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2.6 De stelselwijziging I; de voorstellen van de commissie-Dekker, de VNZ en het KLOZ,  1986-
1989

De collectieve lasten van de gezondheidszorg moesten volgens het regeerakkoord van het tweede Ka-
binet-Lubbers uit juli 1986 met 1,2 miljard gulden worden teruggebracht. De ene helft moest gevon-
den worden door verschuivingen van de collectieve naar de particuliere sector en de andere helft via
volumebeperkingen. Deze bezuinigingsronde werd een van de opdrachten van de regeringscommissie
Structuur en Financiering Gezondheidszorg, de commissie-Dekker, en beheersten de komende jaren de
politieke en maatschappelijke discussies over de gezondheidszorg. Bezuinigingen en stelselherzienin-
gen volgens het model-Dekker zouden het VNZ- en KLOZ-beleid steeds sterker bepalen.

De commissie-Dekker, de VNZ en de basisverzekering
De commissie-Dekker werd geïnstalleerd op 25 augustus 1986, kort na de doorvoering van de kleine
stelselwijziging met de WTZ. De commissie werd gemaand tot spoed. Binnen zes maanden moest zij
komen met adviezen komen over beheersing van de volume-ontwikkeling van de gezondheidszorg,
over verdere herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen en deregulering.1

Zij was neutraal samengesteld uit zeven afgevaardigden uit de wetenschappelijke wereld, het bedrijfs-
leven en de politiek. 2 De belangenorganisaties uit de gezondheidszorg waren niet vertegenwoordigd.
Minister L.C. Brinkman leek het goed als de gezondheidszorg en ook de daarmee verband houdende
maatschappelijke dienstverlening als bedrijfstak bekeken worden.3

Door deze neutrale samenstelling kon de commissie-Dekker binnen de gestelde termijn van zes maan-
den haar rapport Bereidheid tot verandering op tafel leggen. Maatschappelijke discussies werden daar-
door in de commissie vermeden, maar barstten wel los bij de politieke en maatschappelijke verwer-
king. Van de door de commissie geadviseerde snelle, onveranderde invoering van haar voorstellen
kwam dan ook weinig terecht. Gedeeltes uit het rapport werden onder de opvolgende kabinetten door-
gevoerd en soms weer ongedaan gemaakt.
Een van de belangrijkste voorstellen betrof de vervanging van het bestaande bestel door een sterk ver-
eenvoudigd stelsel van verzekeringsfinanciering voor de gehele zorg, de basisverzekering. 4 De belang-
rijkste kenmerken van deze verzekering zouden zijn:
• het vervallen van onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars voor de basisver-

zekering
• het invoeren van de concurrentie tussen verzekeraars om een noodzakelijk evenwichtige verhou-

ding tussen vraag en aanbod te bevorderen. Onderlinge concurrentie zou zorgen voor kostenverla-
ging en lagere premies bij de verzekeraars, terwijl door vermindering van de rechtstreekse beheer-
sing door de overheid de totale kosten van de zorg zouden dalen.

• aanpassing van de relatie ziekenfondsen-zorgaanbieders, die tot dan toe beheerst werd door de
contracteerplicht van de ziekenfondsen. De verzekeraars moesten het recht krijgen om op eigen
voorwaarden overeenkomsten te sluiten. De wettelijke scheiding tussen zorgaanbieders en verze-
keraars diende te vervallen. Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars zouden het recht krijgen
om eigen instellingen in te richten en zorgverleners in loondienst te nemen. Substitutie, het ver-
vangen van een zorgvorm door een andere, moest om kwaliteitsredenen of vanwege efficiency en
besparingen mogelijk worden.

Het secretariaat van de VNZ nam in april 1986 een voorschot op het onderzoek van de commissie-
Dekker. Geadviseerd door W.P.M.M. van der Ven presenteerde het de discussienota Het ziekenfonds
op eigen benen, de Brugnota.5

Volgens de Brugnota was het toenmalige gezondheidszorgbeleid, gebaseerd op de Structuurnota Ge-
zondheidszorg uit 1974, aan revisie toe. In dit door de overheid gereguleerd besturingssysteem was het
marktmechanisme uitgeschakeld met wetten als de Wet Tarieven Gezondheidszorg en de op stapel
staande Wet Voorzieningen Gezondheidszorg. 6 De veronderstelling dat politiek en overheid beslissin-
gen konden nemen over de ziekenfondsverzekering, terwijl de verzekerden deze zouden ondersteunen
door inspraak was echter onjuist gebleken. Zij voelden hun invloed als zorgconsumenten juist als nihil.
De maatschappelijke ontwikkeling naar verdere individualisering was niet in overeenstemming met
het collectieve beleid volgens de lijnen van de Structuurnota, dat geen rekening hield met de individu-
ele voorkeuren van de verzekerden. De samenleving was steeds meer gericht op marktdenken, waarbij
de markt werd gedefinieerd als een dynamisch evenwicht tussen vraag en aanbod met een sterke ge-
richtheid op verandering, in combinatie met een zich emanciperende burger.7
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Het was bijna onmogelijk gebleken om alle deelnemers aan het spel van de gezondheidszorg via op-
gelegde regulering tot doelmatig handelen te motiveren. Een van de belangrijkste gebreken van het be-
staande systeem was het ontbreken van een goed financieringsbeleid. De Brugnota propageerde, zoals
de commissie-Dekker, het bevorderen van het kosteneffectief handelen van verzekerden, hulpverleners
en financiers. Het marktmechanisme zou de regulerende rol van de overheid deels kunnen vervangen.
De stelselwijziging zou moeten gaan in de richting van een beheerste privatisering en deregulering.
De samenstellers van de Brugnota waren van mening dat een stelsel van verplichte ziektekostenverze-
kering, gevormd door een basisverzekering en een aanvullende verzekering, onderdeel zou moeten
zijn van een nieuw systeem van kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Het verzekeringsbestel zou
ook op langere termijn moeten blijven bestaan uit verplichte ziektekostenverzekering, AWBZ en aan-
vullende verzekering. 8 De volksverzekering, in 1984 al door de VNZ geschetst in een Stappenplan,
had als belangrijkste kenmerken:9

• iedereen verzekerd voor een breed basispakket
• premie naar draagkracht en een nominaal deel
• een inkomensbedrag, waarboven geen procentuele premie zou worden geheven
• het financieringssysteem als sturingsmechanisme voor de gezondheidszorg
• contractvrijheid voor de ziekenfondsen
• een zuinig gebruik van de voorzieningen door prikkels aan de vraag- en aanbodzijde door kosten-

informatie en een stelsel van bijbetalingen
• naar elkaar toegroeien via interne veranderingen van het ziekenfonds en particuliere ziektekosten-

verzekeringstelsel
De meer marktgeoriënteerde opstelling van de ziekenfondsen zou moeten worden afgedwongen door
keuzevrijheid van de consument en aanpassing van de premiefinanciering. De verzekerde moest kun-
nen kiezen voor wat betreft dienstverlening, pakket en prijsstelling.
De financiering van het stelsel zou radicaal op de helling moeten. De uitkeringen aan de ziekenfond-
sen uit de Algemene Kas dienden niet langer te worden gebaseerd op de werkelijke uitgaven of kosten
van de verplichte verzekering, maar op basis van normen. Het uitgavenniveau zou op het peil van
1987 bevroren kunnen worden als aanzet tot budgettering, aangevuld door de bestaande budgetre-
gels.10 Tekorten dienden te worden opgevangen door risicoafhankelijke bijdragen van de verzekerden
of door de invoering van nominale premies voor de hoofdverzekering. De aanvullende verzekering
zou geheel uit nominale premies gefinancierd kunnen worden.
Het marktmechanisme moest worden uitgebreid tot de relatie ziekenfondsen/ziektekostenverzekeraar
en aanbieders van zorg. Het budgetteringsmechanisme kon worden aangevuld met opheffing van de
nog uit het Ziekenfondsenbesluit stammende contracteerplicht. De ziekenfondsen zouden hun verze-
kerden alleen hulp mogen vergoeden, voorzover zij contracten hadden afgesloten met door hun verko-
zen zorgaanbieders. Alleen dan was het voor ziekenfondsen mogelijk om als countervailing power
naar de aanbodzijde van de zorg optreden.11 De fondsen, in casu hun belangenorganisatie VNZ, waren
dan gedwongen tot het maken van goede afspraken voor prijs en prestatie om te voldoen aan goede
zorg voor de verzekerden en hun financiële ruimte, bepaald door de budgettering. De Wet Tarieven
Gezondheidszorg moest niet meer ingaan op gedetailleerde tariefrichtlijnen, maar kon worden beperkt
tot het opleggen van globale richtlijnen en marginale toetsing voor de hoofdverzekering en de AWBZ.
Het uitgangspunt van gelijke prijzen voor alle onder een noemer gebrachte medische diensten moest
worden opgeheven, waardoor de vrijheid van prijsvorming en concurrentie bij de zorgaanbieders
moest toenemen.

De receptie van de Brugnota
De Brugnota kwam voor de VNZ-leden als een donderslag bij heldere hemel. De radicaal aandoende
visie van basisverzekering, deregulering en marktwerking betekende voor hen een grote ruk naar
rechts. J.G.A. Schampers, directeur van het Regionaal Ziekenfonds voor Eindhoven en Omgeving,
stelde dat de Brugnota averechts zou kunnen uitpakken voor de ziekenfondsen en de verzekerden.12 De
politiek zou willig gebruik kunnen maken van de door het VNZ-secretariaat aangereikte voorstellen.
Van der Reijden was er in ieder geval enthousiast over.
Volgens Schampers was de Brugnota ontstaan uit faalangst: de ziekenfondsen konden niet aan de hun
wettelijk opgelegde plicht voldoen om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen omdat zij geen
sanctiemogelijkheden hadden jegens de gecontracteerde zorgaanbieders, die uiteindelijk alle uitgaven
genereerden. De ziekenfondsen waren geen verzekeringsinstellingen waar economische instrumenten
op los gelaten konden worden. In de visie van Schampers waren zij organen van gezondheidszorg en
voerden een volksverzekering en een werknemersverzekering uit, de AWBZ en de ziekenfondsverze-



-3-

kering. Premie, risico en prestatie waren bepalend voor de ziektekostenverzekering, niet voor de zie-
kenfondsverzekering. Wie economische beheersing, déregulering, flexibilisering en wat dies meer zij,
als een nieuw waardenpatroon ontwikkelt als grondslag voor de toekomstige sociale zekerheid, is be-
zig met een beeldenstorm van het stuk christelijke humane beschaving dat sociale zekerheid heet.
De VNZ-leden verklaarden op de Algemene Vergadering van december 1986 dat concurrentie met de
ziektekostenverzekeraars en tussen de ziekenfondsen onderling juist geen leidraad zou mogen voor het
VNZ-beleid. Zij kozen voor een nieuw project Vernieuwing ziekenfondsbestel. Solidariteit en doelma-
tigheid moesten de oplossing bieden voor de knelpunten in de gezondheidszorg, niet het loslaten van
de oude waarden zoals in de Brugnota werd bepleit.13

Het produkt van Vernieuwing Ziekenfondsbestel werd een nota Solidariteit en Doelmatigheid. Het
principe van de basisverzekering werd door het bestuur en de leden bevestigd als uitgangspunt voor
een nieuw stelsel. Deze verzekering zou bestaan uit een breed pakket, gefinancierd door een premie
naar draagkracht en een nominale premie. Premie naar draagkracht voor de gehele bevolking garan-
deerde vrijwel volledige solidariteit naar inkomen en gezondheidsrisico. Door toepassing van een no-
minale premie daalde de collectieve lastendruk en werd aan kritiek op de overtrokken solidariteit van
de ziekenfondsverzekering tegemoet gekomen. De nominale premie kon worden gebruikt om doelma-
tige bedrijfsvoering door het ziekenfonds via verlaging van de premie door te sluizen naar de verze-
kerden.14

Het basispakket moest bestaan uit verstrekkingen die voldeden aan de criteria medische noodzaak, in-
dividueel niet overdraagbare risico's, niet op de vrije markt verkrijgbaar en samenhang van zorgsoor-
ten. Substitutie van zorg, ook een van de pijlers van het Dekkerrapport, moest de kostprijs van het ba-
sispakket doen dalen.
De belangrijkste verschillen met de Brugnota werden gevormd door de opvattingen over de marktge-
richte benadering. Convergentie met de ziektekostenverzekering werd uitgesloten. De scheiding tussen
ziekenfonds- en ziektekostenverzekering werd juist versterkt. Het VNZ-bestuur onderscheidde drie
markten15:
• de markt zorgaanbod-ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar. Voor de extramurale zorg moest con-

tracteervrijheid worden toegestaan met landelijke onderhandelingen over een basiscontract en een
basistarief. Een geleid marktmechanisme met overeenkomsten tussen financiers en instellingen
leek een goed instrument voor de intramurale voorzieningen. Regionale verbindingskantoren zou-
den voor de financiers, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, meerjarige overeenkomsten
afsluiten waarin functies, capaciteiten en capaciteitskosten geregeld moesten worden. Planning en
financiering kwamen dan bij de financiers in één hand te liggen: ziekenfondsen en verzekeraars in
de regierol. De overheid moest garant staan voor de minimaal te verstrekken hulp en de kwaliteit
van de zorgvoorzieningen.

• de markt zorgaanbod-consument. De verzekerden konden gedwongen worden tot doelmatiger han-
delen door een grotere keuzevrijheid in pakket, eigen betalingen en verzekeraar of ziekenfonds.

• de markt ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar-verzekerde. De concurrentie tussen de ziekenfond-
sen en ziektekostenverzekeraars moest worden vergroot, maar mocht alleen worden gevoerd op
basis van doelmatig functioneren en service. Regelgeving voor budgettering en nominale premie
diende concurrentie op ziektekostenrisico uit te sluiten. Functionele samenwerking tussen finan-
ciers werd gezien als een vereiste om als onderhandelingspartners ten opzichte van de zorgaanbie-
ders te kunnen werken.

Het VNZ-bestuur en de ziekenfondsen hadden met de nota Solidariteit en Doelmatigheid principes als
basisverzekering, marktmechanisme, nominale premies en contracteervrijheid geadopteerd. Deze
thema's waren door de Brugnota bespreekbaar gemaakt. Zij hadden zich daarmee voorbereid op hun
belangenbehartiging bij de discussies rond de stelselwijziging, zoals deze zich de komende jaren zou-
den ontwikkelen. Convergentie tussen de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering, ook
de non-profitverzekeringen van de bovenbouwen, was voorlopig echter nog niet aan de orde.

De voorbereiding van het KLOZ op de nota Bereidheid tot verandering
Het KLOZ-bestuur kwam niet vooraf met een beleidsvisie, zoals de VNZ met haar nota's, maar stuur-
de de commissie-Dekker in december 1986 een adres met standpunten.16

De onbestuurbaarheid van de gezondheidszorg was volgens de medewerkers en het bestuur van het
KLOZ te wijten aan de spanning tussen twee verschillende ordeningsprincipes die elkaar niet aanvul-
den, maar elkaars zwakheden juist versterkten: het primaat van het particulier initiatief versus de
groeiende overheidsinvloed. Deze principes schoten om twee redenen tekort:
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• het veld van het particulier initiatief werd bevolkt door een groot aantal spelers als overheid, koe-
pelorganisaties en adviesorganen. Zij versterkten zich steeds verder, professionaliseerden zich
steeds meer, maar werden tegelijkertijd steeds machtelozer. Hun achterban werd zelfstandiger en
hun gezag raakte daardoor uitgehold. De spelers zochten daarom bij gebrek aan andere mogelijk-
heden hun legitimiteit in het blokkeren van het door anderen gewenst beleid met verstarring van
de gezondheidszorg als gevolg.

• de positie van de overheid was sinds de invoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ wel ver-
sterkt, maar de mogelijkheden van de overheid tot het zelfstandig uitvoeren van beleidsvoorne-
mens beperken bleven door de bestaande financieringsstructuur beperkt.

Het KLOZ-bestuur zag twee mogelijke oplossingen: versterking van de overheidsinvloed of privatise-
ring met een terugtredende overheid.17 Vergroting van de overheidsinvloed was voor de belangenor-
ganisatie van de ziektekostenverzekeraars geen optie. Dit zou alleen maar meer bureaucratie en grotere
verstarring van het zorgaanbod tot gevolg hebben. Dan dreigde fiscalisering van de premieheffing en
dat was voor de KLOZ-leden een gruwel. Privatisering was voor de ziektekostenverzekeraars de enig
juiste optie, maar dan wel onder een andere vlag. De term privatisering was maatschappelijk nogal
belast, de omschrijving versterking van een marktgerichte benadering leek beter.
Het publiek zou door deze marktbenadering boven het door de overheid gegarandeerde voorzienin-
genniveau grotere keuzemogelijkheden krijgen. Er was dan concurrentie mogelijk tussen zorgaanbie-
ders en verzekeraars, al of niet in een relatie van onderlinge samenwerking. De consument moest vrij
kunnen kiezen voor zorgvoorzieningen die de overheid in tijden van bezuiniging uit het pakket zou
schrappen en dat kon alleen als de markt deze voorzieningen kon bieden en verzekeren. Volgens het
adres aan Dekker waren de ziektekostenverzekeraars wel bereid zich te bezinnen over de manier
waarop een door de overheid gegarandeerd pakket basisvoorzieningen zou moeten worden verzekerd,
met wettelijke garanties voor bereikbaarheid en een voldoende mate van solidariteit.18 De basisverze-
kering werd door hen niet uitgesloten.
In het KLOZ-adres werd nog een opmerkelijk motief voor marktwerking aangevoerd dat noch in de
Brugnota, noch in het rapport van de commissie-Dekker werd gebruikt: de vergrijzing. 19 Binnen tien
jaar na 1986 zou een groot deel van de zorgconsumenten bestaan uit 55-plussers, de eerste naoorlogse
generatie die als nieuwe consumenten met meer inkomsten hogere eisen aan de gezondheidszorg zou-
den stellen. De aanbieders van zorg dienden daar in samenwerking vroegtijdig op in te kunnen spelen.
Dit was in 1986 met het stelsel van regels en richtlijnen niet mogelijk en dat zou het in 1996 wel
moeten zijn. De KLOZ-verzekeraars voorspelden anders een tweede circuit dat zich geheel aan de
overheidsinvloed zou onttrekken, met een ongewenste sociale tweedeling als gevolg. Gelukkig is tot
2000 de tweedeling uitgebleven, maar de ziektekostenverzekeraars hadden wel gelijk met hun voor-
spelling ten aanzien van de vergrijzing en private initiatieven op het terrein van de ouderenzorg.
De belangrijkste oplossing voor alle bestuurlijke problemen en de beste garanties voor de introductie
van marktwerking werd gezien in hervorming van het overeenkomstenstelsel. 20 Dit zou de meeste in-
vloed hebben op verbetering van de financieringsstructuur en de positie van de ziekenfondsen en de
ziektekostenverzekeraars. Zij konden bij een marktgerichte benadering overeenkomsten sluiten om
voor hun klanten zorg in te kopen, onder voorwaarden die recht zouden doen aan de preferenties van
de groep verzekerden en waarin waarborgen konden worden ingebouwd tegen het maken van onnodi-
ge kosten. De verzekeraars en de fondsen moesten niet alleen over tarieven kunnen onderhandelen,
maar ook over inhoud van de zorg en andere aspecten van dienstverlening. Dan zou concurrentie tus-
sen de zorgaanbieders mogelijk zijn en kon ook beter worden voldaan aan de voorkeuren van de con-
sument. Tariefstelling zou niet langer uniform hoeven zijn, met de mogelijkheid tot kostenbeheersing
als gevolg.
Het KLOZ-adres was minder verstrekkend dan de Brugnota en de nota Solidariteit en Doelmatigheid.
Het gaf geen adviezen over ombuigingen en bezuinigingen en bevatte geen blauwdruk van een ge-
wenst bestel. Bij het KLOZ waren de geesten nog niet zo ver. De belangenorganisatie van de ziekte-
kostenverzekeraars had in haar adres knelpunten met oplossingen aangegeven en dat was in december
1986 voldoende.

De ontvangst van het  Dekkerrapport
De VNZ en het KLOZ reageerden verschillend op de publicatie van het Dekkerrapport Bereidheid tot
verandering.
Scheerens, de KLOZ-directeur, vond het in maart 1987 een prachtig rapport.21 Volgens hem kwam
eventuele weerstand er tegen vanuit een vermolmd stelsel, waar elk voor zijn eigenbelang vecht. Hij
beschouwde de concurrentie tussen verzekeraars en tussen ziekenhuizen en andere instellingen als de
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kern van het rapport. De plannen hielden wel een beperking in van de concurrentiemogelijkheden van
de verzekeraars. De concurrentie zou zich meer richten op product dan op prijs.
De mening van de KLOZ-leden was verdeeld.  22 De meerderheid wilde wel meewerken aan de uitvoe-
ring van de Dekkerplannen, maar de commerciële verzekeraars wezen het stuk af. Het particuliere ver-
zekeringsbedrijf zou door de basisverzekering van Dekker ten onder gaan. De NVOZ vond dat Dek-
kers nota zelfs nog niet ver genoeg ging. De commissie-Dekker wilde één geldstroom voor de
basisverzekering, terwijl de commerciële verzekeraars de geldstromen, verdeeld over de ziekenfonds-,
de private en de publiekrechtelijke ziektekostenverzekering wilden handhaven. 23 De ziektekostenver-
zekeraars, ook de NVOZ-leden, realiseerden zich wel dat er brede politieke steun bestond voor een ba-
sisverzekering.
Een KLOZ-delegatie wisselde op 7 mei 1987 met een kabinetsdelegatie over het rapport van de com-
missie-Dekker van gedachten. Dit gesprek leverde weinig op. De KLOZ-vertegenwoordigers,
P.M.A.W. Melsen, W.C Gorissen, C.F. Limborgh, P.F.M. Overmars en R. Scheerens konden door het
gebrek aan eenheid tussen de NVOZ en de NPZ geen mening namens de verzekeraars etaleren. De le-
den van de regering leken weinig van de materie te weten en alleen geïnteresseerd te zijn in de finan-
ciële gevolgen van het beleid. 24 Het ging volgens de verzekeraars als in de WTZ-tijd weer om geld,
niet om beleid.
De VNZ reageerde op 26 maart 1987 met een persbericht. De ziekenfondsorganisatie sprak zich uit te-
gen de hoogte van de voorgestelde nominale premie in combinatie met eigen risico's en eigen bijdra-
gen. Het basispakket was te smal. De VNZ had ook bezwaren tegen voorstellen om de uitvoering van
de verzekering op het landelijk niveau te brengen en de regionale uitvoering los te laten. Gezondheids-
zorg en verzekeringsstelsel moesten op regionale basis op elkaar zijn afgestemd. Alleen op die manier
kon bureaucratisering worden tegengegaan. De basisverzekering werd toegejuicht, mits regionaal in-
gericht. Het idee, dat een medisch beroepsbeoefenaar met circa honderd ziekenfondsen of voormalig
particuliere verzekeraars een contract moet sluiten, is een paskwil. Dit zou een ongelimiteerde con-
currentie veroorzaken met een enorme verspilling van energie, terwijl gegevensverzameling, controle
en planning niet meer mogelijk zouden zijn.
VNZ-voorzitter de Vries wilde rust op het front. Als het kabinet-Lubbers, vooruitlopend op de maat-
schappelijke en politieke discussies over het Dekkerrapport, maatregelen zou doorvoeren dan trokken
de fondsen onmiddellijk hun steun in. De basisverzekering was volgens de Vries uitsluitend een zaak
voor non-profitverzekeraars. Als schadeverzekeraars mee wilden doen, dan moesten ze maar een af-
zonderlijke non-profitmaatschappij oprichten. Tussen de VNZ en de NVOZ bestond een grote kloof.25

De VNZ-leden namen op de Algemene Vergadering van 22 april 1987 een resolutie aan waarin zij
zich formeel over Dekker en het door hen voorgestane beleid uitspraken.26 Zij bevestigden de princi-
pes, geformuleerd in de VNZ-nota Solidariteit en Doelmatigheid over de basisverzekering, het ver-
strekkingpakket, nominale premiefinanciering en het overeenkomstenstelsel. Invoering van een bud-
getteringsstelsel voor de ziekenfondsen was voor de VNZ-leden alleen aanvaardbaar als bij de
particuliere verzekering een gelijkwaardig kostenbeheersingssysteem werd ingevoerd om een tweede-
ling in de gezondheidszorg te voorkomen. De door de commissie-Dekker voorgestelde financiering
van de basisverzekering en een grote aanvullende verzekering werd een ernstige belemmering geacht
voor de toegankelijkheid van de zorg voor grote bevolkingsgroepen met lagere inkomens, bejaarden,
chronisch zieken en gehandicapten.
Het Dekkerrapport riep bij andere maatschappelijke organisaties veel negatieve reacties op. De organi-
saties van apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten keerden zich tegen het voornemen om genees-
middelen, tandheelkundige hulp en fysiotherapie niet in het pakket van de basisverzekering op te ne-
men. De artsen, vooral de specialisten, wezen de voorstellen af.
De eerste reacties uit de politiek op het rapport-Dekker leken lovend. D.J. Dees, de staatssecretaris van
Volksgezondheid, zag er een creatieve oplossing in om te ontkomen aan het verstikkende web van
wet- en regelgeving.27 Het leek er op dat de voorstellen met enkele bijstellingen tot wet verheven zou-
den kunnen worden, totdat er door het CDA en de PvdA kritiek werd geuit. De PvdA pleitte voor een
algemene verzekering, maar wel met een hoge welstandsgrens en zonder eigen risico's. De overheid
zou zich veel minder moeten terugtrekken en de uitvoering zou moeten worden voorbehouden aan de
ziekenfondsen en de non-profitverzekeraars.
De Dekkervoorstellen tot herziening van de gezondheidszorg stimuleerden niet tot bereidheid om te
veranderen, ondanks de titel van het rapport. De reacties waren negatief of gematigd positief met de
nodige mitsen en maren. De belangenorganisaties van de verzekeraars van de gezondheidszorg rea-
geerden verdeeld en juist hun volledige steun zou nodig geweest zijn om de basisverzekering á la
Dekker met alle toeters en bellen in te voeren. Het was een te grote nieuwigheid, het ging te ver, de
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belangen waren te tegenstrijdig en er werd door de politiek teveel op bezuinigingen gelet, te weinig op
beleid. De besluitvorming werd weer oudhollands stroperig, zoals in het verleden bij ziekenfondswet-
ten al zo vaak was gebeurd.

Politiek, Dekker, VNZ en KLOZ; zomer 1987
De Tweede Kamer debatteerde op 22 juni 1987 over het Dekkerrapport.
De regering verklaarde de voorstellen niet in één keer te willen doorvoeren, maar in delen. De gevol-
gen voor de mensen met lage inkomens zouden anders te groot zijn. 28 De basisverzekering zou er
voorlopig niet komen. De ziekenfondsgrens en het onderscheid ziekenfonds-particulier bleven bestaan.
Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars zouden wel naar elkaar toe moeten groeien. De verzeke-
raars kregen dan met meer regelgeving te maken, zoals de verdere inperking van risicoselectie. De
ziekenfondsen werd meer vrijheid gegund door opheffing van de contracteerplicht. Het kabinet nam
ook de nominale premie en het eigen risico-idee uit de Dekkervoorstellen over in de vorm van het
schrappen van tandheelkundige hulp aan ziekenfondsverzekerden boven de achttien jaar en een eigen
bijdrage van ƒ 25,-- voor een verwijskaart voor de specialist.
De VNZ stuurde een adres aan de Vaste Commissies voor de Volksgezondheid en voor Welzijn en
Cultuur.29 In dit adres werden de standpunten uit de nota Solidariteit en Doelmatigheid nog eens uit-
gelegd en werd stelling genomen tegen het Dekkerrapport. Het uitgangspunt van het rapport, de volle-
dige of gedeeltelijke vervanging van de overheidsregulering door de werking van het vrije marktme-
chanisme, werd afgekeurd. De markt van de gezondheidszorg werd grotendeels beheerst door de
zorgaanbieders, de particuliere verzekeringsmarkt was ondoorzichtig en de keuzevrijheid voor verze-
kerden gold alleen voor goede risicogroepen. Het VNZ-bestuur bevestigde dat het marktmechanisme
kon werken als sturingsinstrument voor de markt tussen regionale organisaties van aanbieders van
zorg en regionaal werkende ziekenfondsen.
De VNZ-voorkeur voor de basisverzekering, uitgevoerd door non-profitverzekeraars, werd opnieuw
duidelijk gemaakt. Ingrepen in de ziekenfondssector en de particuliere verzekering werden aanvaard,
mits het schot tussen beide verzekeringen met zorgvuldigheid zou worden geslecht en ziekenfondsen
en verzekeraars een gelijke uitgangspositie kregen. De belangenorganisatie eiste wel dat de principe-
beslissing voor de basisverzekering in juli 1987 genomen werd. De VNZ keerde zich tegen het rege-
ringsbeleid waarbij de inrichting van de stelselherziening werd gebruikt als middel om de collectieve
lasten terug te dringen. Een verschuiving van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere sector
had geen gevolgen voor het financieringstekort van de overheid. De regering nam naar de zin van de
ziekenfondsorganisatie veel te weinig maatregelen voor de vervanging van de overheidsregulering
door de door de VNZ gepropageerde marktwerking.
Het VNZ-adres diende als commentaar op het uitgestippelde regeringsbeleid en als voorbereiding op
een hoorzitting van de Kamercommissie voor Volksgezondheid op 31 augustus. Ook het KLOZ kwam
met een adres om de visie van de ziektekostenverzekeraars aan de politiek kenbaar te maken: Het
KLOZ en de bereidheid tot verandering.30

De KLOZ-leden bleken in augustus nog steeds verdeeld. De onderlingen en de bovenbouwmaatschap-
pijen, de non-profitorganisaties, verklaarden mee te willen werken aan maatschappelijk noodzakelijke
veranderingen. Zij verzekerden 70% van de particuliere markt en konden daardoor de koers van het
Kontaktorgaan bepalen.31 De commerciële NVOZ-leden waren het nog steeds niet eens met Dekker,
maar onthielden zich van tegenwerking om de uiterlijke eenheid van het KLOZ en de gezamenlijke
belangenbehartiging niet te verstoren. In het adres werd de basisverzekering als uitgangspunt van de
stelselherziening erkend. Het KLOZ deed voorstellen voor kostenbeheersing en om inkomensconse-
quenties tegen te gaan.
De ondertekenaars van het adres waren het niet eens met het in juni ontvouwde regeringsbeleid. Zij
zagen dit als alternatieve voorstellen voor Dekker, die neer kwamen op een wet gedereguleerde zie-
kenfondssector met handhaving van de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen en een meer gere-
guleerde markt. Dit leek minder ingrijpend dan de door de commissie-Dekker voorgestelde stelselher-
ziening, maar zou uiteindelijk uitmonden in een nieuw, rigide systeem dat conserverend zou werken
en de tekortkomingen van de particuliere markt versterkte. De ziektekostenverzekeraars, wijs gewor-
den door de kleine stelselherziening, wisten dat wettelijke regelingen verzekeraars meestal opzadelden
met gedetailleerde, niet of moeilijk uitvoerbare regelgeving. Verzekeringstechnische regelingen bleken
altijd niet of zeer moeizaam in uitvoerbare wetgeving te vertalen.
De bovenbouwverzekeraars gaven de voorkeur aan een integrale uitvoering van de Dekkeradviezen
binnen vijf jaar. Dit project zou moeten worden uitgevoerd door de betrokken ministeries en een lan-
delijke projectorganisatie of stuurgroep, zonder betrokkenheid van de bestaande adviesorganen. Con-
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taminatie met eigen belangen kon dan worden vermeden en het aantal adviesorganen zou dan eindelijk
drastisch kunnen worden gesaneerd. Maar het KLOZ wilde natuurlijk wel als deskundige belangenor-
ganisatie een bijdrage leveren.
KLOZ en VNZ verschilden in de zomer van 1987 nog flink van mening over de uitvoering van het
Dekkerrapport. De ziekenfondsorganisatie trad op als eenheid volgens de lijnen van haar beleid, geba-
seerd op marktwerking, solidariteit en doelmatigheid en zag de basisverzekering, uitgevoerd door de
non-profitverzekeraars als de toekomst. Het KLOZ was nog verdeeld tussen de non-profit en commer-
ciële leden, maar door de meerderheid der non-profitverzekeraars werd de basisverzekering ook door
de commerciële verzekeraars nolens volens aanvaard.

VNZ, NPZ en de stelselwijziging
De dubbele relatie van de NPZ met het KLOZ en de VNZ bleef voor het NPZ-bestuur in 1987 voort-
durend zorgen voor dilemma's. Dit bestuur erkende steeds de noodzaak tot eendrachtige samenwer-
king bij de ziektekostenverzekeraars, terwijl de NVOZ zich harder opstelde ten opzichte van de uit-
werking van het Dekkerrapport en de basisverzekering als de ondergang van de
ziektekostenverzekering beschouwde.32 Tegelijkertijd zagen de NPZ-leden de ziekenfondsen als de
basis van hun bedrijfsvoering. Zij wilde de relatie met de VNZ versterken. Door de gelijktijdige sa-
menwerkingsrelatie werd de inbreng van de NPZ echter door de VNZ en het KLOZ met wantrouwen
bekeken. Dit had tot 1987 nog niet tot grote problemen geleid, maar de positie van de NPZ was er niet
door verbeterd en het deed schade aan de kwaliteit van de belangenbehartiging. Gestructureerde sa-
menwerking met beide partijen bleef noodzakelijk, ook al leverde dit het beeld van een Janusgezicht
op.
De relatie NPZ-VNZ-KLOZ was niet het enige probleem voor de NPZ. Het bleek ook moeilijk om de
soepeler lopende regionale samenwerkingsprocessen tussen ziekenfondsen en bovenbouwen parallel te
laten lopen met de landelijke integratie.33 Ondanks alle hobbels groeide de samenwerking tussen de
VNZ en de NPZ. Deze werd versterkt door de resolutie van de Algemene Vergadering van de VNZ
van 22 april 1987 op het Dekkerrapport. De VNZ-leden hadden in deze resolutie verklaard dat:
• de verzekering van de gezondheidszorg op non-profitbasis moest gebeuren
• de regionale uitvoering van de basisverzekering door samenwerking van verzekeraars de grootste

garantie bood voor sturing van de zorg en beheersing van de kosten
• de ziekenfondsen in samenwerking met de aan hen gelieerde bovenbouwinstellingen door deze

mogelijkheden tot regionale sturing van de zorg en kostenbeheersing bij uitstek waren toegerust
voor doelmatige uitvoering van de verzekering en hun overheersende positie in het ziektekosten-
verzekeringsstelsel moesten behouden

Deze liefdesverklaring aan de NPZ was tegelijkertijd een bewuste of onbewuste oorlogsverklaring aan
de NVOZ-leden die hun wortels niet in de regio hadden, maar landelijk werkten. Dit versterkte de
tweespalt binnen het KLOZ, die ook nog werd gevoed door poolingsproblemen bij de standaardpak-
ketpolissen.
De VNZ- en NPZ-besturen verklaarden in januari 1988 hun standpunten met betrekking tot het Dek-
kerrapport op elkaar te zullen afstemmen en te kiezen voor een basisverzekering met opheffing van het
schot tussen ziekenfonds en particuliere verzekeraar. Integratie van ziekenfondsen en bovenbouwen
tot regionale organisaties was een logische ontwikkeling. VNZ en NPZ waren volgens De Jong en
Overmars, de secretarissen, rijp voor fusie. De Jong riep in februari dat het klimaat rijp is om terzake
de hand aan de ploeg te slaan.34 Hij beschouwde de integratie van de belangenbehartiging door beide
organisaties als van essentieel belang voor de toekomst voor de sociale ziektekostenverzekering, zoals
die door de ziekenfondsen en de bovenbouwen werd uitgevoerd. Integratieprocessen tussen zieken-
fondsen en bovenbouwmaatschappijen moesten hun parallelli kennen in het integratieproces tussen
VNZ en NPZ. De Jong en zijn NPZ-collega Overmars verwachtten niet dat deze plannen op funda-
menteel verzet zouden stuitten bij hun achterbannen, mits de zaak bestuurlijk behoorlijk werd voorbe-
reid.
De ziekenfondsen leken bij de regeringsplannen niet zonder steun van hun bovenbouwen te kunnen. 35

De regering wilde de tandheelkundige verzorging uit het ziekenfondspakket halen en aan de aanvul-
lingsfondsen laten. De nominale premie stond op stapel, de budgettering zou worden doorgevoerd, de
contracteerplicht zou vervallen en de vaste WTG-tariefstelling voor de vrije beroepsbeoefenaren werd
gewijzigd in maximumtarieven. De doorvoering van beperkte marktwerking en de eerste stappen naar
een geïntegreerd stelsel van ziektekostenverzekeringen leken vrijwel zeker te worden gedaan. Bij al
deze maatregelen dacht het VNZ-bestuur de steun van de bovenbouwen hard nodig te hebben.
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Het kabinet-Lubbers kwam in maart 1988 met de nota Verandering Verzekerd, waaruit bleek dat het
kabinet bij zijn beleid voor de stelselherziening op hoofdlijnen het Dekkerrapport bleef volgen36:
• de basisverzekering met een verplicht pakket van 85% van de ziekenfonds- en AWBZ-

verstrekkingen ging door
• ziekenfondsen, particuliere en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars zouden in het vervolg

zorgverzekeraars genoemd worden
• splitsing van de premie van de AWBZ en de ziekenfondsverzekering in een inkomensafhankelijk

en nominaal deel
• verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders en verzekeraars bij het bepalen van volume, bekosti-

ging en kwaliteit van de zorg
• keuzevrijheid van de verzekerde voor een verzekeraar
• omschrijving van de voorzieningen van het basispakket in functionele termen
De VNZ en de NPZ reageerden gezamenlijk èn verheugd op Verandering Verzekerd met een adres aan
het parlement.37 De regeringsnota bevestigde met de opzet van de basisverzekering de principes van de
door de VNZ en NPZ voorgestane non-profitverzekering met de inkomensafhankelijke premie, de sa-
menstelling van het pakket, de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Zij zagen ook
hun opvattingen bevestigd over de functionele regionalisatie met mogelijkheden om de zorg inhoude-
lijk te kunnen sturen en te beheersen. Ziekenfondsen en bovenbouwen konden bij onderhandelingen
voor overeenkomsten door hun regionaal draagvlak countervailing power zijn tegen de zorgaanbie-
ders. De noodzaak tot integratie van VNZ en NPZ en hun leden werd opnieuw bevestigd.
VNZ en NPZ bleven bij hun eis dat bij een stapsgewijze invoering van de stelselhierziening zieken-
fondsen en ziektekostenverzekeraars maatregelen van gelijke zwaarte moesten worden opgelegd. De
ziekenfondsen zouden vanaf 1 januari 1989 te maken krijgen met inkomstenbudgettering, maar zonder
instrumentarium om doelmatig functioneren van de zorg te kunnen bevorderen en hun kosten te kun-
nen beïnvloeden. De concurrentiepositie van de ziektekostenverzekeraars werd in 1988 sterk verzwakt
door de opvang van ex-vrijwilligverzekerden volgens de WTZ. De poolingsregeling van de Stan-
daardpakketpolis bleek nog onvoldoende te werken en het KLOZ drong voortdurend op verbetering
aan. De financiering volgens de basisverzekering zou dit probleem uit de wereld helpen, maar er wa-
ren op korte termijn maatregelen nodig.
De samenwerking tussen de VNZ en de NPZ werd versterkt door het enthousiasme van de zieken-
fondsen over Verandering Verzekerd. Bij de besturen en directies werd gesproken over nieuwe zake-
lijkheid , die uitnodigde tot de omvorming van de gezapige uitvoeringsorganen tot commerciele bedrij-
ven.38 Uitdagingen en dynamiek leken de nieuwe steekwoorden voor het ziekenfondsbedrijf. De
loketten moesten omgebouwd worden tot etalages van flitsende servicebedrijven. Samenwerking en
fusies met de bovenbouwen leek velen noodzakelijk.
De relatie VNZ/NPZ betekende de vorming van een machtsblok, waar de profitverzekeraars steeds
beduchter voor werden. De leden van beide organisaties  verzorgden voor 10 miljoen Nederlanders de
non-profitverzekering van de gezondheidszorg, waardoor zij kwantitatief en kwalitatief de markt en de
belangenbehartiging domineerden. De ontwikkeling van de verzekering van de gezondheidszorg zou
de komende jaren sterk worden bepaald door dit non-profit blok.

De stelselherziening gaat voort
De keuze van de NPZ voor het kamp van de VNZ maakte het KLOZ moeilijk om goed op Verande-
ring Verzekerd te reageren. De overgebleven KLOZ-leden FOV, VVZ en NVOZ vonden echter dat zij
in het Kontaktorgaan de meerderheid vormden en keurden de nota af. Zij stuurden de Vaste Commis-
sie Volksgezondheid een brief, waarin zij stelden dat het door de regering gevolgde pad geen doelma-
tiger gezondheidszorg door marktwerking en concurrentie bood. 39 Gezonde concurrentie zou onmoge-
lijk zijn omdat verzekeraars niet langer als risicodragers opereerden. Hun inkomsten kwamen in het
nieuwe bestel uit normuitkeringen uit een centrale kas en dat druiste in tegen het meest elementaire
uitgangspunt van verzekeren: het beoordelen van risico's, gekoppeld aan een adequaat tarief. Concur-
rentie werd verder onmogelijk gemaakt door de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie.
Een complete reorganisatie van het verzekeringsstelsel zoals de regering voor ogen stond zou onher-
roepelijk leiden tot chaos en onbeheerste ontwikkelingen.
De FOV, VVZ en NVOZ-leden ontweken in hun reactie op Verandering Verzekerd de beladen term
basisverzekering.40 Voorzitter Melsen merkte op dat de brief door de verzekeringstechnische inhoud
weinig indruk zou maken op de politiek. Het KLOZ was door de dissidente houding van de NPZ ech-
ter vleugellam en kon daardoor tegen de uitvoering van het Dekkerrapport geen vuist maken. Directeur
Scheerens verwachtte van de regering en de Tweede Kamer op de KLOZ-brief twee reacties:
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• oei, met dit aspect hebben wij geen rekening gehouden en daarom stoppen met de stelselherzie-
ning of

• de Kamer reageert helemaal niet omdat de inhoud volledig achterhaald is
Hij dacht dat de regering helemaal niet naar het KLOZ-standpunt zou luisteren door de afwijzing van
het kabinetsbeleid. Toch moest de overheid duidelijk worden gemaakt dat de ziektekostenverzekeraars
door de problemen met de pooling van de Standaardpakketpolis en de verzekeringstechnische dwang
van het equivalentieprincipe een ongunstiger uitgangspositie hadden dan de ziekenfondsen. Er was al
bij het begin van de stelselherziening concurrentie tussen beide verzekeringsvormen. De brief ging
daarom aangepast de deur uit, ook al was de hoop op succes gering.
De NVOZ kwam daarom met een eigen contra-expertise op de Dekkernota en Verandering Verze-
kerd.41 De belangenvereniging van de commerciële verzekeraars koos voor een meegaande houding en
probeerde niet te veel kritiek te leveren om de eigen positie niet te verzwakken. Volgens deze contra-
expertise was gebleken dat de regering het belang van de medische zorg en de institutionele relaties
onderschatte. De financiers konden niet verantwoordelijk worden gesteld voor de feilen in de aanbod-
structuur, zoals de overheid leek te doen. De trits centrale kas, basispakket en inkomensafhankelijke
premies kon solidariteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg pas garanderen als de marktver-
houdingen evenwichtig waren. En daar ontbrak het door te veel centralistische sturing en te weinig
ruimte voor financiers aan. Voor de NVOZ dus meer markt en minder overheid dan de overheid zelf
wilde.
De schriftelijke pogingen van de KLOZ-meerderheid en mondeling overleg met de staatssecretarissen
Dees en A.J. Evenhuis konden de doorvoering van de principes van Verandering Verzekerd niet te-
genhouden. De regering ging er in 1988 nog altijd van uit dat de basisverzekering in 1992 afgerond
kon zijn. Op 1 januari 1989 werd tegelijk met de nominalisering van de ziekenfondsverzekering de in-
komensafhankelijke premie van de particulier verzekerden verhoogd door de uitbreiding van de
AWBZ. De verhoudingen in de bijdragen van de beide verzekeringssegmenten groeiden naar elkaar
toe.42 De AWBZ werd uitgebreid met kunst- en hulpmiddelen, psychiatrische hulp en hulp door een
Regionale Instelling voor Beschermd Wonen, RIBW.  De ziektekostenverzekeraars werden bij de uit-
voering van de AWBZ ingeschakeld als Verbindingskantoor. De ziekenfondsen kregen een beperkte
budgettering opgelegd.
De invoering van de nominale premie was voor de ziekenfondsen de grootste ingreep. De VNZ, ge-
steund door de NPZ, leek met haar belangenbehartiging succesvoller dan het KLOZ. Het VNZ-bestuur
dacht in het overleg met het kabinet in ieder geval bereikt te hebben dat de regering de invoering no-
minale premie niet meer zag als middel om de collectieve lasten te verlichten, maar wilde gebruiken
om verkleining van het ziekenfondspakket te voorkomen. 43 Een nominale premie, gedifferentieerd per
ziekenfonds werd erkend als middel om het doelmatig handelen van een ziekenfonds tot uiting te
brengen en zou het bedrijfsmatig werken versterken. De bedrijfservaring van de bovenbouwen zou dan
van pas komen
De ziekenfondsen accepteerden de nominale premie definitief door de advisering door de Zieken-
fondsraad en na een toezegging van staatssecretaris Dees van 100 miljoen gulden voor reservevorming
en als compensatie voor administratieve en organisatorische kosten. De structurele beheerskosten wer-
den door de VNZ geraamd op 72 miljoen gulden en de fondsen wilden dit gecompenseerd zien. De
nominale premie was immers bedoeld om de inkrimping van het verstrekkingenpakken te compense-
ren, niet om op de door de politiek opgelegde administratieve handelingen verlies te lijden.44 De no-
minale premie werd op 1 januari 1989 ingevoerd.45 Met de introductie van de nominale premie in de
verplichte verzekering was voor de ziekenfondsen de eerste stap naar de basisverzekering en een meer
marktgerichte uitvoering van de zorgverzekering gezet.

De ziektekostenverzekeraars en de AWBZ
Het invoeringstraject van de AWBZ betekende voor de ziektekostenverzekeraars een grote ingreep, de
tweede na de WTZ-cyclus. Volgens KLOZ-directeur Scheerens moesten de particuliere verzekeraars
zich tegen de AWBZ-uitbreiding verzetten, omdat deze vergoedingen uit het particuliere pakket ver-
dwenen.46 De AWBZ werd uitgebreid voor zover het de geldstroom betrof: meer premie naar de
AWBZ en naar rato minder premie voor de verzekeraars.
Ondanks overleg met het CDA was het de KLOZ niet gelukt om deze strategie te blokkeren. Andere,
voor de ziektekostenverzekeraars gunstiger varianten bleken door tegenstand van de VVD en het CDA
niet haalbaar. Het VVD-Kamerlid G.B. Nijhuis had bij de behandeling van de stelselwijziging in sep-
tember 1988 een amendement ingediend dat voor de verzekeraars nog enig perspectief bood: de uit-
voeringsvariant.
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De particuliere verzekeraars zouden als Verbindingskantoor worden ingeschakeld voor de uitbreiding
van de AWBZ. De ziekenfondsen zouden hun oude rechten behouden, maar zich niet met de admin i-
stratie mogen bezig houden. De voorzieningen die naar de AWBZ zouden worden overgeheveld, vie-
len niet langer meer onder het administratiebesluit. Dit besluit regelde langs publiekrechtelijke weg de
inschakeling van het Verbindingskantoor, voorbehouden aan de ziekenfondsen. Particuliere verzeke-
raars zouden voor de eigen verzekerden de AWBZ gaan uitvoeren, te beginnen met de aspecten die
vanuit de Ziekenfondswet en de particuliere polissen naar de AWBZ werden overgeheveld.
Voortzetting van de oude Verbindingskantooropzet zou betekenen dat de particuliere verzekeraars
door de uitbreiding van de AWBZ steeds meer terrein zouden verliezen. Een Kamermeerderheid wilde
dit jojo-effect voorkomen en gunde het particulier verzekeringsbedrijf het recht op de ontwikkeling
van een eigen uitvoeringsorganisatie. Concurrentie tussen ziekenfondsen en verzekeraars zou daarmee
worden voorkomen.
De KLOZ-leden hadden geluk. Tijdens de behandeling van het amendement-Nijhuis besloot de Kamer
in oktober dat de ziektekostenverzekeraars de status van Verbindingskantoor voor de gehele AWBZ
kregen.47 Scheerens was hier gelukkig mee, maar tekende wel aan dat KLOZ-leden de klus voor 1 ja-
nuari als een front moesten klaren. Het probleem was een uitvoeringsorganisatie te creëren, waardoor
het idee werd weggenomen dat inschakeling van de particuliere verzekeraars de zaak alleen maar
duurder, ingewikkelder en minder operationeel zou maken, terwijl tegelijkertijd naar het Dekkertijd-
perk werd toegewerkt.
De situatie met de AWBZ leek een soort interimzorgverzekering te worden op weg naar de basisver-
zekering in 1992. 1989 zou een overgangsjaar worden, waarin de ziektekostenverzekeraars zich
moesten bewijzen en tegelijkertijd voorkomen dat de basisverzekering op de klassieke volksverzeke-
ring zou gaan lijken. De ideeën over marktwerking en verantwoordelijkheid moesten overeind blijven.
Het KLOZ-bestuur besloot tot een corporate-image-strategy om zich bij de uitvoering van de AWBZ
te profileren en een voorlichtingscampagne op te zetten.48

Het opzetten van een centrale, faciliterende uitvoeringsorganisatie voor alle verzekeraars leek onmo-
gelijk door tegenwerking door de ziekenfondsen, de VNZ en de Ziekenfondsraad.49 De VNZ leek de
eigen Verbindingskantoren te willen privatiseren, waardoor de markt voor de verzekeraars al op voor-
hand bedorven scheen: zou iedere verzekerde naar het ziekenfonds gaan of bleven zij voor de particu-
liere markt behouden? Het vastleggen van het bevoegdheidsrecht van de verzekeraars bij de AWBZ
was volgens Scheerens voorlopig het belangrijkste opdat de verzekeraars na 1989 op alle taken, voort-
vloeiend uit de stelselherziening waren voorbereid.
De KLOZ-leden sloten zich aan bij de door het KLOZ opgerichte stichting Centraal Administratie-
kantoor Particuliere Ziektekostenverzekeringen, CAZ.50 Deze stichting zou als collectief optreden voor
de aangesloten verzekeraars voor wat betreft de uitvoering van de AWBZ ende gegevensverstrekking
voor de verantwoording richting Ziekenfondsraad. Daarnaast zou deze stichting als het ware een
nieuw Verbindingskantoor vormen voor de gehele particuliere markt. Aspecten als bevoorschotting
van de AWBZ-instellingen, met name de psychiatrische ziekenhuizen, en het incasseren van de eigen
bijdragen voor verzekerden die langer dan één jaar in een instelling verbleven werden door deze in-
stelling verzorgd.
De NPZ als vereniging steunde het KLOZ-beleid om de uitvoering van de AWBZ in 1989 vorm te ge-
ven. De NPZ-leden zelf waren verdeeld.51 Drie bovenbouwverzekeraars wilden hun relaties met hun
ziekenfondsen bestendigen. Zij hielden formeel hun zaken in eigen beheer, maar besteedden hun werk
materieel uit aan de regiokantoren van de fondsen. Volgens NPZ-voorzitter Overmars waren de andere
leden wel bereid te kiezen voor de KLOZ-lijn. Alle KLOZ-leden, behalve het NPZ, besloten daarom
de centrale administratieve taken als gegevensverwerking en financiële bevoorschotting uit te besteden
aan een op te richten eigen KLOZ-organisaties, ondanks tegenwerking van de Ziekenfondsraad en
staatssecretaris Dees.52

De ziektekostenverzekeraars konden door de voorbereidingen in KLOZ-verband hun nieuwe taken als
AWBZ-Verbindingskantoren voor hun verzekerden de AWBZ-nieuwe stijl uitvoeren. De basisverze-
kering leek met de nominalisering van de ziekenfondsverzekering en de aanpassingen van de AWBZ
twee stappen dichterbij te komen.

KLOZ en VNZ; eindelijk samenwerking?
De voortgang van de stelselherziening bleek gunstige gevolgen te hebben voor de verhouding tussen
het KLOZ en de VNZ. Deze was sinds de problemen bij de kleine stelselherziening wat moeizaam. De
relatie VNZ-NPZ droeg daar nog aan bij.
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Toch was er genoeg contact, zeker door de opschudding veroorzaakt door het Dekkerrapport. De be-
sturen en secretariaten van de beide koepelorganisaties hadden met elkaar leren werken tijdens de
Projectorganisatie VNZ/KLOZ, die in 1983 de mogelijkheden voor het behoud van de vrijwillige ver-
zekering onderzocht. Het project had behalve de nota Vrijwillig Perspectief niet veel succes gehad,
maar het contact tussen KLOZ-directeur Scheerens en VNZ-secretaris De Jong was gebleven. Zij
maakten deel uit van de Dekkergroep. Dit was een contactgroep, bestaande uit WVC-ambtenaren en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties, die informeel bij de uitvoering van het Dekkerrapport
de vinger aan de pols hield en over de scenario's overlegde.
Persoonlijke contacten als tussen De Jong en Scheerens waren de smeerolie voor de convergentie. Zij
deden in december 1989 een poging om hun organisaties zo ver te krijgen dat de belangenbehartiging
bij de stelselherziening beter zou worden afgestemd.53 Zij stelden hun besturen voor dit vast te leggen
in een convenant. Zowel het KLOZ- als het VNZ-bestuur beschouwde dit convenant een idee van twee
heren, maar bleken in januari 1989 bereid om er over na te denken.54

Scheerens pleitte bij het KLOZ voor samenwerking met de ziekenfondskoepel vanwege de positie van
de VNZ in de Ziekenfondsraad en de voorsprong in kennis die de VNZ ten opzichte van het KLOZ in
de Ziekenfondsraad had. De VNZ en het KLOZ putten nu in het kader van de AWBZ uit dezelfde Al-
gemene Kas en een gezamenlijk beleid was handiger dan elkaar om de centen te beconcurreren.
Bij de VNZ was men zich bewust geworden van de betrokkenheid van de ziektekostenverzekeraars bij
de uitvoering van de AWBZ.55 De fondsen betreurden het verlies van hun monopolie, vooral omdat zij
de subsidiepot met de verzekeraars moesten delen. Concurrentie was voor het eerst gebleken bij de
aanwijzing van de verzekeraars als contactkantoren voor de AWBZ-subsidiëring van de gezinsverzor-
ging. Ziekenfondsen, verzekeraars, VNZ en KLOZ konden dit soort competities zowel uit eigen be-
lang als uit algemeen belang beter vermijden. Het beleid in het kader van het invoerings- en uitbrei-
dingstraject AWBZ moest beter op elkaar worden afgestemd, omdat afwikkeling per incident
improductief en ondoelmatig was.
De VNZ en het KLOZ waren door de stapsgewijze opbouw van de basisverzekering via de AWBZ
voor de uitvoeringsorganisatie tot elkaar veroordeeld. Dit stond los van hun visies op de basisverzeke-
ring zelf. Die lagen nog mijlenver uit elkaar. De VNZ wilde een verzekering met een sociaal karakter,
terwijl de KLOZ-kringen meer aan een schadeverzekering dachten. De politiek zou echter beslissen
hoe de basisverzekering er in 1992 uit zou zien. Regelmatig overleg tussen de koepelorganisaties was
daarom noodzakelijk, ondanks het verschil in opvattingen. VNZ en NPZ waren het theoretisch en
praktisch met elkaar eens en de NPZ vertegenwoordigde in het KLOZ toch het grootste deel van de
ziektekostenverzekeringsmarkt.
VNZ en KLOZ moesten hun concurrentiepositie tegenover de zorgaanbieders in de komende, vrijere
onderhandelingen versterken en konden dit alleen door samenwerking. De voor de basisverzekering
noodzakelijke gelijktrekking van de particuliere en de ziekenfondstarieven zou eerder een verlaging
van de particuliere tarieven dan een verhoging van de fondstarieven tot gevolg hebben. Het was voor
de VNZ en haar leden beter om met het KLOZ afspraken te maken, dan om concurrentie aan te gaan
of anderen als het COTG daar over te laten beslissen.
Samenwerking met het KLOZ en de integratie VNZ-NPZ hoefden elkaar niet in de weg te staan. De
innigheid van de relatie tussen ziekenfonds- en bovenbouwkoepel begon in deze tijd de eerste barstjes
te vertonen, doordat de NPZ had besloten bij de uitvoering van de AWBZ de lijn van het KLOZ te
volgen. 56 De VNZ had daarop besloten de voorgenomen fusie voorlopig op een zacht pitje te zetten.
De VNZ werd niet alleen door de ontwikkeling van de basisverzekering, maar ook door haar eigen le-
den, de ziekenfondsen, gedwongen om de afstandelijke houding tegenover het KLOZ te laten varen.
1989 leek een jaar te worden van integraties en fusies tussen ziekenfondsen onderling en ziekenfond-
sen en bovenbouwen. Fusies van de fondsen AFPZ en ZLS, van het Utrechtse RZMN met Amersfoort
en omstreken, ANOZ met de fondsen Apeldoorn, Gooi, Gouda en Gorinchem en omstreken, van alle
Limburgse fondsen en van Brabantse fondsen met de bovenbouwer VGZ waren al einde 1988 aange-
kondigd. Deze concentratiebeweging met de eerste integratiestappen van ziekenfondsen en boven-
bouwen eiste overleg met het KLOZ.
De VNZ- en KLOZ-besturen wilden het convenant van De Jong en Scheerens niet ondertekenen, maar
stemden er in januari 1989 wel op hoofdlijnen mee in. Zij waren voor het eerst sinds het einde van de
discussie rond de opheffing van de vrijwillige verzekering in 1986 weer bereid om met rond de tafel te
zitten. De organisaties besloten om op het niveau van de Dagelijks Besturen contact te blijven houden,
maar ondernamen in 1989 nog geen gezamenlijke acties.57 Het principebesluit om het beleid af te
stemmen was wel genomen. Het eerste kleine stapje tot convergentie van de belangenbehartiging bij
de stelselwijziging was gedaan.
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De grote stelselwijziging I; een evaluatie
De periode 1986-1989 was de eerste fase in de grote wijziging van het bestel van de verzekering van
de gezondheidszorg. Het was de periode van de receptie van het rapport Bereidheid tot verandering
met alle politieke en maatschappelijke discussies. Deze fase werd afgesloten met de eerste maatrege-
len voor de vorming van de basisverzekering door de convergentie van de ziekenfonds- en de ziekte-
kostenverzekering: de invoering van een nominaal deel in de ziekenfondspremie, de uitbreiding van de
AWBZ met voorzieningen uit beide verzekeringen en inschakeling van de ziektekostenverzekeraars
bij de uitvoering van de AWBZ.
De voorstellen van de commissie-Dekker werden door de VNZ en het KLOZ verschillend ontvangen.
De VNZ was op de komst van de Dekkervoorstellen voorbereid. De discussies bij de VNZ over stel-
selherziening waren na de invoering van de WTZ op 1 april 1986 niet verstomd, maar versterkt. Door
de wilde actie van de Brugnota, de daaropvolgende discussies bij het bestuur en de ziekenfondsen zelf
en de publicatie van de nota Solidariteit en doelmatigheid had het ziekenfondskamp al voor de publi-
catie van het Dekkerrapport principes als basisverzekering, marktmechanisme, nominale premies en
contractvrijheid geaccepteerd. Convergentie van de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering werd
nog uitgesloten. De VNZ keurde de voorstellen voor de uitvoering van de verzekering op het landelijk
niveau in mei 1987 af en hield zich aan het oude standpunt dat gezondheidszorg en verzekering op re-
gionale basis moesten worden afgestemd.
Het KLOZ was in oktober 1986 nog niet zo ver als de VNZ. De machtsverhoudingen tussen NPZ en
NVOZ  verlamden de meningvorming. De commerciële verzekeraars wezen in maart 1987 de basis-
verzekering af, ook al wisten zij dat er brede politieke steun voor bestond. De bovenbouwverzeke-
raarsorganisatie NPZ, die samenwerkte met de VNZ was wel voorstander. Deze druk en de politieke
realiteit dwong de NVOZ in augustus 1987 tot aarzelende acceptatie van de basisverzekering.
De wijziging van het bestel met gebruikmaking van de Dekkervoorstellen was alleen mogelijk in fases
na politieke en maatschappelijke acceptatie. De kwaliteit van de belangenbehartiging door de VNZ en
de KLOZ was essentieel voor de uitkomst van het proces en de aanvaarding door de ziekenfondsen en
de ziektekostenverzekeraars. De daarbij gebruikte middelen verschilden niet van die uit de voorgaande
periodes: interne besluitvorming, adressen aan Kamercommissies, gesprekken met de betrokken mi-
nisters en staatssecretarissen, lobbyen bij parlementariërs en maatschappelijke organisaties.
VNZ en KLOZ werkten nog niet formeel samen, hoewel tussen het management en de besturen wel
persoonlijke relaties bestonden. De NPZ werkte hierbij als schakel. Deze organisatie erkende de nood-
zaak tot eendracht bij de ziektekostenverzekeraars. De NPZ werd echter door de andere KLOZ-leden
gewantrouwd door de verwantschap met de VNZ. De relatie tussen de ziekenfondsenkoepel en de bo-
venbouworganisatie werd ideologisch en praktisch steeds sterker. VNZ en NPZ werkten vanaf  januari
1988 formeel samen bij de belangenbehartiging rond de stelselwijziging en hingen hetzelfde standpunt
aan voor de vorming van de basisverzekering. Het blok ziekenfondsen-bovenbouwen kon door zijn
kwantitatieve overwicht de hele discussie rond de stelselherziening beheersen.
VNZ en NPZ stemden in 1988 in met het regeringsbeleid voor vorming van de basisverzekering door
onder meer uitbreiding van de AWBZ, begin van de nominalisering van de ziekenfonds- en AWBZ-
premie, inkomstenbudgettering van de ziekenfondsen. De opstelling en werkwijze van de ziekenfond-
sen leek zakelijker te worden.
De KLOZ was door de dissidente houding van de NPZ vleugellam. De NVOZ, gesteund door de over-
gebleven leden FOV, VVZ, probeerden de regering zonder succes te overtuigen van het model van de
schadepolis als vormgeving voor de basisverzekering en niet de volksverzekering AWBZ. Schriftelij-
ke pogingen en mondeling overleg met kabinetsleden had geen succes. De ontwikkeling van de basis-
verzekering op AWBZ-basis ging door. De ziektekostenverzekeraars kregen door politieke steun wel
een uitgebreidere AWBZ-taak dan de regering voorhad. Dit was bedoeld om te verhinderen dat zij te
veel terrein zouden verliezen.
VNZ en KLOZ waren door de in gang gezette stelselherziening tot elkaar veroordeeld, ondanks de te-
gensputterende NVOZ. De integratie van ziektekosten- en ziekenfondsverzekering was begonnen. De
AWBZ was voor beiden een gemeenschappelijk belang geworden. KLOZ-directeur Scheerens en
VNZ-topman De Jong hadden al sinds de dagen van de kleine stelselherziening regelmatig overleg. De
ziekenfondsen streefden naar samenwerking met de bovenbouwen. VNZ- en KLOZ-bestuur besloten
in januari 1989 tot afstemming van beleid en contact op niveau van de Dagelijks Besturen. De conver-
gentie bij de belangenbehartiging van de zorgverzekering was gestart.
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