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Zorgverzekering, belangenorganisaties en overheid, 1941-1995. Conclusies

Het zorgverzekeringsbestel na het Ziekenfondsenbesluit; de ziektekostenverzekering
Het stelsel van zorgverzekeringen bleef ook na de oplegging van het Ziekenfondsenbesluit gescheiden
in de ziektekosten- en de ziekenfondsverzekering. Dit stelsel werd gekenmerkt door een steeds groter
wordende spanning tussen overheidsinvloed en sinds 1986 door de zorgverzekeraars en hun belangen-
organisaties gevoelde behoefte aan marktwerking.
De ziektekostenverzekering bestond tot in de zestiger jaren uit twee delen: de verzekering tegen zware
medische risico's en de schadeverzekering van de gezondheidszorg voor particulieren. Het belang van
de verzekering tegen zware medische risico's nam na 1941 snel af. De overheid bracht deze verstrek-
king in 1941 gedeeltelijk en in 1964 geheel onder bij de ziekenfondsverzekering. De ziektekostenver-
zekeraars namen de ziekenhuisverpleging  uit deze verzekering in hun pakketten op. Sanatoriumver-
pleging, het tweede onderdeel van deze zware risico's, werd in 1968 ondergebracht bij de AWBZ. De
ziekenhuisverplegingsverenigingen die deze verzekeringen al of niet als herverzekering boden, gingen
na 1941 achteruit en verdwenen na 1968 van het toneel. De sanatoriumverenigingen bleven langer be-
staan door hun karakter als herverzekeraars.
De ziektekostenverzekering als schadeverzekering ontwikkelde zich snel. Zij bestond in twee vormen:
de publiekrechtelijke ziektekostenverzekering voor ambtenaren en de ziektekostenverzekering, gebo-
den door verzekeraars. De publiekrechtelijke ziektekostenverzekering was gebaseerd op overheidsre-
gelgeving en bestemd voor overheidspersoneel als politie, gemeente- en provincieambtenaren. Deze
verzekering bood een verstrekkingenpakket, gelijk aan de ziekenfondsverzekering tegen inkomensaf-
hankelijke premies en eigen bijdragen.
De ziektekostenverzekering, geboden door verzekeraars, ontwikkelde zich snel, tot herprofilering ge-
dwongen door het Ziekenfondsenbesluit en begunstigd door de naoorlogse economische bloei. Deze
verzekering was gebaseerd op de polis als rechtsgrond tussen verzekerde en verzekeraar, met de ve r-
zekeraar als risicodrager. De polisvoorwaarden en tarieven waren maatschappijafhankelijk en konden
variëren door premiedifferentiatie en voorwaarden over vergoedingen, risicoselectie, uitsluiting en ei-
gen risico's. De doelgroep werd gevormd door dat deel van de bevolking, dat niet in aanmerking kwam
voor de verplichte ziekenfondsverzekering en de publiekrechtelijke verzekeringen.
Deze verzekering werd geboden door commerciële, profit-, en niet-commerciële, non-profit verzeke-
raars. De profitverzekeraars waren meestal onderdeel van grotere schadeverzekeraars, gericht op
winst. De non-profitverzekering werd geboden door bovenbouwverzekeraars, na 1946 vooral door de
Maatschappijfondsbesturen opgericht voor hun verzekerden die boven de ziekenfondsgrens kwamen
en door onderlinge verzekeringsmaatschappijen, die soms hun wortels hadden in de oude ziekenhuis-
verplegingsverenigingsbranche. De non-profitverzekeraars, vooral de bovenbouwen, bleken al snel
grote concurrenten van de commerciële verzekeraars en beheersten het grootste deel van de markt.
Hun uitgangspositie was gunstig door hun relatie met de ziekenfondsen voor het verzekerdenpotentieel
en lage beheerskosten. De concurrentie tussen profit- en non-profitverzekeraars had commerciële en
ideologische oorzaken.
De ziektekostenverzekering was een marktprodukt. Voor de profit- en de non-profitverzekeraars was
de continuïteit van de onderneming primaire voorwaarde, waaraan alleen kon worden voldaan door
een gezond evenwicht tussen schade en premie: het equivalentieprincipe. Deze equivalentie werd
echter gekoppeld aan een sociaal karakter. De profitverzekeraars introduceerden in 1957 de ANPZ-
polis met sociaal aantrekkelijke voorwaarden. Herverzekering en pooling maakte het voor de boven-
bouwverzekeraars vanaf 1955 en voor de commerciële verzekeraars vanaf 1967 mogelijk om slechte
risico's een polis te bieden. De profitverzekeraars reageerden als sociale, commercieel denkende part-
ners op verlies van verzekerden, aangespoord door de publiekrechtelijke regelingen en de wettelijke
regeling van de verzekering van zware medische risico's.

Het zorgverzekeringsbestel na het Ziekenfondsenbesluit; de ziekenfondsverzekering
De ziekenfondsverzekering bleef van de invoering van het Ziekenfondsenbesluit op 1 november 1941
tot het van kracht worden van de WTZ op 1 april 1986 in essentie onveranderd. Zij bestond uit de ver-
plichte, de vrijwillige en sinds 1957 ook nog uit de bejaardenverzekering. Deze werden gecomple-
menteerd met aanvullende verzekeringen. Dit bestel kreeg in 1964 wettelijke grondslag door de codi-
ficatie van het Ziekenfondsenbesluit, de Uitvoeringsbesluiten en alle andere gerelateerde wetten en
maatregelen in de Ziekenfondswet.
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Iedere verzekering had haar eigen kenmerken. Inkomensgrenzen, de loongrens voor de verplichte ver-
zekering voor de Ziektewet en wettelijk vastgelegde doelgroepen waren bepalend voor het recht op de
soort verzekering. De premiesystemen verschilden: de nominale inkomensafhankelijke premie voor de
bejaardenverzekering, de nominale premie voor de vrijwillige verzekering en de procentuele inko-
mensafhankelijke premie voor de verplichte verzekering. De verstrekkingen waren voor alle verzeke-
ringen gelijk.
De continuïteit met het bestel van voor het Ziekenfondsenbesluit was groot. De ziekenfondsen werden
bij de ontwikkeling van de Uitvoeringsbesluiten betrokken. De verplichte verzekering en de bejaar-
denverzekering waren nieuw, maar de oude vrijwillige verzekering werd onder het Ziekenfondsenbe-
sluit voortgezet voor degenen, die geen recht hadden op de verplichte verzekering. De ziekenfondsen
behielden hun status als verzekeringsorganen, maar nu in publiekrechtelijke vorm en onder over-
heidstoezicht. Zij behielden hun autonomie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ver-
plichte verzekering en de aanvullende verzekeringen, met alle voor- en nadelen van dien.
De relatie tussen de ziekenfondsen en de zorgaanbieders bleef gebaseerd op het voor 1941 ontwikkel-
de contractstelsel met vrije artsenkeuze en collectieve deelname. Dit werd overgenomen in het Zieken-
fondsenbesluit en de Uitvoeringsbesluiten en na 1946 omgezet in een stelsel van landelijke overeen-
komsten tussen de belangenorganisaties van de zorgaanbieders en de ziekenfondsen. De spil van dit
systeem was tot 1992 de contracteerplicht van zorgaanbieders door de ziekenfondsen in hun werkge-
bied als vertaling van de vrije artsenkeuze en het collectieve karakter van vóór het Ziekenfondsenbe-
sluit.
De zwakte in dit bestel werd gevormd door de eisen die door de equivalentie aan schadelast en pre-
miedruk werden gesteld aan de bejaarden- en de vrijwillige verzekering. Dit waren echter geen markt-
verzekeringen zoals de ziektekostenverzekering, maar verzekeringen met een sociaal karakter waar-
voor solidariteit en toegankelijkheid de belangrijkste eisen waren. De schadelasten voor deze
verzekeringen waren hoog en de verhouding tussen goede en slechte risico's werd steeds onevenwich-
tiger, doordat de goede risico's gebruik maakten van goedkopere ziektekostenverzekeringen of werden
overgeschreven naar de verplichte verzekering en de publiekrechtelijke verzekeringen. Hierdoor
dreigden de nominale premies te moeten worden verhoogd tot sociaal onaanvaardbare niveaus, tenzij
de overheid bijdroeg met grote subsidies. Het regeringsbeleid was in de tachtiger jaren afgestemd op
opheffing van het begrotingstekort, waardoor bezuinigingen en afbouw van subsidies prioriteit had-
den. De ziekenfondsen stonden onder grote druk door hun financiële en sociale verantwoordelijkheden
en konden alleen door verevening het bestel ternauwernood draaiende houden.
De oplossing van deze problemen werd door de overheid in 1986 als WTZ doorgevoerd: de opheffing
van deze verzekeringen, de verdeling van de verzekerden over de ziektekosten en de verplichte verze-
kering, het brengen van de ziektekostenverzekeraars onder wettelijke regelgeving om deze nieuwe
groepen verzekerden te beschermen en financiering van deze verdeling door wettelijke toeslagen op de
particuliere polissen.
De ziekenfondsen verloren met de afschaffing van de vrijwillige verzekering en de daarbij horende fi-
nanciële verantwoordelijkheid en vrijheid voor uitvoering het laatste grote deel van hun identiteit en
zelfstandigheid als private organen. De belangrijkste praktische prikkel om zich in te spannen voor
kostenbeheersing in de gezondheidszorg verdween. Alleen hun vrijheid bij de kleinschalige aanvul-
lende verzekeringen bleef over.

Het zorgverzekeringsbestel na het Ziekenfondsenbesluit; de AWBZ
De ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering werden in 1968 aangevuld door de wettelij-
ke regeling van de zware medische risico's in de AWBZ. De verzekering van de gezondheidszorg ga-
randeerde door deze drie componenten volledige toegankelijkheid tot gezondheidszorg.
De AWBZ betekende voor de ziekenfondsen verhoging van status, invloed en werkgelegenheid door
hun rol als Verbindingskantoor. De ziektekostenverzekeraars werden in het kader van de grote stelsel-
herziening in 1989 bij de uitvoering van de AWBZ betrokken.

Het zorgverzekeringsbestel na het Ziekenfondsenbesluit; de zorgverzekering na 1986
Het zorgverzekeringsbestel kan worden gezien als een bereikt bestel en een gewenst bestel. Het be-
reikte bestel bestaat uit de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekeringen, zoals deze zich sinds het be-
gin van de stelselherziening in 1986 hebben ontwikkeld en in 1988 door de regering onder de noemer
zorgverzekering zijn gebracht.
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Het schot tussen de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering werd in 1986 door de WTZ versterkt.
De last van equivalentieprincipe werd door de opheffing van de vrijwillige verzekering en de bejaar-
denverzekering van de ziekenfondsverzekering afgenomen. De ziekenfondsen verloren hun laatste
budgettaire verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd werden in 1986 door de commissie-Dekker juist
voorstellen ontwikkeld om de ziektekosten- en de ziekenfondsverzekering in één basisverzekering te
integreren.
Het idee van de basisverzekering was niet nieuw. Het werd na de oorlog onder andere voorgesteld
door de Federatie VMZ en CBOZ en als politieke bal opgegooid in 1966 door minister Veldkamp, in
1974 en 1982 door de staatssecretarissen Hendriks en Van der Reijden.
Bij de ontwikkeling van het stelsel volgens de Dekkervoorstellen zouden de ziektekostenverzekeraars
een groot deel van hun private karakter verliezen en met de ziekenfondsen onder hetzelfde overheids-
regime komen te staan. De ziekenfondsen zouden bij de voorgestelde marktwerking met contracteer-
vrijheid, budgettering en vrijheid van werkgebied weer aan zelfstandigheid herwinnen. De uitwerking
van de voorstellen van de commissie-Dekker was een proces dat in 1992 tot stilstand kwam. Het on-
derscheid in de zorgverzekering tussen de ziekenfonds- en de ziektekostenverzekering, aangebracht
door de loongrens, bleef bestaan.
De ziektekostenverzekering behield haar karakter als schadeverzekering. De taken en verstrekkingen-
pakketten van de ziektekostenverzekeraars waren door het gebruik van de AWBZ als carrier voor de
basisverzekering wel aangepast.
De ziekenfondsverzekering bleef bestaan uit de verplichte verzekering en aanvullende verzekeringen.
De aanvullende verzekeringen werden steeds belangrijker doordat verstrekkingen uit de verplichte
verzekeringen werden verminderd en door de ziekenfondsen naar de aanvullende verzekeringen wer-
den overgebracht. Het karakter van de verplichte verzekering werd minder strikt onder invloed van de
invulling van de gewenste marktwerking met opheffing van de contracteerplicht voor de eerste lijn,
beperkte keuzevrijheid voor de verzekerdenbeperkte budgettering van de exploitatie van de verplichte
verzekering en opheffing van de werkgebieden. De ziekenfondspremie werd gesplitst in het oude pro-
centuele inkomensafhankelijke deel en een nominaal deel, vast te stellen door de ziekenfondsen zelf.
De convergentie van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering naar de basisverzekering was het
gewenste einddoel van de stelselherziening. Deze basisverzekering werd echter niet gerealiseerd we-
gens de verzanding van het Plan Simons door tactische missers, politieke tegenstand en maatschappe-
lijke afkeuring. De convergentie kreeg als het bereikte bestel op twee manieren vorm:
• de gerealiseerde zorgverzekering door de veranderingen in de beide verzekeringen vormde een

raamwerk voor verdere uitwerking van de basisverzekering. Het AWBZ-traject was mislukt, maar
de oude Dubbel-Dekkervariant bood door gescheiden aanpassingen van de ziektekosten- en zie-
kenfondsverzekering voldoende mogelijkheden.

• door de samenwerking van ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars, al of niet gesteund door
verzekeringsmaatschappijen, en hun belangenorganisaties. De integratie van de belangenbeharti-
ging van beide soorten zorgverzekering in de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland was
hierbij een eindpunt.

Belangenorganisaties sinds het Ziekenfondsenbesluit
De belangenbehartiging bij de verzekering van de gezondheidszorg verliep tot 1995 langs gescheiden
lijnen: voor de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars.
De belangenbehartiging voor de ziekenfondsen werd na 1940 voortgezet op grond van ideologie en
categorie. Het ideologische element werd ingebracht door de verzuilde onderlinge Bond van R.K.-
Ziekenfondsen, de algemeen onderlinge CBZ, later CBOZ, de Stichting of Federatie VMZ als repre-
sentant van het Maatschappijfondsenmodel en de SAZ voor fondsen die het Maatschappijfondsenmo-
del combineerden met levensbeschouwelijkheid. De categorale organisaties waren de NBZ voor de di-
rectiefondsen en de OAZ voor algemene fondsen, die zich niet bij andere organisaties aansloten. Het
OOZ behartigde de belangen van de categorie ondernemingsfondsen, maar verhief de achtergrond en
werkzaamheid van deze fondsen tot ideologie.
Twee belangenorganisaties voor de ziektekostenverzekering waren categoraal: de NVOZ voor de
commerciële verzekeraars en de PCvO en later de NPZ voor de bovenbouwen van de fondsen van de
Federatie VMZ als non-profitverzekeraars. De belangenbehartigers voor de ziektekostenverzekeraars,
werkzaam op basis van de onderlinge ideologie, waren de FVVZ voor de oude ziekenhuisverplegings-
verenigingen en het NeZiFo en de FOB voor de andere onderlinge verzekeraars. Deze twee organisa-
ties kregen als rechtsopvolgers de VVZ en FOZ, later FOV.
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Centralisatie was de rode draad bij de ontwikkeling van deze organisaties. De ziekenfondsorganisaties
organiseerden hun gezamenlijke belangenbehartiging steeds strakker in de samenwerkingsorganen
COZ en GOZ en de fusieorganisatie VNZ. De gemeenschappelijke belangenbehartiging van de ziekte-
kostenorganisaties was niet zover ontwikkeld dat er een fusie tot stand kwam, maar werd wel meer ge-
centraliseerd: eerst in de Kontaktkommissie van Organisaties van Landelijke Ziektekostenverzeke-
raars, later in het Kontaktorgaan van Organisaties van Landelijke Ziektekostenverzekeraars.
Emancipatie maakte centralisatie mogelijk. De emancipatie van de fondsen van de Federatie VMZ
door de ontkoppeling van de KNMG betekende het einde van de door de artsenorganisatie gevoerde
machtspolitiek, waardoor de CBOZ en de Federatie VMZ als grootste koepelorganisaties vanaf 1954
in staat waren tot voortdurende samenwerking. De andere ziekenfondsorganisaties sloten zich bij deze
samenwerking aan. De samenwerking, centralisatie en fusie van katholieke en algemene onderlinge
fondsen met Federatiefondsen, de ontzuiling, de druk van politiek en maatschappij en de ervaringen
met het COZ en het GOZ toonden aan dat de belangenbehartiging van de ziekenfondsverzekering vol-
gens de categorale en ideologische lijnen van CBOZ, Bond van R.K.-Ziekenfondsen, Federatie VMZ
en de andere organisaties na 1970 geen bestaansrecht meer had. De fusie tot de VNZ in 1976 was een
gevolg van emancipatie en centralisatie.
De emancipatie van de ziektekostenorganisaties werd duidelijk door de erkenning van de KLOZ en
later het KLOZ als gesprekspartner door de politiek en de andere belangenorganisaties uit de gezond-
heidszorg. Het KLOZ werd na de oprichting in 1962 bij het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven door
deze organisaties als partner betrokken. De politiek accepteerde de KLOZ vanaf de ontwikkelingen
rond de wettelijke regeling van zware medische risico's tot AWBZ en de beperkte volksverzekering
van Veldkamp als centraal belangenorgaan voor de ziektekostenverzekering. De noodzaak tot verster-
king van deze centrale belangenbehartiging werd groter door de bindende bevoegdheden die de KLOZ
kreeg op grond van de Wet Tarieven Gezondheidszorg en doordat de ministeries van Economische
Zaken en Volksgezondheid de ziektekostenverzekeraars als partners beschouwden voor de afstemming
van het regeringsbeleid.
Geformaliseerde samenwerking tussen de, later het KLOZ en het GOZ, later de VNZ, was pas voor
het eerst mogelijk in 1983 ondanks veel overeenkomsten. Tussen ziekenfondsorganisaties en KLOZ
bestond een relatie, doordat vertegenwoordigers van de ziekenfondsen als vertegenwoordigers van de
PCvO, later NPZ, deelnamen aan het KLOZ-overleg. De belangenorganisaties van de ziekenfondsen
en de ziektekostenverzekeraars hadden al in de zestiger jaren een gemeenschappelijke doelstelling: een
zo goed mogelijke regeling van de verzekering van de gezondheidszorg. Zij hadden vaak gemeen-
schappelijke problemen, zoals bij de regeling van de ambtenarenverzekeringen en de verzekering te-
gen zware medische risico's en gebruikten bij hun belangenbehartiging dezelfde middelen: lobbyen en
gebruik van hun netwerk, deelname aan overlegcommissies en berichtgeving naar de pers.
Toch waren zij lang niet in staat tot samenwerking. De ziekenfondsvertegenwoordigers in het KLOZ-
overleg pleitten lang voor samenwerking met hun ziekenfondsorganisaties en vonden in de/het KLOZ
vaak wel gehoor, maar bij het ziekenfondsoverleg niet. De ziekenfondsorganisaties vreesden concur-
rentie voor hun vrijwillige verzekering, keerden zich tegen de ziektekostenverzekeraars als winstbeo-
gende instellingen en waren lang bang dat de samenwerking met de/het KLOZ de ziekenfondsen bij de
overheid verdacht zou maken en hun positie zou verzwakken.
De factoren die samenwerking en fusie tot ZN vanaf 1989 mogelijk maakten waren de ontwikkeling
van het zorgverzekeringsbestel volgens de grote stelselherziening, de persoonlijke verhoudingen tus-
sen de bestuurders, directeuren en secretarissen van de belangenorganisaties, de machtsverhoudingen
in het KLOZ tussen commerciële, onderlinge en non-profitverzekeraars, de relatie tussen VNZ en
NPZ, de verzakelijking en reorganisaties bij de VNZ en de veranderingen bij de ziekenfondsen en de
ziektekostenverzekeraars zelf door schaalvergroting, concentratie, samenwerking en fusies.

Belangenorganisaties, overheid en belangenbehartiging
De belangrijkste aanleiding voor de veranderingen in de belangenbehartiging in deze periode was de
toenemende invloed van de overheid. Het labiele machtsevenwicht dat de invloed van de overheid en
de mogelijkheden tot wetgeving voor 1940 beperkt had werd in de periode 1940-1941 doorbroken
door de bijzondere tijdsomstandigheden, met samenwerking tussen de belangenorganisaties van zie-
kenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen, de liquidatie van de artsenkoepel NMG en de op-
legging en acceptatie van het Ziekenfondsenbesluit. Het afdekken van de belangenbehartiging voor
alle groepen ziekenfondsen was noodzakelijk en werd ook zo gevoeld, mede door het aandringen en
de steun van Van den Berg als directeur-generaal van Volksgezondheid. Het Ziekenfondsenbesluit
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legde voor de komende decennia de rol van de overheid als regelgever en toezichthouder op het zie-
kenfondswezen vast.
De manier waarop de overheid, vertegenwoordigd door de ministers en staatssecretarissen van Volks-
gezondheid, deze rol vorm wist te geven hing af van de inzichten, strategische en tactische bekwaam-
heden, kennis en persoonlijkheid van de betrokken bewindslieden, de economische situatie en het be-
grotingstekort, de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het tegenspel door de maatschappelijke
belangenorganisaties van onder andere zorgaanbieders, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars,
werknemers- en werkgeversorganisaties.
De interactie tussen Van den Berg, Van der Does, de ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsorganisa-
ties en het Medisch Contact was bepalend voor het behoud van de ziekenfondsen tijdens de bezetting.
De Ziekenfondswet werd in 1966 geaccepteerd door alle betrokken partijen als codificatie van de be-
staande situatie en regelgeving na het steekspel, de onderhandelingen en de belangenbehartiging door
en tussen minister Veldkamp, de ziekenfondsorganisaties van het GOZ in samenwerking met de Bond
van R.K.-Ziekenfondsen. de vakbeweging en de medewerkersorganisaties. De wettelijke regeling van
de ambtenarenverzekering werd in de periode 1962-1968 geblokkeerd door de ziekenfonds- en ziekte-
kostenorganisaties, ambtenarencomités en organisaties van boeren en middenstanders. De ontwikke-
ling van de AWBZ via de Algemene Wet Ziektekosten en de beperkte volksverzekering werd bepaald
door de belangenbehartiging door de KLOZ en het GOZ.
De uitkomst van de kleine en grote stelselherziening voor de ziekenfondsen en ziektekostenverzeke-
raars was sterk afhankelijk van de kwaliteit van de belangenbehartiging door hun centrale organisaties
VNZ en KLOZ. De afschaffing van de vrijwillige en de bejaardenverzekering en de invoering van de
WTZ in 1986 met winst voor de KLOZ en verlies op punten voor de VNZ was het gevolg van de poli-
tieke behendigheid van staatssecretaris Van der Reijden en zijn ambtenaren, het strategisch en tactisch
manoeuvreren van de KLOZ- en VNZ-bestuurders, van de machtsverhoudingen in het KLOZ tussen
de commerciële verzekeraars als NVOZ-leden en de bovenbouwverzekeraars van de NPZ, gesteund
door de VNZ.
Het aanzien van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering als zorgverzekering na de laatste grote
wijzigingen in 1992 was de uitkomst van de politieke en maatschappelijke discussies, plannenmakerij-
en, wetsvoorstellen en -uitvoeringen, de rol van de staatssecretarissen Dees en Simons en de invloed
van de belangenbehartiging door de KLOZ en de VNZ en alle andere betrokken organisaties. De steun
van het blok VNZ/NPZ voor de vorming van de basisverzekering via het AWBZ-traject garandeerde
draagvlak van het regeringsbeleid onder de ziekenfondsen en de non-profitverzekeraars en dwong de
commerciële verzekeraars tot de aarzelende acceptatie van deze verzekering, ook al bleven zij tegen-
stander van de gevolgde methode. Het intrekken van deze steun was een van de belangrijkste oorzaken
van het einde van het Plan Simons.

Conclusie
De ontwikkeling van het bestel van de verzekering van de gezondheidszorg, de zorgverzekering, is
sinds 1940 afhankelijk geweest van de kwaliteit van de belangenbehartiging door de koepelorganisa-
ties van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, de politieke behendigheid en inzichten van de be-
trokken bewindslieden, de economische omstandigheden, de ontwikkeling van de gezondheidszorg en
de acties van andere, bij de gezondheidszorg betrokken organisaties.
De machtsverhoudingen in en tussen de ziekenfonds- en ziektekostenorganisaties, de kwaliteiten en
opstelling van de bestuurders, directies en secretarissen, de interactie tussen de leden en hun belangen-
organisaties en de invulling van de centralisatietendens zijn de bepalende factoren voor de kwaliteit
van de belangenbehartiging tegenover overheid en maatschappij en de invloed die deze belangenorga-
nisaties op de invulling van de zorgverzekering konden uitoefenen.


