Dit paste
precies in het straatje van de minister, maar zou voor veel ziektekostenverzekeraars het faillissement
betekenen. De leden van de KLOZ, met name Swenker, zagen aanknopingspunten voor een gezamen-
lijke actie met het GOZ.68 Als het wetsontwerp zich zou beperken tot de werkelijk onverzekerbare
kosten, zoals de verpleging van imbecielen, dan was er maar een klein overheidsapparaat nodig. Dat
zou efficiënter en goedkoper werken dan een AWZ-moloch. De ziekenfondsorganisaties hadden dit
ook bij Veldkamp en zijn staatssecretaris A.J.H. Bartels al benadrukt.69 Veldkamp leek zich echter
voor deze argumenten niet te interesseren.
De Kontaktkommissie dacht aan het gebrek aan enthousiasme van het GOZ voor samenwerking bij de
ambtenarenverzekering en besloot in maart 1966 nog gescheiden van de ziekenfondsorganisaties op te
treden. De KLOZ gaf zich zonder het GOZ op voor de hoorzittingen die de Vaste Kamercommissie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de wet zou houden. 70 De KLOZ-afgevaardigden zouden
daar pleiten voor het niet opnemen in de AWZ van verzekerbare risico's, voor deelneming van de
ziektekostenverzekeraars in de Ziekenfondsraad en bestendiging van de bestaande verzekeringsmoge-
lijkheden voor ziekenhuisverpleging.
Het GOZ was inderdaad niet geïnteresseerd in samenwerking.71 De heer H.C. van der Hoeven, de af-
gevaardigde van de CBOZ, beschouwde het als gevaarlijk om het onderbrengen van de ziekenhuisver-
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pleging bij de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekeraars bij de politiek te bepleiten. Dan kon de in-
druk worden gewekt dat de ziekenfondsorganisaties de ziektekostenverzekeraars in de kaart zouden
spelen en dat moest worden vermeden. Er ging dus een aparte GOZ-afvaardiging naar dezelfde hoor-
zittingen. Zij zou aandacht vragen voor de belangrijkste bezwaren van de fondsorganisaties: onduide-
lijkheid over de omvang van de verstrekkingen, de bezwaren tegen de verandering bij de ziekenhuis-
verpleging en problemen bij de medische controles door de scheiding van controles voor de zware
risico's en de ziekenfondsverstrekkingen.
De standpunten van GOZ en KLOZ bleken tijdens een gezamenlijk overleg op 13 april 1966 toch zo
overeen te stemmen dat zij bij de ontmoeting met de Kamercommissie op 14 april één lijn trokken,
echter zonder duidelijk succes.72 Zeven, de voorzitter van de KLOZ, klaagde over de eenzijdige rich-
ting van het gesprek, zonder belangstelling van de parlementariërs. Volgens de ziektekostenverzeke-
raars zaten er in de Tweede Kamer maar weinig vakmensen op het gebied van de volksgezondheid,
vandaar het gebrek aan interesse en zakelijke benadering door de politiek. Aangezien mondelinge be-
langenbehartiging bij de minister en het parlement weinig reacties opleverden, besloot men tot schrif-
telijke acties. Het Overleg en de Kontaktkommissie stuurden de Kamercommissie memoranda en
brieven in de hoop dat de pen meer zou bereiken dan het woord.73

De AWZ en de beperkte volksverzekering
De problemen leken voor de ziektekostenverzekeraars en de ziekenfondsen nog te worden verergerd
door Veldkamps Volksgezondheidsnota 1966, waarin hij pleitte voor de invoering van een beperkte
volksverzekering voor ziektekosten.74

Deze nota was weliswaar een politiek stuk, maar de ziektekostenverzekeraars voelden zich bedreigd
en tekort gedaan.75 Veldkamp en zijn staatssecretaris Bartels verweten in de Nota de ziektekostenver-
zekering te grote verscheidenheid in verzekeringsvoorwaarden en te weinig sociale visie. Hier waren
de KLOZ-leden het niet mee eens. Zij waren bezig met het ontwerp van hun pool voor onverzekerbare
risico's, de latere NOZ, en de meeste ziektekostenverzekeringen beperkten zich niet in hun verpleeg-
duur. De Volksgezondheidsnota was niet up to date  met de gegevens over de ziektekostenverzekering;
deze kwam er ten onrechte bekaaid af. Volgens Anbeek, de CBOZ-man die namens de Permanente
Commissie van Overleg in de KLOZ zat, moest de KLOZ nog sterker aantonen dat de ziektekosten-
verzekering een vrijwillige sociale verzekering was, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.
De KLOZ bezat nu voldoende argumenten om op 18 juni 1966 bij de volgende zitting van de Kamer-
commissie wèl gehoor te krijgen. Vooral de opzet van de nationale ziektekostenverzekeringspool om
de kwalijkheden van de risicoselectie te verzachten bleek weerklank te vinden. De Kontaktkommissie
werd nu ook door het ministerie serieus genomen. Er ontstond overleg met Marselis, toen nog ambte-
naar bij Volksgezondheid, en de KLOZ kreeg twee zetels in de Ziekenfondsraadcommissie Algemene
Wet Zware Medische Risico's, naast de ziekenfondsorganisaties. Het overleg met Marselis werd
weliswaar als eenrichtingsverkeer ervaren omdat deze nietszeggende antwoorden gaf, maar de ingang
met het ministerie was er en daar ging het om.76

Deze nieuw gewonnen invloed was hard nodig, omdat Veldkamp op 16 september 1966 zijn plannen
voor de beperkte volksverzekering, BVV, omzette in een wetsvoorstel.77 De ziekenfondsverzekering
zou met de bejaardenverzekering worden omgezet in een voor alle ingezetenen verplichte verzekering
met een loongrens van ƒ 12.750. Veldkamp en Bartels stelden in hun toelichting bij het voorstel voor
de BVV dat de op stapel staande AWZ niet aansloot bij de bestaande ziekenfondsverzekering. 78 Een
heel nieuw stelsel voor de verzekering van de gezondheidszorg was nodig, liefst in de vorm van een
voor alle Nederlanders toegankelijke basisverzekering.
De minister zorgde er wel voor dat 1966 met de AWZ en zijn BVV een heel roerig jaar werd. Het in i-
tiatief tot de BVV was voor het GOZ en de KLOZ voldoende reden om woest te worden op Veld-
kamp. De KLOZ was tegen de verzekering omdat deze de AWZ zou versterken. Volgens Zeven leidde
beperkte verzekeringsplicht altijd tot algemene verzekeringsplicht. In dat geval zou er een Nederlandse
variant op het systeem van de Britse National Health Service, NHS, ontstaan. In Engeland was echter
al gebleken dat er voor ziektekostenverzekeraars onder de NHS geen markt meer was.79 Kortom: niet
alleen actie tegen de AWZ, maar ook tegen de BVV.
De ziekenfondsorganisaties hadden ook genoeg redenen om zich tegen de beperkte volksverzekering
te keren. Het probleem van de ziekenhuisverpleging werd door de BVV niet opgelost. Veldkamp en
Bartels beschouwden de verzekering als een sociale verzekering, niet als een gezondheidsverzekering
en dat was voor de ziekenfondsen een brutale miskenning van hun historische en sociale betekenis als
gezondheidszorginstellingen. 80 Zij hielden vast aan het thema dat de artsenkoepel NMG al in het begin
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van de eeuw uitdroeg: instellingen voor loonderving en fondsen voor de kosten voor geneeskundige
behandeling waren afzonderlijke instituten met eigen verantwoordelijkheden.
Een van de doelstellingen van de BVV was om door integratie van de verzekering van de gezond-
heidszorg met de sociale verzekeringen een grotere efficiency te realiseren en zuiniger te werken. Dit
vonden de GOZ-partijen, met name de Federatie VMZ, onzin. Deze opvatting werd ingegeven uit
angst voor banen- en gezichtsverlies.81 Een van de grootste grieven van de ziekenfondsorganisaties
was het probleem van de medische controles bij BVV en AWZ. Het medisch controleapparaat van het
GOZ, de Centrale Begeleidings Commissie met haar bureau, was de voorgaande jaren zorgvuldig op-
gebouwd rond taken volgens de Ziekenfondswet. Dit zou door de nieuwe constellatie volledig uit el-
kaar worden getrokken en zou al de expertise vernietigen. Dat mocht niet gebeuren.82

Het GOZ en de KLOZ gebruikten bij de belangenbehartiging rond de Beperkte Volksverzekering de-
zelfde middelen als en vaak tegelijkertijd met de acties rond de AWZ: bijwonen van zittingen van
Kamercommissies, overleg met Veldkamp, Bartels en Marselis, het sturen van memoranda en het in
de pers brengen van hun standpunten. Vooral de ziekenfondsorganisaties konden gebruik maken van
hun relaties met kamerleden. De ziekenfonds- en ziektekostenorganisaties werden in hun kritiek op de
AWZ en de BVV van Veldkamp gesteund. Het NVV was tegen de BVV. De Beperkte Volksverzeke-
ring zou grote praktische bezwaren opleveren en men was bang dat de premies voor de verplicht ver-
zekerden hoger zouden worden dan de ziekenfondspremies. Ook van organisaties als de SER en de
Raad van Bestuur in Arbeidszaken kwam kritiek op Veldkamps voorstellen. 83

Door alle maatschappelijke druk trok Veldkamp voor de verkiezingen zijn BVV-ontwerp in. Hij was
in maart 1967 wel bereid om de AWZ te herzien door de paragraaf over de ziekenhuisverpleging aan
te passen tot verpleging nà de 365e dag, maar hield vast aan zijn opvatting om de ziekenhuiszorg en
klinisch-specialistische hulp in de toekomst in hun geheel in het AWZ-pakket te dwingen. 84 De mi-
nister diende zelfs op 14 maart 1967, nog vlak voor zijn aftreden daartoe een voorstel in. Het Natio-
naal Onderling Herverzekeringsinstituut NOZ van de KLOZ had echter een van de belangrijkste mo-
tieven van de AWZ, de garantie tot ziekenhuisverpleging van mensen met een hoog risico, de wind uit
de zeilen genomen. De KLOZ zond daarom op 15 februari en 15 maart 1967 aan Veldkamp en de
fractievoorzitters van de KVP, de PvdA, de ARP, de VVD, de CHU, D'66 en de Boerenpartij over het
NOZ een telegram om Veldkamp toch over de streep te trekken en ziekenhuisverpleging met klinisch-
specialistische hulp na 365 verpleegdagen alsnog buiten de AWZ te houden.85 Echter zonder succes.
De KLOZ kreeg nu steun van de ziekenfonds-, de medewerkers- en de werkgeversorganisaties. De
ziekenfondsorganisaties waren met de 365-dagenoplossing ook niet tevreden. Zij vreesden voor uit-
holling van hun aanvullingsverzekeringen, die sinds 1964 de verpleging na 365 dagen vergoedden en
brachten dit bij Roolvink, Veldkamps opvolger naar voren.86 De Landelijke Specialisten Vereniging
beschouwde de AWZ voor de klinische hulp als een ziekenfondsverzekering zonder loongrens en dat
was voor de artsen als aantasting van hun particuliere praktijk onaanvaardbaar. De werkgevers zouden
volgens de laatste voorstellen van Veldkamp de volledige premie moeten betalen en zagen hun loon-
kosten omhoog schieten. De vakcentrales hadden ook bezwaren tegen de financiering van de AWZ
zonder overheidsbijdrage.87

Roolvink, die Veldkamp als minister van Sociale Zaken opvolgde, trok onder alle druk de ontwerp-
AWZ in en verving dit door een aangepast voorstel, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of
AWBZ. De kern van de op 1 januari 1968 van kracht geworden AWBZ was opneming en behandeling
in erkende verpleeghuizen, in zwakzinnigeninrichtingen en in inrichtingen voor geestelijk en lichame-
lijk gehandicapten. De ziekenhuisverpleging werd door alle weerstand niet meer aangemerkt als zwaar
risico. Pas van de 366e dag af werd het een AWBZ-verstrekking, samen met opname in psychiatrische
inrichtingen en sanatoria.
De belangenbehartiging van de KLOZ en het GOZ had redelijk succes gehad door eigen acties en po-
litieke en maatschappelijke druk van andere betrokken belangenorganisaties. De ziekenhuisverpleging
bleef verdeeld tussen de ziekenfonds- en de particuliere verzekering. De ziekenfondsen zagen hun ta-
kenpakket sterk uitgebreid door hun nieuwe functies als Verbindingskantoren voor de AWBZ. Dit
compenseerde de achteruitgang van hun aanvullingsfondsen door het verlies van de ziekenhuisverple-
ging na 365 dagen.
De ziektekostenverzekeraars hielden de ziekenhuisverpleging in hun pakket en daarmee hun bestaans-
recht. Hun aanzien en waarde steeg met de NOZ. De samenwerking in KLOZ-verband werd ook ver-
stevigd. De PCvO, de FOB, de FVVZ en de NVOZ zagen door alle overleg en acties rond de ambtena-
renverzekering, de AWZ en de BVV in dat versterking van de KLOZ nodig was en besloten het
vrijblijvende overleg in de Kontaktkommissie in 1968 om te vormen tot een instelling met statutaire
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en reglementaire basis.88 De KLOZ bleef KLOZ, maar nu als rechtspersoon en dat gaf status in het
overleg met overheid en andere koepelorganisaties.89

De samenwerking met het GOZ kwam tijdens de AWZ- en BVV-kwestie, net zoals bij de ambtena-
renverzekering, niet van de grond. Het waren ook in dit geval de KLOZ-organisaties die het initiatief
namen. Bij het GOZ was de afwijzende houding tegen de ziektekostenverzekering onveranderd, on-
danks dat Anbeek en Swenker als bovenbouwafgevaardigden binnen de KLOZ deze samenwerking
juist bepleitten.

Belangenorganisaties, overheid en wetgeving; een evaluatie
Het stelsel van de ziekenfondsverzekering, de volksverzekering voor zware risico's en de ziektekos-
tenverzekering was in 1968 uitgekristalliseerd. De toegankelijkheid tot de gezondheidszorg was voor
iedere ingezetene volledig door wetgeving geregeld. Deze wetgeving was mogelijk gemaakt door de
economische bloei, beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen en afgedwongen door de me-
dische ontwikkeling en de ontwikkeling van de zorg en de groeiende vraag naar zorg. Zij werd gereali-
seerd door het samenspel van overheid en belangenorganisaties van ziekenfondsen, ziektekostenverze-
keraars, zorgaanbieders en andere bij de gezondheidszorg betrokken organisaties. Het spelen van dit
spel beïnvloedde tegelijkertijd de ontwikkeling en de samenwerking van de ziekenfonds- en ziekte-
kostenverzekeraarskoepels.
De regeling van de ziekenfondsverzekering bleek in 1964 mogelijk door wetgeving, die aansloot bij de
praktijk van bestuur, belangenbehartiging en onderlinge verhoudingen van de ziekenfondsen en belan-
genorganisaties. De ziekenfondswetgeving van minister Joekes kwam in 1952 niet van de grond door-
dat hij de bestuursstructuur van de ziekenfondsen bij wet wilde vastleggen en daardoor op weerstand
stuitte van de Federatie VMZ, de R.K.-Bond en de SAZ. De ziekenfondsorganisaties maakten zich in
deze tijd ook nog sterk voor herstel van het particulier initiatief en de vrijwilligheid van de zieken-
fondsverzekering, terwijl het terugdraaien van de verplichte verzekering door de politieke en maat-
schappelijke realiteit onmogelijk was.
De ontwikkeling van de belangenbehartiging van de ziektekostenverzekering werd versneld, mede
door de wetgeving-Joekes. Het door het Ziekenfondsenbesluit landelijk gedefinieerde principe van de
loongrens gaf de ziektekostenverzekeraars inzicht in de marktmogelijkheden. De bovenbouwverzeke-
ring van de ziekenfondsen ontwikkelde zich snel en zij verenigden in 1949 hun belangenbehartiging in
de Permanente Commissie van Overleg in de gezondheidszorg. De commerciële verzekeraars vrees-
den deze concurrentie, zagen door het Joekes voorstel het nut van gemeenschappelijke belangenbehar-
tiging in de relatie met de overheid en stichtten in 1952 de Nederlandse Vereniging van Ongevallen-
en Ziektekostenverzekeraars. Naast de PCvO en de NVOZ werkte de oude FVVZ als derde ziekte-
kostenverzekeraarskoepel. De FVVZ bleef belangrijk als belangenorganisatie voor de grootste boven-
bouwverzekeraar NeZiFo, maar haar positie werd verzwakt door de teloorgang van de oude zieken-
huisverplegingsverenigingen.
De ziektekostenkoepels startten in 1962 met geregeld overleg in de Kontaktkommissie Landelijke Or-
ganisaties van Ziektekostenorganisaties door hun betrokkenheid bij de beheersing van de kosten van
de ziekenhuisverpleging, hun belangrijkste bestaansreden. Hun gemeenschappelijke belangenbeharti-
ging in het KLOZ kreeg direct maatschappelijke erkenning.
De ziekenfondswetgeving van Veldkamp werd in 1964 door politiek en maatschappij geaccepteerd
omdat dit de situatie, gegroeid door en sinds de oplegging van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 codi-
ficeerde. Een poging van de minister om zonder inbreng van de ziekenfondsorganisaties een beperkte
basisverzekering door te voeren mislukte door hun samenwerking, hun persbeleid, door lobbyen en
politiek overleg. Hun eisen werden bevredigend ingewilligd, alleen het hete hangijzer van de vrijwilli-
ge verzekering bleef onopgelost. De organisaties gaven wel hun voorkeur voor herstel van de vrijwil-
ligheid van de verzekering op.
De pogingen tot wettelijke regeling van de ambtenarenverzekering en de volksverzekering tegen zwa-
re medische risico's maakten duidelijk dat ziekenfonds- en ziektekostenverzekeraars bij hun belangen-
behartiging een gemeenschappelijke doelstelling hadden: een zo goed mogelijke regeling van de ver-
zekering van de gezondheidszorg. De middelen die zij daarbij in de relatie met de politiek gebruikten
waren dezelfde: lobbyen en gebruik van hun netwerk, deelname aan overlegcommissies en berichtge-
ving naar de pers. Deze methodes waren effectief, maar zij konden hun doelen alleen bereiken door
steun vanuit de politiek en van maatschappelijke organisaties als de koepels van de artsen, de werkge-
vers- en de werknemersverenigingen. Het resultaat was dat het ontwerp op de wet van de ambtenaren-
verzekering niet werd geaccepteerd en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor ziekenfonds-
en ziektekostenverzekering gunstig werd aangepast.
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De successen in de periode 1964-1968 konden alleen worden behaald doordat de ziekenfondsen geza-
menlijk optraden in het GOZ en de ziektekostenverzekeraars in het KLOZ. Ondanks de gemeenschap-
pelijke doelstellingen en gebruikte methodes waren zij niet in staat tot geregelde samenwerking. Tus-
sen de ziekenfondsorganisaties en het KLOZ bestond wel een relatie, doordat vertegenwoordigers van
de ziekenfondsen als vertegenwoordiger van de bovenbouw-PCvO deelnamen aan de Kontaktkommis-
sie. Zij bepleitten overleg met het GOZ. De ziektekostenverzekeraars stemden daar pragmatisch mee
in, maar de PCvO-leden vonden bij het ziekenfondsoverleg geen gehoor. De ziekenfondsorganisaties
vreesden concurrentie voor hun vrijwillige verzekering, keerden zich tegen de ziektekostenverzeke-
raars als winstbeogende instellingen en waren bang dat samenwerking met het KLOZ de ziekenfond-
sen bij de overheid verdacht zou maken en hun positie zou verzwakken. Hoewel doelstellingen en be-
langen van beiden convergeerden, was formele samenwerking in 1968 uitgesloten.
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