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Samenvatting

Recht of Schade. Een geschiedenis van particuliere ziektekostenverzekeraars 
en hun positie in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel, 1900-2006

Deze studie handelt over de geschiedenis van het Nederlandse particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrĳf en zĳn positie in het Nederlandse systeem 
van zorgverzekeringen in de twintigste eeuw. De particuliere ziektekosten-
verzekering wordt hierbĳ gedefĳinieerd als een privaatrechtelĳke verzeke-
ring op restitutiebasis tegen de kosten van medische zorg, die niet wordt 
beperkt door een inkomensgrens, geen beperkingen kent omtrent de vrĳe 
keuze van zorgverlener en die wordt uitgevoerd door private verzekerings-
instellingen.

Naast een door de overheid gereguleerde sociale ziektekostenverzekering 
heeft in Nederland vrĳwel de hele twintigste eeuw een grote particuliere 
ziektekostenverzekeringsmarkt bestaan. Aan de vooravond van de laatste 
stelselwĳziging in 2006 was ongeveer 28 procent van de Nederlandse 
bevolking particuliere verzekerd. Hiermee bekleedde Nederland in Eu-
ropees opzicht een unieke positie. Nergens in Europa was de particuliere 
ziektekostenverzekering zo groot en zo belangrĳk.

Toch was de positie van private ziektekostenverzekeraars in het 
Nederlandse zorgverzekeringssysteem nooit onomstreden. Verzekeraars 
moesten werken in een veld waarin ook zorgverleners, ziekenfondsen en 
de overheid belangen hadden. Dat waren geen ‘normale’ concurrenten, 
maar ideologische en verzekeringstechnische tegenvoeters. De particuliere 
ziektekostenverzekeringsmarkt was niet alleen een markt van vraag en 
aanbod, maar ook een ‘normatieve markt’ die gedomineerd werd door een 
spanning tussen publieke en private belangen. In dit proefschrift staat de 
vraag centraal in hoeverre deze spanning de ontwikkeling van de particu-
liere ziektekostenverzekering in Nederland heeft beïnvloed, en op welke 
manier heeft het beleid van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrĳf 
de verhouding tussen publieke en private vormen van verzekering binnen 
het ziektekostenverzekeringssysteem veranderde. 

Om grip te krĳgen op de historische dynamiek van het Nederlandse 
ziektekostenverzekeringsstelsel en de positie van particuliere ziekte-
kostenverzekeraars binnen dit systeem, wordt gebruik gemaakt van het 
conceptuele model van de verzekerings- en verzorgingslogica. Beide ideaal-
typische logica’s (zinvol samenhangende clusters van manieren van denken 
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en doen) dienen als heuristisch instrument bĳ de analyse van de invloed 
en de gevolgen van de publiek-private wisselwerking op veranderingen in 
dominante visies op de verzekering van zorg. 

De kern van het spanningsveld tussen beide logica’s schuilt in een 
fundamenteel verschil in defĳ initie van de basis van de ziektekosten-
verzekering: is medische zorg een bron van fĳ inanciële schade of een 
fundamenteel recht? De verzekeringslogica gaat uit van het schademodel 
en kan worden begrepen als een uiting van de notie van individuele ver-
antwoordelĳkheid. Hierbĳ staan de volgende elementen op de voorgrond: 
private uitvoering, beperkte toegankelĳkheid, beperkte risico-overdracht 
en beperkte risicosolidariteit. De verzorgingslogica daarentegen omvat 
een geheel andere manier van denken en doen en kan worden begrepen 
als een uiting van de notie van collectieve verantwoordelĳkheid en sociale 
solidariteit. Toegankelĳke gezondheidzorg is binnen dit denkkader een 
recht. De belangrĳkste elementen van de verzorgingslogica zĳn onder meer: 
staatsuitvoering, algemene toegankelĳkheid, volledige risico-overdracht 
en volledige risico- en inkomenssolidariteit. Aan de hand van deze logica’s 
kunnen er in de geschiedenis van de particuliere ziektekostenverzekering 
in Nederland vĳf periodes worden onderscheiden. In elk van deze periodes 
lag het zwaartepunt tussen verzekering en verzorging anders. 

In de periode tussen 1900 en 1940 was het schadeconcept en de daar-
uit voortvloeiende verzekeringslogica dominant in het denken over de 
verzekering van zorg. Particuliere ziektekostenverzekeraars namen 
hierbĳ het meest extreme standpunt in. Zĳ ontwikkelden een product 
dat gekenmerkt werd door een rigoureus streven naar risico-evenwicht, 
waarbĳ strenge risicoselectie en tussentĳds royementen aan de orde van 
de dag waren. Ook andere partĳen baseerden echter hun beleid groten-
deels op het schadeconcept (en dus de verzekeringslogica). Ziekenfondsen 
en ziekenhuisverplegingsverenigingen werkten ook met risicoselectie, 
leeftĳdsgrenzen en wachttĳden. Deze instellingen hadden echter meer 
ruimte voor coulance, doordat ze nauwelĳks met elkaar concurreerden en 
bovendien het verzekerde risico succesvol wisten te begrenzen en/of door 
te schuiven naar derden, zoals de arts. Tegelĳkertĳd was er in Nederland 
een politieke meerderheid voor het standpunt dat de verzekering van zorg 
geen overheidstaak was, noch diende te zĳn. In Nederland kwam mede 
hierdoor, anders dan in veel andere Europese landen, aan het begin van de 
twintigste eeuw geen sociale ziektekostenverzekeringswetgeving tot stand. 

Deze situatie veranderde ingrĳpend tĳdens de Duitse bezetting tussen 
1940-1945. Hoewel er in de jaren dertig voorzichtige bewegingen waren 
richting een wettelĳk vastgelegde sociale ziektekostenverzekering, was 
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het de Duitse bezetter die de knoop uiteindelĳk doorhakte. De invoering 
van een volledige publiek verzekeringssysteem, gecontroleerd door de 
staat en gebaseerd op de verzorgingsbeginselen als uitgebreide dekking, 
algemene toegankelĳkheid en brede risicosolidariteit, mislukte. Via het 
Ziekenfondsenbesluit van 1941 werd er echter voor werknemers wel een 
verplichte verzekering ingesteld dat bĳna volledig aan de criteria van de 
verzorgingslogica voldeed. Naast deze verplichte ziekenfondsverzekering, 
bleef er ook een vrĳwillige ziekenfondsverzekering bestaan voor zelfstan-
digen met een laag inkomen en groepen met een bĳzondere status, zoals 
ambtenaren.

De aanspraak op een ziekenfondsverzekering werd beperkt door een 
inkomensgrens. Iedereen met een inkomen dat hoger lag, was voor de fĳ i-
nanciering van zorg aangewezen op eigen middelen of een particuliere ziek-
tekostenverzekering. Toch verloren particuliere ziektekostenverzekeraars 
als gevolg van de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit aanvankelĳk 
de helft tot twee derde van hun verzekerden. Dit betekende echter niet het 
einde van de branche. Door een zich doorzettende reële verarming van de 
bevolking, waardoor een ziektekostenverzekering voor veel mensen een 
noodzakelĳkheid werd, krabbelden ziektekostenverzekeraars verrassend 
snel weer op. Na de oorlog leek hun positie sterker dan ooit.

Dit was echter schone schĳn. In 1946 werd door middel van het rapport 
van de commissie-Van Rhĳn – zwaar beïnvloed door Britse Beveridge-report 
– een visie op de sociale ziektekostenverzekering geïntroduceerd die nog 
veel verder ging dan wat er tĳdens de Duitse bezetting was gerealiseerd. Het 
plan van Aart van Rhĳn, staatssecretaris voor Sociale Zaken in het eerste 
naoorlogse kabinet, propageerde een ziektekostenverzekering voor iedere 
Nederlandse burger, voor alle vormen van medische zorg, van de wieg tot 
het graf gegarandeerd door de staat. Het plan strandde uiteindelĳk in 1946 
wegens gebrek aan politieke steun.

Dat gold niet voor het achterliggende gedachtegoed. De opvatting dat 
de ziektekostenverzekering alle vormen van medische zorg moest dekken 
en voor iedereen toegankelĳk moest zĳn, vond brede weerklank. Maar 
een systeem, gebaseerd op collectieve verantwoordelĳkheid en sociale 
solidariteit, kon volgens velen ook zonder de staat worden gerealiseerd. Deze 
omslag in het denken over de verzekering van zorg werd door particuliere 
ziektekostenverzekeraars aanvankelĳk volledig over het hoofd gezien, maar 
ziekenfondsen, de aangewezen uitvoerders van de sociale ziektekosten-
verzekering, omarmden het idee. De particuliere ziektekostenverzekering 
moest niet worden afgeschaft, het bestaan van een particulier circuit zorgde 
er immers voor dat de prĳzen die ziekenfondsen voor zorg moesten betalen 
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kunstmatig laag konden worden gehouden. Maar de particuliere sector kon 
wel worden ‘gesocialiseerd’. Ziekenfondsen dichtten zichzelf hierbĳ een 
grote rol toe. Zĳ staken, met de zegen van de overheid, de loongrens over 
en begonnen zelf particuliere ziektekostenverzekeringen aan te bieden. Via 
de bovenbouw – een particuliere ziektekostenverzekering ‘in eigen beheer’ 
van het ziekenfonds – probeerden ziekenfondsen de verzorgingslogica ook 
in een private setting gestalte te geven. 

Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrĳf kwam hierdoor 
klem te zitten tussen hamer en aambeeld. Het verloor via twee kanten 
verzekerden aan het ziekenfonds: enerzĳds via de gestage verhoging van de 
loongrens voor de verplichte sociale ziektekostenverzekering, anderzĳds 
door heftige concurrentie van de bovenbouwers. De bovenbouwverzekering 
was uitermate succesvol. In nog geen tien jaar tĳd hadden bovenbouwers 
bĳna veertig procent van de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt 
in handen.

Dat succes leidde tot herbezinning bĳ de commerciële ziektekostenver-
zekeraars. Langzaam begonnen commerciële ziektekostenverzekeraars zich 
elementen uit de verzorgingslogica eigen te maken. Er kwam een garantie 
van levenslange dekking, een garantie van volledige risico-overdracht door 
het ongelimiteerde vergoeding van de gemaakte kosten, en een gewaar-
borgde algemene toegankelĳkheid van de verzekering door middel van een 
marktbrede pooling via het Nederlands Onderling herverzekeringsinstituut 
Ziektekosten (NOZ). Ook de particuliere ziektekostenverzekering werd in 
Nederland langzaamaan een verzekering voor alles en iedereen, van de 
wieg tot het graf.

Deze omslag ging binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrĳf 
gepaard met een incorporatie van het idee van collectieve verantwoordelĳk-
heid. Een verzorgingsarrangement gebaseerd op algemene toegankelĳkheid 
en brede dekking, kon binnen de particuliere ziektekostenverzekering 
enkel worden gerealiseerd door intensieve samenwerking. Concurrentie 
werd via kartels, formele overlegstructuur en informele gentlemen’s agree-
ments, zoveel mogelĳk uitgebannen. De succesvolle incorporatie van de 
belangrĳkste verzorgingsbeginselen zorgde er uiteindelĳk voor dat het 
commerciële ziektekostenverzekeringsbedrĳf offfĳiciële erkenning kreeg van 
de overheid. Verzekeraars werden in 1968 naast ziekenfondsen aangewezen 
als uitvoerders van de nieuwe de Algemene Wet Bĳzondere Ziektekosten 
en kregen daarmee zitting in diverse offfĳ iciële advies- en bestuursorganen.

Even leek het erop dat de verzorgingslogica ook in de particuliere ziek-
tekostenverzekering dominant zou worden. Maar het evenwicht tussen de 
verzekeringspraktĳk en de verzorgingsmoraal was binnen de particuliere 
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ziektekostenverzekering erg fragiel. In de periode tussen 1968 en 1986 werd 
dit pĳnlĳk duidelĳk. De zorgvuldig opgebouwde solidariteit binnen de 
particuliere ziektekostenverzekering kwam onder hoogspanning te staan. 
Steeds meer ziektekostenverzekeraars werden geconfronteerd met vergrĳ-
zende portefeuilles, waardoor de noodzaak om jongeren binnen te halen, 
steeds groter werd. De introductie van hoge eigen risico’s, later gevolgd 
door leeftĳdsafhankelĳke premies, markeerde het begin van een periode 
van heftige concurrentie en afnemende risicosolidariteit. Bovendien was de 
sector samenwerkingsmoe. Aan het begin van de jaren tachtig stortte het 
systeem van kartels en marktafspraken, en daarmee ook het fundament 
van algemene toegankelĳkheid en risicosolidariteit binnen de particuliere 
ziektekostenverzekering, als een kaartenhuis in elkaar.

Door de institutionele en fĳinanciële vervlechting van publieke en private 
ziektekostenverzekeringen, had dit directe gevolgen voor de sociale ziekte-
kostenverzekering. De vrĳwillige ziekenfondsverzekering werd slachtofffer 
van een proces van cream skimming. Jongeren werden door particuliere 
ziektekostenverzekering actief bewerkt om de overstap naar de particuliere 
ziektekostenverzekering te maken. Aan het begin van de jaren tachtig 
stond het vrĳwillige ziekenfondsverzekering aan de rand van de afgrond. 
In 1986 bracht de overheid via de ‘Kleine Stelselwĳziging’ de losgeslagen 
particuliere verzekeraars weer in het gareel. Elementaire beginselen van 
de verzorgingslogica, zoals algemene toegankelĳkheid en risicosolidariteit, 
werden via wetgeving stevig verankerd in de particuliere ziektekostenver-
zekering. Nederlandse ziektekostenverzekeraars kregen voor het eerst in de 
geschiedenis te maken met een wettelĳke acceptatieplicht en voorgeschre-
ven basisverzekeringen (de Standaardpolis en de Standaardpakketpolis). 
De Kleine Stelselwĳziging bood echter geen oplossing voor dieperliggende 
oorzaken van het toegankelĳkheidsprobleem: de steeds groter wordende 
discrepantie tussen de zorgkosten van ouderen en jongeren en de beperkte 
portefeuilleomvang (en daardoor de solidariteitsbasis) van veel particuliere 
verzekeraars.

Tussen 1986 en 2006 veranderde het denken over de inrichting van het 
ziektekostenverzekeringssysteem voor Nederlandse begrippen ingrĳpend. 
Steeds meer partĳen vonden dat de traditionele scheiding tussen publieke 
en private ziektekostenverzekering moest verdwĳnen. Daarvoor in de 
plaats moest er een verzekeringsvorm komen waarbĳ elementen uit de 
verzekerings- en verzorgingslogica zouden worden gecombineerd tot 
één geheel. Een commissie onder leiding van voormalig Philipstopman 
Wisse Dekker introduceerde in 1986 een nieuwe kĳk op de verzekering 
van zorg, een kĳk gebaseerd op een nieuwe ‘zorgverzekeringslogica’. Het 
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nieuwe systeem ging uit van een verplichte basisverzekering voor de gehele 
bevolking, waarbĳ de risicosolidariteit en algemene toegankelĳkheid van 
het systeem door wetgeving gegarandeerd zouden zĳn. Daarnaast werden 
elementen uit de verzekeringslogica overgenomen, zoals private uitvoering 
(door zorgverzekeraars) en een systeem waarbĳ gereguleerde marktwerking 
tot kostenbeheersing zouden leiden. 

Het systeem dat door de commissie-Dekker werd gepropageerd, was 
daarmee in de kern grotendeels gebaseerd op de verzorgingslogica. Dat 
er rond deze herschikking toch een zweem van liberalisering hing, kwam 
vooral door de marktwerkingsretoriek van het plan-Dekker en het feit dat 
de ziekenfondsen in voorbereiding op hun nieuwe taak steeds meer vrĳheid 
kregen. De vrĳheid van de enige vrĳe markt in de zorg, particuliere ziekte-
kostenverzekering, werd daarentegen ingrĳpend beperkt. Liberalisering en 
socialisering gingen tĳdens en na het plan-Dekker hand in hand.

Voor particuliere ziektekostenverzekeraars was het plan-Dekker het 
begin van het einde. De markt die ‘Dekker’ voorstelde, was niet de markt 
waarop particuliere verzekeraars wilden opereren. Daarvoor was de invloed 
van de overheid te groot. Bovendien realiseerden veel ziektekostenverzeke-
raars zich ook dat ze iets wilden dat eigenlĳk niet kon: een volledig private 
verzekering die zowel qua dekking, premie als toegankelĳkheid kon concur-
reren met een sociale verzekering en daarbĳ ook nog winstgevend moest 
zĳn. Medio jaren negentig trokken steeds meer particuliere verzekeraars 
zich dan ook terug uit de markt. 

Aan het einde van deze studie kan worden vastgesteld, dat de wissel-
werking tussen publieke en private belangen het beleid van particuliere 
verzekeraars diepgaand heeft beïnvloed. Het interactieproces had voor 
Nederlandse ziektekostenverzekeraars de hele twintigste eeuw iets 
ongemakkelĳks. Ze zochten voortdurend naar een zo optimaal mogelĳk 
evenwicht tussen hun eigen bedrĳfseconomische belangen en de eisen 
van een op verzorging gerichte omgeving. Ze waren bereid om de grenzen 
van hun eigen mogelĳkheden op te zoeken, zoals in de jaren vĳftig en 
zestig. Toch kon de belangenkloof nooit helemaal worden gedicht; zoveel 
werd duidelĳk in de jaren zeventig en tachtig. Ziektekostenverzekeraars 
speelden een spel dat ze eigenlĳk niet konden winnen: de private context 
van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrĳf maakte een volledige 
omarming van de publieke verzorgingslogica onmogelĳk. 

Particuliere ziektekostenverzekeraars beïnvloedden echter ook het 
beleid van andere actoren, zoals ziekenfondsen en de overheid. Al in de 
jaren veertig leefde onder ziekenfondsen en bĳ de overheid het idee dat 
de publieke ziektekostenverzekering kon worden ‘aangekleed’ met private 
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karaktertrekken, zonder dat dit het sociale karakter van de verzekering 
negatief zou beïnvloeden. Bovendien was de particuliere ziektekosten-
verzekering essentieel voor het in stand houden van de ‘goedkope’ zie-
kenfondsverzekering. Geen ziekenfondsverzekering, zonder particuliere 
ziektekostenverzekering. Dat is, terugkĳkend op bĳna een eeuw particuliere 
ziektekostenverzekeringen in Nederland, wellicht de belangrĳkste verdien-
ste van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrĳf geweest. 




