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2.5 Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, 1968-1986

De verzekering van de gezondheidszorg leek met de Ziekenfondswet, de AWBZ, de ziektekostenver-
zekering en de publiekrechtelijke ziektekostenverzekering in 1968 voltooid te zijn. De discussies over
hervorming van dit bestel kwamen echter al snel van de grond. De problemen met de financiering van
de vrijwillige verzekering, kostenbeheersing en de herziening van de gehele gezondheidszorg waren
de belangrijkste strijdpunten. Het beleid van de betrokken belangenorganisaties moest hier op worden
afgestemd.

Versterking van de belangenorganisaties na 1968
De gedachten over beleidsvorming werden sinds 1974 beheerst door het programma uit de Structuur-
nota Gezondheidszorg van Hendriks, de voorzitter van de Bond van R.K.-Ziekenfondsen die in 1973
staatssecretaris van Volksgezondheid werd in het kabinet-Den Uyl. De ideeën die Hendriks formuleer-
de waren de invoering van een volksverzekering tegen ziektekosten, afremming van de kosten voor
ziekenhuisverpleging en het uittrekken van meer geld voor de eerstelijnszorg. 1

Hendriks kreeg nul op het rekest. Zijn plannen tot vermindering van het aantal bedden en een perso-
neelsstop bij de ziekenhuizen riepen zoveel protesten en demonstraties op, dat deze voorlopig in de
ijskast verdwenen. Zijn volksverzekering kwam er niet omdat hij in het kabinet van mening verschilde
met W. Duisenberg, de minister van Financiën. Deze vond Hendriks' plannen onvolledig en hij wilde
dat de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg kon worden beheerst, voordat er over een volks-
verzekering gesproken werd.2

Hendriks volksverzekering vond weerklank bij de ziekenfondsorganisaties.3 Bij de Unie van Zieken-
fondsen, in 1971 ontstaan door de samenvoeging van de Bond van R.K.-Ziekenfondsen en de CBOZ,
was Hendriks een van de voorvechters van het idee geweest. De Federatie VMZ en de Stichting Auto-
nome Ziekenfondsen stemden ook met de gedachte van een volksverzekering in, waardoor het GOZ
op 5 november 1974 met voorstellen kwam om als eerste stap daartoe de eerstelijnsgezondheidszorg
als huisartsenzorg en kruiswerk over te hevelen naar de AWBZ. De eensgezindheid van de GOZ-
organisaties over de volksverzekering en de plaats van het ziekenfondsbestel in de Nederlandse sa-
menleving was, met de jarenlange samenwerking, een van de oorzaken voor de integratie van de Fede-
ratie VMZ en de Unie van Ziekenfondsen in 1977 tot de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen,
VNZ.
De ziektekostenverzekeringsorganisaties voelden dat zij bij de centralisatie van de belangenbeharti-
ging in de VNZ niet achter konden blijven. De Kontaktkommissie was weliswaar een rechtspersoon
met een statuut, maar bezat geen bindende bevoegdheden zoals de VNZ en voorheen het GOZ.4 Toch
moest de KLOZ een duidelijker rechtspersoon krijgen, mandaat krijgen om met medewerkersorgani-
saties en de overheid te kunnen onderhandelen en de leden voorschriften te kunnen opleggen. Het
aantal aangesloten ziektekostenverzekeraars groeide, zelfs door de toetreding van buitenlandse verze-
keraars als de General Accident Fire and Assurance Corporation Limited. 5 Het aantal commissies
waarin de KLOZ vertegenwoordigd was werd steeds groter zoals de Centrale Raad voor de Volksge-
zondheid, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en overlegorganen voor tarieven volgens de Wet
Tarieven Gezondheidszorg, WTG, en voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe kaderwet voor de
gezondheidszorg, de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg of WVG.
Een van de belangrijkste problemen van de Kommissie was dat zij de verzekeraars niet kon binden
door richtlijnen, maar alleen adviezen kon geven.6 Daardoor kon geen marktdiscipline afgedwongen
worden, zoals in 1979 noodzakelijk was gebleken door problemen bij orthodontie en de vergoedingen
van de Moermantherapie. Dit verzwakte ook de positie van de KLOZ bij onderhandelingen met me-
dewerkersorganisaties in het kader van de WTG. Het moeilijkste was om de besluitvorming te beïn-
vloeden bij de onderlinge maatschappijen, vertegenwoordigd door de PCvO, de FVVZ en de Federatie
van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, als FOV de opvolger van de FOB. De uit-
eindelijke beleidsbepaling vond daar plaats bij de ledenraden. Vooral bij emotionele onderwerpen was
het moeilijk gebleken om de discussies zo te beïnvloeden dat de uitkomsten zo dicht mogelijk bij de
KLOZ-gedragslijnen lagen.
Dit probleem was voor de commerciële verzekeraars, vertegenwoordigd door de NVOZ, soms be-
hoorlijk irritant. De spelregels van de markt van de ziektekostenverzekering waren door wetgeving, de
macht van de koepelorganisaties van de zorgaanbieders en de concurrentie tussen commerciële en
non-profit organisaties steeds strakker geworden. Een sterke KLOZ was nodig om de verzekeraars, die
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niet alleen om de continuïteit van de organisatie moesten denken maar ook een sociale taak hadden, te
vertegenwoordigen en te leiden. De KLOZ moest zich steeds sterker als centrale belangenbehartiger
naar de overheid kunnen profileren, omdat de ministeries van Economische Zaken en Volksgezond-
heid de ziektekostenverzekeraars als partners zagen om het regeringsbeleid op af te stemmen.7 Een
doorslaggevende reden tot hervorming van de KLOZ was de bevoegdheid die het kreeg door de repre-
sentativiteitsverklaring krachtens de WTG om de leden te binden aan tarieven van gezondheidszorgin-
stellingen en medisch beroepsbeoefenaren.
De Permanente Commissie van Overleg van de bovenbouwverzekeraars loste deze probleem voor
zichzelf op door zich op 28 november 1979 om te zetten in een vereniging met bindende bevoegdhe-
den, de Vereniging van Non-profit Ziektekostenverzekeraars of NPZ.8 De bovenbouwverzekeraars
hadden meer behoefte aan een sterkere belangenorganisatie dan een vrijblijvende commissie als de
PCvO. De oude band met de ziekenfondsen werd steeds losser, tot vervreemding aan toe. De boven-
bouwers, gedwongen door de marktontwikkeling, gingen zich met activiteiten als direct-writing en een
selectief acceptatiebeleid voor premiekorting steeds commerciëler opstellen. 9 Veel ziekenfondsen wa-
ren daar bijzonder misnoegd over, vooral omdat dit concurrentie betekende voor hun vrijwillige ver-
zekering.10 De bovenbouwen wilden de belangen van hun vaak regionale maatschappijen in nationaal
verband door de NPZ bij de KLOZ laten behartigen.
De NVOZ en de NPZ steunden versterking van het KLOZ-verband.11 Het FOV en de FVVZ waren
minder enthousiast, maar stemden in februari 1980 onder voorbehoud van de besluiten van de leden-
raden in met omvorming van de Kontaktkommissie tot Kontactorgaan Landelijke Organisaties van
Ziektekostenverzekeraars.12 Het secretariaat van dè KLOZ, nu hèt KLOZ, dat tot 1980 bij toerbeurt
door de lidorganisaties werd gevoerd, kreeg een eigen bureau met ondersteuning en een directeur, R.
Scheerens.
Het KLOZ kreeg als belangenorganisatie medeverantwoordelijkheid voor het op hoog niveau houden
van de gezondheidszorg en voor het binnen de perken houden van de kosten die daaraan zijn verbon-
den.13 Kwaliteitsbewaking en kostenbewaking van de gezondheidszorg door middel van behartiging
van de belangen van de ziektekostenverzekeraars werd als kerntaak gezien. De belangrijkste taken
weken niet veel af van die van de VNZ: onderhandelen, overeenkomsten sluiten, belangenbehartiging
van de individuele leden, politieke pressie, het verzamelen van data en  het onderhouden van contacten
met collegakoepels. Het KLOZ kreeg in het kader van de Wet Tarieven Gezondheidszorg in 1982
formeel erkenning als representatieve organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars en trad als
zodanig op in het tarievenoverleg.14 Het Kontaktorgaan was een volwaardige partner bij de publieke
taakuitoefening in de gezondheidszorg, naast de koepelorganisaties van ziekenhuizen, medewerkers en
ziekenfondsen.
De professionalisering van de belangenbehartiging van de ziektekostenverzekering was een nieuwe fa-
se ingegaan. De centralisatie was niet zo ver gevorderd als bij de ziekenfondsorganisatie VNZ, maar
de ziektekostenorganisaties konden door middel van het Kontaktorgaan gezamenlijk problemen oplos-
sen over medewerkerskwesties, tarieven en premies en een gemeenschappelijk beleid afstemmen voor
de ontwikkeling van de ziektekostenverzekering. Voor de politiek, de maatschappij en de VNZ was
het KLOZ het aanspreekpunt bij ziektekostenkwesties en dit zou het blijven tot VNZ en KLOZ in
1995 fuseerden tot Zorgverzekeraars Nederland.

Ziektekostenverzekering, vrijwillige en bejaardenverzekering
Het systeem van de verzekering van de gezondheidszorg stond in het begin van de tachtiger jaren on-
der grote sociale en praktische druk. Er werd uitgebreid gediscussieerd over de tegenstrijdige financie-
rings- en solidariteitsprincipes van ziekenfonds- en ziektekostenverzekering: solidariteit en toeganke-
lijkheid versus equivalentie van schade en premie.15 De praktische problemen betroffen het
verzwakken van de vrijwillige verzekering door vergrijzing en leegloop, waardoor de goede risico's
kozen voor de goedkopere premies van de ziektekostenverzekeraars en de slechte risico's op basis van
de solidariteitspremie overbleven. Andere onrustfactoren waren:16

• de concurrentiestrijd tussen NPZ- en NVOZ-leden met direct writing, al of niet volledige accepta-
tie, leeftijdgebonden premies, premiekortingen en hoge eigen risico's

• de ondoorzichtigheid van het stelsel
• de ergernis over de hoogte van de ziekenfondspremie voor mensen die tegen de loongrens aanza-

ten en bij de ziektekostenverzekering lagere premies betaalden
• de discriminatie tussen ziekenfonds- en particulier verzekerde
De concurrentie tussen de solidariteitspremie van de ziekenfondsverzekering en het equivalentieprin-
cipe zou de komende jaren de discussie over herziening van het stelsel beheersen. De ziektekostenver-
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zekering veroorzaakte met haar aanzuiging door lage premies bijna het faillissement van de vrijwillige
en de bejaardenverzekering. Dit dwong tot zware overheidssubsidiëring van de vrijwillige en de be-
jaardenverzekering, legde sociaal haast onaanvaardbare nominale premies op en dreef de ziekenfond-
sen tot financiële wanhoop. Regionale en landelijke verevening was haast niet meer mogelijk. De
noodzaak tot oplossing van de problemen hing nauw samen met de dwang om de overheidsuitgaven
om te buigen. Deze bleven stijgen, terwijl de economie door de recessie geen grotere begrotingstekor-
ten kon dragen.
Er werden keer op keer pogingen gedaan om oplossingen te vinden. De opvattingen van het ministerie
van WVC werden verwoord in het plan-Elsen. 17 H.A.M. Elsen, plaatsvervangend directeur-generaal
van Volksgezondheid, stelde in 1981 voor een groot deel van de vrijwillig ziekenfondsverzekerden
over te hevelen naar de ziektekostenverzekering. Daardoor werden de kosten niet verminderd, maar
overgeheveld naar de particuliere sector. Dit was een optische bezuiniging, want de lasten bleven af-
gewenteld op de schouders van een deel van de gemeenschap, maar kon ook praktische baten opleve-
ren. De werkwijze van de ziektekostenverzekeraars moest door de andere wijze van vergoeden goed-
koper kunnen werken. Door het restitutiesysteem van de ziektekostenverzekering zou de verzekerde
zich bewust zijn van de kosten van de gezondheidszorg, waardoor deze zich zou beperken in zijn me-
dische consumptie. Het naturasysteem van de vrijwillige ziekenfondsverzekering zou overconsumptie
daarentegen in de hand werken. Elsen dacht dit te bereiken door eigen risico's in de verplichte verze-
kering in te voeren, de vrijwillige en bejaardenverzekering op te heffen, discriminatie bij de ziekte-
kostenverzekering te verbieden en een minimumpakket voor te schrijven. 18

De plaatsvervangend directeur-generaal legde zijn visie in 1981 voor aan het KLOZ en de VNZ en
kreeg tegengestelde reacties. J. de Vries, algemeen secretaris van de VNZ, reageerde verontwaardigd
op iedere mogelijke aantasting van de vrijwillige verzekering, was wars van marktwerking in het zie-
kenfondsbestel en liet Elsen duidelijk merken dat er met de VNZ over dergelijke vergaande plannen
niet te praten viel. 19

R. Scheerens, de directeur van het Kontaktorgaan, liet weten dat de ziektekostenverzekeraars wilden
overleggen. De KLOZ-leden NPZ en NVOZ zagen de problemen, veroorzaakt door de concurrentie
tussen de bovenbouwen en de commerciële verzekeraars, steeds groter worden en beschouwden de
marktwerking bij de ziektekostenverzekering als mislukt. Participatie van alle verzekeraars was daar-
voor noodzakelijk, maar de concurrentiedrang was te groot. De overheid zou uiteindelijk moeten in-
grijpen en om dit te vermijden kon het KLOZ maar beter met het ministerie gaan overleggen. Het
voorstel van Elsen werd daarom met beide handen aangegrepen.
De ziektekostenverzekeraars waren zich wel bewust van de gevaren die vooral door de topzware be-
jaardenverzekering zouden worden veroorzaakt. De NPZ beschouwde pooling van alle particulier ver-
zekerden als de enige mogelijkheid om dit te voorkomen. 20 De leden van de bovenbouworganisatie
wisten dat Elsen de particuliere verzekering gebruikte voor inkomenspolitiek door inkomensover-
dracht als middel om de twee probleemverzekeringen te herstructureren, maar een vrijwillige oplos-
sing van de problemen door middel van marktwerking was volgens hen uitgesloten. Zij accepteerden
daarom het ingrijpen van de politiek. Door nauwe samenwerking met de ziekenfondsen moesten de
nadelige effecten van de herstructurering zoveel mogelijk worden voorkomen. De geconstateerde on-
wetendheid en ondeskundigheid van de ambtenaren was een gevaarlijk element gebleken in de techni-
sche werkgroep, die het KLOZ voor de reorganisatie van de ziektekostenverzekering had ingesteld.
Een weinig complimenteuze opmerking van de ziektekostenorganisatie.

De kleine stelselherziening; Van der Reijden begint
Een andere oplossing voor de problemen van de ziekenfondsverzekering werd voorgesteld door J.P.
van der Reijden, in 1981 directeur van bovenbouwer en NPZ-organisatie het Zilveren Kruis. Hij sug-
gereerde overdracht van de vrijwillig verzekerden naar de bovenbouwen en formeel overleg tussen
ziekenfondsen en bovenbouwen over de inhoud van een na privatisering aan te bieden vrijwillig zie-
kenfondspakket.21 De financiering van deze regeling zou gebaseerd moeten worden op de particuliere
verzekering met inbouw van solidariteit, eventueel met steun van de overheid. De visie van Van der
Reijden stond daarmee haaks op die van Elsen, die de overheidsbijdrage juist wilde uitschakelen.
Van der Reijden werd in november 1982 benoemd tot staatssecretaris voor Volksgezondheid en toen
door de ziekenfondsen als een van ons gezien.22 Hij was in de zestiger jaren bestuurslid geweest van
de Federatie VMZ, genoot als voorzitter en directeur van Het Zilveren Kruis aanzien als vertegen-
woordiger van de bovenbouwverzekeraarsorganisatie PCvO en lag in 1982 goed bij de Vereniging van
Nederlandse Ziekenfondsen, omdat hij zich voorstander toonde van een volksverzekering met een in-
komensgrens.
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Toch waren de collegiale gevoelens maar tijdelijk. Van der Reijden toonde zich tijdens zijn politieke
functie als een spontaan man en dat zou botsen met de gevestigde bedachtzame orde van belangenor-
ganisaties als de VNZ, de Landelijke Specialistenvereniging en zelfs het toch wat pragmatische
KLOZ. Zijn opvattingen over de relatie bovenbouwen-ziekenfondsen weken af van die van de geves-
tigde orde bij de Federatie VMZ. Bij de Federatie was men het niet eens met zijn voorstel om de vrij-
willig verzekerden over te hevelen naar de bovenbouwen en Van der Reijden kreeg daarom met zijn
oproepen daartoe in 1981 en 1982 bij de ziekenfondsorganisatie geen gehoor.23 De verhouding ver-
slechterde helemaal, toen hij zijn eigen ideeën over het oplossen van de ziekenfondskwestie liet varen
en de opvattingen van Elsen adopteerde.
Hij hoopte bij zijn aantreden als staatssecretaris in november 1982 zijn taak als lid van het kabinet-
Lubbers I, het invullen van bezuinigingen, te kunnen realiseren door hoog in te zetten op de optie al-
gehele volksverzekering.24 Hij vroeg in april 1983 bij de Ziekenfondsraad, de SER en de Nationale
Raad voor de Volksgezondheid advies voor een verzekering, bestaande uit drie delen:25

• een trap als volksverzekering voor onverzekerbare risico's met een procentuele premie
• een trap met een wettelijk verplichte verzekering met ingebouwde risico's en een nominale premie
• een trap voor de vrijwillige verzekering van de overblijvende risico's
Ook dit voorstel voor een algehele verzekering ging in de zo grote afvalbak met afgelegde wetsont-
werpen, rapporten en notities. De weerstand was groot. De SER achtte het onmogelijk om op korte
termijn met een advies te komen, de Ziekenfondsraad was verdeeld en voor de FNV was het hele ge-
val onbespreekbaar. De VNZ wilde wel een volksverzekering, maar met premie naar draagkracht en
met een zo breed mogelijk pakket en niet volgens het trapstelsel van Van der Reijden. De VNZ-
secretaris De Vries uitte felle kritiek
Elsen had Van der Reijden al in 1982 overtuigd van zijn visie op de reorganisatie van de vrijwillige,
de bejaarden- en de ziektekostenverzekering als beste en politiek haalbare oplossing.26 Daarom juist
had de staatssecretaris de getrapte volksverzekering het veld ingestuurd: om te toetsen wat de moge-
lijkheden waren na het opheffen van de twee ziekenfondsverzekeringen en dat wist hij nu. Maar hij
had ook tegenstand opgewekt.

De kleine stelselherziening; de strijd
De strijd om de oplossing van de reconstructie van de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering was
begonnen door het ministerie van WVC. Elsen had eind 1982 aan de VNZ-voormannen De Vries en
diens rechterhand E.H. Brouwer zijn plannen voor de ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringen uit-
een gezet.27 Brouwer en de Vries reageerden verschillend. Brouwer dacht dat Elsens voorstellen nog
tijdens het kabinet-Lubbers I konden worden doorgevoerd en vond dat de VNZ moest aanhaken om de
boot niet te missen. De Vries kon echter niet geloven wat er verteld werd: opheffing van de beide ver-
zekeringen en de koppeling met de ziektekostenverzekering was voor hem van een andere planeet. Bij
de VNZ-top leefde de opvatting: het zal ons niet overkomen dat men ons onze verzekerden afhandig
maakt. De ziekenfondskoepel stelde zich hard en afwijzend op en bleef daarin volharden.
De VNZ-leiding was zo geschokt, dat zij tot een monsterverbond met het KLOZ bereid bleek. Schee-
rens, de directeur van het Kontaktorgaan, stelde in januari 1983 de VNZ voor om te komen tot geza-
menlijke belangenbehartiging bij de WVC-plannen. Het KLOZ-bestuur accepteerde de regeringsplan-
nen nog steeds, maar wilde samen met de ziekenfondsen de nadelige gevolgen van de overheveling
van de slechte risico's uit de bejaarden en de vrijwillige ziekenfondsverzekering uitsluiten. 28 Vooral
het NPZ-bestuur drong op contact met de VNZ aan. Het KLOZ koos daarom nu, zij het tijdelijk, voor
verdediging van de vrijwillige verzekering.
Het KLOZ-bestuur was creatief met oplossingen om samenwerking met de VNZ mogelijk te maken.29

Het bestuur wilde garanties afgeven dat de problemen zodanig konden worden opgelost dat geen van
de bestaande verzekeringen op het moment van systeemwijziging zou worden bedreigd. De ziekte-
kostenverzekeraars zouden hun wervingsacties onder de vrijwillig verzekerden stopzetten. Zij waren
zelfs bereid om de vrijwillige verzekering met gelden uit de particuliere verzekering te subsidiëren om
de verhoudingen tussen de kosten recht te trekken en trokken daar ƒ 180 miljoen voor uit. Dit was
voor de tekorten op de vrijwillige verzekering een druppel op een gloeiende plaat, maar het was een
solidair gebaar en voor De Vries één van de redenen om voor samenwerking met de antipool te kie-
zen.30 VNZ en KLOZ belegden op 23 maart 1983 een persconferentie, waarin zij kond deden van hun
accoord. In hun ogen kon de overheid haar plannen tot opheffing van de vrijwillige verzekering in de
ijskast zetten. De buitenwereld reageerde verbaasd op dit monsterverbond.
De partners gingen voortvarend van start. Een Projectorganisatie VNZ/KLOZ, geleid door het advies-
bureau McKinsey, produceerde het rapport Vrijwillig Perspectief, dat de uitgangspunten voor de acute
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financieringsproblemen bij de vrijwillige verzekering weergaf.31 De premieniveaus van de particuliere
en de ziekenfondsverzekering zouden concurrerend moeten worden door de vrijwillige ziekenfonds-
verzekering uit de particuliere verzekering te subsidiëren. De premiestructuur van de ziektekostenver-
zekering zou moeten worden aangepast door verlaging van de leeftijdstoeslagen en de leeftijdskortin-
gen, hetgeen de NVOZ als belangenorganisatie van de commerciële verzekeraars in het verkeerde
keelgat schoot. Zij zouden daarmee een te groot deel van hun marktinstrumentarium uit handen moe-
ten geven en daar moest wat tegenover staan door pooling. 32 De commerciële ziektekostenverzeke-
raars waren bereid om miljoenen aan de ziekenfondsen te doteren, maar wilden hun positie wel be-
schermd zien.
De VNZ en het KLOZ werkten niet alleen samen bij de strijd tegen de opheffing van de vrijwillige
verzekering. Van der Reijden zocht ook naar middelen om aan de hem opgelegde bezuinigingen te
kunnen voldoen, maar dit lukte hem niet. Daarop aanvaardde de Tweede Kamer een motie van het
CDA en de VVD om de eerste twee ligdagen in ziekenhuizen en tandheelkundige hulp voor volwasse-
nen uit het ziekenfondspakket te schrappen, zeer tegen de zin van de Algemene Vergadering van de
VNZ.33 De beide belangenorganisaties kwamen daarom met tegenvoorstellen als versnelde afbouw
van het beddenbestand, privatisering van het ambulancevervoer en het onder budgetregime stellen van
specialistische hulp. Deze voorstellen kregen echter weinig weerklank. Wel werd op 1 februari 1983
de Medicijnknaak ingevoerd: een eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden van ƒ 2,50 per afgele-
verd medicijn.
De entente cordiale tussen VNZ en KLOZ bleek geen ijzeren middel in de strijd tegen Van der Reij-
dens ziektekostenverzekeringsplannen. Het bleef bij eindeloze vergaderingen over pooling, egalisaties
en uitwisseling van standpunten, maar het enige tastbare resultaat was de nota Vrijwillig Perspectief.
De 180 miljoen gulden leek een gulle gift, maar kon moeiteloos door ziektekostenverzekeraars worden
opgehoest. Het was namelijk precies het bedrag dat zij uitspaarden door een ontheffing, verstrekt door
het ministerie van Financiën en de Verzekeringskamer van de jaarlijkse bijdrage aan een pool vergrij-
zingsreserve.34 De NVOZ-leden namen het ook niet al te nauw met de toezegging van terughoudend-
heid bij wervingscampagnes. Zij adverteerden door en boden vaak regiokortingen, die de vrijwillige
verzekering niet kon bieden.35 De ziekenfondsen voelden dit als dolksteken in de rug en floten de
VNZ-voorzitter Anbeek en zijn secretaris De Vries terug. De coalitie tussen VNZ en KLOZ werd ver-
broken. Een eenheidsfront van ziekenfonds en particulier tegen Van der Reijden was niet mogelijk ge-
bleken. De KLOZ ging alleen verder.
De stand van zaken in de strijd was: VNZ op verlies. De VNZ probeerde nog op het besluitvormings-
proces invloed uit te oefenen, maar zonder resultaat. De ziekenfondsorganisatie probeerde druk uit te
oefenen door te lobbyen bij de gezondheidszorgspecialisten van de politieke partijen en steun te zoe-
ken bij de vakbonden, de medewerkersorganisaties, het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform en
andere maatschappelijke organisaties. Men ging zelfs zo ver om op het terrein van het VNZ-kantoor in
Zeist een protestmanifestatie te houden, maar vergeefs. De VNZ ontwikkelde in het begin van 1984
nog een Strategisch plan om vrijwillig verzekerden over te laten stappen naar de bovenbouwverzeke-
raars. Dit werd afgeschoten door de achterban die de vrijwillige verzekering koste wat kost wilde
handhaven.36

De positie van de VNZ werd verder verzwakt doordat de NPZ, die altijd het VNZ-standpunt in het
KLOZ had verdedigd, door de houding van de VNZ in juni 1984 gedwongen werd zich te richten naar
een nieuwe koers van de ziektekostenverzekeraars.37 Van der Reijden had in 1984 het plan een water-
dicht schot te plaatsen tussen ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Bestuurs- en directieleden
van ziekenfondsen zouden niet langer een soortgelijke functie bij een particuliere verzekeraar mogen
vervullen en financiële deelname van ziekenfondsen in ziektekostenverzekeraars zou worden verbo-
den.38 Dit bemoeilijkte tijdelijk de samenwerking tussen de VNZ en de NPZ, die in maart 1983 een
intentieverklaring tot vergaande samenwerking hadden getekend.39

De KLOZ-leden kozen voor de optie-Van der Reijden, gedwongen door het afscheiden van de VNZ.
De staatssecretaris had de NVOZ gevraagd om deelname aan zijn plannen tot privatisering van de
vrijwillige verzekering, eventueel met premiereductieregelingen. Hij hing de commerciële verzeke-
raars een hele grote worst voor: bij de opheffing van de vrijwillige verzekering en de bejaardenverze-
kering per 1 januari 1985 zouden de ambtenaren en de zelfstandigen worden overgebracht naar de
particuliere verzekering.40 De KLOZ-organisaties, ook de NPZ, besloten uiteindelijk hun volledige
steun aan de stelselherziening en met Van der Reijden mee te werken, zeker toen bleek dat door wet-
geving de verevening van alle risico's gegarandeerd werd.
De bewindsman had nu in de steun van de voor hem belangrijkste groep verzekeraars. De protestacties
van de VNZ waren lastig, maar niet meer van invloed op het politieke spel. De strijd om de kleine
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stelselhierziening was gestreden. Na pittige politieke debatten werd de Wet Toegang Ziektekostenver-
zekering op 25 maart 1986 door de Eerste Kamer aangenomen en op 1 april 1986 van kracht.

De WTZ; winnaars en verliezers
Van KLOZ en VNZ leek de belangenorganisatie van de ziekenfondsen de grote verliezer.41 De fond-
sen verloren door het afschaffen van de vrijwillige verzekering hun laatste restje zelfstandigheid, op de
aanvullingsfondsen na. Toch was dit ook weer een voordeel: zij waren verlost van de eeuwige financ i-
ele problemen. De oorspronkelijk vanzelfsprekende positie van de fondsen werd aangetast op de
markt, in de politiek en in het circus van overleg- en adviesorganen. De ziektekostenverzekeraars en
hun KLOZ werden steeds grotere concurrenten.
De pressie van de VNZ had toch nog bereikt dat de verzekerden die naar de particuliere sector moes-
ten overstappen een beroep konden doen op een gestandaardiseerd pakket in de vorm van een Stan-
daardpakketpolis en op een tijdelijke compensatieregeling voor minder draagkrachtigen. De VNZ was
als verliezer gedwongen tot nieuw elan en tot het trekken van lering uit het verlies. Dit zou zij de ko-
mende jaren met nieuwe discussies over stelselherziening hard nodig hebben.
De WTZ bood voor de ziektekostenverzekeraars ook voor- en nadelen. De ziektekostenverzekeraars
wonnen aan marktaandeel. De waarde van hun bestaan werd door de WTZ bevestigd en de positie van
het KLOZ als vertegenwoordiger van de particuliere verzekeraars werd wettelijk vastgelegd. 42 De be-
langenorganisatie van de ziektekostenverzekeraars werd een onderdeel van beleidsvormende instan-
ties. Zij beschikte op financieel gebied over grote kennis die door de overheid kon worden gebruikt en
de bestuurders hadden naar de politiek en de eigen achterban aan invloed gewonnen.
De bedrijfsresultaten van de verzekeraars konden door de WTZ-regeling niet in gevaar komen. De
pooling door middel de WTZ-omslag bood uitstekende garanties en werden door de commerciële en
de non-profitverzekeraars gewaardeerd. Door de WTZ moesten de ziektekostenverzekeraars het begin-
sel van overheidsbemoeienis met hun markt erkennen. Dit ervaarden zij door de gunstige vereve-
ningswetgeving niet als nadeel. Bovendien hadden zij, gedwongen door de concurrentieschade na
1980, juist om overheidsingrijpen gevraagd en nu gekregen. Oneerlijke concurrentie was echter nog
steeds mogelijk, want de WTZ-regeling bevatte geen regels voor de gewone ziektekostenpolissen.
De overheid was de grote winnaar. Van der Reijden had zijn bezuinigingsdoelstellingen gehaald en het
probleem van de financiering van de vrijwillige en de bejaardenverzekering was afgewenteld op de
particuliere sector. De WTZ is vaak beschouwd als een ad hoc maatregel, uit de hoed getoverd om aan
de bezuinigingsdrift van het kabinet-Lubbers I te voldoen. De totstandkoming van de WTZ is daaren-
tegen een proces gebleken van een complex maatregelen, ontstaan en gerijpt vanuit de beleidsontwik-
keling bij het ministerie WVC en overgenomen door de verantwoordelijke bewindsman. Deze wist in
te spelen op de krachten en zwakheden van het spel, gespeeld door de betrokken die bestuurders die de
belangen van hun achterbannen soms professioneel en soms amateuristisch behartigden.
Het effect van de WTZ voor de verzekerden was niet altijd even prettig. Veel vrijwillig verzekerden
konden een beroep doen op de goedkopere verplichte verzekering, maar talloze bejaarden met een
klein pensioentje moesten van de goedkopere bejaardenverzekering naar een dure standaardpakketpo-
lis. Het zou na 1986 lange tijd met verzekerdencategorieën heen-en-weergeschuif blijven tussen het
ziekenfonds en de particuliere sector, zonder dat er voor iedereen een bevredigende oplossing geboden
werd.

VNZ/NPZ; de eerste convergentie  van belangen en doelstellingen?
Van der Reijdens WTZ-plannen waren voor de VNZ niet alleen overtuigend om samen te werken met
het KLOZ, maar ook om te proberen de oude scheiding van de belangenbehartiging van ziekenfonds
en bovenbouwverzekering op te heffen.
De besturen van VNZ en NPZ beschouwden in 1983 de strijd om behoud van de vrijwillige verzeke-
ring nog niet als verloren, maar wilden zich toch indekken tegen de gevolgen van de stelselwijziging
als de voorstellen van de staatssecretaris door het parlement geaccepteerd zouden worden.43 Zij teken-
de een intentieverklaring tot samenwerking, te realiseren door gemeenschappelijke behartiging van
belangen, alsmede een gemeenschappelijke representatie van de bij deze organisaties aangesloten le-
den.
Dit zou moeten gebeuren door:
• organisatie en werkwijze van de leden, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, optimaal af te

stemmen om gezamenlijk op regionale basis de niet-commerciële ziektekostenverzekering uit te
voeren
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• te pleiten voor wettelijke regelgeving voor de ziektekostenverzekering ten aanzien van een uni-
form basispakket, acceptatieplicht, pooling van bijzondere risico's en premiestelling

• gezamenlijk te streven naar een doelmatig stelsel van ziektekostenverzekeringen voor de gehele
bevolking, waarbij de uitvoering zou moeten gebeuren door de ziekenfondsen en de non-profit
ziektekostenverzekeraars

• gezamenlijke vertegenwoordiging in organen
De bestuurlijke en uitvoerende verbanden en samenwerkingvormen tussen ziekenfondsen en boven-
bouwen waren historisch zo sterk verweven dat gescheiden belangenbehartiging op landelijk niveau
niet meer te verantwoorden was. De kop in het zand steken voor de gevolgen van de stelselherziening
zou voor de gezamenlijke marktposities en de realiseerbaarheid van gemeenschappelijke doelstellingen
onherstelbare schade tot gevolg hebben.44 De gemeenschappelijke doelstelling zou het verdedigen van
de ziekenfondsen en de non-profitverzekering voor de dienstverlening aan de verzekerden en de in-
breng in de regio bij het gezondheidsbeleid moeten zijn.
Het marktaandeel van de ziekenfondsen en de bovenbouwen diende gezamenlijk te worden uitge-
bouwd. De organisaties moesten in marktbenadering en uitvoering complementair zijn, aangepast aan
de monopoliepositie van de ziekenfondsen en de concurrentiesituatie van de privaatrechtelijke ziekte-
kostenverzekering. Door deze opstelling, vuist maken en het gebruik van hun economy of scale zouden
zij de kostenbeheersing van de gezondheidszorg kunnen beïnvloeden en een belangrijke maatschappe-
lijke functie kunnen vervullen. Deze ideeën werden door N. de Jong, algemeen secretaris van de VNZ,
en P.F.M. Overmars, bestuurder van de NPZ, vastgelegd in een nota Beleid inzake samenwerking
VNZ/NPZ.
De nieuwe organisatie zou een federatie moeten worden, gevormd door de VNZ en de NPZ. Op fede-
ratieniveau zou de lange termijnstrategie worden ontwikkeld, de noodzakelijke coördinatie worden ge-
regeld en de gemeenschappelijke public relations worden onderhouden. De organisaties zelf bleven
verantwoordelijk voor hun vertegenwoordigingen in de Ziekenfondsraad en in het KLOZ, de afstem-
ming van premie- en voorwaardenbeleid, marktafspraken en regionale afstemming. De verschillen in
aard, werkwijze en relaties van beide verzekeringen waren te groot om te denken aan een fusie tussen
VNZ en NPZ. Diverse NPZ-leden waren druk doende om ook andere verzekeringen als schade- en le-
vensprodukten op de markt te brengen en dat was niet te rijmen met de aard van de ziekenfondsen als
publiekrechtelijke instellingen. Een federatie leek in 1984 het hoogst haalbare.
Het VNZ-bestuur wilde al in oktober 1984 een uitspraak van de Algemene Ledenvergadering over de
stichting van deze federatie, aangezet door de zwakke positie in de strijd om het behoud van de vrij-
willige verzekering.45 De NPZ-leden hadden minder haast, maar wilden duidelijkheid over de samen-
werking om te weten hoe zij zich in KLOZ-verband moesten opstellen als de stelselwijziging de rela-
ties tussen de ziektekostenverzekeraars zou beïnvloeden.46 De besturen van de beide koepels zetten
vaart achter de zaak en legden hun gezamenlijke belangenbehartiging op 19 december contractueel
vast.47

Dit lukte, maar niet zonder problemen. De Haagse ziektekostenverzekeraar Nuts keurde de nota van de
Jong en Overmars af uit vrees voor vergroting van de ziekenfondsinvloed. Nuts was daarvoor huiverig
door ervaringen met onder meer het AZIVO, wilde zich niet binden en dreigde binnen de NPZ zijn
veto te gebruiken. 48 Het NPZ-bestuur had de overeenkomst met de VNZ wel getekend, maar voelde
zich nu onzeker over de steun bij zijn leden.
Het bleek moeilijk om de convergentie van de belangenbehartiging ziekenfondsen-bovenbouwen vorm
te geven. Na een jaar overleg produceerde de VNZ in oktober 1985 een nota Vormgeving samenwer-
king ziekenfondsen/bovenbouw, waaruit bleek dat de ziekenfondskoepel twijfelde aan de houding van
de NPZ bij de stelselwijziging en het behoud van de vrijwillige verzekering.49 De NPZ had zich im-
mers al in 1984 gehouden aan de beleidslijnen van het KLOZ bij de WTZ-perikelen en deed dit ook in
1985. Het NPZ-bestuur had daarom zijn leden nog steeds niet om bevestiging van de samenwerkings-
overeenkomst gevraagd. Het probeerde zich bij de stelselwijziging pragmatisch op te stellen door zich
niet buiten het KLOZ te manoeuvreren en de continuïteit van de bovenbouwinstellingen veilig te stel-
len. Men wilde daarbij niet van de intentieverklaring VNZ/KLOZ afwijken, maar de belangen van de
ziektekostenverzekering leken zwaarder te wegen dan de ideële aspecten van de samenwerking met de
VNZ.50

De band tussen de ziektekostenverzekeraars leek in 1986 voor de NPZ nog steeds te sterk. De proble-
men, opgeworpen door de WTZ, waren nog niet te overzien.51 Het was nog onduidelijk of de WTZ
voldoende solidariteitsoverdrachten kon garanderen. Dit moest of op wettelijke basis of door de ziek-
tekostenorganisaties zelf worden geregeld. Zij hadden in KLOZ-verband al maatregelen genomen als
een beroepscommissie, een marktcode en premiestructuren. De ziektekostenverzekeraars zouden
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hiermee beleidsmatig te maken krijgen en moesten keuzes maken bij de voorbereiding van beleidsbe-
invloeding in het kader van de belangenbehartiging. Dit kon voor de NPZ de relatie met de VNZ
doorkruisen.
De verhouding tussen NPZ en VNZ werd daarentegen versterkt door de regionalisatie. De bovenbou-
wen hadden, anders dan de andere ziektekostenverzekeraars, hun voeten in de regio en waren als hun
ziekenfondsrelaties afhankelijk van de beheersing van het regionale kosten- en voorzieningenniveau.
Deze factoren waren immers van grote invloed op de hoogte van de schadelast en op het bedrijfsre-
sultaat. Samenwerking tussen ziekenfonds en bovenbouwer sloot volledig aan op de door overheid en
belangenorganisaties beoogde regionalisering van de gezondheidszorg. De NPZ zou door haar erva-
ring het KLOZ kunnen sturen bij de regiowerking en tegelijk de relatie met de VNZ kunnen onder-
houden.
De NPZ en de VNZ waren in 1986 voorstander van een ziektekostenverzekeringsstelsel, gebaseerd op
een volksverzekering, gebaseerd op premie naar draagkracht, een breed pakket en prikkels voor een
effectief voorzieningengebruik. De NPZ wilde dit echter bereiken door samenwerking aan de basis
tussen ziekenfonds en bovenbouwer. De VNZ was voorstander van gezamenlijke landelijke beleids-
beïnvloeding.
De ontwikkeling van de samenwerking tussen de beide organisaties kwam langzaam van de grond. Er
waren problemen te over. De belangenorganisaties van de ziekenfondsen en de bovenbouwen hadden
echter dezelfde ideologische achtergrond, de non-profitverzekering voor onder en boven de zieken-
fondsgrens, zij waren historisch nauw verbonden en verweven door personele unies. De overheid
kwam in 1987 als vervolg op de pogingen van Veldkamp, Hendriks en Van der Reijden opnieuw met
de opzet voor de basisverzekering, nu daartoe aangezet door de commissie-Dekker. De grote stelsel-
wijziging doemde aan de horizon. De samenwerking tussen VNZ en NPZ, begonnen tijdens de kleine
stelselherziening, zou zich versterken.

Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, 1968-1986; een evaluatie
De verhouding tussen de overheid en de belangenorganisaties van de ziekenfondsen en de ziektekos-
tenverzekeraars werd in de periode 1968-1986 gekenmerkt door wisselende coalities en machtsver-
houdingen. De uitkomst van dit spanningsveld was bepalend voor de ontwikkeling van de ideeën over
een basis- of volksverzekering en voor de uitkomst van de strijd om de kleine stelselherziening.
De factoren die de belangenbehartiging na 1968 beïnvloedden waren:
• de economische recessie die verdergaande subsidiëring van de verzekering van de gezondheids-

zorg onmogelijk maakte
• de centralisatie bij de ziekenfondsorganisaties tot Unie van Ziekenfondsen en VNZ
• de historische en praktische relatie tussen de bovenbouwverzekeringen en de ziekenfondsen
• het betrekken van ziektekostenverzekeraars bij het afstemmen van het regeringsbeleid voor de ge-

zondheidszorg en de WTG
• de concurrentie tussen de bovenbouw- en commerciële ziektekostenverzekeraars
• de financiële en leegloopproblemen van de vrijwillige en de bejaardenverzekering in combinatie

met het vastlopen van het vereveningssysteem
• de ondoorzichtigheid van het stelsel
• de karakters, opvattingen, relaties en strategische en tactische behendigheid van de betrokken be-

stuurders, directeuren en politici
• de invloed van andere, bij de gezondheidszorg betrokken organisaties op de politieke besluitvor-

ming over het verzekeringsbestel
Politieke besluiten en maatregelen, dreigende en uitgevoerde, waren de directe aanleiding tot de cen-
tralisatie van de ziekenfondsorganisaties in de VNZ en de versterking van de centrale belangenbehar-
tiging door de ziektekostenverzekeringsorganisaties in het KLOZ. De omzetting van de KLOZ in het
KLOZ was ook een reactie op de oprichting van de VNZ.
De emancipatie van de belangenbehartiging van de ziektekostenverzekering was met de instelling van
het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars voltooid. Het KLOZ kreeg
door de WTG door de regering bindende bevoegdheden betreffende tarieven van gezondheidszorgin-
stellingen en medisch beroepsbeoefenaren toebedeeld. Het Kontaktorgaan werd door de ministeries
van Economische Zaken en Volksgezondheid gezien als partner voor de ontwikkeling van het rege-
ringsbeleid voor de gezondheidszorg en veranderde van een particuliere organisatie in een instelling
van  het maatschappelijk middenveld.
De kleine stelselherziening, op 1 april 1986 voltooid door het van kracht worden van de WTZ, was de
eerste grote ingreep in het bestel sinds de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in 1941. De ophef-
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fing van de vrijwillige verzekering betekende de verdwijning van de laatste resten van het systeem van
voor 1941: de resterende autonomie van de ziekenfondsen, de vrijwillige toetreding van de verzeker-
den en de nominale ziekenfondspremie. De stelselherziening was de uitkomst van het strategisch en
tactisch manoeuvreren van de KLOZ- en VNZ-bestuurders, van de machtsverhoudingen tussen de
commerciële verzekeraars als NVOZ-leden, de bovenbouwverzekeraars van de NPZ en de VNZ, de
handigheid van staatssecretaris Van der Reijden en zijn ambtenaren.
De gevolgen van de WTZ-strijd voor de belangenbehartiging waren verstrekkend. De VNZ en het
KLOZ stonden in 1986 nog tegenover elkaar als belangenorganisaties, maar zij hadden voor de eerste
maal in de Projectorganisatie VNZ/KLOZ samengewerkt en elkaar leren kennen. De samenwerking
tussen KLOZ-directeur Scheerens en VNZ-secretaris De Jong werd blijvend. De VNZ had wel de
strijd om de vrijwillige verzekering verloren, maar had toch door haar pressie de gevolgen voor de
verzekerden kunnen verzwakken. De ziekenfondsorganisaties had gezichtsverlies geleden en was ge-
dwongen tot het ontwikkelen van nieuw elan en lering uit het verlies. Dit zou de Vereniging bij de
komende discussies over de grote stelselherziening hard nodig hebben.
Het KLOZ bleek geen gesloten front. De NPZ ging permanente samenwerking aan met de VNZ,
waardoor een machtsblok VNZ/NPZ ontstond dat de stemverhoudingen in het KLOZ verstoorde. De
NPZ beheerste het grootste deel van de particulier verzekerden en vormde in het KLOZ-kamp de
kwantitatieve meerderheid. De NVOZ, gesteund door de organisaties van de onderlinge verzekeraars,
had echter de kwalitatieve meerderheid van stemmen in het KLOZ en probeerde een beleid, gericht op
de belangen van de commerciële verzekering te realiseren. Deze onevenwichtige verhoudingen zouden
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de belangenbehartiging van de ziektekostenverzekeraars.
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