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3.2 Trends en ontwikkelingen

De omgeving van de zorgverzekeraars is sinds 1995 wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen als deregu-
lering, samenwerking met ziekteverzuim- en inkomensverzekeraars als gevolg van het privatiseren van
de sociale zekerheid, de invloed van de Europese eenwording, de invoering van de nieuwe Mededin-
gingswet en het kritischer worden van de consument hebben de zorgverzekeraars voor nieuwe uitda-
gingen gesteld. Zorgverzekeraars Nederland bood en biedt haar leden steun. In deze paragraaf worden
de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.

Politieke ontwikkelingen  en paars zorgbeleid, 1994-2000
De verkiezingen van 3 mei 1994 leverden fors verlies op voor de regerende coalitiepartijen CDA en de
PvdA. De oppositiepartijen VVD en D66 boekten winst. Na moeizame onderhandelingen kwam in
september 1994 een D66-PvdA-VVD-kabinet tot stand. Het eerste paarse kabinet onder aanvoering
van premier W. Kok trad aan. De christen-democraten waren voor de eerste maal sinds de Tweede
Wereldoorlog tot de oppositie veroordeeld. De portefeuille van Volksgezondheid werd opgewaardeerd
tot de verantwoordelijkheid van een minister in plaats van een staatssecretaris: minister E. Borst-
Eilers. Zij had als vice-voorzitter van de Gezondheidsraad en oud-medisch directeur van het Acade-
misch Ziekenhuis Utrecht een respectabele naam in de gezondheidszorg opgebouwd.
Bij de verkiezingen van 1998 leed D66 flink verlies. Desondanks werd er een tweede paarse kabinet
gevormd, met opnieuw Kok als minister-president.
De regeerakkoorden van 1994 en van 1998 kenmerkten zich door rust en continuïteit bij het zorgver-
zekeringsstelsel. De regering constateerde in het Regeerakkoord van 1994 dat het stelsel van zorgver-
zekeringen op zich goed functioneerde en in vergelijking met andere landen niet duur was. Structurele
veranderingen waren niet nodig. Er was hooguit behoefte aan enige aanpassingen van het bestaande
stelsel en die dienden weloverwogen, stap-voor-stap doorgevoerd te worden. Het Regeerakkoord van
1998 borduurde op deze beleidskeuze voort. Er werd wel een onderzoek aangekondigd naar de houd-
baarheid van het stelsel op de langere termijn. Een basisverzekering behoorde tot de mogelijkheden.

Het drie-compartimentenstelsel
Het zorgverzekeringsbestel wordt sinds 1994 gedefinieerd als drie-compartimentenstelsel.1 Een mix
van aanbodsturing en vraagsturing weerspiegelt de mengeling van oud en nieuw zorgbeleid.
Het eerste compartiment dekt de langdurige en individueel moeilijk te verzekeren zorg als verpleging
en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. De financiering is geregeld via de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Het tweede compartiment bevat de reguliere, curatieve zorg zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, pa-
ramedische zorg, farmacie en hulpmiddelen. Deze zorg is gefinancierd via de ziekenfondsverzekering,
de ziektekostenverzekering en de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeringen. In het derde comparti-
ment is de aanvullende zorg ondergebracht. Deze wordt door eigen betalingen gefinancierd.
Voor elk compartiment geldt een apart model van sturing. Het eerste compartiment kent een volledige
aanbodregulering. De overheid stelt het macro-budget, de AWBZ-premie en -aanspraken, de capaciteit
en de prijs van voorzieningen vast. De zorgverzekeraar fungeert als uitvoerder van de AWBZ.
Op het tweede compartiment is het model van vraagregulering van toepassing. De overheid stelt de
kaders vast, dat wil zeggen het macro-budget en de aanspraken. De zorgverzekeraars en zorgaanbie-
ders dienen met elkaar afspraken te maken over de hoeveelheid, prijs en kwaliteit van zorg. Het bud-
getteringssysteem voor ziekenfondsen wordt verder ingevoerd en de regering streeft een integratie van
de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering na door middel van een convergentiewet.
Voor het derde compartiment bestaat geen overheidsregelgeving. De zorgverzekeraars en de zorgaan-
bieders zijn vrij in het aanbieden van zorg en zorgverzekeringen.
Als onderdeel van het macro-economische beleid besloot de regering over de periode 1994-1998 de
jaarlijkse groei van de zorguitgaven te binden aan een groei van 1,3%. Het tweede kabinet-Kok ver-
ruimde vanaf 1998 het jaarlijkse groeipercentage naar 2,3%. Zorgverzekeraars Nederland stemde in
met de politieke keuzes van het kabinet. Zo’n keuze doet recht aan de specifieke verzekeringstechni-
sche en zorginhoudelijke kenmerken van de verschillende sectoren volgens voorzittter Wiegel in
1995. 2

Maatregelen van minister Borst
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Minister Borst nam diverse maatregelen op het terrein van de zorgverzekeringen. Sommige daarvan
bleken niet onomstreden. Met ingang van 1 januari 1995 werden alle tandheelkundige verstrekkingen
overgeheveld van het tweede naar het derde compartiment, met uitzondering van de periodieke con-
trole en tandsteenbehandeling. Na veel protesten werd onder druk van de Tweede Kamer de vergoe-
ding voor tandheelkundige prothesen weer door volgens de Ziekenfondswet vergoed.
Per 1 januari 1996 werden aanspraken, onder andere op geneesmiddelen, verschoven van het eerste
naar het tweede compartiment. Hiermee werd de maatregel van staatssecretaris Simons uit 1992, het
vergoeden van farmaceutische hulp via de AWBZ, weer ongedaan gemaakt. De aanspraken op fysio-
therapie werden beperkt. Alleen de eerste negen behandelingen, eventueel aangevuld met negen be-
handelingen oefentherapie, vielen nog onder de dekking van ziekenfonds- en ziektekostenverzekering.
Voor overige behandelingen kon men zich aanvullend bijverzekeren.
In 1997 voerde het kabinet een verplichte eigen bijdrage voor alle ziekenfondsverzekerden in, ondanks
flinke tegenstand van patiëntenorganisaties en van Zorgverzekeraars Nederland. De maatregel was een
typisch politiek compromis tussen VVD en PvdA. Hij was complex van karakter, voor zorgverzeke-
raars moeilijk uit te voeren en aan de verzekerden lastig uit te leggen.
De oorspronkelijke bedoeling, een eigen risico van tweehonderd gulden, bleek politiek onhaalbaar en
het bedrag werd bijgesteld. Iedere verzekerde moest twintig procent van elke rekening voor verleende
zorg zelf betalen, de huisarts uitgezonderd. De zorgverzekeraar inde het remgeld . In totaal mochten de
eigen bijdragen het bedrag van 200 gulden niet te boven gaan.  Vier keer per jaar moesten de zorgver-
zekeraars hun verzekerden een rekeningoverzicht sturen.
De regeling heeft niet lang standgehouden. In juli 1998, tijdens de formatie van het tweede paarse ka-
binet, werd hij afgeschaft.

Synergie van sociale zekerheid en zorg
De kabinetten Lubbers-II en -III hadden zich niet beperkt tot stelselwijzigingen voor de gezondheids-
zorg, maar hebben zich ook bezig gehouden met hervorming van de sociale zekerheid. 3 Het beroep op
de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen was zo sterk gestegen dat het systeem onhoudbaar en
onbetaalbaar leek te worden. De Tweede Kamer hanteerde in 1992 en 1993 zelfs het wapen van de
parlementaire enquete om greep te krijgen op de sociale zekerheid: de commissie Buurmeijer deed
uitgebreid onderzoek naar de werknemersverzekeringen WW, WAO en de Ziektewet.4 Herziening en
privatisering van de Ziektewet en de WAO, met als voornaamste doelstelling het terugdringen van het
aantal arbeidsongeschikten, werd als oplossing gezien en gebruikt.
Vanaf 1992 werd een serie wetten gerealiseerd. Deze had als belangrijkste kenmerk het versoberen
van de aanspraken van werknemers op regelingen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en een
sterker wordende nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers hiervoor. Voorbeelden van
deze wetten zijn:
• de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en wijziging Arbeidsomstandigheden, TZ/Arbo
• de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheids Volume, TAV
• de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen, TBA
• de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte, WULBZ
De privatisering in de sociale zekerheid, met de daarbij samenhangende verkleining van het vangnet
van de publieke sector, had tot gevolg dat werkgevers en werknemers steeds grotere risico's liepen. Dit
had voor- en nadelen: werkgevers kregen wel meer aandacht voor de gezondheid van werknemers,
maar zouden op basis van een inschatting van de ziekterisico's ook een strenger selectie- en uitstoot-
beleid kunnen voeren.5 De drang van werkgevers om invloed uit te oefenen op de persoonlijke le-
venswijze van hun werknemers zou groter kunnen worden. De vraag was hoe de overheid kon bevor-
deren dat de privatisering van de sociale zekerheid een positieve uitwerking had op de
volksgezondheid en de gezondheidszorg, zonder dat ongewenste neveneffecten met betrekking tot de
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en van de gezondheidszorg optraden.
Dit bleek lastig. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, RVZ, constateerde in 1996 dat bij belang-
rijke sociaal-economische beleidsbeslissingen onvoldoende rekening gehouden werd met de volksge-
zondheid en de gevolgen voor de gezondheidszorg. 6 De Raad noemde daarvoor als voorbeelden de
TZ/Arbo en de WULBZ. De herijking van de verzorgingsstaat werd te sterk bepaald door sociaal-
economische belangen en argumenten. Daarbij werd uit het oog verloren dat de inrichting van de ver-
zorgingsstaat grote invloed had op de volksgezondheid en de vraag naar gezondheidszorg, terwijl een
goede gezondheidszorg het beroep op de sociale verzekeringen kon verminderen.
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Toch viel dit wel mee. De hervorming van de sociale zekerheid had niet alleen effect door het terug-
dringen van het ziekteverzuim en het aantal beroepen op de WAO, maar dwong ook het maatschappe-
lijk veld tot een grotere rol bij de invulling van de volksgezondheid en de zorg.
Werkgevers waren verplicht zich aan te sluiten bij arbodiensten en toonden zich aktiever betrokken bij
de gezondheidszorg van hun werknemers. Werknemers gingen zorgvuldiger om met verzuim en leken
bij sollicitaties kritischer bij het geven van openheid over hun medisch verleden. 7 De maatregelen
speelden steeds meer een rol bij de CAO-onderhandelingen en bij bedrijfsgewijze onderhandelingen
over collectieve ziektekostenverzekeringen. Werkgevers, verzekeraars, arbodiensten en hulpverleners
gingen samenwerkingsverbanden aan.8 Bemiddeling bij de snelheid van geneeskundige behandeling
en het regelen van geneeskundige zorg werd steeds gewoner. Een onderneming als AKZO was betrok-
ken bij de inrichting van een eigen bedrijvenpolikliniek in Arnhem. Werkgevers sloten contracten af
met verzekeraars en arbodiensten, al of niet inclusief arrangementen voor snelle hulp. Sommigen
maakten gebruik van aanbiedingen van individuele hulpverleners tot het verlenen van snelle hulp.
De traditionele schotten tussen zorg en sociale zekerheid en tussen publiekrechtelijke en privaatrech-
telijke organisaties zijn doorbroken. Op het snijvlak van zorg, ziekteverzuimpreventie en arbeidsonge-
schiktheidsbestrijding was en is er sprake van synergie om de schadelast te beperken. De maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de samenwerkende publieke en private partners stond en staat
voorop. De uitvoerders in de zorg en de sociale zekerheid kregen ook gezamenlijk te maken met de
manier, waarop de overheid aan de marktwerking vorm en inhoud gaf en nog steeds geeft.
Marktpartijen zijn klantgedreven en de koppeling van zorg en sociale zekerheid is daarbij een voor-
deel. Door de verbinding van de deskundigheid van zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars en uit-
voeringsinstellingen kan synergie tussen zorg en sociale zekerheid worden bereikt. Bij een goede af-
stemming is door deze convergentie kostenbesparing mogelijk, zonder dat een scheiding in de zorg
voor werkenden en niet-werkenden hoeft te ontstaan. Integendeel: Door het openen van een extra kas-
sa komt iedereen sneller aan de beurt. Met ongelijkheid in de zorg is op den duur iedereen beter af!9

Maar daarvoor was en is verdere aanpassing van de structuren in de zorg en de sociale zekerheid wel
nodig.

Zorgverzekeraars en het Europese bestel
De nationale wet- en regelgeving voor de verzekering van de gezondheidszorg wordt steeds meer be-
invloed door de Europese wet- en regelgeving.10 Deze vloeit voort uit het EEG-verdrag met de bijbe-
horende richtlijnen en verordeningen en volgt uit normverdragen van de Raad van Europa en de Inter-
nationale arbeidsorganisatie, ILO. Regelgeving met betrekking tot mededinging, vrij verkeer van
personen, goederen en diensten, aanbestedingen en voor privacy zijn algemene elementen die het
zorgbestel beïnvloeden. Bepalingen op het gebied van sociaal beleid, sociale zekerheidsverordeningen
en richtlijnen inzake het schadeverzekeringsbedrijf gelden meer specifiek voor de zorgverzekeraars-
branche.
Het internationale recht tast de kern van het Nederlandse zorgbestel niet aan, maar dwingt wel tot bij-
stelling. De bepalingen uit de Mededingingswet en hun invloed op de inrichting van de zorgverzeke-
ring vormden en vormen een bron van discussie.
Op de zorgaanbieders zijn regels voor het vrije verkeer van diensten van toepassing. De Europese lid-
staten zijn vrij in het inrichten van hun stelsels voor sociale zekerheid, mits zij het gemeenschapsrecht
eerbiedigen, waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten. De hulpverlening door de arts aan
de ziekenfondsverzekerde kan door de adviezen van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof in
de zaken Smits en Peerbooms niet gezien worden als dienst omdat de verzekerde de hulp niet betaalt,
terwijl betaling essentieel onderdeel is van de definitie van dienstverlening. 11 De definitieve uitspraak
van het Hof zal hier klaarheid in moeten brengen.
De zaken Smits en Peerbooms zijn een vervolg op eerdere uitspraken van het Europese Hof in de za-
ken Kohll en Decker. De kern van de Kohll- en Deckerarresten werd gevormd door het punt dat het
Luxemburgse ziekenfonds zorg moest vergoeden, die zonder toestemming in België en Duitsland was
verleend. Het ging om een bril en orthodontische behandeling. 12 Deze relatief kleine kwesties veroor-
zaakten in de lidstaten nogal wat deining omdat het leek alsof gezondheidszorg als dienst in de Euro-
pese Unie volledig vrijgegeven moest worden, met alle consequenties voor de sociale zekerheidsstel-
sels van dien.
Zorgverzekeraars Nederland, gesteund door de Ziekenfondsraad en het ministerie van VWS, oordeelde
dat de gevolgen van de oordelen van het Europese Hof inzake de Kohll- en Deckerprocedures niet van
toepassing waren en nog steeds niet zijn op het Nederlandse naturasysteem.13 Het Nederlandse sys-
teem dekt geen rechten op vergoedingen maar zorg in natura, verstrekt door gecontracteerde aanbie-
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ders. Men kan niet zonder voorafgaande toestemming van zijn ziekenfonds zorg halen bij niet-
gecontracteerde zorgaanbieders in Nederland of daar buiten.
Het debat over de toepassing van de Europaregels kreeg een politieke lading toen de wachtlijsten hoog
op de politieke en maatschappelijke discussielijsten kwamen te staan. Waar voorheen het contracteren
van zorgaanbieders in het buitenland nog al eens op discutabele gronden werd gezien als strijdig met
de Nederlandse Ziekenfondswet, werd nu het sluiten van contracten met zorgaanbieders op Europees
niveau gestimuleerd, ook door de overheid. 14

De zorgverzekeraar behoeft zich dus niet meer te beperken tot het contracteren van een Nederlandse
zorgaanbieder. The Dutch system is door de mengeling van ziekenfonds- en ziektekostenverzekering
kwetsbaar voor Europese ontwikkelingen. 15 In een poging om het stelsel te beschermen tegen de Eu-
ropese regelgeving wordt geprobeerd om het grensoverschrijdend zorgverkeer beter te regelen volgens
de ervaring, opgedaan met experimenten in het Euregiogebied. Het succes zal nog moeten blijken.
De particuliere ziektekostenverzekeraars hebben bij de uitvoering van de zorgverzekering te maken
met de Europese schaderichtlijnen. Volgens deze regelgeving mogen er door de overheid voorwaarden
worden gesteld aan een particuliere verzekering die de door het wettelijk stelsel van sociale zekerheid
geboden risico's geheel of gedeeltelijk kan vervangen. 16 De Nederlandse WTZ kan daardoor worden
gehandhaafd.
Het moge duidelijk zijn dat de invloed van Europa op de Nederlandse zorgverzekering groot is en
zich steeds meer zal doen gelden, vooral bij de discussies over stelselherziening: een basisverzekering,
handhaving van het duale bestel of een tussenweg? De tijd zal het leren.

Zorgverzekeraars, de Mededingingswet en vraaggerichte sturing van de zorg
Het vrije verkeer van goederen en diensten is een van de elementen van de Europese regelgeving, die
invloed heeft op de zorgverzekering. Een tweede factor is de regulering van de economische mededin-
ging.
De trend bij het zorgbeleid is sinds het Dekkerrapport uit 1987 gericht op meer markt en minder over-
heid. Daarbij is de Mededingingswet van 1998 bepalend voor de wettelijke kaders van deze marktvrij-
heid. De uitgangspunten van deze wet zijn het verbod op mededingingsbeperkende afspraken en het
verbod op misbruik van machtspositie.17 De toezichthouder op de naleving van de wet is de Neder-
landse Mededingingsautor iteit, de NMa.
Ziekenfondsen als zorgverzekeraars zijn hybride organisaties: zij zijn uitvoerders van wetgeving, maar
kunnen ook worden aangemerkt als ondernemingen. Het vaststellen van nominale premies, het sluiten
van overeenkomsten met zorgaanbieders, het aanbieden van aanvullende verzekeringen en het samen-
werken met particuliere verzekeraars werden door G.J. Wijers, minister van Economische Zaken, in
1997 beschouwd als economische activiteiten en waren volgens hem onderworpen aan de mededin-
gingsregelgeving. 18 Tegelijk waren de heffing van de nominale premie en de inrichting van het bestel
van zorgcontracten onderdeel van de ziekenfondswetgeving. Voor de ziekenfondsen was zorgcontrac-
tering geen zuivere economische activiteit, maar hing samen met de invulling van hun wettelijke plicht
om ten opzichte van de verzekerden in te staan voor de wettelijke aanspraken.19

De kwestie werd ingewikkelder door de manier waarop ziekenfondsen met verzekeraars werden inge-
past in concerns. De ziektekostenverzekeraars ANOVA en OHRA hadden in 1996 commerciële acti-
viteiten ontplooid door het nemen van belangen in Sol de Wilt en Docshop, leveranciers van hulpmid-
delen.20 Minister Borst antwoordde in februari 1997 op vragen uit de Tweede Kamer over deze
activiteiten dat niet de ziekenfondsen, maar andere rechtspersonen binnen deze concerns bij deze deel-
names betrokken waren. Collectief opgebrachte middelen waren hierbij dus niet in het geding en de
transparantie van de uitgaven van de collectief opgebrachte premies waren gegarandeerd. De Tweede
Kamerfractie van de PvdA vond het prima dat ziekenfondsen in hun kielzog BV'tjes oprichtten, zolang
dat volgens de Mededingingswet kon en het maatschappelijk karakter van de fondsen niet in het ge-
ding kwam.21

De Nederlandse Mededingingsautoriteit formuleerde op 29 december 1998 een standpunt. Zij conclu-
deerde dat de op stapel staande fusie van de zorgverzekeraars ANOZ, ANOVA en ZAO binnen de
sfeer van de Mededingingswet viel. Deze drie verzekeraars met zwaartepunten in de regio's Midden-
Nederland en Amsterdam zouden door deze fusie wel een machtsblok vormen, maar dit werd niet zo
groot dat daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of in een deel er van werd belem-
merd.22 Deze organisaties domineerden weliswaar de markt van de ziekenfondsverzekering in hun re-
gio, maar concurrentie was bij de Nederlandse ziekenfondsverzekering praktisch noch theoretisch ge-
realiseerd.
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Minister Wijers bleef van mening dat de Mededingingswet, en niet de Ziekenfondswet, van toepassing
was in het geval dat ziekenfonds betrokken raakte bij een concentratie die mededingingsrechtelijk on-
gewenst leek. De opvattingen van de minister werden in juli 2000 bevestigd door de conclusies van
het interdepartementale beleidsonderzoek Marktconcentraties in de zorgsector.23 Concentraties van
ziekenfondsen die leidden tot grotere marktaandelen op de regionale markt werden als een belemme-
ring voor de realisatie van de sturingsvisie van het kabinet beschouwd.
De rol van het traditionele, in een regio dominante ziekenfonds moest door andere verzekeraars onder
druk kunnen worden gezet. Zij zouden als concurrenten de rol van dit fonds kunnen overnemen als het
als marktleider te weinig aandacht zou besteden aan doelmatigheid en effectiviteit. De ziekenfondsen
stonden door de toepassing van de Mededingingswet en het streven naar meer marktwerking in hun
regionale functie onder grote druk. Zij moesten onderling concurreren op de regionale en landelijke
markt, terwijl van hen werd verwacht dat zij in de regio als regisseur voor de zorg optraden. Dit kon
alleen met een marktaandeel dat groot genoeg was om effectief te kunnen onderhandelen met
zorgaanbieders en om een krachtig contracteerbeleid te ontwikkelen: het optreden als countervailing
power tegenover de zorgaanbieders.
De situatie bij de ziektekostenverzekeraars leek tegengesteld aan die van de ziekenfondsen. Deze
markt werd gekenmerkt door grote verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en verschillen in premie-
stelling. Dit stelde hoge eisen aan doorzichtigheid en consumentenvoorlichting, terwijl het vergelijken
van polissen en pakketten moeilijk was.
Het kabinet Kok-II worstelde in 2000 met de ontwikkeling van het model voor vraaggerichte sturing
als vervanging voor het oude aanbodgerichte systeem. De vrije toelating van nieuwe aanbieders, de
toepassing van persoonsgebonden systemen van financiering en versterking van de rol van zorgverze-
keraars en zorgkantoren als tegenwicht tegen de macht van de zorgaanbieders waren belangrijke mid-
delen. De combinatie ervan moest ongewenste marktconcentraties voorkomen.
Ziekenfondsen moesten zich in het tweede compartiment van het verzekeringsmodel, de reguliere cu-
ratieve zorg, nog meer kunnen onderscheiden door verschillen in nominale premies, zorginkoop, mate
van klantgerichtheid en op de dienstverlening van zorgaanbieders. Zij hadden al beschikking over in-
strumenten als vrijheid van contracteerplicht bij de extramurale zorg, maximumprijzen en aanbeste-
ding. Dit instrumentarium zou moeten worden aangevuld met vrijheid van contracteerplicht bij de in-
tramurale zorg en modernisering van het overeenkomstenstelsel en de financiering van het medisch-
specialistische bedrijf.
De werking van deze middelen was echter volgens het kabinet Kok-II afhankelijk van de aanwezig-
heid van één of meer ziekenfondsen in de regio die als regisseur moesten optreden en van de manier
waarop zij dat deden. De spanning tussen noodzakelijke marktconcentratie en mogelijk misbruik van
machtsposities zou de komende tijd een essentieel onderdeel kunnen worden van de discussie over de
vormgeving van het zorgverzekeringsbestel.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Het belangrijkste kenmerk van de beleidsvorming in de Nederlandse samenleving was tot in de ne-
gentiger jaren van de vorige eeuw de sterke vervlechting van advies, overleg en beheer.24 De relatie
tussen overheid en maatschappelijk veld raakte door deze vervlechting steeds meer verward. De ver-
antwoordelijkheden van de betrokken overheidslichamen, koepels, controle-instellingen, adviesorga-
nen en andere maatschappelijke organisaties werden steeds onduidelijker. Vanaf 1990 werd steeds
meer gepleit voor ontvlechting. Het primaat van de politiek moest uitgangspunt worden bij de beleids-
en besluitvorming.
De commissie-De Jong pleitte in het rapport Raad op Maat voor aanpassing van de adviesstructuur en
de verantwoordelijkheden25:
• het parlement moest als gekozen vertegenwoordiger van de burgerij zo ongestuurd mogelijk kun-

nen beslissen
• objectieve advisering door onafhankelijke deskundigen
• de participatie van belangenorganisaties in het openbaar bestuur moest worden opgeheven. Hun

rol werd beperkt tot het verstrekken van informatie over opvattingen, wensen en gevoelens van
bevolking en maatschappij.

De adviezen van de commissie-De Jong werden in 1996 met instemming van de Tweede Kamer door
het kabinet overgenomen. Dit leidde tot afschaffing van een groot aantal adviesorganen, ook voor de
sector van de volksgezondheid.
De zich beleidsmatig vernieuwende gezondheidszorg werd gekenmerkt door dynamiek aan vraag- en
aanbodzijde, decentralisatie en groeiende professionele en operationele autonomie en eiste een ander
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besturingsconcept dan het oude corporatistische model.26 Deskundigen zouden in een vroege fase
moeten adviseren. Het beleid diende na de politieke besluitvorming te worden uitgevoerd door uitvoe-
ringsorganen, beheerd door onafhankelijke deskundigen. De overlegfunctie zou een nieuwe vorm
krijgen.
De belangengroepen zouden zich met hun brancheorganisaties directer tot de politiek en het ministe-
rie moeten wenden. De positie van de koepel- of brancheorganisaties veranderde: zij verloren hun
wettelijk-formele positie als belangenvertegenwoordiger.27 De taken advies, uitvoering en controle
van de Ziekenfondsraad werden in juli 1999 door de nieuwe Wet  Uitvoeringsorganen Volksgezond-
heid uiteengetrokken. Het College voor Zorgverzekeringen, CvZ, werd belast met de uitvoering en de
Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie, CTU, kreeg de controletaken.
Het CvZ werd samengesteld uit Kroonleden. De zorgverzekeraars, de werknemers- en werkgeversor-
ganisaties en de zorgaanbieders moesten hun belangen nu nog sterker dan in het verleden behartigen
door technieken als lobbyen, netwerken en het gebruik van de media. Zij verloren hun zetels bij de
wettelijke regeling van de ziekenfondsverzekering en dat ging met pijn.28 Zij hadden zich fel tegen de
nieuwe wet verzet en weigerden in juli 1999 in te gaan op het verzoek van minister Borst om deel te
nemen aan de onderstructuur van het CvZ.
ZN, de KNMG, de Orde van Medisch Specialisten, de LHV, de Landelijke Vereniging voor Thuis-
zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen werkten al sinds enkele jaren bestuurlijk samen
in het Treekoverleg. Dit Overleg werd in 1999 versterkt met andere belangenorganisaties als de
KNMP, de GGZ Nederland en het samenwerkingsverband van de paramedische beroepsorganisaties
en had zich ontwikkeld tot klankbord, samenwerkingsorgaan en informele belangenorganisatie voor
het maatschappelijk veld van de gezondheidszorg. De partijen van het Treekoverleg weigerden
weliswaar om mee te werken aan de vorming van de CvZ-onderstructuur, maar waren wel bereid om
in overleg met de Stichting van de Arbeid met het ministerie te praten over een nieuwe vorm van
overleg. Vanuit dit samenwerkingsmodel zouden ook de contacten met het CvZ kunnen worden on-
derhouden.
En zo geschiedde. Het CvZ kreeg niet de door het ministerie gewenste overlegstructuur en de rol van
het Treekoverleg werd door de gebeurtenissen bevestigd. De maatschappelijke partijen hadden met
het Treekoverleg hun eigen antwoord gegeven op het primaat van de politiek en de bestuurlijke ont-
wikkelingen in de gezondheidszorg. Voor Zorgverzekeraars Nederland kwamen deze ontwikkelingen
niet onverwacht. De leden van de VNZ hadden zich al in 1989 uitgesproken voor een brancheorgani-
satie die zich beperkte tot belangenbehartiging, vertegenwoordiging, contractpartij en politieke lobby.
De VNZ-nieuwe stijl, de KLOZ en hun nakomeling ZN pasten met hun opvattingen in de overleg-
structuur, zoals die sinds het rapport Raad op Maat ontwikkeld was.

Individualisering en mondigheid van de consument
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben niet alleen rekening te houden met de invloed van de Eu-
ropese regelgeving en de Nederlandse bestuurlijke ontwikkelingen, maar ook met de dynamische
vraag naar zorg van een welvarende, zelfbewuste en kritische consument.
De afgelopen jaren is de burger, als gebruiker van zorg en als betaler van zorgverzekeringspremies,
zelfbewuster en mondiger geworden. Hij of zij is beter opgeleid dan twintig of dertig jaar geleden en
dus mondiger. Diverse rechten hebben de positie van de patiënt versterkt. Belangrijke wetten uit de ja-
ren negentig zijn:
• de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze regelt het recht op informatie, het

recht op het verlenen van toestemming voor verzorging en behandeling en het recht op privacy.
• de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Volgens deze wet moet iedere zorgaanbieder een laag-

drempelige klachtenvoorziening in het leven roepen.
Ook als verzekerde heeft de burger een sterkere positie gekregen. Sinds 1992 zijn ziekenfondsverze-
kerden niet langer gebonden aan een zorgverzekeraar in de regio, maar kunnen ze kiezen uit het be-
staande zorgverzekeringsaanbod.
De moderne consument zoekt zelf ook naar informatie over gezondheid en gezondheidszorg en be-
schouwt de arts, de verpleegkundige of verzorgende niet meer als autoriteit. Gezondheidsprogramma’s
op radio en televisie als Vinger aan de pols trekken veel kijkers. Internet helpt de consument zijn ken-
nis over ziekten, behandelingen en verzekeringsprodukten te vergroten en om hogere eisen te kunnen
stellen aan zorgaanbieder en zorgverzekeraar.
En is de consument niet tevreden, dan wendt hij of zij zich tot organisaties als de Consumentenbond of
televisieprogramma’s zoals Ook Dat Nog, Breekijzer en Radar. En dan blijken directies van zorgver-
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zekeraars, ziekenhuizen en verpleeginrichtingen gevoelig voor publiciteit en de klachten van de zorg-
consument.

Trends en ontwikkelingen; een evaluatie
De ontwikkeling van het zorgbeleid en het zorgverzekeringsbestel staan als stelselherziening opnieuw
ter discussie. De politieke en maatschappelijke ideeën over de hervorming van het duale stelsel tot een
basisverzekering lijken tot concensus te komen. De synergie tussen sociale zekerheid en zorg wordt
sterker, maar dit proces is nog in volle gang. De invloed van de Europese eenwording wordt steeds
sterker, maar wat de effecten op de langere termijn zullen zijn is onzeker.
De bestuurlijke ontwikkeling in de gezondheidszorg is gericht op het primaat van de politiek, transpa-
rantie tussen beleidsvorming, advisering en uitvoering. De belangenorganisaties van de zorgverzeke-
raars, de zorgaanbieders en andere bij de gezondzorg betrokken partijen geven met het Treekoverleg
een maatschappelijk antwoord op de door de politiek gewenste ontvlechting volgens de opvattingen
van het Raad op Maatadvies. Het maatschappelijk middenveld is met dit initiatief in staat om zich als
zelfstandige partij voor de behartiging van de belangen naar de overheid te manifesteren. Het span-
ningveld tussen publiek en privaat wordt groter. Het zal interessant worden hoe deze ontwikkeling
zich na 2000 doorzet.
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