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Woord vooraf

‘The White Rabbit put on his spectacles. ‘Where shall I begin, 
please your Majesty?’ he asked. 
 ‘Begin at the beginning,’ the King said gravely, ‘and go on till 
you come to the end: then stop’. 
 Lewis Caroll, Alice’s adventures in Wonderland

Een zekere mate van monomanie is voor het schrijven van een proefschrift 
een absolute vereiste, maar het is voor de omgeving van de schrijver niet 
altijd prettig. Een woord van excuus is hier wel op zijn plaats. Ik zal mijn 
leven beteren… Dat gezegd hebbende, wil ik natuurlijk ook mijn dank uit-
spreken. In de vier jaar dat ik aan dit proefschrift heb gewerkt, heb ik on-
noembaar veel steun gehad aan de mensen om mij heen.

In de eerste plaats, wil ik me hier richten tot het bestuur van de Stichting 
Historie Ziekenfondswezen. Zonder de financiële steun van de Stichting HiZ 
had het onderzoek, waarvan dit proefschrift een resultaat is, niet hebben 
kunnen plaatsvinden. Ik ben Eggo Boer, Paul Overmars, Niek de Jong en 
Walter Annard zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat ze in mij hebben 
gesteld. Een bijzonder woord van dank verdient Steef Weijers. Hij heeft 
zich op beslissende momenten, niet alleen vanuit de Stichting HiZ, maar 
ook vanuit de Stichting VNZ, sterk gemaakt voor dit project. Steef, (ik ben 
hier maar even zo vrij), zonder jouw inzet was dit project er niet gekomen. 
Heel veel dank daarvoor.

Ik ben alle collega’s van de afdeling Metamedica van het VU medisch 
centrum dankbaar voor het feit dat ze me zes jaar lang in hun midden 
hebben opgenomen: de eerste twee jaar nog als junior, later als onderzoeker 
in opleiding. Ik kan terugkijken op een mooie tijd, hoewel ik de beslissing 
om niet verder te gaan met medische geschiedenis als onderzoeksgebied nog 
steeds betreur. Een paar collega’s wil ik hier met name noemen. Ten eerste 
iedereen die in de afgelopen zes jaar deel heeft uitgemaakt van de gezelligste 
kamer van de afdeling, A-322: John van Wielink, Karel-Peter Companje, 
Danièle Rigter, Leo van Bergen, Stephen Snelders, Joeri Tjitra, Andrea 
Ruissen en Marjanne van Zwol. We hebben in die zes jaar gezamenlijk, al 
dan niet onder het genot van een kopje koff ie, heel wat wereldproblemen 
opgelost. Bovendien moet ik jullie geduld prijzen. Ik was, zeker vroeg in 
de ochtend, lang niet altijd de meest spraakzame collega. Danièle, John en 
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Karel-Peter, ik hoop dat het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars – en 
onze samenwerking – ook in de toekomst gewoon door zal gaan. 

Daarnaast wil ik in dit voorwoord ook Frans Meijman niet ongenoemd 
laten. Frans, ik heb je, als ik weer eens aanslofte voor een ‘pastoraal’ gesprek, 
meer dan eens van je werk afgehouden, maar ik heb veel aan onze gesprek-
ken gehad, zowel in persoonlijk als in wetenschappelijk opzicht. Zonder 
de ondersteuning van ons onvolprezen secretariaat, Patricia Brinkman en 
Deborah van Tiel, was ik allang verdwaald in het administratieve doolhof 
dat een grote organisatie eigen is. Heel veel dank voor jullie ondersteuning.

Ik ben het Verbond van Verzekeraars bijzonder erkentelijk voor het feit 
dat het mij, zonder veel omhaal, toegang heeft gegeven tot zijn archieven. 
Het getuigt van een geloof in openheid die andere organisaties niet altijd 
hebben. Zonder dat materiaal was het proefschrift er niet gekomen. De 
mensen van het Centraal Archief van het Verbond van Verzekeraars ver-
dienen een bijzonder woord van dank: Heiko Ebeling, Ed de Vrieze, Paul 
Jongeling en Fred ten Hove. Er zijn weinig plaatsen waar ik tijdens mijn 
loopbaan als promovendus zo hartelijk ben ontvangen als bij jullie. Ik ben 
ook Theo Polf liet, de beheerder van de historische bibliotheek van ASR 
Verzekeringen in Utrecht, dankbaar voor zijn hulp en belangstelling. De 
bijlage en een groot deel van de eerste twee hoofdstukken zouden er, zonder 
de immense hoeveelheid verzekeringstijdschriften en -jaarboeken uit de 
ASR-bibliotheek, heel anders hebben uitgezien.

In de loop van mijn onderzoek heb ik met een groot aantal mensen 
gesproken. Ik wil hier in het bijzonder G.W. de Wit, Ad Bouwmeester, Ton 
van Bijsterveldt, Henk Anbeek († 2010) en Wim Snooy bedanken voor het 
feit dat ze mij wegwijs hebben gemaakt in de wereld van ziektekostenver-
zekeringen en mij materiaal hebben aangereikt waarmee ik dit proefschrift 
kon verrijken. Ik wil tevens Erik Schut bedanken voor het feit dat hij de 
afgelopen jaren met enige regelmaat delen van dit proefschrift (in oervorm) 
van commentaar heeft voorzien. Erik, ik heb veel aan onze gesprekken 
gehad. Helaas heb ik niet alles ‘korter kunnen opschrijven’, maar ik hoop 
dat dit boek er desalniettemin mee door kan. 

Medische geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van de moderne 
gezondheidszorg, is mij in de afgelopen zes jaar na aan het hart komen te 
liggen. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik als lid van de kernstaf verbonden 
ben aan het Mastertraject Medische Geschiedenis. Ik wil de leden van de 
kernstaf, Eddy Houwaart, Hans de Waardt, Harm Beukers, Toine Pieters, 
Manfred Horstmanshoff, Annette Bierman en sinds kort ook Gemma Blok 
en Rina Knoeff, bedanken. Ik heb van ieder van jullie bijzonder veel geleerd. 
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Ik kan (en wil) hier ook niet voorbijgaan aan twee andere ‘gelijkgestemde 
geesten’, Kees-Jan van Klaveren en Paul van Trigt. We hebben met het 
Netwerk Medische Geschiedenis een podium voor jonge onderzoekers 
gemaakt dat hopelijk ook in de toekomst nog van waarde zal zijn. Dat geldt 
ook voor het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde. Ik heb met mijn 
mederedactieleden, Bob Van Hee, Vincent Van Roy, Cornelis van Tilburg, 
Guy De Munck, Karine van ’t Land en David Guilardian, met veel plezier 
mogen samenwerken. Ik ben blij dat de toekomst van het tijdschrift – zij 
het in aangepaste vorm – ook voor de komende jaren gegarandeerd is. 

Zoals hierboven wel is gebleken, functioneert een onderzoeker, hoe 
monomaan ook, nooit in het luchtledige. De steun van andere aio’s en oio’s is 
zelfs onontbeerlijk. Mijn jaarcohort van de onderzoeksschool, N.W. Posthu-
mus Instituut, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het delen van de smart 
die promoveren eigen is. Maar ik wist me ook gesteund door goede vrienden 
binnen en buiten de academie, zoals Peter van Dam, Bram Mellink en 
Marnix Schot. En dan de andere leden van de Bende van Vier: Tijmen Lucie, 
Joost Bende en Dirk-Jaap Klaassen. Heren, zonder jullie vriendschap was 
ik waarschijnlijk tijdens het schrijven van dit proefschrift een kluizenaar 
geworden. Bovendien hebben Tijmen en Joost mij voor de nodige taalfouten 
en onduidelijkheden behoed. 

Er zijn mensen die bij het uitspreken van woorden van dank snel over 
het hoofd worden gezien. Gelukkig is het vanzelfsprekend dat ik met al 
mijn zorgen, luimen en geluk bij mijn ouders, Arnold en Riet Vonk, en bij 
mijn zussen en broer, Anneke, Marieke en Anton, terecht kan. De afgelopen 
jaren zijn spannend geweest en de toekomst is nog ongewis, maar samen 
sta je sterk. 

Anna, alles wat ik over jouw rol in mijn leven zou kunnen zeggen, doet je 
tekort. Je hebt met veel geduld al mijn stukken, hoe lang ook, doorgenomen. 
Bovendien, heb je in de vier jaar dat ik aan dit boek heb gewerkt, met deze 
knorrige en soms mentaal afwezige man in één huis moeten leven. Lieve 
Anna, zonder jou ben ik onaf. Met jou ben ik meer dan mezelf. 

Robert Vonk, 26 februari 2013
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Inleiding

De particuliere ziektekostenverzekering
In het voorjaar van 1939 informeerde R.N.M. Eijkel, de Geneeskundig 
Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, omzichtig bij één van zijn in-
specteurs naar het reilen en zeilen van de Goudsche Maatschappij van 
Ziekenhuiskosten- en Ongevallenverzekering (MVZ); op dat moment de 
grootste particuliere ziektekostenverzekeraar van Nederland. Wat was dit 
voor een soort instelling en, belangrijker nog, moest de overheid met deze 
instellingen rekening houden bij het opstellen van een wettelijke regeling 
voor het ziekenfondswezen? Het antwoord liet niet lang op zich wachten: 
‘ik kan u’, aldus W.M. de Vos, ‘tot mijn spijt weinig concreets melden. Voor 
mij staat het vast, dat deze methode van ziekenhuisverplegings- en opera-
tiekostendekking voor de minderen man, sociaal bezien, verkeerd is’. Maar 
De Vos ging verder: de MVZ en alle andere particuliere verzekeraars waren 
in zijn ogen ‘beunhazen’ en als zodanig ook een ‘sociaal kwaad’.1

Particuliere ziektekostenverzekeraars konden zich, zoals uit het boven-
staande citaat blijkt, in 1939 niet verheugen op een al te beste reputatie. 
Dat imagoprobleem was aan het einde van de twintigste eeuw nog niet 
verdwenen.2 Dat maakt het grote aandeel dat de particuliere ziektekosten-
verzekering in het Nederlandse ziektekostenverzekeringssysteem vrijwel 
de gehele twintigste eeuw heeft gehad, enkel opmerkelijker. In 2004 was 
ongeveer 28 procent van de Nederlandse bevolking voor de dekking van 
de kosten van medische zorg aangewezen op een particuliere ziektekos-
tenverzekering. Het aandeel in de f inanciering van zorg van particuliere 
ziektekostenverzekering en eigen bijdrages lag in hetzelfde jaar op circa 
15 procent. Hiermee bekleedde Nederland in Europees opzicht een unieke 
positie. Nergens in Europa was de particuliere ziektekostenverzekering 
zo groot en zo belangrijk. Duitsland en Spanje kwamen met een aandeel 
particulier verzekerden van respectievelijk tien en drie procent van de 
bevolking nog het meest in de buurt.3

1 Nationaal Archief (verder NA), Archief van de Geneeskundige Hoofdinspectie (verder Hoofdinspectie), toegang 

2.15.38, inv.nr. 253, Brief van W.M. de Vos aan R.N.M. Eykel, d.d. 16 maart 1939.

2 L. Boonen en E. Schut, ‘Zorgverzekeraars kampen met een vertrouwensprobleem’, ESB 94 (2009) 678-681.

3 F. Colombo en N. Tapay, Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and 

Health Systems. OECD Health Working Papers 15 (Parijs 2004) 9-12. 
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Hoe heeft een bedrijfstak die in 1939 nog als sociaal kwaad werd neerge-
zet, zich zo’n prominente positie in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel 
weten te verwerven? Het is onder andere deze vraag die geleid heeft tot 
het onderzoek waaruit deze studie is voortgekomen. Maar vooraleer we 
ons storten op de geschiedenis van het particuliere ziektekostenverzeke-
ringsbedrijf in Nederland, is enige afbakening noodzakelijk. Wat is een 
particuliere ziektekostenverzekering eigenlijk? Het bijvoeglijk naamwoord 
‘particulier’ lijkt er op te wijzen dat deze verzekering vooral iets niet is, 
namelijk ‘publiek’. Maar dit gaat in het geval van Nederland alleen op voor 
de periode na 1941. Voor 1941 was iedere vorm van ziektekostenverzekering 
privaat – ook de ziekenfondsverzekering. Dat betekende echter niet dat er 
voor die tijd geen redelijk vastomlijnde groep particuliere verzekeraars 
bestond.

In deze studie wordt de particuliere ziektekostenverzekering gedefini-
eerd als een privaatrechtelijke verzekering op restitutiebasis tegen de kosten 
van medische zorg, die niet wordt beperkt door een welstandsgrens, geen 
beperkingen kent omtrent de vrije keuze van zorgverlener en die wordt 
uitgevoerd door private verzekeringsinstellingen. Aan de hand van deze 
def initie kan de particuliere ziektekostenverzekering in Nederland zowel 
voor als na de invoering van een sociale ziektekostenverzekering worden 
getraceerd.

Historiografie: van publieke en private geschiedenis naar publiek-private 
geschiedenis
Waarom dit onderwerp? Zonder al te veel te overdrijven, kan worden ge-
steld dat in de historiografie over de verzekering van zorg in Nederland de 
particuliere ziektekostenverzekering als object van studie is verwaarloosd. 
Dat is op zichzelf niet zo verwonderlijk, aangezien het onderzoeksterrein 
– de geschiedenis van de verzekering van zorg – lange tijd het bijna exclu-
sieve speelveld was van historisch geïnteresseerde ziekenfondsbestuurders 
en artsen. Hierdoor lag de nadruk tot het midden van de jaren tachtig van 
de twintigste eeuw voornamelijk op de geschiedenis van de sociale ziek-
tekostenverzekering en haar directe ‘rechtsvoorganger’, de private zieken-
fondsverzekering. De institutionele scheiding die er tussen publieke en 
private vormen van verzekering van zorg binnen het verzekeringssysteem 
bestond, vond – met terugwerkende kracht – hiermee ook zijn weerslag in 
de geschiedschrijving.

Deze institutionele scheiding werd niet alleen ingegeven door een 
voorliefde voor de ‘eigen’ verzekering, waarin artsen en ziekenfondsen 
gezamenlijk – zowel door strijd als samenwerking – veel hadden bereikt. 
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De geschiedenis van de ziekenfondsverzekering leende zich ook bij uitstek 
om argumenten in het politieke debat over de verzekering van zorg kracht 
bij te zetten, vooral waar het de vermeende intrinsieke solidariteit van de 
ziekenfondsverzekering of de noodzaak voor staatsbemoeienis betrof.4 Het 
standaardwerk van Herman van der Hoeven, Om welzijn of winst – in 1963 
voor het eerst gepubliceerd onder de titel Voor elkaar – was bijvoorbeeld 
niet alleen een geschiedenis van de ontwikkeling van het Nederlandse 
ziekenfondswezen in de twintigste eeuw, maar ook een historisch gefun-
deerd pamflet voor het behoud van een zo breed mogelijk solidariteit in 
de gezondheidszorg.5 

De politieke geladenheid van de studies daargelaten, blijven deze wer-
ken – en met name het werk van de Haagse ziekenfondsdirecteur Van der 
Hoeven – voor het hedendaags onderzoek naar de verzekering van zorg 
uitermate waardevol; al is het alleen maar omdat ze een mooie inkijk geven 
in de manier waarop ziekenfondsen naar hun eigen geschiedenis keken. 
Maar hierin ligt ook de zwakte van deze werken. De preoccupatie met het 
ziekenfonds als instelling zorgde er vaak voor dat het grotere geheel waarin 
ziekenfondsen moesten opereren op de achtergrond bleef. De studies beste-
den dan ook weinig tot geen aandacht aan de particuliere ziektekostenver-
zekering en als deze al ter sprake kwam, was het voornamelijk in negatieve 
zin. In tegenstelling tot de particuliere ziektekostenverzekering, was de 
ziekenfondsverzekering wel een nette, sociale en solidaire verzekering en 
het geheim daarvoor lag vooral in het ontbreken van een winstoogmerk 
bij de ziekenfondsen.

Ziektekostenverzekeraars trokken zich deze kritiek aan, zoals in de 
hierop volgende hoofdstukken ook zal blijken. De veroordeling van het 
beleid van particuliere ziektekostenverzekeraars tekende ook de manier 
waarop ziektekostenverzekeraars met hun eigen geschiedenis omgingen. 
Die werd slechts sporadisch, zijdelings en vaak met een zekere gêne ter 
sprake gebracht. De invalshoek had daarbij vaak iets apologetisch. De 
historische beschouwing die Henk Kunneman – directeur van de ziekte-
kostenverzekeraar VZVZ – in 1950 in zijn proefschrift over de juridische 

4 Bijvoorbeeld: C. Sauër, Geneeskundige verzorging van den Minvermogende zieke in Nederland (Amsterdam 1935) 

en L.S. Godefroi, Het ziekenfondswezen in Nederland: ontwikkeling en perspectieven. Geschriften van de prof.mr. B.M. 

Teldersstichting 10 (Den Haag 1963).

5 H.C. van der Hoeven, Voor elkaar. De ziekenfondsen te midden van sociale veranderingen in de jaren 1900-1960 

(Utrecht 1963). Deze studie is in 1983 en 1993 in een herziene en bijgewerkte editie verschenen als: H.C. van der Hoe-

ven, Om de macht bij het fonds. De ziekenfondsen te midden van sociale veranderingen in de jaren 1900-1983 (Den Haag 

1983) en: H.C. van der Hoeven en E.C. van der Hoeven, Om welzijn of winst. 100 jaar ziekenfondsen en sociale zekerheid 

(Den Haag 1993).
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aspecten van de ziektekostenverzekering opnam, diende dan ook vooral 
om te illustreren hoe ver het ziektekostenverzekeringsbedrijf was gekomen 
in de afgelopen jaren. Hetzelfde gold voor de summiere historische schets 
die Piet Zeven, directeur van de Nederlandsche Lloyd, in zijn introductie 
op de ziektekostenverzekering uit 1963 opnam. Particuliere ziektekosten-
verzekeraars waren volgens hem op het moment dat het boekje verscheen 
veel socialer in hun beleid dan vroeger.6

Het onderscheid tussen publieke en private vormen van verzekering 
was niet uniek voor het historisch onderzoek naar de verzekering van zorg. 
Ook in het historisch onderzoek naar andere vormen van verzekeringen en 
risicodekking konden lange tijd twee gelijksoortige historiograf ische tra-
dities worden onderscheiden, namelijk een economisch-historische (meer 
specif iek de bedrijfshistorische) en een sociaal-historische benadering.7 De 
economisch-historische ‘school’ beperkte haar aandacht grotendeels tot 
de geschiedenis van private, veelal commerciële vormen van verzekering 
en de maatschappijen die zich hiermee bezighielden. De sociaal-historici 
concentreerden zich in hun onderzoek daarentegen op onderlinge bijstand, 
sociale zekerheid en de opkomst van de verzorgingsstaat.8 Waar het de 
verzekering betrof hadden bedrijfshistorici en sociaalhistorici elkaar lange 
tijd weinig te zeggen.9 

Deze klassieke tweedeling begon in de jaren tachtig te vervagen. 
Ziekenfondsdirecteuren kregen als chroniqueurs van de geschiedenis 
van de f inanciering van zorg concurrentie van sociologen. Zij waren niet 
zozeer geïnteresseerd in het ziekenfondswezen, maar in de wijze waarop 
afhankelijkheidsrelaties en onderlinge machtsverhoudingen het besluitvor-
mingsproces en het f inancieringsmodel hadden beïnvloed. Ziekenfondsen 
waren hierin niet meer dan een belangrijke, maar kleine schakel in een 

6 H.L. Kunneman, De Ziektekostenverzekering (Zeist 1951); P.A. Zeven, Ziektekostenverzekering. Medische Varia II 

(Amsterdam 1963).

7 Bijvoorbeeld: B.P.A. Gales, Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen ver-

zekeringsgeschiedenis (Den Haag 1986); J. Barendregt en T. Langenhuyzen, Ondernemend in risico. Bedrijfsgeschiedenis 

van Nationale-Nederlanden,1845-1995 (Amsterdam 1995).

8 Bijvoorbeeld: L.F. van der Loo, ‘Den arme gegeven…’ Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid 

in Nederlands 1784-1965 (Amsterdam 1981); J.M. Roebroek en M. Hertogh, ‘De beschavende invloed des tijds’. Twee eeuwen 

sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland (Den Haag 1998). 

9 M. Lengwiler, ‘Competing appeals: the rise of mixed welfare economics in Europe, 1850-1945’, in: G.W. Clark e.a. 

(eds.), The appeal of insurance (Toronto 2010) 173-200, aldaar 173-176; Overigens is niet iedereen ervan overtuigd dat de 

bedrijfsgeschiedenis en sociale geschiedenis twee gescheiden werelden zijn, vgl.: J. Jonkers, ‘Aller ogen gericht op …? 

De relevantie van de bedrijfsgeschiedenis’. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoog-

leraar Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de sociale aspecten vanwege het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 

(NEHA), via: http://www.neha.nl/pdf/2012_oratie_jonker.pdf [geraadpleegd 14 december 2012].
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veel bredere geheel van economische en politieke constellaties. Exempla-
risch voor deze verschuiving is de studie Staat en Gezondheidszorg (1983) 
van Paul Juffermans. Hij gaf in deze studie een systematische en heldere 
analyse van de manier waarop het overheidsbeleid met betrekking tot 
de gezondheidszorg vanaf 1945 tot stand was gekomen en welke rol de 
ziekenfondsen en zorgverleners daarbij hadden gespeeld. De sociologen 
Tom van der Grinten en Joop Jaspers concentreerden zich daarentegen op 
het besluitvormingsproces bij specif ieke vormen van zorgverlening, zoals 
ambulante geestelijke gezondheidszorg en medisch-specialistische zorg.10 

De aandacht voor wederzijdse beïnvloeding en verschuivende machts-
verhoudingen werd aan het begin van de jaren negentig ook door historici 
opgepikt. Zo plaatste Henk van der Velden in zijn boek Financiële toegan-
kelijkheid tot gezondheidszorg (1993) de ontwikkeling van de vooroorlogse 
ziekenfondsverzekering binnen het raamwerk van de publieke armenzorg 
en de opkomst van private initiatieven als kruisverenigingen en zieken-
huisverplegingsverenigingen. Karel-Peter Companje ging in zijn studie 
Over artsen en verzekeraars (1997) dieper in op de interactie tussen artsen 
en ziekenfondsen op lokaal en nationaal niveau.11 Opvallend genoeg bleef de 
particuliere ziektekostenverzekering ondanks deze perspectiefverschuiving 
ook in deze studies nog grotendeels buiten beeld.

Onder economen kon de particuliere ziektekostenverzekering zich in 
de jaren negentig op meer interesse verheugen. Erik Schut publiceerde 
in 1995 zijn proefschrift Competition in the Dutch health care sector; een 
studie naar de mogelijkheden en beperkingen van marktwerking in de 
gezondheidszorg. De particuliere ziektekostenverzekering nam in zijn 
analyse, als historisch voorbeeld van een ongereguleerde vrije markt, een 
belangrijke plaats in. Zijn boek bevatte een beknopt maar helder overzicht 
van historische ontwikkelingen, waarbij hij op overtuigende wijze de 
gevolgen van informatieasymmetrie, antiselectie en moral hazard12 op de 

10 P. Juffermans, Staat en Gezondheidszorg in Nederland. Een historische beschouwing over het overheidsbeleid ten 

aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945-1970 (Nijmegen 1982); T.E.D. van der Grinten, De vorming van de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een historisch beleidsonderzoek (Baarn 1987); J.B. Jaspers, Het medische circuit. 

Een sociologische studie van de ontwikkeling van afhankelijkheid tussen cliënten, artsen, ziekenfondsen en ziekenhuizen 

in Nederland (1865-1980) (Utrecht en Antwerpen 1985).

11 H.F. van der Velden, Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland 1850-1941. Medische armenzorg, 

ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en 

Amsterdam) (Rotterdam 1993); K.P. Companje, Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren die 

de relatie ziekenfondsen – artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed (Twello 1997).

12 Informatieasymmetrie duidt op het feit dat verzekerden vaak een betere inschatting kunnen maken van het 

risico dat ze inbrengen dan verzekeraars; met antiselectie wordt bedoeld dat verzekeringen met een gemiddelde 

premie voor een door de verzekeraar onderscheiden risicocategorie, vooral verzekerden aantrekt met een voor de 
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ontwikkeling van de particuliere ziektekostenverzekering in Nederland 
over het voetlicht bracht. Het behoeft weinig uitleg dat dit proefschrift in 
niet geringe mate schatplichtig is aan Schuts werk.13

Ook binnen andere takken van de verzekeringsgeschiedenis kwam de 
oude historiograf ische tweedeling tussen publieke en private verzekering 
onder druk te staan. In het grensverleggende werk The politics of social 
solidarity (1990) wees Peter Baldwin als één van de eersten op een wezenlijke 
verbondenheid en afhankelijkheid tussen beide vermeende ‘tegenpolen’. 
De grote verscheidenheid van verzorgingsstaattypes in West-Europa kon 
volgens hem enkel worden begrepen als de uitkomst van een constante wis-
selwerking en wedijver tussen publieke en private vormen van verzekering. 
De drang naar privatisering van verstatelijkte systemen die in de jaren 
tachtig en negentig in de Westerse wereld om zich heen greep, was volgens 
hem dan ook geen radicale breuk met het verleden, maar een nieuwe stap 
in een al langer durende proces van interactie. Dit kon enkel worden gezien 
als verzorgingsstaathistorici voortaan ook private vormen van verzekeren 
in hun analyse betrokken.14 

Baldwins pleidooi voor een integrale publiek-private benadering van de 
geschiedenis van verzorgingsstaat vond veel weerklank, vooral in landen 
waar er – om de titel van één van deze werken aan te halen – een divided 
welfare state bestond, zoals de Verenigde Staten, Zwitserland, Engeland 
en Duitsland.15 Dit gold ook voor Nederland. Zowel de door Jacques van 
Gerwen en Marco van Leeuwen geredigeerde bundel Studies over zeker-
heidarrangementen (1998) als het op een breder publiek gerichte vierdelige 
overzichtswerk Zoeken naar zekerheid (2000) kunnen als eerste aanzetten 
voor deze benadering worden beschouwd. In beide studies wordt de geschie-
denis van een breed palet van publieke en private verzekeringen en andere 
vormen van risicodekking in Nederland vanaf de middeleeuwen behandeld. 
Hoewel beide studies grotendeels voortbouwen op ouder onderzoek en de 
publieke en private verzekering vaak nog apart worden behandeld, zijn ze 

verzekeraar niet waarneembaar hoog risico binnen die categorie; moral hazard – ook wel verzekeringseffect –heeft 

betrekking op een stijgend zorggebruik als gevolg van het verzekerd zijn.

13 F.T. Schut, Competition in the Dutch health care sector (Rotterdam 1995).

14 P. Baldwin, The politics of social solidarity. Class bases of the European welfare state, 1875-1975 (Cambridge 1990).

15 M.B. Katz en C. Sachsse (eds.), The mixed economy of social welfare. Public/private relations in England, Germany 

and the United States (Baden-Baden 1996); J.C. Hacker, The divided welfare state. The battle over public and private social 

benefits in the USA (Cambridge 2002); M. Leimgruber, Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss 

welfare state, 1890-2000 (Cambridge 2008).
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als overzichtswerk van vijf eeuwen ‘Verzekerend Nederland’ vooralsnog 
ongeëvenaard.16

Deze aanpak vond ook navolging binnen historiograf ie van de verzeke-
ring van zorg. In hun bijdrage aan de bundel Studies over zekerheidsarran-
gementen gaven Henk van der Velden en Erik Schut de eerste aanzet tot een 
integrale geschiedenis van de publieke en private verzekeringen van zorg 
na 1945. Niet veel later presenteerde Companje in Convergerende Belangen 
een analyse van de belangenbehartiging van ziekenfondsen en particu-
liere ziektekostenverzekeraars waarbij de interactie tussen ziekenfondsen, 
verzekeraars en de overheid op de voorgrond stond.17 In de bundel Tussen 
volksverzekering en vrije markt werd geprobeerd deze lijn verder door te trek-
ken door te kijken naar de verschillende manieren waarop de risico’s van 
ziekte en zorg in de periode tussen 1880 en 2006, de periode van de opkomst 
en consolidatie van de Nederlandse verzorgingsstaat, werden gedekt.18 Door 
de focus op politieke besluitvormingsprocessen en verstatelijkte vormen 
van sociale zekerheid komt het particuliere ziektekostenverzekering er 
echter ook in deze omvangrijke studie wat bekaaid vanaf. In slechts één 
bijdrage, van de hand van Karel-Peter Companje en Robert Vonk, wordt 
dieper ingegaan op de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen 
in Nederland.19 Voor een beter begrip van de ontwikkeling van de politieke 
economie van de gezondheidszorg in de twintigste eeuw, is het boek echter 
onmisbaar.

Zoals gebleken, is de historiografische bias, ondanks de pogingen om de 
geschiedenis van de publieke en private verzekering van zorg bij elkaar te 
brengen, nog niet verdwenen. Dit streven is wellicht ook te hoog gegrepen, 
aangezien er nog grote lacunes bestaan in onze kennis over de ontwikkeling 
van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf in Nederland in de 
twintigste eeuw. Dat het streven om publieke en private verzekering niet 
langer als strikt gescheiden domeinen te beschouwen ook voor de studie 
naar private verzekeringen verrassende resultaten kan opleveren, blijkt 
onder andere uit de studie van Achlum naar Achmea van Ton Duffhues, 

16 J.L.J.M. van Gerwen en M.H.D. Van Leeuwen (eds.), Studies over Zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrij-

ding en verzekeringen in Nederland vanaf de middeleeuwen (Amsterdam en Den Haag 1998); Idem (eds.), Zoeken naar 

zekerheid. Risico’s, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, I-IV (Amsterdam en 

Den Haag 2000).

17 Schut en Van der Velden, ‘Zeker van Zorg II (1941-200)’, Studies over Zekerheidsarrangementen, 854-882; Companje, 

Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2000 (Zeist 2001).

18 Companje (ed.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering 

en gezondheidszorg 1880-2006 (Amsterdam 2008).

19 K.P. Companje en R.A.A. Vonk, ‘Ziektekostenverzekeringen en wettelijk geregelde arbeidsverhoudingen tot 1941’, 

Tussen volksverzekering en vrije markt, 173-224.
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Jan Korsten en Robert Vonk. In deze ‘bedrijfsgeschiedenis’ die ruim twee 
eeuwen omvat, wordt duidelijk dat de wisselwerking tussen overheid en 
private partijen ook grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van 
private verzekeringsarrangementen. De overheid stimuleerde het ontstaan 
van verzekeringen, delegeerde verantwoordelijkheden die ze zelf niet kon 
of wilde dragen. De overheid stuurde, socialiseerde en liberaliseerde verze-
keringen vrijwel de hele negentiende en twintigste eeuw door.20

Probleem-, doel- en vraagstelling
Deze studie beoogt meer dan alleen het opvullen van een historiografische 
lacune. Het wil tevens de invloed van spanning tussen publieke en private 
vormen van verzekeren op de ontwikkeling van de particuliere ziektekos-
tenverzekering in Nederland duiden. Particuliere ziektekostenverzekeraars 
opereerden weliswaar het grootste deel van de twintigste eeuw in een offi-
cieel volledig vrije markt, maar dat betekende niet dat ze in een maatschap-
pelijk vacuüm konden werken. De particuliere ziektekostenverzekering 
stond in Nederland immers niet op zichzelf. Het was een onderdeel van een 
groter stelsel van maatschappelijke zorg en verzekering tegen medische ri-
sico’s als gevolg van ziekte en ongeval. Dat betekende dat particuliere ver-
zekeraars hun beleid niet alleen moesten afstemmen op hun eigen bedrijfs-
economische belangen en de wensen van hun verzekerden, maar ook op de 
verwachtingen van andere partijen, zoals de ziekenfondsen, medici en de 
staat. Zij hielden er soms hele andere opvattingen over de verzekering van 
zorg op na dan verzekeraars.

De maatschappelijke inbedding van de particuliere ziektekostenverzeke-
ring bracht voor verzekeraars een bijzondere verantwoordelijkheid met zich 
mee. Dat maatschappelijke verwachtingen invloed hadden op het beleid van 
verzekeraars blijkt wel uit het feit dat lange tijd slechte risico’s niet werden 
uitgesloten, maar juist werden binnengehaald. Ook de verzekeringsdekking 
dijde gestaag uit, hoewel dit de f inanciële houdbaarheid van de verzekering 
lang niet altijd ten goede kwam. Bovendien kenmerkte de particuliere 
ziektekostenverzekeringsmarkt zich ondanks de grote hoeveelheid verze-
keraars lange tijd juist door een opvallend gebrek aan concurrentie. Aan de 
andere kant leken verzekeraars niet bereid om dit ‘sociale beleid’ tot elke 
prijs te handhaven. Met de introductie van leeftijdsafhankelijke premies 
zetten verzekeraars de solidariteit en f inanciële houdbaarheid van het hele 

20 T. Duffhues, J. Korsten, R. Vonk, Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekerings-

groep, 1811-2011 (Zutphen 2011).
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systeem van sociale en private ziektekostenverzekeringen onder zware 
druk.21

Een bevredigende verklaring voor de golfbewegingen tussen een haast 
contra-intuïtief sociaal beleid en een bijna klassieke commerciële benade-
ring die er binnen de particuliere ziektekostenverzekering in Nederland 
tijdens de twintigste eeuw zijn waar te nemen, is tot nog toe niet gegeven. 
Er zijn echter wel enkele aanzetten hiertoe gegeven, met name door Schut 
en Companje. Het lijkt erop alsof de sleutel tot dit raadsel ligt in het publiek-
private karakter van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel.22 Het beleid 
van particuliere ziektekostenverzekeraars werd niet alleen beïnvloed door 
bedrijfseconomische overwegingen, maar ook door maatschappelijke 
en politieke overwegingen en verwachtingen. De wisselwerking tussen 
publieke en private partijen beperkte zich niet alleen tot een discussie over 
de verdeling van bevoegdheden en werkgebieden. Er was ook sprake van 
een constante interactie en kruisbestuiving van ideeën – en de achterlig-
gende waarden en normen – over de wijze waarop een goed en rechtvaardig 
systeem van ziektekostenverzekeringen moest worden ingericht.

Kort gezegd was de markt waarin particuliere ziektekostenverzekeraars 
opereerden niet alleen een gewone markt van vraag en aanbod, maar ook 
een ‘normatieve markt’ die gedomineerd werd door een spanning tussen 
publieke en private belangen. Zowel het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf als andere partijen in de zorg waren constant op zoek naar 
een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen f inanciële houdbaarheid en 
sociale doelstellingen. Dit proces van interactie en kruisbestuiving zal in 
deze studie aan de hand van de volgende hoofdvraag inzichtelijk worden 
gemaakt en geduid: in hoeverre heeft de spanning tussen publieke en pri-
vate belangen de ontwikkeling van de particuliere ziektekostenverzekering 
in Nederland tijdens de twintigste eeuw beïnvloed, en op welke manier 
heeft het beleid van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf de 
verhouding tussen publieke en private vormen van verzekering binnen het 
ziektekostenverzekeringssysteem veranderd? 

Van deze hoofdvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid: 
1. hoe ontwikkelden de verhouding en wisselwerking tussen publieke en 
private vormen van verzekering zich in Nederland gedurende de twintigste 
eeuw?; 2. wat was de normatieve en verzekeringstechnische achtergrond 
van de ideeën, visies en verwachtingen die verschillende partijen in het 

21 Schut, Competition, 132-145; Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen voor de verzekering van zorg, 

1940-1986’, Tussen volksverzekering en vrije markt, 477-436, aldaar 516-522.

22 Ibidem.
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debat omtrent de verzekering van zorg hadden?; 3. in hoeverre beïnvloedden 
de interactie en wisselwerking tussen de verschillende partijen het beleid 
van particuliere ziektekostenverzekeraars ten opzichte van het systeem 
van ziektekostenverzekeringen?

De verzekerings- en verzorgingslogica als conceptueel model
Om grip te krijgen op de historische dynamiek van het Nederlandse ziek-
tekostenverzekeringsstelsel en de positie van particuliere ziektekostenver-
zekeraars binnen dit systeem, wordt gebruik gemaakt van het conceptuele 
model van de verzekerings- en verzorgingslogica. Beide logica’s dienen als 
heuristisch instrument voor de analyse van de invloed en de gevolgen van 
de publiek-private wisselwerking op veranderingen in dominante visies op 
de verzekering van zorg. 

Het model is gebaseerd op het werk van de Franse filosoof François Ewald. 
In zijn invloedrijke werk L’Etat Providence (de verzorgingsstaat) stelde hij dat 
zich aan het einde van de negentiende eeuw een fundamentele verschuiving 
voordeed in de omgang met risico’s die uiteindelijke leidde tot het ontstaan 
van moderne verzorgingsstaten.23 Het oude ‘liberale’ paradigma van de 
eigen verantwoordelijkheid – waarin de dekking van risico’s geen collectief 
recht was, maar individuele plicht – maakte plaats voor een paradigma van 
sociale solidariteit. Deze paradigmawisseling werd voor een belangrijk deel 
gestuwd door de opkomst van statistiek als een zelfstandige wetenschap. De 
toename van statistische informatie in combinatie met de technologische 
en wetenschappelijke doorbraken van la Belle epoque stimuleerde het idee 
dat risico’s geen individueel, maar een sociaal fenomeen waren. Het kon 
iedereen gebeuren, onafhankelijk van individueel handelen. De gevolgen 
daarvan zouden dan ook door een collectief moeten worden gedragen. Het 
paradigma van individuele verantwoordelijkheid was hiermee echter niet 
verdwenen. Dit vond onderdak in de wereld van de private verzekeringen, 
aldus Ewald.24 

Het onderscheid dat Ewald maakt tussen individuele verantwoorde-
lijkheid en sociale solidariteit is voor de studie van verzekeringen zeer 
verhelderend, maar voor een onderzoek naar de wisselwerking tussen 
publieke en private vormen van verzekering is de scheiding te rigide, zoals 

23 F. Ewald, L’Etat Providence (Parijs 1986).

24 F. Ewald, ‘The return of Descartes’s malicious demon: an outline of a philosophy of precaution’, in: T. Baker en J. 

Simon (eds.), Embracing risk. The changing culture of insurance and responsibility (Chicago en Londen 2002) 273-301, 

aldaar 273-278.
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zijn critici terecht opmerkten.25 Ewalds Foucaultiaanse benadering van 
verzekeringen leidt er namelijk toe dat een wisselwerking tussen publieke 
en private vormen van verzekering eigenlijk onmogelijk is. Beide werelden 
kunnen elkaar niet begrijpen, omdat ze soms bijna letterlijk ‘een andere taal’ 
spreken. Interactie wordt wel mogelijk als we Ewalds paradigma’s begrijpen 
als logica’s. Dit concept is onder andere door de Amsterdamse f ilosofe An-
nemarie Mol geïntroduceerd als alternatief voor het massieve, van macht 
en disciplinering doortrokken Foucaultiaanse begrip ‘discours’. Volgens Mol 
is een logica ‘een zinvol samenhangend cluster van manieren van denken 
en doen’.26 Een logica maakt duidelijk wat voor een bepaalde groep in een 
bepaalde context logisch handelen is. Een clustering van logica’s vormt een 
dynamisch systeem, in tegenstelling tot Ewalds statische paradigma’s. Het 
is dus mogelijk dat verschillende logica’s tegelijkertijd naast elkaar bestaan, 
elkaar gedeeltelijk overlappen, door de tijd heen kunnen veranderen en 
elkaar kunnen beïnvloeden.27 

In tegenstelling tot Ewalds statische paradigma’s leent Mols bewegelijke 
concept van de logica zich bij uitstek voor het in beeld brengen van de 
dynamiek die een systeem van publieke en private vormen van verzekering 
eigen is. De gedaante die een dergelijk hybride systeem in een bepaalde 
periode aanneemt, is immers niet alleen een uiting van (politieke) macht, 
maar ook de resultante van een proces van wederzijdse beïnvloeding 
en rivaliteit tussen verschillende instituties, verzekeringsproducten en 
-technieken.28 Dit betekent echter niet dat het door Ewald gesignaleerde 
fundamentele onderscheid tussen eigen verantwoordelijkheid en sociale 
solidariteit geheel uit beeld verdwijnt. Ewalds paradigma’s laten zich juist 
goed vertalen naar logica’s; in dit geval zinvol samenhangende clusters van 
instituties, vormen, technieken en visies opgebouwd rondom een bepaalde 
ideologische kern. In deze studie is gekozen voor een analyse aan de hand 
van twee ideaaltypische logica’s: de verzekeringslogica en de verzorgings-
logica. Tussen beide logica’s is echter – anders dan Ewald beweert – wel 
degelijk interactie en wederzijdse beïnvloeding mogelijk. 

De verzekeringslogica kan worden begrepen als een uiting van de notie 
van individuele verantwoordelijkheid waarbij de volgende elementen op de 

25 Voor kritische kanttekeningen bij Ewalds these, zie o.a.: S. Stjernø, Solidarity in Europe. The history of an idea 

(Cambridge 2004); R.V. Ericson, A. Doyle en D. Barry, Insurance as governance (Toronto 2003).

26 A.M. Mol, De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen (Amsterdam 2006) 17.

27 Vgl.: A.R. Kirkland, Fat rights. Dilemmas of difference and personhood (New York 2008); S.M. Verhagen, Zorglogica’s 

uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard (Utrecht 2005). 

28 Baker en Simon, ‘Embracing Risk’, Embracing risk, 1-25, aldaar 7-10; P. O’Malley, ‘Risk and responsibility’, in: A. 

Barry, T. Osborne, N. Rose (eds.), Foucault and political reason (Chicago and London 1996) 189-207. 
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voorgrond staan: private uitvoering, beperkte toegankelijkheid, beperkte 
risico-overdracht en beperkte risicosolidariteit. Het verzekerde risico wordt 
gedefinieerd als f inanciële schade; in het geval van de ziektekostenverze-
kering dus de kosten van medische zorg. Dit risico is een individueel risico, 
maar de particuliere verzekeraar biedt een mogelijkheid om (een deel van) 
het risico middels een individuele en private overeenkomst (de polis) van 
het individu over te nemen. De verzekering zelf vergoedt de schade achteraf 
door middel van een restitutie van de gemaakte kosten. Tegelijkertijd sluit 
het beginsel van de individuele verantwoordelijkheid een eigen risico en 
eigen bijdrages van de verzekerden niet uit.

De verzekeraar spreidt de in zijn portefeuille ondergebrachte risico’s 
middels een systeem van kanssolidariteit. Dit systeem is gebaseerd op 
het kanstheoretische beginsel dat binnen een verzameling mensen met 
identieke risicokenmerken de kans op schade voor iedereen, gemiddeld 
genomen, gelijk is. Hierdoor is ook de premie, als uitdrukking van het 
ingebrachte risico, voor iedereen gelijk. De solidariteit tussen verzekerden 
met schade en zonder schade is dus gebaseerd op toeval.29 In theorie is bij 
een volledige gelijkheid van risicokenmerken in een verzekerde groep een 
onbeperkte toe- en uittreding mogelijk zonder dat dit negatieve gevolgen 
heeft voor het evenwicht van de risicopool. In de praktijk zijn de factoren 
die het individuele risicokenmerk beïnvloeden, zeker wat betreft het ziek-
tekostenrisico, voor ieder mens sterk verschillend. 

Om de voor kanssolidariteit benodigde gelijkwaardigheid van risicoken-
merken te waarborgen, kan de verzekeraar terugvallen op het instrument 
van risicodifferentiatie en risicoselectie. Risicodifferentiatie houdt in dat 
de verzekeraar zijn verzekeringsportefeuille op grond van verschillen in het 
groepsgemiddelde risico onderverdeeld in verschillende subgroepen waar-
aan de verzekeraar, al naar gelang het voor die groep geldende risico, meer 
of minder premie vraagt. Middels risicoselectie houdt de verzekeraar zich 
het recht voor om mensen met een verzekeringtechnisch slecht risicoprofiel 
voor verzekering te weigeren of af te stoten.30 

De verzorgingslogica omvat een geheel andere manier van denken en 
doen en kan worden begrepen als een uiting van de notie van sociale solida-
riteit. De belangrijkste elementen van de verzorgingslogica zijn onder meer: 

29 R. van der Veen, ‘Is de verzorgingsstaat overbodig geworden?’, in: J. Bussemaker e.a., Verzorgingsstaat tussen indivi-

dualisme en solidariteit (Amsterdam 1994) 73-96; T.K. Lehtonen, J. Liukko, ‘The forms and limits of insurance solidarity’, 

Journal for Business Ethics 103 (2012) 33-44, aldaar 38-39.

30 W.J.H. van Oorschot, ‘Solidariteit in verzekering en sociale zekerheid: analyse van een begrip’, Sociaal Maandblad 

Arbeid 46:7 (1991) 461-471, aldaar 463; H.J.M. Teeuwen, Technische voorzieningen bij ziektekostenverzekeringen. Ontwik-

keling in historisch perspectief. PVK Studies 24 (Apeldoorn 2000) 15-16.
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staatsuitvoering, algemene toegankelijkheid, volledige risico-overdracht 
en volledige risico- en inkomenssolidariteit. Het verzekerde risico is – in 
tegenstelling tot de verzekeringslogica – niet f inancieel, maar immaterieel: 
het recht op onbeperkte toegang tot medische voorzieningen. Dit risico is 
een publieke verantwoordelijkheid die door het collectief, in zijn breedste 
zin de hele gemeenschap, moet worden gedragen. De staat is daarom de 
aangewezen uitvoerder van de verzekering. De overheid biedt ter dekking 
van dit risico een via wetgeving in het leven geroepen verplicht gestelde 
verzekering aan. Binnen deze logica is de verzekering vrijwel altijd een 
verzekering in natura31, waarbij de toegankelijkheid van zorg voor iedereen 
gegarandeerd wordt. Middels sociale zekerheidswetgeving wordt een col-
lectieve overeenkomst in het leven geroepen waardoor de gemeenschap 
de rol van risicodrager vervult. De staat zorgt door middel van een verzor-
gingsarrangement voor haar ‘eigen’ burgers. Binnen dit denkkader worden 
eigen bijdrages en eigen risico’s afgewezen.32

Het systeem is gebaseerd op het beginsel van de subsidiërende soli-
dariteit, waarbij gestreefd wordt naar een maximale redistributie van 
gezondheids- en inkomensrisico’s. De risicosolidariteit krijgt vorm door 
verplichte deelname. Niemand kan zich aan het systeem onttrekken, 
waardoor niet langer onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen groepen 
met verschillende risicokenmerken. Er wordt niet geselecteerd. Iedereen 
krijgt het groepsgemiddelde risico toegekend en draagt hiervoor een 
groepsgemiddelde premie af. Hierdoor betalen jongeren in verhouding tot 
het ingebrachte risico meer dan ouderen, gezonden meer dan zieken. In veel 
gevallen wordt hieraan ook een vorm van inkomenssolidariteit gekoppeld, 
vaak via een inkomensafhankelijke premie(deel). Door de premie vast te 
stellen op een vast percentage van het inkomen, betalen mensen met een 
hoog inkomen meer dan mensen met een laag inkomen.33 

Zoals gezegd zijn de hierboven genoemde verzekerings- en verzor-
gingslogica gedefinieerd als ideaaltypen: in deze vorm komen we ze in de 
geschiedenis van de verzekering van zorg nergens tegen. Dat neemt niet 
weg dat de beide logica’s goed bruikbaar zijn bij de beschrijving van een 

31 Dit wil zeggen dat de verzekering niet achteraf de rekening vergoedt, maar dat de verzekering direct toegang 

geeft tot medische voorzieningen

32 W. Beveridge, Social insurance and allied services: report (Londen 1942) 6-7, 19; Commissie-Van Rhijn, Sociale ze-

kerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Sociale Zaken van 26 maart 1943, met 

de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland, 3 

delen (Den Haag 1945).

33 Van Oorschot, ‘Solidariteit in verzekering en sociale zekerheid’, 461-471; Lehtonen en Liukko, ‘The forms and li-

mits of insurance solidarity’ 39-40.
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dichotomie tussen ‘verzekering’ en ‘verzorging’ die diverse actoren binnen 
de wereld van verzekering van zorg gedurende de hele twintigste eeuw 
hebben gebruikt. Door te kijken welke elementen van de verzekerings- of 
verzorgingslogica particuliere ziektekostenverzekeraars en andere partijen 
in de verzekering van zorg werden hebben omarmd (of juist niet) in welke 
periode, en hoe zij deze keuzes hebben gerechtvaardigd, kan inzicht worden 
verkregen in de veranderingen in de visie op het verzekeren van zorg. De 
gevolgen van de wisselwerking tussen publieke en private partijen worden 
inzichtelijk door de verschuivende positie van verschillende actoren in het 
continuüm tussen beide logica’s.34

Publiek-private wisselwerking: vijf periodes
De particuliere ziektekostenverzekering zoals die in deze studie centraal 
staat, heeft in Nederland bijna een eeuw bestaan, vanaf de oprichting van 
de eerste particuliere ziektekostenverzekeraars rond 1910 tot en met de in-
voering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Met de invoering van de Zorg-
verzekeringswet werden zowel de ziekenfonds- als de particuliere ziekte-
kostenverzekering vervangen door één wettelijke basisverzekering voor 
curatieve zorg.35 

Er is in dit boek gekozen voor een chronologische indeling, waarbij 
er aan de hand van de invalshoek van publiek-private wisselwerking en 
kruisbestuiving onderscheid wordt gemaakt in vijf periodes. Deze indeling 
valt gedeeltelijk samen met de periodisering van Erik Schut die grotendeels 
gebaseerd is op breuklijnen in de interne ontwikkeling van het particuliere 
ziektekostenverzekeringbedrijf.36 Door het zwaartepunt te verleggen naar 
de publiek-private wisselwerking dringen zich enkele andere cesuren op. 

In de periode tussen 1900 en 1939 ontstond er in Nederland een markt 
voor particuliere ziektekostenverzekeringen die – zoals Schut terecht aan-
geeft – zich kenmerkte door een grote mate van instabiliteit. De overheid 
bemoeide zich – ondanks het verhitte politieke debat over de verzeke-
ring van zorg – nauwelijks met de particuliere ziektekostenverzekering. 
Verzekering en verzorging, publiek en privaat, waren in deze periode nog 

34 J. Liukko, ‘Insurance and solidarity. Reconfiguring the division of private and social security’ [manuscript, 2008] 

2-3, via: http://blogs.helsinki.fi/jliukko/files/2008/08/liukko-insurance-and-solidarity-190808.pdf [geraadpleegd op 4 

november 2012];

35 K.P. Companje e.a. (eds.), Two centuries of solidarity. German, Belgian and Dutch social health insurance, 1770-2008 

(Amsterdam 2009) 326-340.

36 Schut kiest voor de volgende periodes en typeringen: 1910-1940, een instabiele ziektekostenverzekeringmarkt; 

1941-1956, de opkomst van de bovenbouw; 1957-1970, kartelvorming en expansie; 1971-1985, toenemende risicoselectie 

en premiedifferentiatie; 1986-1995, socialisatie van de particuliere markt. Zie: Schut, Competition, 132-164.
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min of meer gescheiden werelden. Dit veranderde in 1941 toen de Duitse 
bezetter door middel van het Ziekenfondsenbesluit een verplichte sociale 
ziektekostenverzekering in het leven riep. De volgende periode die kan 
worden onderscheiden – die tussen 1940 en 1945 – was cruciaal voor het 
ontstaan van het Nederlandse publiek-private systeem en verdient daarom 
aparte behandeling. Niet alleen omdat er een publieke verzekering in het 
leven werd geroepen, maar ook omdat er vrijwel direct een begin werd 
gemaakt voor de vermenging van beide stelsels. De Duitse bezetting was 
geen radicale breuk, maar de dynamiek tussen staat en bedrijfsleven was 
anders dan in de periode daarvoor of daarna.37

In de periode tussen 1946 en 1968 bereikte het streven naar vervlechting 
van het publieke en het private in de ziektekostenverzekering zijn hoog-
tepunt. Onder invloed van het Beveridge-rapport en het rapport van de 
commissie-Van Rhijn werd er in dit tijdvak door diverse coalitiekabinetten 
gewerkt aan een gestage expansie van de Nederlandse verzorgingsstaat. 
Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van publieke sociale verzekerin-
gen, maar werd er ook een beroep gedaan op het particulier initiatief en 
het bedrijfsleven.38 Deze ontwikkeling had ook gevolgen voor de positie 
van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, zoals in deze studie 
zal blijken. De invoering van de AWBZ (1968) markeerde in het geval van 
de ziektekostenverzekering zowel de grootste triomf als het begin van het 
einde van deze ontwikkeling.

Tussen 1969 en 1986 sloeg de stemming radicaal om. Het progressief 
idealisme dat zo spreekwoordelijk is geworden voor de jaren zeventig botste 
in Nederland en daarbuiten met een revival van het conservatief-liberale 
gedachtegoed. Voor Nederland vormt binnen deze periode het jaar 1977 
een vrij natuurlijk scharnierpunt. In dat jaar viel ‘het meest progressieve 
kabinet ooit’, dat van het Den Uyl (1973-1977). Hierna maakten, althans in 
de politieke discussie over de Nederlandse verzorgingsstaat en de sociale 
ziektekostenverzekering, progressieve sturings- en beheersingsmodellen 
plaats voor een neoliberaal getint ‘no-nonsense’-beleid van bezuiniging, 
sanering en ‘hermarkting’.39 Binnen het ziektekostenverzekeringsbedrijf is 

37 R.A.A. Vonk, ‘Een taak voor de staat? De Duitse bezetting en de invoering van de verplichte ziekenfondsverzeke-

ring in Nederland, 1939-1949’, BMGN-Low Countries Historical Review 127:3 (2012) 3-28.

38 C.J.M. Schuyt en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Nederlandse cultuur in Europese context 4 (Den Haag 

2000) 287-307; Roebroek en Hertogh, ‘De beschavende invloed’, 323-339.

39 H. de Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie. Spanningen in de verzorgingsstaat 1945-1990’, in: R. Aerts e.a., Land 

van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 1999) 264-342, aldaar 306-318; F. Wie-

lenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009) 252-258; D. Hellema, ‘De lange jaren zeventig’, Tijdschrift voor 

Geschiedenis 123:1 (2010) 78-93, aldaar 81-82.
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deze omslag duidelijk terug te zien. Zoals Schut al aanstipte verschoof het 
zwaartepunt in het beleid van verzekeraars van inclusie naar toenemende 
risicoselectie en -differentiatie.40

Het jaar 1986 wordt in de historiograf ie van de gezondheidszorg vaak 
geduid als het jaar waarin ‘de marktwerking’ als sturingsmodel voor zorg 
aan haar zegetocht begon; soms met het particuliere ziektekostenver-
zekeringsbedrijf als ‘kwade genius’ achter dit proces. Marktwerking en 
concurrentie vonden in het ziekenfondswezen en bij het Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (c.q. Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport) inderdaad steeds meer ingang. Maar tegelijkertijd is er tussen 1986 
en 2006, zoals Schut aangaf, ook sprake van een proces van socialisatie. 
De opkomst van marktwerking als sturingsmodel betekende niet dat over-
heidsturing volledig van het toneel verdween. Beide modellen speelden in 
de periode tussen 1986 en 2006 een grote rol.41 

Een publiek-privaat systeem: vier partijen 
De partijen die in deze studie centraal staan, kunnen onderverdeeld wor-
den in vier grote categorieën: verzekeraars, ziekenfondsen, overheid en 
zorgverleners. Bij het onderzoek is geprobeerd om voor iedere hierboven 
genoemde periode alle partijen zo consequent mogelijk mee te nemen in 
de beschouwing. De wensen en verwachtingen van een diffuse en ondui-
delijke groep als ‘de verzekerden’ zijn echter moeilijk inzichtelijk te maken, 
mede doordat verreweg het grootste deel van hen niet actief deelnam aan 
het debat over de verzekering van zorg. Er is geprobeerd om dit te onder-
vangen door enerzijds gebruik te maken van individuele uitingen in de pu-
blieke media en anderzijds de standpunten van politieke partijen, patiën-
tenorganisaties en vakbonden als collectieve verbanden van individuen in 
het onderzoek te betrekken.

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het particuliere ziek-
tekostenverzekeringsbedrijf – de belangrijkste protagonist van dit boek 
– is gebruik gemaakt van de archiefcollecties van koepel- en branche-
organisaties, aangevuld met additioneel onderzoek in de archieven van 
individuele verzekeringsinstellingen. Hierbij is geput uit de rijke collectie 
van de Stichting Historie Ziekenfondswezen (HiZ) die onder andere de 
archieven beheert van: het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziek-

40 Schut, Competition, 143-145.

41 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 359-361 I. de Haan en J.W. Duyvendak (eds.), In het hart van de ver-

zorgingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS) 1952-2002 (Zutphen 2002) 

223-230; Vgl.: H. Maarse, Markthervorming in de zorg. Een analyse vanuit het perspectief van keuzevrijheid, solidariteit, 

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid (Maastricht 2011) 81-85.
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tekostenverzekeraars (KLOZ), de Permanente Commissie van Overleg van 
Instellingen voor Gezondheidszorg (PCvO), de Federatie van Vereenigingen 
voor Ziekenhuisverpleging in Nederland (FVZ) en de Nederlandse Vereni-
ging van Non-Profit Ziektekostenverzekeraars (NPZ) en de Federatie van 
Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ). Voor 
wat betreft de commerciële ziektekostenverzekering kon deze studie putten 
uit de lange tijd verloren gewaande archieven van de Studiecommissie uit 
het Verzekeringsbedrijf en de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en 
Ziekteverzekeraars (NVOZ) die beide beheerd worden door het Verbond 
van Verzekeraars in Den Haag.

Aan de hand van deze archieven kon een vrijwel compleet beeld van 
de ontwikkeling van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf in 
de periode tussen 1945 en 2000 worden verkregen. Voor wat betreft de 
periode voor 1945 is er vooral gebruik gemaakt van de rijke correspondentie 
en collectie specimenpolissen, folders en voorwaardenboekjes die zich 
bevonden in het archief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG), aangevuld met de gegevens die 
verkregen werden uit een systematisch onderzoek in de verzekeringspers. 
Hiervoor kon gebruik worden gemaakt van de historische collecties van 
verzekeringperiodieken van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en het 
verzekeringsconcern ASR te Utrecht. Bovendien kon er gebruik gemaakt 
worden van het beleidsarchief van de schadeverzekeraar Fatum, beheerd 
door haar rechtsopvolger, de Internationale-Nederlanden Groep (ING).

Voor de periode na 2000 bleven de archieven wat verzekeraars en het 
Verbond van Verzekeraars betreft echter grotendeels gesloten, waardoor 
het tweede deel van het laatste hoofdstuk een meer essayistisch karakter 
heeft gekregen en voor het belangrijkste deel op krantenberichten en 
openbare beleidsnota’s van verzekeraars, ministeries en politieke partijen 
is gebaseerd. De belangrijkste lacune wat betreft het particuliere ziek-
tekostenverzekeringsbedrijf ligt echter in het ontbreken van archieven 
van de Federatie van Onderlinge (Brand)verzekeraars (FOB/FOV) over de 
periode voor 1990. De visie van onderlinge ziektekostenverzekeraars komt 
hierdoor wat schetsmatig aan bod en is vooral gebaseerd op KLOZ-stukken 
en de archieven van de verzekeraars FBTO en OTOS – opgeslagen bij de 
Friese archief instelling Tresoar – die door Achmea voor dit onderzoek ter 
beschikking zijn gesteld. Voor wat betreft het ziekenfondswezen werd bij 
het onderzoek gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid literatuur die er 
over dit onderwerp beschikbaar is. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van 
de archieven van de Federatie van Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen 
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(VMZ) en het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsen (GOZ) in 
beheer bij de Stichting HiZ. 

Bij de studie naar de ontwikkeling van het overheidsbeleid omtrent de 
verzekering van zorg werd onder andere gebruik gemaakt van de archief-
collecties van de afdeling – later Directoraat-generaal – Volksgezondheid 
dat respectievelijk bij de ministeries van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken was ondergebracht. Daarnaast is 
geput uit de archieven van het Ministerie van Economische Zaken, de 
Raad voor het Bedrijfsleven, de Geneeskundige Hoofdinspectie en het 
Directoraat-generaal voor de Prijzen. Voor het overheidsbeleid in periode 
1940-1945 is naast deze archieven ook gebruik gemaakt van het archief van 
het departement van Bijzondere Economische Zaken en de archieven van 
de Reichskommisar, het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft 
en het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, beheerd door het 
NIOD te Amsterdam.

De ontwikkelingen binnen het veld van zorgverleners lieten zich minder 
goed in kaart brengen. Voor artsen, specialisten en apothekers bestonden 
er weinig problemen. Hiervoor kon worden geput uit de archieven van 
de KNMG en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering 
der Pharmacie. Het ziekenhuiswezen beschikte niet over een dergelijke 
organisatie. Hiervoor is vooral gebruik gemaakt van de ziekenhuispe-
riodieken als Ons Ziekenhuis en Het Ziekenhuiswezen. Toch vormde dit 
geen onoverkomelijk probleem aangezien veel relevant materiaal, zoals 
nota’s, correspondenties en overlegverslagen, kon worden gevonden in de 
archieven van ministeries en brancheorganisaties van ziekenfondsen en 
ziektekostenverzekeraars.

Opzet van deze studie
Het eerste hoofdstuk – getiteld ‘over vrijbuiters, verzekeraars en het ont-
staan van een markt’ – handelt over de periode 1900-1939. Dit hoofdstuk 
staat in het teken van het onstuimige begin van de particuliere ziekte-
kostenverzekering, de keuze voor een aanpak volgens de beginselen van 
het schadeverzekeringsbedrijf en de problemen die dit opleverden. In het 
tweede hoofdstuk – ‘de Duitse bezetting en de geboorte van een publiek-
privaat systeem’ – beslaat de periode tussen 1940 en 1945. In dit hoofdstuk 
staan de gevolgen van de invoering van het Ziekenfondsenbesluit door de 
Duitse bezetter voor particuliere ziektekostenverzekeraars centraal. In het 
hoofdstuk ‘Het toegankelijkheidsideaal en de expansie van de verzorgings-
staat, 1946-1968’ komt de invloed naar voren die het Beveridge-rapport en 
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het daaraan ten grondslag liggende gedachtegoed had op het beleid van 
particuliere verzekeraars. 

De titel van het vierde hoofdstuk, ‘de onmogelijkheid van solidariteit, 
1969-1986’, verraadt al dat de omslag naar een op verzorgingsbeginselen ge-
baseerd beleid onder particuliere ziektekostenverzekeraars niet permanent 
was. Het laatste hoofdstuk handelt over de periode tussen 1986 en 2006 en 
heeft als titel ‘zoeken naar een nieuw evenwicht’. Zowel particuliere ver-
zekeraars, ziekenfondsen als de overheid zochten naar een nieuwe balans 
tussen verzekeringsbeginselen en het verzorgingsideaal. De studie sluit af 
met conclusies en een slotbeschouwing. In de bijlage is een zo compleet 
mogelijk overzicht opgenomen van particuliere ziektekostenverzekeraars 
die tussen 1900 en 2006 in Nederland actief zijn geweest.
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1 Over vrijbuiters, verzekeraars en het 
ontstaan van een markt, 1900-1939

Begin oktober 1913 legde de Officier van Justitie van Rotterdam de Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG) een merk-
waardig voorval voor. Er was in Rotterdam een naamloze vennootschap 
opgericht die zich bezig wilde houden met de verzekering van de kosten van 
medische zorg op commerciële basis, speciaal gericht op de middenstand. 
Aangezien de oprichtingsakte aan alle juridische eisen voldeed, had hij zijn 
fiat gegeven. Maar de zaak intrigeerde hem. Wist de NMG van het bestaan 
van dergelijke instellingen? Het hoofdbestuur van de artsenorganisatie re-
ageerde direct. Het was hen inderdaad bekend dat er instellingen ‘bestaan 
of opgericht worden, waarbij zij, die niet tot de min- of onvermogenden 
behooren, welke hun hulp door middel van de ziekenfondsen, respectieve-
lijk van armbesturen of diaconie ontvangen, zich kunnen verzekeren tegen 
de kosten, welke voor hen mochten voortvloeien uit een voorziening in ge-
neeskundige en pharmaceutische hulp’. De Officier van Justitie hoefde zich 
geen zorgen te maken. De NMG was van plan ‘deze hoogst nuttige instel-
lingen in goede banen te leiden en te houden’.1

De bovenstaande briefwisseling geeft aan dat particuliere ziektekos-
tenverzekeraars aan het begin van de twintigste eeuw nog een curiositeit 
waren. Zowel de overheid als de NMG wisten aanvankelijk niet goed wat ze 
met deze nieuwe instellingen aan moesten vangen. Begrijpelijk, want ziekte-
kostenverzekeraars introduceerden een visie op de verzekering van zorg die 
op een aantal punten geruststellend vertrouwd was, maar op andere punten 
behoorlijk afweek van de gebruikelijke ideeën. Die spanning bepaalde in 
grote mate de wijze waarop andere partijen met ziektekostenverzekeraars 
omgingen. De verzekering van zorg was in Nederland in de periode tussen 
1900 en 1939 weliswaar een vrije markt, maar dat betekende niet dat alles 
zomaar kon. 

In dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij het ontstaan van de markt 
voor particuliere ziektekostenverzekering, de manier waarop ziektekosten-
verzekeraars vorm gaven aan de ziektekostenverzekering, de problemen 
waar zij tegenaan liepen en de problemen die andere partijen met het 

1 NA, Archief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (verder NMG), toe-

gang 2.19.053.01, inv. nr. 176, Map 9A, Brief van het Hoofdbestuur NMG aan de officier van Justitie te Rotterdam, d.d. 13 

oktober 1913.
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beleid van ziektekostenverzekeraars hadden. De laatste paragraaf staat 
in het teken van de dynamiek tussen verschillende partijen, zoals medici, 
verzekeraars, verenigingen en ziekenfondsen in het ongereguleerde systeem 
van ziektekostenverzekeringen en de beginnende tegenstelling tussen pu-
bliek en privaat. Het hoofdstuk vangt aan met een korte schets van enkele 
structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, zodat de kaders 
waarbinnen particuliere ziektekostenverzekeraars in deze periode moesten 
opereren duidelijk worden.

1.1  Structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, 
1900-1939

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond er in Nederland een bloei-
end verzekeringsbedrijf dat in twee grote groepen uiteen viel: schadever-
zekeraars, die zich richtten op het verzekeren van risico’s als brand-, onge-
val- of hagelschade, en levensverzekeraars, die zich bezighielden met de 
verzekering van risico’s gerelateerd aan de levensloop, zoals het verzekeren 
van lijfrentes en weduwen- en wezenpensioenen of het vergoeden van be-
grafeniskosten.2 Particuliere ziektekostenverzekeraars, instellingen die een 
restitutieverzekering aanboden tegen de kosten van medische behande-
ling, bestonden er aan het begin van de twintigste eeuw niet. 

Helemaal onbekend was het systeem ook weer niet. In de negentiende 
eeuw werden er enkele initiatieven ontplooid die we, met een beetje 
goede wil, kunnen bestempelen als een eerste aanzet tot een particuliere 
ziektekostenverzekering. Maar een erg lang leven was deze initiatieven 
niet beschoren.3 Er was blijkbaar nog geen grote vraag naar een dergelijk 
verzekeringsproduct. De gegoede bovenlaag van de bevolking kon de 
kosten van medische zorg nog vrij eenvoudig uit eigen zak betalen en de 
natuurlijke doelgroep van particuliere ziektekostenverzekeraars, lagere 
middeninkomensgroepen zoals zelfstandige winkeliers, lagere ambtenaren 
en kantoorpersoneel, begon pas na 1890 in omvang toe te nemen.4 

2 B. Gales en T. Langenhuyzen, ‘Schadeverzekering tussen 1800-1890’, Studies over zekerheidsarrangementen, 424-

449; J. van Gerwen, ‘De levensverzekeringsbranche, 1890-1950’, Studies over zekerheidsarrangementen, 636-667.

3 H.G. Schuddebeurs, ‘Het Nederlandsche verzekeringsbedrijf gedurende de laatste twee eeuwen, voor zoover dit 

werd uitgeoefend door naamloze vennootschappen’, Economisch-Historisch Jaarboek XIV (1928) 1-178, aldaar 79; Kun-

neman, De Ziektekostenverzekering, 80.

4 Th. Van Tijn, ‘Het sociale leven in Nederland 1895-1914’, in: J.C. Boogman e.a., Geschiedenis van het moderne Neder-

land. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (Houten 1988) 277-300, aldaar 280-281; J.A. de Jonge, ‘Het econo-

mische leven in Nederland 1895-1914’, Geschiedenis van het moderne Nederland, 245-276, aldaar 246; Centraal Bureau 

voor de Statistiek, Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen, 1800-1999 (Den Haag 2000) 21.
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Wie rond 1900 de kosten van geneeskundige zorg niet zelf kon dragen, 
kon terugvallen op een tweetal instituties: de ziekenfondsverzekering en de 
Armenwet. Private ziekenfondsen konden aan het begin van de twintigste 
eeuw bogen op ruim een eeuw aan ervaring. Hoewel er geen exacte cijfers 
bekend zijn, moeten er circa 600 à 650 ziekenfondsen actief zijn geweest. 
Omstreeks 1900 had ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking zich 
aangesloten bij een ziekenfonds. Aan het einde van de jaren dertig was dit 
ruwweg 45 procent.5 

Hoewel de ideologische signatuur van ziekenfondsen kon verschillen, 
werkten ze vrijwel allemaal volgens dezelfde principes. De ziekenfondsver-
zekering was in de eerste plaats bedoeld voor iedereen met een stabiel, maar 
laag inkomen en beperkte zich tot de verstrekking van basale medische 
zorg door huisarts en apotheker. Het ziekenfonds trad op als intermediair 
tussen de zorgverlener en haar leden en sloot contracten af met (huis)artsen 
en apothekers, waarin afspraken werden gemaakt over de zorgverlening en 
honorering. De leden van het ziekenfonds kregen in ruil voor de betaalde 
premie recht op geneeskundige zorg van de bij het ziekenfonds aangesloten 
zorgverleners. Een ziekenfonds vergoedde dus niet de gemaakte kosten, 
maar verschafte haar leden directe toegang tot het door het ziekenfonds 
samengestelde pakket aan geneeskundige zorgvoorzieningen (ook wel 
‘verstrekkingen’ genoemd). Een dergelijk systeem stond (en staat) bekend 
als een verzekering in natura. 

De contracten tussen zorgverleners en ziekenfondsen kunnen worden 
verdeeld in twee groepen. Verreweg de populairste contractvorm was het 
abonnementssysteem. Dit hield in dat de zorgverlener van het ziekenfonds 
jaarlijks een vaste vergoeding per verzekerde ontving, ongeacht het zorgge-
bruik. Dit systeem garandeerde voor de zorgverlener een vast basisinkomen, 
maar legde tevens het f inanciële risico grotendeels bij de aangesloten arts of 
apotheker. Hoe vaak een patiënt ook op het spreekuur kwam, de vergoeding 
bleef hetzelfde. Het tweede type contract, het zogenaamde verrichtingen-
systeem, had een meer klassiek verzekeringskarakter. De zorgverlener werd 
door het fonds per behandeling of verstrekking betaald, zij het tegen een 
sterk gereduceerd tarief.6

Aansluiting bij een ziekenfonds was tot de afkondiging van het Zie-
kenfondsenbesluit in 1941, waarover in het volgende hoofdstuk meer, 

5 Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Rapport omtrent den toestand der ziekenfondsen 

in Nederland. Deel I: Beschrijving der bestaande fondsen 1901-1907. Deel II: Algemeene beschouwingen, conclusiën, bij-

lagen (Amsterdam 1907-1908). 

6 K.P. Companje, ‘Ziekteverzekering volgens het Bismarckrecept?’, Tussen volksverzekering en vrije markt, 47-96, 

aldaar 57-58; Schut, Competition, 132.
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niet verplicht. Ziekenfondsen waren dan ook vrij om eisen te stellen aan 
aspirant-leden. Hierin zijn enkele trends te constateren. Ten eerste moest het 
aspirant-lid woonachtig zijn in het werkgebied van het ziekenfonds, meestal 
een stads- of dorpskern, eventueel met inbegrip van de aangrenzende 
gebieden. Daarnaast mocht bij de meeste ziekenfondsen het jaarinkomen 
van de leden niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Deze begrenzing, die 
in de dagelijks omgang bekend stond als de welstands- of ziekenfondsgrens, 
varieerde per ziekenfonds.7 Chronisch zieken, bejaarden, gehandicapten 
en zwangere vrouwen werden als ‘slechte risico’s’ – mensen die in potentie 
een onevenredig groot beroep zouden kunnen doen op de beschikbare 
middelen – uit het ziekenfonds geweerd. Bij de meeste ziekenfondsen gold 
een wachttijd van zes weken tot zes maanden. In deze periode moest de 
verzekerde wel premie betalen, maar mocht geen gebruik maken van de 
verstrekkingen van het ziekenfonds. De gedachte hierachter was dat binnen 
deze periode eventuele ‘verborgen’ slechte risico’s zich zouden openbaren.8

De Armenwet was aanvankelijk bedoeld voor mensen zonder enige vorm 
van vast inkomen. De reikwijdte van de wet werd echter in de loop van de 
tijd langzaam opgerekt. Aan het begin van de twintigste eeuw waren het 
niet meer uitsluitend de ‘echte armen’ die voor medische armenzorg in aan-
merking kwamen. Ook degenen die door hoge en/of langdurige medische 
kosten aan de bedelstaf dreigden te raken, zoals bejaarden, gehandicapten 
en chronisch zieken, werden vaak op kosten van het burgerlijk armbestuur 
geholpen.9 

In het eerste decennium van de twintigste eeuw ontstonden naast het 
ziekenfonds en de Armenwet twee andere verzekeringsmogelijkheden. 
Verspreid over het land werden verzekeraars opgericht die zich niet zozeer 
richtten op de armen en minvermogenden, maar op de middeninkomens-
groepen. Deze groep stelde weliswaar prijs op een particuliere behandeling 
door de arts, maar kon (of wilde) het f inanciële risico hiervan niet zelf 
dragen. Deze nieuwe instellingen verschilden niet alleen wat betreft hun 
doelgroep van ziekenfondsen. Ook het verzekeringssysteem was anders. Zij 
boden namelijk geen verzekering in natura aan, maar een restitutieverze-

7 K.P. Companje, ‘Ziekenzorg en ziekengeld gescheiden verzekeringen, 1908-1940’, Tussen volksverzekering en vrije 

markt, 225-350, aldaar 259-262; ‘Het eerste Nederlandsche Middenstands-Ziekenfonds, te ’s-Gravenhage’, Het Verzeke-

ringsblad voor Nederland en België (verder VB) 5 (1915) 140-144.

8 Schut, Competition, 132; Vgl.: NMG, Rapport omtrent den toestand der ziekenfondsen I, 436 en 457.

9 Van der Velden, Financiële toegankelijkheid, 32-38; Vgl.: B.P.A. Gales, Het Burgerlijk Armbestuur. Twee eeuwen zorg 

voor armen, zieken, en ouderen te Maastricht 1796-1996 (Maastricht 1997); L.A. van der Valk, Van pauperzorg tot bestaans-

zekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang 

naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965 (Delft 1986).
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kering. Dit hield in dat de gemaakte kosten pas achteraf werden vergoed 
(gerestitueerd). De particuliere ziektekostenverzekering was dus geen 
verzekering van het recht op medische zorg, maar een verzekering van 
de opgelopen f inanciële schade als gevolg van de door ziekte of ongeval 
gebruikte medische voorzieningen: een ogenschijnlijk klein, maar niet-
temin essentieel verschil. Dit element, het verschil tussen recht of schade, 
zou in de latere discussies over de verzekering van zorg in Nederland in de 
twintigste eeuw steeds weer terugkomen. 

Aan het begin van de twintigste eeuw leefde deze tegenstelling overigens 
nauwelijks. Dat had veel te maken met de uitermate moeizame ontwikke-
ling van de particuliere ziektekostenverzekeringsbranche. Voor zover te 
achterhalen, begonnen in de periode 1900-1920 twintig maatschappijen 
met het aanbieden van een particuliere ziektekostenverzekering. Hiervan 
gingen er tien binnen deze periode ook weer failliet. Tussen 1921 en 1930 
lag het aantal nieuwkomers op 32 en het aantal faillissementen op tien. In 
de periode 1931-1940 steeg het aantal nieuwkomers naar 68. Zesentwintig 
maatschappijen liquideerden in deze periode hun ziektekostenportefeuille 
of tekenden faillissement aan.10 

Wat opvalt, is dat de particuliere ziektekostenverzekering tot aan het 
midden van de jaren twintig vooral het terrein was van gespecialiseerde 
maatschappijen. Er waren, enkele uitzondering daargelaten, geen varia-
verzekeraars – verzekeringsconcerns die een veelvoud aan schadeverze-
keringsproducten aanbieden – actief binnen het particuliere ziektekos-
tenverzekeringsbedrijf. Fatum, onderdeel van het verzekeringsconcern 
van de Nederlanden van 1845, was in 1918 nog een eenzame uitzondering. 
In de jaren twintig kreeg Fatum gezelschap van onder andere de Britse 
verzekeraar The Ocean en de Nieuwe Eerste Nederlandsche. Pas vanaf het 
midden van de jaren dertig nam het aantal variaverzekeraars binnen het 
ziektekostenverzekeringsbedrijf snel toe.

De tweede aanvulling op het bestaande raamwerk van verzekeringsar-
rangementen tegen ziektekosten ontstond op het platteland. Daar werden 
vanaf het begin van de twintigste eeuw op lokaal niveau tal van verenigin-
gen opgericht die zich bezighielden met de verzekering van de kosten van 
ziekenhuisopname. Hoewel ze vaak over kleine portefeuilles beschikten, 
waren het er wel ontzettend veel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) schatte het aantal verenigingen aan het begin van 1940 op ongeveer 

10 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006; Vgl.: Schut, Competition, 133.
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675 en het totaal aantal verzekerden op 2.167.392: ongeveer 24,5 procent 
van de totale Nederlandse bevolking.11 

Het aandeel van de ziekenhuisverplegingsverenigingen in de totale 
f inanciering van ziekenhuisverpleging in Nederland was kort voor 1939 
niet zo hoog als het bovengenoemde verzekerdental doet vermoeden. De 
verenigingen f inancierden voor ongeveer 2,5 à 3 miljoen gulden aan zieken-
huisbedden, ongeveer 5 procent van de totale kosten.12 Maar ook de inbreng 
van het (commerciële) particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf stelde 
in de periode tot 1940 nog niet veel voor. Over het aandeel van particuliere 
ziektekostenverzekeraars in de totale f inanciering van zorg zijn voor deze 
periode geen cijfers bekend, maar erg hoog zal dit aandeel niet geweest zijn. 
Het aandeel van de medische variaverzekering binnen de totale premie-
omzet van het schadeverzekeringsbedrijf was in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw slechts 5 procent. In dit cijfer is echter ook de toen nog veel 
omvangrijkere branche van de ziekengeldverzekering opgenomen.13 

Over de ontwikkeling van de verzekerdentallen binnen het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf kan, voor wat betreft de eerste drie decen-
nia van de twintigste eeuw, niet veel worden gezegd. Pas aan het einde van 
de jaren dertig werden de eerste voorzichtige schattingen gemaakt. De uit 
Duitsland afkomstige verzekeringsdeskundige Wilhelm Katz stelde in 1939 
dat ongeveer 100.000 mensen zich tegen een volledig pakket aan ziekte-
kostenrisico’s had verzekerd.14 Het verzekerdental voor de meer beperkte 
ziekenhuis- en operatiekostenverzekering lag een stuk hoger. De redactie 
van het Algemeen Assurantieblad schatte dit aantal in 1940 op ongeveer 5 
à 6 procent van de Nederlandse bevolking: ongeveer 550.000 mensen.15 In 
totaal zou dit neerkomen op een aantal van 650.000 particulier verzekerden. 
Op grond van eigen bevindingen neig ik ernaar om dit cijfer iets naar boven 
bij te stellen. Bij een gemiddelde portefeuillegrootte van 10.000 zielen per 
maatschappij – door Katz in 1939 al aannemelijk geacht – zou dit aantal 
in 1940 rond de 850.000 tot 900.000 moeten hebben gelegen. Dit betekent 
dat naar alle waarschijnlijkheid in 1940 tussen de 8 à 10 procent van de 
Nederlandse bevolking particulier verzekerd was.

11 CBS, De verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging in Nederland op 1 januari 1940 (Den Haag 1940) 7-8; M. 

Elzinga, De verenigingen voor ziekenhuisverpleging, met name in Friesland, gezien binnen het kader der geneeskundige 

verzorging (Wageningen 1940).

12 Companje en Vonk, ‘Ziektekostenverzekeringen’, 196.

13 Gales en Langhuyzen, ‘Schadeverzekering’, 689-690.

14 W.W. Katz, ‘Theorie en praktijk der ziektekostenverzekering’, Het Verzekerings Archief 20 (1939) 61-72, aldaar 63.

15 ‘Ziektekostenverzekering. De verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging in Nederland op 1 januari 

1940’, Algemeen Assurantieblad gecombineerd met Zonneschijn (verder AAZ) 7 (1941) 44-45, aldaar 44.
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Hiermee liep de ontwikkeling van het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf in Nederland ongeveer synchroon aan de ontwikkeling van 
de Private Krankenversicherung in Duitsland, het enige land in Europa 
waar zich in de eerste helft van de twintigste eeuw ook een levendige 
particuliere ziektekostenverzekeringssector ontwikkelde. De particuliere 
ziektekostenverzekering stond in Duitsland – net als in Nederland – als 
speelveld van gespecialiseerde maatschappijen min of meer los van andere 
verzekeringstakken. In Duitsland kende het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf tevens een moeizame start. In 1914 hadden nog maar 43.000 
Duitsers zich particulier tegen ziektekosten verzekerd. Dit aantal groeide 
door de economische crisis en hyperinflatie snel. In 1924 was dit aantal 
al gestegen tot een kleine half miljoen en in 1940 waren circa 8,5 miljoen 
Duitsers – circa 10 procent van de bevolking – particulier verzekerd.16

Ook in de Verenigde Staten was aan het einde van de jaren dertig onge-
veer 10 procent van de bevolking – ongeveer 12,3 miljoen mensen – privaat 
tegen ziektekosten verzekerd. Maar, anders dan we vandaag de dag zouden 
vermoeden, werd de markt voor ziektekostenverzekering in de Verenigde 
Staten in deze periode vooral gedomineerd door ondernemingsfondsen: 
door een bedrijf of door werknemers van een bedrijf zelf opgerichte 
ziekenfondsachtige verzekeringsarrangementen. De ‘pure’ particuliere 
verzekeringen, zoals de Blue Cross/Blue Shield-initiatieven, vonden pas na 
de Tweede Wereldoorlog brede ingang in Verenigde Staten.17

1.2  Het ontstaan van een markt voor particuliere 
ziektekostenverzekeringen

De verbreding en verandering van het zorgaanbod
Voordat er dieper wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, is het goed om stil te staan bij 
de vraag waarom verzekeraars juist in de eerste helft van de twintigste eeuw 
ervoor kozen om deze markt aan te boren. Companje en Schut hebben in dit 
verband gewezen op een aantal factoren, namelijk: het verbod van de NMG 
voor ziekenfondsen om zich met de verzekering van particuliere patiënten 

16 J.C.W. Duncker, ‘De toekomst der Ziekteverzekering’, VB 31 (1941) 36-37, aldaar 36; I. Böhle, Private Krankenversi-

cherung (PKV) im Nationalsozialismus. Unternehmens- und sozialgeschichtliche Studie unter besonderer Berücksichti-

gung der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV) (Frankfurt am Main 2003) 15-20; Lengwiler, ‘Competing appeals’, 

173-200.

17 J.E. Murray, Origins of American Health Insurance. A history of Industrial Sickness Funds (New Haven en Londen 

2007); M.A. Thomasson, ‘From Sickness to Health. The twentieth-century development of U.S. health insurance’, Ex-

plorations in Economic History 39 (2002) 233-253, aldaar 233-235.
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bezig te houden; het uitblijven van sociale wetgeving op het gebied van de 
ziektekostenverzekering; de proeftuin die de Wet op het Arbeidscontract 
voor verzekeraars creëerde en de stormachtige ontwikkeling van medisch-
specialismen in de jaren twintig.18 Mijns inziens moeten we hierbij echter 
ook rekening houden met de enorme vlucht die het prestige van de genees-
kunde in deze periode nam, met de opkomst van de (lagere) middenklasse 
en met de snel stijgende prijzen van medische voorzieningen.

Voordat private ziektekostenverzekeringarrangementen voet aan de 
grond konden krijgen, was het allereerst noodzakelijk dat mensen ervan 
overtuigd waren (of raakten) dat het ‘inkopen’ van medische zorg geen 
overbodige luxe was, maar een nuttige of zelfs noodzakelijke stap in het 
genezingsproces. Hierin lijkt zich juist aan het einde van de negentiende 
eeuw een belangrijke omslag voor te doen. Hoewel dit vooralsnog specula-
tief is, lijkt het erop alsof deze omslag bovenal werd gestuwd door een steeds 
positiever wordend imago van de geneeskunde. Deze imagoverbetering hing 
samen met een tweetal ontwikkelingen. Ten eerste was de geneeskunde in 
de voorgaande decennia steeds meer verstrengeld geraakt met de natuur-
wetenschappen. In de laboratoria van Robert Koch en Louis Pasteur waren 
in de tweede helft van de negentiende eeuw bacteriologische ontdekkingen 
gedaan die de opvattingen over ziekte en gezondheid ingrijpend hadden 
veranderd.19 Daarnaast waren er vooral op het gebied van de heelkunde 
ongekende successen geboekt. De chirurg kon door nieuwe a- en antisep-
tische operatietechnieken aandoeningen behandelen die een decennium 
daarvoor nog onbehandelbaar waren geweest. Het prestige (en volgens 
sommigen ook de hybris) van de heelkunde steeg tot ongekende hoogten.20

Aan het einde van de negentiende eeuw hing er een aura van vooruitgang 
rond de geneeskunde. Volgens velen, zowel binnen als buiten de medische 
professie, zou in de twintigste eeuw een gouden tijd voor de geneeskunde 
aanbreken, waarin de nog bestaande grenzen van het medische kunnen één 
voor één zouden worden geslecht. Met de ontdekking van Salvarsan door 
Paul Ehrlich in 1909, een arsenicumpreparaat waarmee syfilis succesvol kon 
worden behandeld, leek deze belofte te worden ingelost. De verwachtingen 
die Ehrlich’s ontdekking had gewekt, bleken later te hooggespannen te zijn 

18 Schut, Competition, 132-136; K.P. Companje, ‘Geneeskundige verzorging van inwonend dienstpersoneel 1890-1910. 

Op het snijvlak van wet, verzekering en zorgaanbod’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1 (2004) 21-44.

19 A.M. Brandt en M. Gardner, ‘The golden age of medicine?’, in: R. Cooter en J. Pickstone (eds.) Medicine in the 

twentieth century (Amsterdam 2000) 21-37, aldaar 21-22.

20 W.F. Bynum, ‘The rise of science in medicine, 1850-1913’, The western medical tradition 1800 to 2000, 111-246, aldaar 

155-160.
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geweest.21 Het was veel lastiger om voor specif ieke ziektes ook specif ieke 
geneesmiddelen te vinden. Ondanks deze teleurstelling leverde de sym-
biose tussen de geneeskunde en het laboratorium, naast de ontdekking 
van vitamines, nog enkele belangrijke geneesmiddelen op. In 1923 kwam 
de eerste betaalbare medicinale insuline op de markt, waardoor mensen 
met diabetes een redelijk normaal leven konden lijden. De introductie 
van sulfanilamide, een op zwavel gebaseerd geneesmiddel, betekende dat 
streptokokkeninfecties voortaan effectiever konden worden behandeld.22

De verwachte ‘gouden tijd’ voor de biomedisch georiënteerde geneeskunde 
was in de eerste helft van de twintigste eeuw niet aangebroken, maar het 
prestige van de geneeskunde kreeg desalniettemin een enorme impuls, mede 
door de in de publieke media breed uitgemeten successen.23 Tegelijkertijd bleef 
het ‘alternatieve’ circuit onverminderd populair.24 De biomedische omslag 
in de geneeskunde veranderde de inrichting van de gezondheidszorg. Het 
laboratorium kreeg een vaste plaats in de alledaagse klinisch-diagnostische 
praktijk. Naast chemisch onderzoek van urine en bloed werd het laboratorium 
ook ingezet voor bacteriologische en serologische bepalingen.25

Het toenemende prestige van de geneeskunde ging min of meer gelijk 
op met de gestage uitdijing van het medisch apparaat en de hospitalisering 
van de artsenzorg. Het aantal artsen in Nederland verdrievoudigde, van 
ongeveer 2.700 in 1900 tot ruim 9.500 in 1940. Indrukwekkender is de 
groei van het aantal medisch-specialisten. Deze groep groeide in dezelfde 
periode met een factor negen, van 135 naar 1.206.26 Er kwamen niet alleen 
meer specialisten, maar ook meer medisch-specialismen. De chirurgie, dat 
als specialisme aan het begin van de twintigste eeuw tevens de terreinen 
van de gynaecologie en de urologie omvatte, kreeg aan het einde van de 

21 Chr. Lawrence, ‘Continuity in crisis: medicine, 1914-1945’, in: W.F. Bynum e.a. (eds.) The western medical tradition 

1800 to 2000 (New York 2006) 247-404, aldaar 286-287. 

22 Brandt en Gardner, ‘The golden age’, 23-24.

23 B. Hansen, ‘New images of a new medicine: visual evidence for the widespread popularity of therapeutic discov-

eries in America after 1885’, Bulletin for the history of medicine 73 (1999) 629-678, aldaar 629-630.

24 M. Saks, ‘Medicine and the counter culture’, Medicine in the twentieth century, 113-123; F. Huisman, ‘Patiënten-

beelden in een moderniserende samenleving: Nederland, 1880-1920’, Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis van de 

geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 25 (2002) 210-225; Lawrence, ‘Continuity in crisis: medicine, 

1914-1945’, 247-250.

25 I. Vledder, E. Houwaart en E. Homburg, ‘Particuliere laboratoria in Nederland. Deel 1: opkomst en bloei, 1865-1914, 

NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 62 (1999) 249-290, aldaar 280-290; Vledder, Houw-

aart en Homburg, ‘Particuliere laboratoria in Nederland. Deel 2: achteruitgang, consolidatie, transformatie 1914-1950’, 

NEHA-Jaarboek 63 (2000) 104-142, aldaar 135-138.

26 F. Wibaut, ‘Statistische gegevens’, in: G. ten Doesschate e.a. (eds.) Gedenkboek der Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij tot bevordering der Geneeskunst: ter gelegenheid van haar honderd jarig bestaan 7-8-9 juli 1949 (Amsterdam 

1949) 182-183.
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negentiende eeuw concurrentie van andere medisch-specialismen. Naast de 
heelkunde ontwikkelden zich specialismen als de oogheelkunde, keel- neus- 
en oorziekten, gynaecologie en dermatologie. In de jaren twintig raakte dit 
proces van diversif icatie in een stroomversnelling. Ook specialismen als 
longziekten, interne geneeskunde, gastro-enterologie, cardiologie, urologie 
en kindergeneeskunde kregen een vaste plaats in het medische metier. 
Tegelijkertijd werden tevens de tandheelkunde en de heilgymnastiek 
zelfstandige medische disciplines.27

Het ziekenhuis werd het nieuwe centrum van medisch handelen. De 
zorg die eerst nog in de omgeving van de patiënt werd gegeven, werd steeds 
vaker verplaatst naar het ziekenhuis. Hierdoor veranderde ook de rol van het 
ziekenhuis. Alleen een ruimte met bedden en verplegend personeel was niet 
langer voldoende om hoogwaardige zorg te kunnen verlenen. Om medisch-
specialistische ingrepen goed te kunnen faciliteren, moest een ziekenhuis 
kunnen beschikken over moderne operatiekamers, verkoeverruimtes, 
sterilisatieapparatuur en meer, maar vooral beter geschoold personeel. 
Het aantal ziekenhuizen was in Nederland in de loop van de negentiende 
eeuw mede door de opkomst van het confessionele ziekenhuiswezen, f link 
toegenomen. Rond 1850 waren er in Nederland ongeveer 45 ziekenhuizen. 
In 1920 was dit aantal gestegen tot 265.28

Het medisch-technologisch arsenaal van het gemiddelde ziekenhuis 
dijde gestaag uit. Zo beschikten de meeste Nederlands ziekenhuizen al 
vrij snel over een röntgenapparaat.29 Dit apparaat werd naast het gebruik 
voor diagnostische doeleinden in de jaren twintig ook ingezet voor de 
behandeling van kanker. De meeste ziekenhuizen beschikten tevens over 
een solarium voor de behandeling van huidaandoeningen en apparatuur 
voor behandeling via elektrostimulatie. De nieuwe, vaak door elektriciteit 
aangedreven medische technologie, zorgde niet alleen voor een verbete-
ring in de diagnostiek en behandeling. Het bracht aandoeningen aan het 
licht – zoals het hartinfarct – waarvan medici voor de introductie van de 
apparatuur, in dit geval de elektrocardiograaf, nog nooit hadden gehoord.30

Vrijwel gelijktijdig nam ook het zorggebruik toe. Tussen 1910 en 1922 steeg 
het aantal verpleegdagen in Nederland van gemiddeld 508 naar 789 dagen 

27 A. Juch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifestatie en consolidatie 1890-1940 

(Dissertatie Erasmus Universiteit 1997) 104-106 en 111-121; Lawrence, ‘Continuity in crisis: medicine, 1914-1945’ 271-274.

28 Bynum, ‘The rise of science’, 160-161; E.S. Houwaart, ‘Het Ziekenhuis. De evolutie van het ziekenhuis in de mo-

derne tijd’, in: M.S.C. Bakker e.a. (eds.) Techniek als cultuurverschijnsel (Heerlen 1996) 238-355, aldaar 238-248.

29 E.S. Houwaart, ‘Elektrotherapie en röntgenstralen in de jaren 1895-1914’, in: J.W. Schot e.a. (eds.) Techniek in Neder-

land in de twintigste eeuw. Deel IV: huishouden, medische technologie (Zutphen 2001) 179-196.

30 Lawrence, ‘Continuity in crisis: medicine, 1914-1945’, 274-275, 282-284 en 293-294.
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per 1.000 inwoners. Op het niveau van het individuele ziekenhuis had dit 
ingrijpende gevolgen. Bij het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Groningen vervijfvoudigde tussen 1903 en 1940 het aantal 
verpleegdagen. In het Diaconessenziekenhuis te Leiden steeg het aantal 
verpleegdagen in dezelfde periode met een factor acht. Tegelijkertijd daalde 
de gemiddelde verpleegduur in beide ziekenhuizen van 34 naar 21 dagen 
per patiënt, waaruit afgeleid kan worden dat er steeds meer mensen in het 
ziekenhuis werden behandeld. Ook het aantal operaties steeg aanzienlijk. 
In het relatief kleine Leidse Diaconessenziekenhuis vertwintigvoudigde 
het aantal operatieve ingrepen tussen 1900 en 1940.31

De opkomst van een lagere middenklasse
Het groeiende prestige van de geneeskunde, de expansie van gezondheids-
zorg en de toename van het zorggebruik waren op zichzelf niet voldoende 
om een markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen in het leven te 
roepen. Deze markt kon alleen ontstaan doordat er gelijktijdig met deze 
ontwikkelingen een groep ontstond die graag gebruik wilde maken van het 
toenemend zorgaanbod, maar de kosten die hieraan verbonden waren niet 
kon afwentelen op derden (zoals een ziekenfonds of armbestuur) en ei-
genlijk ook niet zelf kon dragen. Die groep was er: de lagere middenklasse.

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er tussen de tradi-
tionele groep van minvermogende arbeiders en handwerkslieden en de 
gegoede burgerij – vrije beroepsbeoefenaren, rijke zakenlieden, fabrieks-
eigenaren en grote herenboeren – een sociale categorie van zelfstandige 
winkeliers, kleine handelaren, eigenaars van kleine bedrijven, predikanten 
en in loondienst werkende lagere ambtenaren, boekhouders, opzichters, 
onderwijzers en kantoorpersoneel. Verbeteringen in de infrastructuur en 
de opkomende industrie hadden ervoor gezorgd dat aan het einde van de 
negentiende eeuw in de detailhandel het zwaartepunt was verschoven van 
ambachtsateliers naar de zelfstandige winkeliers. Doordat tegelijkertijd de 
overheid steeds meer taken naar zich toe had getrokken was ook het aantal 
ambtenaren gestaag gegroeid. Het aantal mensen dat werkzaam was in de 
dienstverlenende sector was tussen 1900 en 1920 gestegen van 34 naar 39 
procent van de beroepsbevolking.32

31 W.B. Smit, Het vraagstuk der ziekenhuisverpleging voor de gemeenten (Haarlem 1939) 22-23; Van der Velden, Finan-

ciële toegankelijkheid, 73-75; M.J. van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een 

stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw (Amsterdam 1986) 338; M.J. van Lieburg, Het Diaconessenhuis Leiden. Deel 1: de jaren 

1897-1940 (Rotterdam 1997) 88; P.W.J.H. Cort van der Linden, Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads en Acade-

misch Ziekenhuis te Groningen. Vijftig jaar tussen Ooster- en Petrus Campersingel, 1903-1953 (Groningen 1953) Bijlage III. 

32 Van Tijn, ‘Het sociale leven’, 280-281; De Jonge, ‘Het economische leven’, 246; CBS, Tweehonderd jaar statistiek, 21.
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Daarnaast kregen steeds meer mensen het in f inancieel opzicht steeds 
beter. De Nederlandse economie groeide in de eerste drie decennia van de 
twintigste eeuw vrij constant en tussen 1920 en 1930 zelfs spectaculair.33 Dit 
had onder andere tot gevolg dat een groeiend aantal mensen zich het lidmaat-
schap van een ziekenfonds kon veroorloven. Fabrieksarbeiders konden zich 
voortaan, zoals de voorzitter van het Ziekenfonds te Wormer het uitdrukte, 
‘de met een f ier karakter in botsing komende gang naar een Armbestuur 
besparen’.34 Aan de andere kant betekende dit ook dat steeds meer mensen 
meer gingen verdienen dan de welstandsgrens van het ziekenfonds. 

Deze lagere middeninkomensgroepen waren weliswaar niet rijk, 
maar het was een groep waarvan de NMG meende dat ‘meer dan van 
den werkmansstand, van hen verwacht mag worden dat zij de hun ver-
leende geneeskundige hulp ten volle betalen’.35 Dat idee bleek al snel te 
hoog gegrepen. In 1917 merkte de arts Ten Cate op dat er in het afgelopen 
decennium een groep was ontstaan van ‘menschen die gezeten zijn in 
den overgang tusschen ziekenfonds en middenklasse, die tusschen hemel 
en aarde blijven hangen en nergens voor in aanmerking komen. Voor het 
één zijn ze te klein, voor het andere te groot’.36 Voor deze groep bood een 
particuliere ziektekostenverzekering dan ook uitkomst. In 1916 constateerde 
Johan Pieterse, directeur van de Risico Verzekering Maatschappij, dat het 
merendeel van zijn verzekerden een inkomen had dat inderdaad net boven 
de ziekenfondsgrens lag, namelijk tussen de 1.000 en 3.000 gulden per jaar.37

Maar Pieterse stelde tegelijkertijd vast dat de keuze voor een particuliere 
verzekering niet alleen afhing van de hoogte van het inkomen. Het was vaak 
tevens een kwestie van status. Mensen met een inkomen van 1.000 gulden 
konden in de meeste gevallen namelijk gewoon terecht bij één van de lokale 
ziekenfondsen. De welstandsgrens van het ziekenfonds – rond 1915 in de 
meeste gevallen vastgesteld op een jaarinkomen per gezin van 1.200 gulden 
– was echter niet alleen een f inanciële, maar ook een sociale scheidslijn.38 

33 J.L. van Zanden, The economic history of the Netherlands 1914-1995. A small open economy in the ‘long’ twentieth 

century (London en New York 1998) 95-100.

34 Stichting HiZ (verder HiZ), Archief PWZ Zorgverzekeringen, Ziekenfonds Wormer (verder PWZ-Wormer), inv. nr. 

2, Notulen van het bestuur, d.d. 11 november 1905.

35 NA, NMG, 176, 9B, Rapport ziekteverzekering voor den middenstand, d.d. 28 mei 1917; NMG, 176, 9A, Voorlopig 

rapport ziekteverzekering voor den middenstand, 28 november 1915.

36 NA, NMG, 176, 9A, Stenografisch verslag van de vergadering ingevolge den oproep van Doktoren Akkerman, Ten 

Cate, etc., d.d. 14 januari 1917.

37 J. Pieterse, Hoe voorziet de Middenklasse zich van goede medische verzorging en hoe zou ze het kunnen? Causerie ge-

houden te Leiden, Deventer en andere plaatsen door Joh. Pieterse, directeur N.V. Risico Verzekering-Mij (Rotterdam 1916) 5.

38 NA, NMG, 177, 9F, Rapport over de Middenstandsziekteverzekering, d.d. 7 maart 1928; Vgl.: ‘Het Eerste Neder-

landsch Middenstands-Ziekenfonds, te ’s-Gravenhage’, VB 5 (1915) 140-144
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Mensen die ‘gebonden zijn aan een zeker decorum’ – zoals onderwijzers, 
ambtenaren en winkeliers – vonden, aldus Pieterse, vaak dat ze zich niet met 
goed fatsoen op gelijke voet met hun directe ondergeschikten of mensen van 
een lagere sociale positie konden laten behandelen.39 Particuliere patiënten 
verwachtten iets extra’s van hun zorgverlener en waren bereid daarvoor te 
betalen of, als ze dat niet konden, zich daarvoor te verzekeren. 

De positie van particulier patiënt had dan ook enkele concrete voordelen 
boven die van een ziekenfondspatiënt. Zij waren niet gebonden aan vaste 
spreekuren, de dokter kwam eerder en vaker aan huis, ze kregen meer 
persoonlijke aandacht en vaak voorrang bij behandeling in het ziekenhuis. 
Daarnaast werden de medicijnen door de apotheek aan huis bezorgd.40 
Dat alles week in gunstige zin af van de gemiddelde behandeling van een 
ziekenfondspatiënt. Zij moesten zich vaak al vroeg in de ochtend naar de 
praktijk begeven en in een speciale wachtkamer wachten op hun beurt, 
waarbij het – aldus een tijdgenoot – ‘een bewijs van ’s dokters medevoelen 
met zijn patiënten was, wanneer de gang werd bedekt met wat oude cocos- 
of manillamatten en er een paar stoelen stonden, waarop ouden van dagen 
of zwakken konden gaan zitten’.41 

Ook in het ziekenhuis werd onderscheid gemaakt tussen particuliere 
patiënten en ziekenfondspatiënten. Het ziekenhuis was in de loop van de 
negentiende eeuw veranderd van een ‘armeninstelling’ in een eerbiedwaar-
dig en soms zelfs chique medisch-technologisch instituut. Het ziekenhuis 
trok steeds meer welgestelde mensen aan die zich in de negentiende eeuw, 
als het even kon, nog thuis hadden laten behandelen of opereren.42 Maar 
deze groep verwachtte ook iets extra’s. Naast de traditionele zaalverpleging 
beschikten veel ziekenhuizen over zogenaamde ‘hogere’ verpleegklassen 
waar de patiënt kon beschikken over één of meerdere eigen kamers, betere 
voeding en meer persoonlijke aandacht. Maar patiënten die werden opge-
nomen in de Eerste of Tweede Klasse betaalden ook aanzienlijk meer dan 
ziekenfondspatiënten.43

De aantrekkingskracht van de particuliere ziektekostenverzekering 
lag zeker niet alleen in de betere behandeling van de particuliere patiënt 
of het groeien van de doelgroep. Ook de gestaag stijgende prijzen van 

39 Pieterse, Hoe voorziet de Middenklasse, 5-10.

40 HiZ, PWZ-Wormer, 5, Notulen van het bestuur, d.d. 9 juli 1932. Vgl.: PWZ-Wormer, 7, Notulen van het bestuur, d.d. 

14 januari 1946’.

41 ‘De geneeskundige verzorging van den middenstand in groote steden’, VB 20 (1931) 249-251, aldaar 251.

42 Bynum, ‘The rise of science’, 160-161.

43 Van Lieburg, Het Diaconessenhuis, 88; E.S. Houwaart, ‘Nieuwe structuren in de gezondheidszorg 1920-1940’, Tech-

niek in Nederland in twintigste eeuw. Deel IV, 219-234, aldaar 228-233.
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medische diensten speelden een belangrijke rol. Anders dan de algemene 
trend daalden de prijzen voor medische voorzieningen in de periode tot 
aan 1930 namelijk niet. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door de 
toenemende technologisering, meer en betere medicatie en verbreding van 
het zorgaanbod die vooral in het ziekenhuiswezen zorgde voor een groeiend 
personeelsbestand. Dit had weer een stuwend effect op de kosten. 

Zo stegen de gemiddelde kosten voor ziekenhuisverpleging tussen 1910 
en 1922 van 2,93 gulden naar 5,67 gulden per dag.44 Deze stijging vertaalde 
zich in een hogere verpleegprijs (Tabel 1.1). Ondanks het feit dat de prijzen 
per ziekenhuis en per regio konden verschillen, verdubbelden de prijzen 
per verpleegklasse in de loop van het interbellum vrijwel overal. Het is goed 
om hierbij aan te tekenen dat deze verpleegprijzen alleen de kosten van 
verpleging dekten. De kosten van de eventuele operaties, diagnostische 
testen en andere handelingen werden apart in rekening gebracht. Alleen 
de behandeling in een academisch ziekenhuis was tot aan de jaren twintig 
‘gratis’. Deze kosten kwamen gezien het onderwijskarakter van deze instel-
lingen voor rekening van de gemeente of de rijksoverheid. Vanaf 1922 werden 
hiervoor, in het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven, kosten 
in rekening gebracht die varieerden van fl. 2,50 tot 4,50 per dag.45

De ontwikkeling van de prijzen voor medisch-specialistische zorg laat 
zich lastiger in kaart brengen omdat er in deze periode geen landelijk gelden-
de tarieven bestonden. Ondanks het feit dat de meeste lokaal georganiseerde 
specialistenverenigingen wel richtlijnen voor het vaststellen van de prijs 
hanteerden, konden individuele specialisten hier zonder veel problemen 
van afwijken.46 In Tabel 1.2 zijn voor enkele ingrepen de minimumtarieven 
weergegeven, zoals die door de Amsterdamse Specialisten Vereniging waren 
vastgesteld. In de periode tussen 1900 en 1940 verdubbelden deze tarieven. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de prijzen voor specialistische hulp in 
Amsterdam vergeleken met andere delen van Nederland behoorlijk hoog 
waren. Buiten Amsterdam lagen de tarieven vaak lager.

44 Van der Velden, Financiële toegankelijkheid, 198.

45 NA, Archief van het Ministerie van Arbeid; afdeling Volksgezondheid (verder Afdeling Volksgezondheid), toegang 

2.15.37, inv. nr. 854, Afschrift van een brief aan de ingezetenen van Waddinxveen betreffende de verpleeggelden in 

Academische Ziekenhuizen, d.d. 1 oktober 1922.

46 ‘Rapport der commissie, benoemd door het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst, krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 en 3 mei 1918, tot het instel-

len van plaatselijke tarieven voor geneeskundige hulp door hoogleraren, huisartsen en specialisten aan particulieren’, 

Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde (verder NTvG) 65 (1921) 3023-3041, aldaar 3025.
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Tabel 1.1: Prijzen (in guldens) voor ziekenhuisverpleging per patiënt per dag, ingedeeld naar 
verpleegklasse*

Jaar ca. 1915 1923 ca. 1935

Ziekenhuis / Klasse I II III I II III I II III

Coolsingelziekenhuis 
(Rotterdam)

7,5 3 1,5 15 10 7,5 - - -

Gasthuis (Middel-
burg)

- 2,5 - 10 5,5 3,75 12,5 9 5

St. Franciscusziek. 
(Rotterdam)

7 4,5 2 12,5 7,5 3 - - -

Diaconessen (Leiden) 6 4 2 8,5 5,5 2 10,5 7,5 4

* Cijfers gebaseerd op: J.L. Kool-Blokland, De Zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg 
(Middelburg 1990) 316-317; Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 329; Van Lieburg, Het Diaconessen-
huis, 83; M.J. van Lieburg, Het Sint Franciscus Ziekenhuis te Rotterdam 1892-1992 (Rotterdam 1992) 
129-133; ‘Overzicht van de in 1923 geldende tarieven der verpleegkosten en het gebruik der opera-
tiekamers in verschillende ziekeninrichtingen’, Administratie en economie in de ziekenhuizen. Orgaan 
van de Vereeniging van Administratieve Hoofden van Ziekeninrichtingen in Nederland, 2:2 (1923) Bijlage.

Tabel 1.2: Minimumprijzen (in guldens) per verrichting ingedeeld naar klasse, zoals 
vastgesteld door de Amsterdamse Specialisten Vereniging, 1908 en 1935*

Jaar 1908 1935

Verrichting / Klasse I II III** I II III ZF***

Consult 3-10 3-10 3-10 5-15 5-15 5-15 -

Visite 8-16 8-16 8-16 25 20 15 -

Bovenkaakresectie 600 267-433 100 675-900 205-675 150-250 125

Galblaasoperatie 500 233-366 100 600-800 200-600 150-200 100

Dubbele hazenlipope-
ratie

400 200-300 100 525-700 200-525 100-200 75

Appendectomie 300 167-233 100 375-500 150-375 100-150 60

Verwijderen kleine 
tumoren

75 83-92 25 5-100 40-75 25-40 20

Gipscorset 50 50 50 100-125 75-125 30-50 20

Elektrocardiogram - - - 30 20 10 -

Narcologie - - - 60-75 30-40 29-15 -

Röntgenonderzoek - - - 15-200 12,5-100 60-10 5-50

Radiumbehandeling - - - 30-60 15-30 7,5-15 -

Laboratoriumonder-
zoek

- - - 5-100 5-100 5-100 -

* Stadsarchief Amsterdam (verder SAA), Archief van de Amsterdamse Specialisten Vereniging (verder 
ASV), toegang 1445, inv. nr. 115 Overzicht tarieven ASV, d.d. 1908 en 1935.

** Voor deze klasse is het gestelde bedrag het maximumtarief. *** Ziekenfondstarieven
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Het uitblijven van wetgeving47

Rond 1915 deed zich de paradoxale situatie voor dat mensen die toegang 
wilden hebben tot medische zorg, als ze niet rijk waren, het beste armlastig 
konden zijn. Dat er een groeiende groep buiten de boot dreigde te vallen, 
had veel te maken met het uitblijven van een sociale ziektekostenverzeke-
ring en het beleid van NMG. Nederland bekleedde met het uitblijven van 
een wettelijke sociale ziektekostenverzekering in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw in Europees verband een uitzonderingspositie. In landen 
als Duitsland (1883), Oostenrijk (1888), Zweden (1891), Denemarken (1892), 
België (1894), Noorwegen (1909), Groot-Brittannië (1911) en Rusland (1912) 
was er aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw immers wel ziekenfondswetgeving ingevoerd.48

De wetgeving in deze landen was grotendeels gebaseerd op het ‘Bismarc-
kiaanse model’, vernoemd naar de Duitse rijkskanselier Otto von Bismarck. 
Hij had als onderdeel van een breder pakket aan sociale wetgeving – vooral 
bedoeld om het opkomende socialisme de loef af te steken en de Duitse 
arbeider dichter aan de staat te binden – in 1883 een verplichte sociale ziek-
tekostenverzekering ingevoerd. De wet verplichtte iedere Duitse arbeider in 
de industrie, mijnbouw en ambachtsnijverheid met een inkomen onder een 
bepaalde grens zich voor medische zorg, loonderving en begrafeniskosten 
te verzekeren bij een beroeps- of bedrijfstakziekenfonds. De premie voor 
deze verzekering, waarvan de werkgever een derde deel betaalde, werd 
vastgesteld op een vast percentage van het loon. De uitvoering werd over-
gelaten aan de reeds bestaande, door werknemers en werkgevers bestuurde 
ziekenfondsen.49

In 1903 probeerde Abraham Kuyper ook in Nederland een Bismarcki-
aanse ziekenfondswet in te voeren, maar dit wetsvoorstel sneuvelde samen 
met zijn kabinet. Het invoeren van een integrale sociale ziekteverzekering 
was niet onomstreden. De sociaaldemocraten en progressief-liberalen zagen 
het liefst wetgeving naar Bismarckiaans model voor zowel loonderving als 
medische verzorging. De katholieke politici waren daar niet tegen, zolang 
het subsidiariteitsbeginsel gehandhaafd bleef. Dit hield in dat overheidsuit-
voering enkel was toegestaan als private organisaties aantoonbaar hadden 
gefaald in hun maatschappelijke taak. Dat was bij de ziekenfondsverze-
kering niet het geval. De uitvoering van deze verzekering door private 

47 Dit gedeelte is eerder verschenen in het artikel: Vonk, ‘Een taak voor de staat?’. 

48 A. Hu en P. Manning, ‘The global social insurance movement since the 1880s’, Journal of Global History 5 (2010) 

125-148, aldaar 135-140.

49 Companje, Two centuries, 63-79; V.L. Stepanov, ‘The social legislation of Otto von Bismarck and worker insurance 

law in Russia’, Russian studies in history: a journal of translations 47 (2009) 71-95. 
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organisaties zou een betere waarborging zijn voor de katholieke eigenheid 
dan verstatelijkte uitvoeringsinstanties.

De meer conservatief ingestelde liberalen wilden het liefst een zo 
beperkt mogelijke wetgeving: geen staatsuitvoering, geen verplichting en 
beperkte richtlijnen. Toezicht op de f inanciële situatie van ziekenfondsen 
was meer dan voldoende. De antirevolutionairen gingen hier gedeeltelijk 
in mee. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering – voor de orthodox-
protestanten een heikele zaak, want een verzekering werd gezien als een 
uiting van wantrouwen van Gods voorzienigheid – was primair een zaak 
van het gezinshoofd en niet van de staat. Ook zij waren tegen een verplichte 
verzekering. Maar de overheid mocht eventueel wel voorwaarden stellen 
waaraan een billijke ziekenfondsverzekering moest voldoen. Confessioneel 
en liberaal getinte kabinetten volgden elkaar tijdens het interbellum in 
hoog tempo op en wetsvoorstellen werden even snel ingetrokken als ze 
waren ingediend. Naast de ideologische bezwaren, vormden de kosten 
van de invoering van een verplichte ziekenfondsverzekering een steeds 
serieuzere drempel.50

De artsenorganisatie NMG zag de ziekenfondsverzekering vooral als een 
teken van goede wil van de arts, maar tegelijkertijd ook als een bedreiging 
voor de praxis aurea, de ‘gouden’ particuliere praktijk. Aan de particuliere 
praktijk ontleende de arts zijn status en soms een belangrijk deel van 
zijn inkomen. De ontwikkelingen in Duitsland stemden somber. Daar 
probeerden winkeliers en politieambtenaren, groepen die traditioneel tot 
de middenklasse werden gerekend, zich via een ziekenfonds te verzekeren 
van toegang tot goedkope medische zorg.51 Het idee dat ook in Nederland de 
middenklasse zich via een ziekenfonds zou gaan verzekeren, was niet geheel 
denkbeeldig. Onderling beheerde ziekenfondsen, zoals het Haagse zieken-
fonds De Volharding en het Utrechtse ziekenfonds Ziekenzorg hanteerden 
vaak geen of erg hoge welstandsgrenzen, waardoor de middenklasse zich bij 
deze ziekenfondsen zou kunnen aansluiten. Dit was in de ogen van de NMG 
een zorgwekkende ontwikkeling, want de middenklasse vormde op dat 
moment ongeveer driekwart van de gemiddelde particuliere praktijk van de 
arts. Als de middenklasse zich bij een ziekenfonds zou kunnen verzekeren, 
zou dat voor veel artsen een behoorlijke f inanciële aderlating betekenen.52 

50 Roebroek en Hertogh, ‘De beschavende invloed’, 202-204; K.P. Companje en D. Rigter, ‘‘Ontwerp der wet regelende 

de ziekenverzorging’, of de spanning tussen overheidsfinanciën en volksgezondheid, 1918-1941’, Tussen volksverzekering 

en vrije markt, 399-459.

51 H. Pinkhof, ‘Mededelingen en bekendmakingen. Het Leipziger Verband en de middenstand’, NTvG 49 (1905) 1586.

52 Companje, ‘Ziekteverzekering volgens het Bismarckrecept?’, 56-59; Companje, ‘Ziekenzorg en ziekengeld’, 288-

290; B. Widdershoven, Het dilemma van solidariteit. De Nederlandse onderlinge ziekenfondsen, 1890-1941 (Amsterdam 
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Deze dreiging zette de NMG aan tot het nemen van forse maatregelen. 
In 1912 werd een zogenaamd Algemeen Bindend Besluit uitgevaardigd. Met 
dit besluit verbood de NMG haar leden, op straffe van forse boetes, om 
contracten te sluiten met ziekenfondsen die niet aan het eisenpakket van 
de NMG voldeden. Dit eisenpakket omvatte onder andere de waarborging 
van het abonnementssysteem en de strikte handhaving van de welstands-
grens. Deze welstandsgrens zou door de NMG periodiek kunnen worden 
aangepast. De NMG kon dit beleid ook daadwerkelijk aan ziekenfondsen 
opleggen, omdat ruim 90 procent van alle Nederlandse artsen lid was van 
de artsenorganisatie. Om het beleid nog meer kracht bij te zetten, begon 
de NMG tevens eigen ziekenfondsen op te richten die later bekend zouden 
staan als Maatschappijfondsen.53 

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de toestroom uit de mid-
deninkomensgroepen naar de onderlinge ziekenfondsen omvangrijke 
vormen had aangenomen op het moment dat de NMG met haar maatregelen 
kwam.54 Toch had de maatregel wel het gewenste effect. De vraag naar een 
ziektekostenverzekering voor de ‘burger en middenstand’ ontstond, zo blijkt 
onder andere uit ingezonden brieven in De Telegraaf, vrijwel direct na de 
afkondiging van het Bindend Besluit.55

Een proeftuin: de Wet op het Arbeidscontract
Naast het feit dat de omstandigheden voor het opzetten van een particu-
liere ziektekostenverzekering in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
gunstig waren, had de overheid de intrede van private schadeverzekeraars 
in de gezondheidszorg ook min of meer zelf gestimuleerd. De progressief-
liberaal Hendrik Drucker had, met hulp van het kabinet-De Meester (1905-
1907), in 1907 onbedoeld een proeftuintje in het leven geroepen waarin ver-
zekeraars konden oefenen met een restitutieverzekering voor ziektekosten. 
De grotendeels door hem geredigeerde Wet op het Arbeidscontract, bevatte 
namelijk enkele bepalingen betreffende de vergoeding van de kosten van 
medische zorg voor inwonend personeel.56

De Wet op het Arbeidscontract bevatte geen verplichting tot verzekering; 
dat lag gezien de discussie rond de verplichte sociale ziektekostenverze-
kering sowieso gevoelig en het lag ook niet in de bedoeling van de wet. 
Artikel 1638ij verplichtte de werkgever enkel om bij ziekte of ongeval van 

2005) 86.

53 Companje, ‘Ziekenzorg en ziekengeld’, 259-262; Companje e.a., Two centuries, 116-120.

54 Pieterse, Hoe voorziet de Middenklasse, 5-10; Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 16-17.

55 ‘Ingezonden: ziekenfondsen voor de middenstand’, De Telegraaf, 22 november 1913.

56 Companje en Vonk, ‘Ziektekostenverzekeringen’, 175-176.
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één van zijn inwonende personeelsleden gedurende de eerste zes weken 
zorg te dragen voor behoorlijke verpleging en geneeskundige zorg. Of de 
werkgever deze zorg uit eigen zak zou betalen of hiervoor een verzekering 
zou afsluiten, was Drucker eigenlijk om het even; daar diende de overheid 
zich niet mee te bemoeien. Tegelijkertijd zorgde het artikel er wel voor dat 
het inwonend personeel recht had op een veel uitgebreider pakket aan 
medische zorg dan andere vergelijkbare groepen binnen de Nederlandse 
samenleving. Behoorlijke verpleging en geneeskundige zorg werd door 
Drucker namelijk gedefinieerd als zorg geleverd door huisarts, specialist 
en tandarts, maar omvatte ook de verstrekking van geneesmiddelen en de 
opname in een ziekenhuis.57

Ondanks het feit dat de wet zich hier niet specif iek over uitliet, ging 
de Tweede Kamer ervan uit dat de meeste werkgevers dit risico zouden 
onderbrengen bij een ziekenfonds of een verzekeraar. Dit vertrouwen werd 
niet beschaamd. Op het moment dat de wet in werking trad, 1 januari 1909, 
bleken er ongeveer 47 onderlinge verzekeringsmaatschappijen en 29 com-
merciële verzekeraars een zogenaamde ‘dienstbodeverzekering’ aan te 
bieden. Ziekenfondsen lieten deze verzekering, die veel verder ging dan 
het bij hun gebruikelijke standaardpakket, over het algemeen links liggen. 

De verzekering van inwonend agrarisch personeel werd op het platteland 
ondergebracht bij lokale onderlinge verenigingen of grotere coöperatieve 
landbouworganisaties als de Centrale Land en Tuinbouw-Onderlinge, CLTO, 
en de Zuid-Hollandsche Landbouw Onderlinge. In de steden werd de markt 
gedomineerd door commerciële schadeverzekeraars. Zij boden werkgevers 
een verzekering aan waarbij het risico van de uitkering van ziekengeld en 
de levering van zorg werd gedekt door het uitkeren van een vast bedrag per 
ziektedag. Het werd veelal aan de werkgever overgelaten om met dit geld ook 
daadwerkelijk zorg in te kopen. Maar er waren verzekeraars, zoals Precautia, 
die enkel de rekeningen van de genoten zorg vergoedde; min of meer volgens 
de principes die later door particuliere ziektekostenverzekeraars zouden 
worden gehanteerd.58

De invoering van de Wet op het Arbeidscontract stelde de NMG voor 
een probleem. Dienstbodes behoorden gezien hun sociale status tot de 
ziekenfondspopulatie, maar kwamen door deze nieuwe regeling terecht in 
de particuliere praktijk. Het bleek dat zowel de werkgever als zijn dienst-

57 Ibidem, 178.

58 ‘Rapport van de Centrale Commissie voor Beroepsbelangen over de werking van de wet op het Arbeidscontract’, 

NTvG 54 (1910) 1971-2020, aldaar 2011-2012; De coöperatieve Vereeniging ‘Centraal Beheer’ G.A. Gedenkboek uitgegeven ter 

gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan op 14 januari 1934 (Amsterdam 1934) 58; Companje en Vonk, ‘Ziektekos-

tenverzekering’, 186.
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personeel de voorkeur gaven aan de behandeling als particulier patiënt. De 
behandeling als particulier was in de ogen van velen – al dan niet terecht 
– beter dan de zorg verstrekt op kosten van het ziekenfonds. De vraag was 
of de rekening voor deze groep patiënten voortaan moest worden afgestemd 
op het inkomen van de dienstbode of op het inkomen van de werkgever.59 De 
wet had de klassieke rolverdeling tussen arts en patiënt immers doorbroken. 
De patiënt was niet langer de eigenlijke financier, en dat maakte het bepalen 
van de rekening voor de arts lastig. Verzekeraars waren van mening dat 
er een tussenoplossing moest worden gevonden: een uniform tarief dat 
ergens tussen het ziekenfondstarief en de prijs voor particuliere behande-
ling zou liggen. Standaardtarieven konden de werkgever en de verzekeraar 
garanderen dat zij niet voor onverwacht hoge kosten zou komen te staan.

De NMG was daar niet gelukkig mee. Werkgevers en winstbeogende ver-
zekeraars hadden zich als partijen tussen de patiënt en de arts gewrongen, 
nota bene op aandringen van de overheid. Verzekeraars morrelden vrijwel 
direct aan de door de NMG gewenste strikte scheiding tussen de zieken-
fonds- en particuliere praktijk en vroegen de behandelend arts ook nog eens 
om een verklaring dat de verzekerde daadwerkelijk ziek was geweest op het 
moment van behandeling. Dat was niet alleen een ongewenste inbreuk op 
de inkomenspositie van de arts, maar het was tevens een schending van de 
sacrosanct geachte relatie tussen de arts en zijn patiënt. Maar omdat het 
hier ging om een niet al te grote groep, keek de NMG vooralsnog de kat uit 
de boom. Het ziekenfondswezen – waar de NMG slag moest leveren met 
de onderlinge fondsen – had voorlopig prioriteit.60 

Doordat de NMG de zaak op z’n beloop liet, kon deze vorm van ziekte-
kostenverzekering zich in alle rust ontwikkelen. De dienstbodeverzekering 
speelde als proeftuin een belangrijke rol. De Wederkerige Verzekering 
Maatschappij Boerhaave, opgericht als dienstbodeverzekeraar in 1907, bood 
in 1909 als eerste verzekeraar een particuliere ziektekostenverzekering voor 
de middenstand aan. Ook verzekeraars als Precautia, de Verzekeringsbank 
Moira, de Individueele Risico Onderlinge, Het Anker en Het Noorden ont-
wikkelden zich van dienstbodeverzekeraar tot ziektekostenverzekeraar. 
Toch moet het belang van de dienstbodeverzekering niet worden overschat. 
Het merendeel van de ziektekostenverzekeraars die tussen 1900 en 1939 de 
markt betraden had geen enkele ervaring met de dienstbodeverzekering.61

59 Companje en Vonk, ‘Ziektekostenverzekering’, 187.

60 Voor een uitgebreide beschrijving van de strijd om de macht in het ziekenfondswezen, o.a.: Companje, ‘Zieken-

zorg en ziekengeld’, 259-325; Companje, Convergerende belangen, 16-97. Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst,1-204. 

61 ‘Rapport van de Centrale Commissie voor Beroepsbelangen’, 2011-2012; Vgl.: G. Huiskens en R. van der Kroeff, Een 

eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van ‘Het Noorden’ naar ‘Anker Verzekeringen’ (Groningen 2007) 23-30.
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1.3  De particuliere ziektekostenverzekering: een andere kijk op 
de verzekering van zorg

De verzekeringslogica in de praktijk: mogelijkheden en moeilijkheden
Met de lancering van de ‘middenstandsziekteverzekering’ wisten ziekte-
kostenverzekeraars een plek voor zichzelf te veroveren in de wereld van 
de gezondheidzorg. Dit betekende dat er voor het eerst in de geschiedenis 
van de Nederlandse gezondheidszorg een groep verzekeraars op de markt 
was gekomen die heel anders dacht en handelde dan tot dan toe gebrui-
kelijk was geweest. Daarbij was niet zozeer het winststreven van deze ver-
zekeraars het grote novum. In Nederland bestonden immers al sinds het 
begin van de negentiende eeuw commerciële ziekenfondsen.62 Ziektekos-
tenverzekeraars weken af van de norm doordat ze handelden vanuit een 
afwijkend pakket aan basisbeginselen, namelijk die van de schadeverzeke-
ring. Ziektekostenverzekeraars bleven wat betreft hun verzekeringsbeleid 
dan ook vrij dicht bij de ideaaltypische verzekeringslogica en dat duwde 
de particuliere ziektekostenverzekering in een heel andere richting dan de 
ziekenfondsverzekering.

Zo was het product, zoals eerder al is opgemerkt, als restitutieverzeke-
ring gebaseerd op het concept van ‘f inanciële schade’, dit in tegenstelling 
tot de naturaverzekering van het ziekenfonds waarbij de toegang tot zorg 
centraal stond. Daarnaast was de risico-overdracht bij de particuliere ziek-
tekostenverzekering veel beperkter dan bij een ziekenfonds. Het betrof hier 
vrijwel altijd een sommenverzekering. Dat wil zeggen, dat de verzekering 
niet garant stond voor de volledige vergoeding van de gemaakte kosten, 
maar enkel voor een vooraf bepaald maximumbedrag. Het verschil kwam 
voor rekening van de verzekerde zelf. De hoogte van de verzekerde som kon 
bij aanvang van de verzekering worden bepaald. 

Een ander uit het schadeverzekeringsbedrijf overgenomen principe 
was het streven naar risico-equivalentie: de hoogte van de premie moest 
verband houden met de hoogte van het door de verzekerde ingebrachte 
risico. Ziektekostenverzekeraars probeerden dit risico vast te stellen aan 
de hand van een aantal basale criteria. De premie werd bijvoorbeeld mede 
aan de hand van de gekozen sommen bepaald. De hoogte van de verzekerde 
som gaf immers een rudimentair inzicht in de verwachte zorgvraag. Maar 
ook het geslacht, leeftijd en burgerlijke staat van de verzekerde werden 
meegenomen in de premieberekening. 

62 Companje e.a., Two centuries, 53-55 en 98-104.
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Wat betreft leeftijd werd er door de meeste verzekeraars onderscheid ge-
maakt tussen vier leeftijdscohorten: nieuwgeborenen (0 t/m 1 jaar), jongeren 
(1 t/m 16 jaar), volwassenen (17 t/m 54 jaar) en bejaarden (55 jaar en ouder). 
Nieuwgeborenen konden niet zondermeer worden verzekerd, waarschijnlijk 
als gevolg van de hoge morbiditeit en mortaliteit onder zuigelingen. Waar 
het de invloed van sekse en burgerlijke staat betrof, baseerden ziektekos-
tenverzekeraars zich op de ziekteverzuimtafels van ziekengeldverzekeraars. 
Die gaven aan dat het ziekteverzuim onder vrouwen en alleenstaande 
mannen hoger was; zij moesten daarom meer premie betalen.63 

Hoe basaal ook – de incidentie van ziekte zoals uit de ziekteverzuimta-
fels kon worden gedestilleerd, zei in principe niet zoveel over de zwaarte 
van de ziekte of de kosten die er aan dit ‘ziek zijn’ verbonden waren – deze 
premiedifferentiatie ging al verder dan in Duitsland gebruikelijk was. Daar 
differentieerden ziektekostenverzekeraars hun premies nauwelijks. Leeftijd 
en geslacht werden door Duitse ziektekostenverzekeraars niet meegenomen 
en de premies waren over het algemeen gebaseerd op een vooraf berekend 
of verwacht doorsnee-risico.64 Zowel de dekking als de premies waren bij 
de meeste Nederlandse ziektekostenverzekeraars ongeveer gelijk. Verze-
keringsvoorwaarden werden vaak letterlijk van elkaar overgeschreven.65 

Bij de meeste verzekeraars lag de leeftijdsgrens voor toelating tot de 
verzekering op 55 jaar. Ook hanteerde vrijwel iedere ziektekostenverze-
keraar een eigen risico van 10 à 20 procent van de ingediende rekening. 
Daartegenover stond een verzekering die een vrij uitgebreid pakket aan 
medische zorg dekte, zoals behandeling door huisarts en specialist, medicij-
nen en verbandmiddelen en verpleging in een ziekenhuis. Tandheelkundige 
zorg werd sporadisch vergoed. Dekking voor sanatoriumverpleging kwam 
nauwelijks voor vanwege de grote bedragen die hiermee gemoeid waren.66 

Hoewel ziektekostenverzekeraars voor wat betreft hun verzekerings-
technieken leentjebuur speelden bij andere verzekeringstakken, was hun 
beleid voor een belangrijk deel gebaseerd op nattevingerwerk. In de eerste 
decennia van de twintigste eeuw bestond nog geen verzekeringswiskun-
dige grondslag voor ziektekostenverzekeringproducten. Hierin stonden 
Nederlandse ziektekostenverzekeraars niet alleen. Ook in Duitsland moest 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf het tot het einde van de 

63 NA, NMG, 176, 9A, Afschrift brochure ENMZ, januari 1916; NMG, 175, L1, Mededelingen betreffende de ziektekos-

tenpolissen van Labor, januari 1925; Ibidem, Tarievenoverzicht Burgerziektepolis Labor, maart 1925.

64 Lengwiler, ‘Competing appeals’, 184-185; Böhle, Private Krankenversicherung, 18-19.

65 NA, NMG, 176, 9B, Brief Risico Verz. Mij. aan cie-Ziekteverzekering, d.d. 26 januari 1917.

66 G.,‘Ziekteverzekering’, Zonneschijn: populair maandblad voor verzekering, hygiène, staathuishoudkunde, credietwe-

zen 26 (1916) 263; Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 21-22; Schut, Competition, 134.
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jaren dertig stellen zonder gedegen actuariële onderbouwing. Statistische 
gegevens werden door Nederlandse ziektekostenverzekeraars nauwelijks 
verzameld en het ontbrak hen aan een goed inzicht in de tarieven van 
particuliere medische behandeling.67

Belangrijker was het feit dat ziektekostenverzekeraars eigenlijk maar een 
zeer beperkt inzicht hadden in het risicoprofiel van aspirant-verzekerden. 
Dat was voor een verzekeringssysteem, dat net als alle andere schadeverze-
keringsproducten gebaseerd was op het mechanisme van kanssolidariteit, 
geen gunstig uitgangspunt. De in de verzekeringspool ingebrachte risico’s 
moesten immers enigszins gelijk zijn. Voor dure medische keuringen 
hadden de vaak kleine en armlastige maatschappijen echter geen geld. 
Daarnaast verwachtten verzekeraars dat dergelijke keuringen mensen 
zouden afschrikken.68 

De meeste ziektekostenverzekeraars waren zich er van bewust dat een 
volledig non-selectief acceptatiebeleid niet kon. Het was een vrijwillige 
verzekering en dat werkte antiselectie in de hand. Hiermee doelden ver-
zekeraars op de tendens dat een verzekering vaak meer mensen aantrok 
met een slecht risicoprofiel dan mensen met een gunstig risicoprofiel. Niet 
onbegrijpelijk, want juist deze mensen waren er ‘vrijwel zeker van, dat de 
premie voor de ziekteverzekering allicht minder zou bedragen dan hetgeen 
zij jaarlijks gemiddeld aan dokters- en apothekersrekeningen betaalden, 
zoodat de verzekering voor hen een voordeelige zaak beteekende’.69 Om 
toch enigszins te kunnen inschatten welke risico’s er in huis werden ge-
haald, hanteerden de meeste ziektekostenverzekeraars een systeem van 
schriftelijke verklaringen. Bij het ENMZ moest de verzekeringsagent bij 
het afsluiten van een verzekering bijvoorbeeld op de volgende zaken letten: 
‘hebben zij een breuk, aderspatten of ander gebrek of afwijking? Zijn ze ooit 
lijdende geweest aan: bloedspuwing, longontsteking, tuberculose, pleuritis, 
suikerziekte, hartaandoeningen, tering of andere borstaandoeningen, 
loopende oren of eenig oorlijden, verlamming of beroerte, krankzinnigheid, 

67 Companje en Vonk, ‘Ziektekostenverzekering’, 190-191; ‘Het eerste Nederlandsche Middenstands-Ziekenfonds, te 

’s-Gravenhage’, in: VB 5 (1915) 140-144, aldaar 141.

68 D. Snoeck Henkemans, ‘Arts en Samenleving. Een en ander over middenstandsziekteverzekering’, NTvG 68 (1924) 

844-856, aldaar 848; Pieterse, Hoe voorziet de Middenklasse, 19-20; Vgl.: K. Horstman, Public bodies. Private Lives. The 

Historical construction of life insurance, health risks, and citizenship in the Netherlands 1880-1920 (Rotterdam 2001) 73-

106.

69 Duncker, ‘De toekomst der ziekteverzekering’, 37.
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duizelingen, zenuwlijden, periodiek optredende ziekten, jicht, wondroos 
of toevallen?’.70

Pas als bleek dat de aspirant-verzekerde in goede gezondheid verkeerde, 
werd de verzekering afgesloten. Mochten zich tijdens dit kruisverhoor 
enkele – beperkte – risico’s hebben geopenbaard, dan werden deze aan-
doeningen of gebreken op voorhand uitgesloten van de dekking. Was men 
na oordeel van de maatschappij een onacceptabel zwaar risico, wat vaak 
inhield dat de kandidaat-verzekerde bejaard, gehandicapt, chronisch ziek 
of zwanger was, dan werd de verzekering geweigerd. Dit selectieproces 
gaf geen waterdichte garanties. Aspirant-verzekerden konden hun eigen 
gezondheid namelijk, ook geheel te goeder trouw, heel wat rooskleuriger 
voorstellen dan deze in feite was. Om zich tegen deze risico’s te beschermen, 
maakten de meeste verzekeraars gebruik van artikel 251 van het uit 1838 
stammende Wetboek van Koophandel. Dit artikel verbood de verzwijging 
van bekende risico’s bij het afsluiten van een verzekering. Dit wetsartikel 
vormde de juridische basis voor de beruchte ‘oude ziekte-clausule’ die in 
vrijwel iedere ziektekostenverzekeringspolis voorkwam.

Via deze clausule behield de ziektekostenverzekeraar zich het recht 
om vergoeding te weigeren of de verzekerde te royeren bij verdenking dat 
de ziekte waarvoor de verzekerde werd behandeld voor het afsluiten van 
de verzekering was ontstaan. Een andere manier om slechte risico’s uit de 
verzekering te f ilteren, was het beperken van de looptijd van de verzeke-
ring. In de meeste gevallen bedroeg de looptijd van de polis maar één jaar. 
Automatische prolongatie was niet gebruikelijk. De meeste verzekeraars 
behielden zich het recht om het jaarcontract ook tussentijds op te zeggen.71 
Was de aspirant-verzekerde eenmaal verzekerd, dan moest hij of zij er 
rekening mee houden dat de behandeling van geslachtsziekten, de gevolgen 
van overmatig drankgebruik en sportblessures veelal niet onder de dekking 
van de verzekering vielen.72 Sportblessures waren – net als vandaag de 
dag – nog een punt van debat. Zo had Pieterse ‘honderd maal liever een 
verzekerde, die aan sport doet, dan een koudkleumig, achter-de-kachel-
bivakkeerend-jong-mensch, dat nièt f ietst, nièt schaatsrijdt, nièt zwemt. Als 
assuradeur gesproken: liever een gebroken been, dan een bedorven long’.73 

70 NA, NMG, 176, 9A, ‘Formulier van aanvraag voor deelneming aan de N.V. Het Eerste Nederlandsch Middenstands-

Ziekenfonds, 1916’; Vgl.: ‘De geneeskundige verzorging van den middenstand in de groote steden II’, VB 20 (1931) 267-

270, aldaar 268.

71 Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 59-65 en 192.

72 NA, NMG, 144, B29, ‘Specimenpolis van de Boerhaave van 1907, d.d. 1925’.

73 Pieterse, Hoe voorziet de Middenklasse, 15.
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Zoals hierboven gebleken is, waren ziektekostenverzekeraars behoorlijk 
streng in hun selectie- en uitsluitingsbeleid; te streng volgens sommigen. 
Maar het feit dat verzekeraars niet goed konden inschatten welke risico’s 
ze binnenhaalden en hoe het gesteld was met de risicoverdeling binnen 
hun eigen portefeuille maakte deze hardvochtigheid ook noodzakelijk. Het 
uitsluiten van slechte risico’s werd niet alleen ingegeven door het streven 
naar winstmaximalisatie. Het was volgens ziektekostenverzekeraars tevens 
een uiting van goed verzekeraarschap. Het was de taak van verzekeraars 
om de risicopool in evenwicht te houden. Dat was niet alleen in het belang 
van de verzekeraar, maar ook van de verzekerden. Die betaalden hierdoor 
immers niet een absurd hoge premie en konden hierdoor ook vertrouwen 
op de continuïteit van de verzekering die ze hadden afgesloten. Er waren 
maatschappijen die daar anders over dachten, zoals de N.V. Risico Verze-
kering Maatschappij van Pieterse. Deze maatschappij hanteerde wel een 
non-selectief acceptatiebeleid en sloot bestaande kwalen niet uit. Pieterse 
betaalde voor dit idealisme uiteindelijk een zware prijs. Zijn maatschappij 
ging na zeven jaar failliet.74 

Grote schadeverzekeringsconcerns keken vooralsnog de kat uit de boom. 
De particuliere ziektekostenverzekering was als product nog te instabiel, 
maar ze hielden de branche nauwlettend in de gaten. Het product had 
immers een paar aantrekkelijke kanten. Pieterse had dit in 1916 met een 
groots plan voor het opzetten van een joint-venture maatschappij al bij 
de NMG aangekaart. De ziektekostenverzekering zou volgens hem bij een 
variaverzekeraar in betere handen zijn dan bij gespecialiseerde maatschap-
pij: ‘daar zij voornamelijk drijft op haar andere takken van verzekering en 
de ziekteverzekering meer een reclamebranche zou zijn, die geen winst 
behoeft te af te werpen’.75 

De schadeverzekeraar Fatum was inderdaad met deze insteek met de 
ziektekostenverzekering begonnen. De directie beschouwde de ziekte-
kostenverzekering naar eigen zeggen vooral ‘als “brug” tot het verkrijgen 
van relaties voor andere branches’.76 Bij geen enkel ander product was het 
contact tussen de verzekeraar en zijn verzekerden immers zo frequent. Dat 
maakte de ziektekostenverzekering bij uitstek geschikt voor het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie met de verzekerde, die op haar beurt weer 
kon worden gebruikt om andere, lucratievere producten aan de man te 

74 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006; NA, NMG, 176, 9A, Begeleiden-

de brief bij prospectus aandelen NV RISICO verzekering maatschappij, 1915.

75 NA, NMG, 176, 9A, Notulen vergadering cie-middestandsziekteverzekering, d.d. 1 april 1916.

76 ING, Beleidsarchief Nationale-Nederlanden (verder NN), inv. nr. A32 (0301412027), Rapport betreffende de resul-

taten van Fatum’s zaken, d.d. 13 mei 1927.
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brengen. Dit marketingargument zou vrijwel de gehele twintigste eeuw voor 
commerciële verzekeraars een belangrijke rol blijven spelen. 

De hoge contactfrequentie was niet alleen een kans, het was ook gevaar-
lijk. Het kon immers wijzen op het optreden van het ‘verzekeringseffect’ 
– beter bekend onder de Engelse term moral hazard: de tendens onder 
verzekerden om vaker en sneller gebruik te maken van zorg vanwege ‘het 
verzekerd zijn’. Doordat mensen door het afsluiten van een verzekering 
zelf geen of maar een beperkt f inancieel risico droegen, was de drempel 
voor zorggebruik veel lager geworden. Dit effect kon door een verzekeraar 
worden bestreden door scherp toe te zien op het uitkeren van claims, maar 
hiervoor was de verzekeraar in grote mate afhankelijk van de arts. 

Antiselectie en moral hazard waren zeker geen f ictieve problemen. 
Bij Fatum liepen het schadepercentage binnen de ziektekostenverzeke-
ringsportefeuille aan het einde van de jaren twintig op tot ongeveer 139 
procent. Dit betekende dat er voor elke gulden aan premie er 1,39 gulden 
aan schades moest worden uitgekeerd. Een premieverhoging van meer dan 
50 procent in 1921 had deze ontwikkeling niet kunnen stoppen. Sterker nog, 
deze verhoging had het schadepercentage enkel opgedreven, aangezien de 
goede risico’s de verzekering te duur vonden en hun verzekering hadden 
opgezegd.77 

Niet alleen Fatum, maar vrijwel alle ziektekostenverzekeraars hadden 
het moeilijk. Lang niet iedere maatschappij had de mogelijkheid – als Fatum 
– om de hoge schadelast in de ziektekostenverzekering te verevenen met de 
opbrengsten van andere verzekeringsproducten. Van de vijfendertig maat-
schappijen die zich in de periode tussen 1907 en 1930 met de particuliere 
ziektekostenverzekering hadden ingelaten, gingen er twintig failliet.78 Of 
dit geheel geweten kan worden aan de gevolgen van antiselectie of moral 
hazard is twijfelachtig. Geen enkele maatschappij blonk namelijk uit in een 
eff iciënte bedrijfsvoering. Het premieaandeel dat gebruikt werd voor het 
f inancieren van administratie- en beheerskosten lag gemiddeld rond de 40 
à 50 procent. Hieruit werden ook de provisies aan tussenpersonen betaald. 
Die bedroeg gemiddeld 20 procent van de ingebrachte premie.79 Het maken 
van winst op de ziektekostenverzekering werd hierdoor wel erg moeilijk. 

77 ING, NN, A32, Rapport Fatum’s zaken in Nederland 1927 t/m 1931.

78 Schut, Competition, 133.

79 ‘Ziekteverzekering VI’, De Vraagbaak. Verzekeringsweekblad ter bespreking van verzekeringsmaatschappijen op elk 

gebied (verder Vraagbaak) 8:34 (1935); NA, Archief van J.A. Veraart (verder Veraart), toegang 2.21.306, inv. nr. 379, Nota 

over status IRO ziektekosten, 1938; ‘Geneeskundige verzorging van den middenstand’, 140.



59     

 Ov er v r ijbuiters, v er zek er a a rs en het Ontsta a n va n een m a r k t   

 

Vrijbuiters: het onstuimige begin van de particuliere 
ziektekostenverzekering
De vraag rijst waarom verzekeraars zich überhaupt met dit verzekeringspro-
duct bezighielden. Gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen zagen er 
in ieder geval niets in. Fatum, The Ocean en de Nieuwe Eerste Nederland-
sche daargelaten, werd de ziektekostenverzekering door variaverzekeraars 
gemeden. Het product was te kwetsbaar, het maken van winst was vrijwel 
uitgesloten en bovendien was de markt behoorlijk instabiel. Er hing een 
kwade reuk rond de bedrijfstak. Variaverzekeraars, die het toch vooral van 
hun soliditeit en reputatie moesten hebben, werden afgeschrokken door 
het hoge aantal faillissementen en het zelfs voor het schadeverzekerings-
bedrijf absurd stringente risicoselectiebeleid. De ziektekostenverzekering 
was volgens de assurantiepers zelfs een ‘branche die om de daarin heer-
schende abnormaal ongunstige voorwaarden (…) als een gevaar voor de 
overige verzekeringsbranches’ moest worden beschouwd.80 Een nette ver-
zekeringsmaatschappij hield zich er verre van. 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de markt voor 
particuliere ziektekostenverzekeringen gedomineerd door kleine, gespe-
cialiseerde maatschappijen. Voor de mensen achter deze eerste lichting 
ziektekostenverzekeraars leek de belofte van avontuur dat dit onontgonnen 
gebied bood en de mogelijkheid voor het snel vergaren van winst belang-
rijker te zijn dan het bieden van een solide, betrouwbare en rechtvaardige 
verzekering. Het was een kleine groep kleurrijke personen, waarvan som-
migen het gezegde ‘assurantie, laatste kansie’ behoorlijk recht deden. Zo 
was W. Douwenga Gzn., oprichter van de Algemeene Friesche Onderlinge, 
een vroeg gepensioneerde politieagent uit Heerenveen met marxistische 
sympathieën.81 De eerder al genoemde Johan Pieterse, die het stokje van 
Douwenga bij de Algemeene Friesche Onderlinge overnam en later de Risico 
Verzekering Maatschappij leidde, was van huis uit opgeleid als toneelacteur. 
Geert Gerstel, oprichter en directeur van onder andere de Eerste Nederlands 
Middenstands Ziekenfonds en de Nationale Ziektekosten Verzekering 
Maatschappij was zijn werkzame leven begonnen als zilversmid.82

Pieterse was een ideologisch bevlogen en charismatische persoon, maar 
hij ontbeerde goede managementcapaciteiten. De arts H.G. Hamaker vond 
hem wel sympathiek, maar hij zette tegelijkertijd ook – zo blijkt uit één van 

80 ‘Ziektekostenverzekering’, AAZ 1 (1935) 522-523, aldaar 523.

81 ‘Ziektekostenverzekering’, 523; Kunneman, Ziektekostenverzekering, 22; W. Douwenga Gzn., De mensch in den 

strijd om een menschwaardig bestaan (Den Haag 1924).

82 Kunneman, Ziektekostenverzekering, 23; ‘N.V. Maatschappij tot uitkeering bij Werkeloosheid te Leiden’, VB 2 (1912) 

145-147, aldaar 147; ‘Werkloosheid-verzekering’, VB 3 (1914) 100-103.
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zijn brieven – vraagtekens bij de schitterende vergezichten die Pieterse hem 
en de NMG voorspiegelde. ‘Ik heb den heer Pieterse weer bij mij gehad’, 
schreef hij op 14 mei 1916 aan zijn collega H. Pinkhof. ‘Aan zijn uiterlijk zou 
ik zeggen, dat het de Risico Verzekering Maatschappij niet naar den vleesche 
gaat; nog meer dan vroeger leek hij op iemand die niet overvloedig gevoed 
wordt en zijn kleeding, een vorige maal al niet schitterend, was bepaald 
sjofel en versleten. Deze uiterlijke indruk moge niet veel beteekenen, maar 
was nu toch te treffend, om haar niet in tegenspraak te vinden met wat hij 
wil doen gelooven over den bloei zijner Risico Verzekering Maatschappij 
(…) Een directeur, die wil dat men dat gelooft, moet beter in de kleeren 
steken’, aldus Hamaker.83

Over Douwenga en Gerstel oordeelde men binnen de gelederen van de 
NMG veel negatiever. Zij werden beschouwd als regelrechte charlatans. 
Douwenga zou op frauduleuze gronden zijn vervroegde pensionering bij 
de politie hebben verkregen en hij zou zich daarnaast hebben bezigge-
houden met weinig vertrouwenwekkende activiteiten als kaartlezen en 
het voorspellen van de toekomst.84 Gerstel kreeg bij vrijwel elke verze-
keringsmaatschappij die hij oprichtte binnen enkele jaren te maken met 
beschuldigingen van wanbeleid en oplichting.85 

De verhalen van Douwenga, Pieterse en Gerstel zijn exemplarisch voor 
de vrijbuitergeest die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw onder 
ziektekostenverzekeraars leefde. De particuliere ziektekostenverzekering 
was het speelterrein van halve ideologen en mensen die ‘het zaakje er maar 
op [waagden] zonder kapitaal, zonder vakkennis en zonder moraal’.86 Het 
was betrekkelijk eenvoudig om een onderlinge waarborgmaatschappij 
op te richten. Hiervoor was geen startkapitaal nodig, waardoor vrijwel 
iedereen ‘zonder één enkele cent ziektekostenassuradeur kan gaan spelen’, 
aldus het Algemeen Assurantieblad.87 Het f inanciële risico lag volledig bij 
de verzekerden; alles – inclusief de schuld – werd immers omgeslagen over 
de leden. Procederen tegen het uitblijven van vergoedingen had weinig 
zin, want de claims lagen veelal lager dan de kosten dat een proces met 
zich meebracht.88 Hiervan werd door mensen als A. Cleyne, G.A.J. Simons 
en G.Th.W. van der Linden – die de ziektekostenverzekering voornamelijk 

83 NA, NMG, 176, 9A, Brief van Hamaker aan Pinkhof, d.d. 14 mei 1916.

84 ‘Ziektekostenverzekering’, 523; Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 22.

85 ‘N.V. Maatschappij tot uitkeering bij Werkeloosheid te Leiden’, VB, 2:34 (1912) 145-147, aldaar 147; ‘Werkloosheid-

verzekering’, VB 3:31 (1914) 100-103; ‘N.V. Nationale Ziektekosten Verzekering Mij.’, De Vraagbaak 8:17 (1935).

86 ‘Ziektekostenverzekering’, 523.

87 ‘Ziekteverzekering’, AAZ 1 (1934) 85-86, aldaar 85.

88 ‘Ziekteverzekering en de gevaren van het onderlinge en cooperatieve stelsel! III’, Vraagbaak 8:26 (1935).
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leken te gebruiken voor het spekken van hun eigen portemonnee – ten 
volle geprofiteerd.89 

Het publiceren van jaarcijfers was niet verplicht. Sommige ziektekos-
tenverzekeraars, ook bonafide instellingen als Precautia, publiceerden hun 
jaarcijfers in de regel niet.90 Toch maakten de meeste ziektekostenverzeke-
ringsmaatschappijen wel met enige regelmaat een jaarverslag. Hierin werd 
vooral geprobeerd om niet teveel informatie te geven over de f inanciële 
positie van het bedrijf. Vooral de toename van het premievolume, het ver-
zekerdental en de reserves werden breed uitgemeten, maar in tijden van 
tegenspoed wekten de meeste jaarverslagen volgens de verzekeringspers 
toch vooral ‘het vermoeden dat de directie steeds ernstiger gaat laboreeren 
aan vrees voor openbaarheid’.91 

Het was gevaarlijk om eerlijk te zijn. Slechte jaarcijfers konden ver-
zekerden ertoe zetten elders hun heil te zoeken. Begrijpelijk, want bij 
een onderlinge verzekeraar zouden de verzekerden bij een faillissement 
uiteindelijk opdraaien voor de schuld. Om een exodus aan verzekerden te 
voorkomen, werden de cijfers daarom wel eens wat rooskleuriger voorge-
steld dan ze feitelijk waren; zo ook bij de Nieuwe Boerhaave. Deze Haagse 
ziektekostenverzekeraar had zich onder leiding van Douwenga in korte tijd 
ontwikkeld tot een landelijk werkende maatschappij met 20 man personeel, 
700 agenten, drie bijkantoren en ruim 20.000 verzekerden.92 Het faillis-
sement van de maatschappij in 1930 kwam voor velen als een donderslag bij 
heldere hemel. In de jaarverslagen was immers geen spoor van het ontstane 
tekort van 280.000 gulden te vinden.93 Het behoeft nauwelijks verbazing 
dat juist over de ziektekostenverzekeringsbranche ‘in de kringen van het 
groote publiek het meest gekankerd en geketterd wordt’.94 

89 ‘Ziektekostenverzekering. Verzekering voor particuliere doktersbehandeling bij ziekten en ongevallen “Neder-

land”, AAZ 2 (1936) 44; ‘Ziektekostenverzekering. De ongewenschte elementen die telkens wederkeeren’, AAZ 3 (1936) 

462-463; ‘Nederland Verz. Mij. Voor particuliere doktersbehandeling bij ziekten en ongevallen te ’s-Gravenhage’, VB 26 

(1937) 114.

90 ‘Verzekeringsantwoorden’, Vraagbaak 8:2 (1934).

91 ‘Verzekering-Maatschappij “Boerhaave”, te ’s-Gravenhaage’, VB 12 (1923) 328-329, aldaar 328.

92 ‘Verslagen: Verzekering-Maatschappij “De Nieuwe Boerhaave”, te ’s-Gravenhage’, VB 14 (1925) 360.

93 ‘De verificatie-vergadering in het faillissement van “De Nieuwe Boerhaave”’, VB 21 (1931) 164-175.

94 ‘Ziektekostenverzekering: de gevaarlijke reputatie’, AAZ 6 (1939) 400-401.
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1.4  De dynamiek van een ongereguleerd systeem van 
ziektekostenverzekeringen

Annexeren of elimineren: de NMG en particuliere ziektekostenverzekeraars
Berichten over misstanden binnen het nog vrij marginale particuliere ziek-
tekostenverzekeringsbedrijf bereikten ook de overheid. Maar de ambtena-
ren en bewindslieden van het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid 
hadden hun handen vol aan de zich voortslepende kwestie van de zieken-
fondswetgeving. Particuliere ziektekostenverzekeraars waren, althans in de 
ogen van het departement, daarin geen belanghebbenden.95 

Bovendien huldigden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie 
het standpunt dat regelgeving de vrije ontwikkeling van het verzekerings-
wezen in principe niet mocht belemmeren. Pas na het faillissement van 
twee grote levensverzekeraars in 1921 werd schoorvoetend de Wet op het 
Levensverzekeringsbedrijf (1922) ingevoerd. Maar zoals de naam van de wet 
al doet vermoeden, had deze wet geen betrekking op schadeverzekeraars.96 
De problemen binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
waren in de ogen van de overheid niet van dusdanige aard dat het aparte 
regelgeving rechtvaardigde. Toch leefde er, vooral onder de vakpers, het 
idee dat er snel wetgeving moest komen. ‘Wanneer er ook iets geregeld 
moet worden, wanneer er iets is, dat schreeuwt om een wettelijke regeling, 
dan is het zeer zeker het vrijbuitersterrein der ziektekostenverzekering’.97 

De afwachtende houding die de overheid aannam ten opzichte van het 
ziektekostenverzekeringsbedrijf en het ontbreken van wetgeving op dit 
gebied, maakte het voor de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst vrij eenvoudig om zich op te werpen als marktmeester. Dat de 
artsenorganisatie het initiatief naar zich toetrok, is niet zo verbazingwek-
kend, want de NMG vond dat alles wat met gezondheidszorg te maken 
had – dus ook deze nieuwe verzekeringsvorm – onder controle moest staan 
van de Maatschappij. Opvallend genoeg leken ziektekostenverzekeraars 
dit ook graag te willen. Maar bij het eerste contact ging het gelijk mis. C.F. 
Schreve, de secretaris-penningmeester van de NMG, had het te druk met 
de verwikkelingen rond de ziekenfondsverzekering en scheepte in 1912 
P.J.M. Steeneken en de eerder genoemde Johan Pieterse af met enkele vage 
beloftes. Een off icieel antwoord op hun verzoek om overleg liet maanden 

95 NA, Afdeling Volksgezondheid, 854, Brief van ENMZ aan minister van Arbeid, d.d. 22 juli 1920.

96 Van der Valk, ‘Overheid en verzekeringsbedrijf’, Studies over zekerheidsarrangementen, 511-512.

97 ‘Ziektekostenverzekering’, 523.
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op zich wachten. Steeneken en Pieterse kregen uiteindelijk een brief je van 
zes regels waar naar hun zeggen ‘niet veel instond’.98 

In principe hadden verzekeraars de NMG niet nodig, maar Steeneken en 
Pieterse wilde graag dat de artsenorganisatie hun maatschappij een ‘brevet 
van soliditeit’ zou verlenen. De NMG beschikte volgens hen over genoeg 
gezag – zowel binnen als buiten de medische wereld – om een dergelijk 
brevet het benodigde cachet te geven. Voorzichtig werd gesuggereerd, dat er 
misschien in de toekomst over standaardtarieven voor particuliere behan-
deling zou kunnen worden gesproken. In ruil hiervoor waren Steeneken en 
Pieterse bereid om zowel de NMG als de Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering van de Pharmacie (NMP) een zetel in de Raad van Commis-
sarissen aan te bieden. Ook de polisvoorwaarden waren ter goedkeuring 
voorgelegd aan ‘eenige medici van naam’.99 

Het voorstel van Steeneken en Pieterse werd binnen de NMG-gelederen 
slecht ontvangen. De commissie die zich over het voorstel boog, stelde dat 
particuliere ziektekostenverzekeraars nu nog wel een quantité négligable 
mochten zijn, maar ‘groter is het gevaar dat in de toekomst van deze soort 
instellingen dreigen kan. Wanneer deze zich inburgert, wordt zij een 
machtig lichaam, dat de beschikking krijgt over de particuliere praktijk. 
Wie waarborgt ons dat dan de vrije artsenkeuzen zal worden gehandhaafd? 
(…) Wie waarborgt ons dat deze instelling zich niet zal omzetten in een 
ziekenfonds voor particulieren? Wie gelooft niet dat, als zij eenmaal de 
beschikking heeft over een flink stuk particuliere praktijk, er genoeg medici 
zullen zijn te vinden die ondanks bindende besluiten met haar een vaste 
overeenkomst zullen aangaan?’.100

Het rapport weerspiegelde niet zozeer het feilen van verzekeraars, maar 
vooral de kater die de artsenorganisatie had opgelopen in de strijd om de 
macht in het ziekenfondswezen. De NMG was niet tegen een particuliere 
ziektekostenverzekering, maar dan wel onder auspiciën van de NMG, net als 
de Maatschappijfondsen. Het gevaar dat de particuliere ziektekostenverze-
keraars zich naast de ziekenfondsen als een nieuwe ‘verderfelijke parasiet’ 
tussen de arts en zijn patiënt zou wringen, moest te allen tijde worden voor-
komen. De middenstand mocht onder geen beding in een ziekenfondsachtig 
systeem. Zo’n verzekering had immers kwalijke kanten, want ‘wanneer toch 
de patiënt alle door hem gemaakte kosten vergoed krijgt, kan het hem niets 
schelen (…) en zal om ieder wissewasje den dokter roepen’.101 Niet alleen het 

98 NA, NMG, 176, 9B, Brochure vergadering Risico Verz. Mij en medici, d.d. 14 januari 1916. 

99 NA, NMG, 176, 9A, Brief NZWM aan Hoofdbestuur NMG, d.d. 27 januari 1913.

100 NA, NMG, 176, 9A, Advies van de commissie inzake ziekteverzekering aan het DB, d.d. 9 februari 1913.

101 NA, NMG, 176, 9A, Notulen van de vergadering van het HB, d.d. 16 maart 1915.
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inkomen van de arts, maar ook de kwaliteit van zorg zou hieronder leiden. 
Maar het rapport hekelde tevens het uitsluiten van chronisch zieken en 
bejaarden en het winstbejag van ziektekostenverzekeraars. 

Het ‘brevet van soliditeit’ zou daarom enkel kunnen worden verleend 
aan verzekeraars die zich volledig voegden naar de eisen van de NMG. Dit 
eisenpakket verhield zich echter op sommige punten slecht met de door 
verzekeraars gehuldigde beginselen. De artsenorganisatie verlangde een 
voor (vrijwel) iedereen toegankelijke, niet op winst gerichte ziektekosten-
verzekering met volledige dekking van de gemaakte kosten en verzekeraars 
die zich onderwierpen aan de NMG. Maar tegelijkertijd moest er een deel 
van de ‘vrije’ particuliere praktijk blijven bestaan. Mensen met een inkomen 
boven de 6.000 gulden moesten geen verzekering kunnen afsluiten. Om een 
in de ogen van de NMG onnodig grote toeloop naar de arts te voorkomen – 
het moral hazard-effect – moesten verzekeraars een eigen risico hanteren 
van 20 procent van de ingediende rekening.102 

Voor verzekeraars was het slikken of stikken; de richtlijnen waren niet 
onderhandelbaar. Een groot aantal verzekeraars bedankte voor de eer. 
Zij voelden weinig voor het invoeren van een bijna non-selectief accep-
tatiebeleid of een polis met volledige risico-overdracht. Bovendien waren 
verzekeraars vrije ondernemers en die vrijheid – bijvoorbeeld om winst na 
te streven – wilden ze niet opofferen voor de ‘bescherming’ van de NMG. 
Als verzekeraars hiermee instemden, waren ze immers niet veel meer dan 
een soort particuliere Maatschappijfondsen.103

Lang niet iedereen binnen de bestuurlijke gelederen van de artsenor-
ganisatie was principieel tegen het bestaan van zelfstandige particuliere 
ziektekostenverzekeraars. De altijd strijdbare arts F.U. Ockerse, de huisarts 
van Kuyper, was van mening dat particuliere verzekeraars de artsen konden 
helpen bij het beperken van de macht van de onderlinge ziekenfondsen.104 

Maar Ockerse vertegenwoordigde met dit standpunt een minderheid. In 1919 
verbood de NMG in een nieuw Algemeen Bindend Besluit iedere vorm van 
samenwerking tussen artsen en ziektekostenverzekeraars. Dit weerhield 
enkele prominente leden van de NMG, waaronder de latere voorzitter H. 
Pinkhof, er overigens niet van om zich als medisch adviseur of commissaris 
aan een ziektekostenverzekeringsinstelling te verbinden.105 Het Bindend 
Besluit was in feite niet meer dan een gebaar. In tegenstelling tot het zie-

102 NA, NMG, 176, 9A, Voorlopig rapport HB, 28 november 1915; Ibidem, Nota Van der Brugh t.b.v. de vergadering van 

28 november 1915, ongedateerd.

103 NA, NMG, 176, 9B, Rapport aangeboden aan het HB, d.d. 28 mei 1917. 

104 NA, NMG, 176, 9B, Stenografisch verslag, d.d. 14 januari 1917.

105 NA, NMG, 176, 9B, Brief Risico Verz. Mij. aan C. Fehmers, d.d. 26 januari 1917. 
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kenfondswezen, had het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf de 
actieve medewerking van artsen helemaal niet nodig om goed te kunnen 
functioneren. Als de NMG het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
in de kiem wilde smoren, dan moest ze dat op een andere manier aanpak-
ken.

De NMG zocht hiervoor steun bij de Nederlandsche Middenstandsbond. 
De artsenorganisatie hoopte door samenwerking met de Middenstandsbond 
de bestaande particuliere ziektekostenverzekeraars te kunnen dwingen 
zich te conformeren aan het eisenpakket van de NMG. Mochten verzeke-
raars dit weigeren, dan konden ze eenvoudig van de kaart worden geveegd. 
Althans, dat was de gedachte. De Middenstandsbond kon haar leden immers 
verplichten zich te verzekeren bij erkende instellingen. En deze erkenning 
zou op zijn beurt weer afhangen van de mate waarin een instelling zou 
voldoen aan de richtlijnen van de NMG.106 

Dit Machiavelliaanse opzetje mislukte jammerlijk. De Middenstands-
bond had veel interesse in het voorstel, niet in de laatste plaats omdat 
de artsenorganisatie bereid was grote investeringen te doen.107 Maar de 
NMG kreeg na een paar maanden door dat ze eigenlijk met de verkeerde 
organisatie aan tafel zat. De Middenstandsbond vertegenwoordigde, anders 
dan de NMG aanvankelijk leek te denken, niet de gehele middenklasse, 
maar enkel de eigenaren van enkele grote winkelbedrijven. De lagere 
middeninkomensgroepen die de NMG eigenlijk hoopte te bereiken via 
de Middenstandsbond, namelijk de kleine winkeliers, lagere ambtenaren 
en onderwijzers , waren geen lid. Het initiatief stierf uiteindelijk een stille 
dood.108

De NMG in tweestrijd: de ziektekostenverzekering als zegen en vloek
De NMG wist zich met particuliere ziektekostenverzekeraars niet goed 
raad. Het idee achter de particuliere ziektekostenverzekering, het achteraf 
vergoeden van de gemaakte kosten, was in de ogen van veel artsen te pre-
fereren boven het abonnementsstelsel van het ziekenfonds. Het restitutie-
systeem had tot gevolg dat verzekeraars zichzelf niet tussen de arts en zijn 
patiënt konden plaatsen. Maar het stringente selectiebeleid van verzeke-
raars stuitte veel artsen tegen de borst. Paradoxaal genoeg, wilde de NMG 
waar het de beteugeling van de patiëntenstroom betrof, veel hardere maat-

106 NA, NMG, 176, 9A, Voorlopig Rapport, d.d. 28 november 1915.

107 NA, NMG, 176, 9A, Brief van Pinkhof aan Van Bruggen, d.d. 15 april 1916; Ibidem, Brief Van Brugh aan Pinkhof, 

d.d. 14 april 1916.

108 NA, NMG, 176, 9A, Brief van Van Bruggen aan DB NMG, d.d. 20 september 1916.
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regelen treffen dan verzekeraars: zowel de premies, het eigen risico als de 
wachttijd moesten omhoog.109 

Niemand binnen Maatschappij twijfelde eraan ‘hoe noodzakelijk het is 
dat de NMG regels stelt op dit gebied’.110 Maar de NMG had niet de macht 
om haar eisen eenzijdig aan verzekeraars op te leggen. Er lag nog een weg 
open: die van de modelverzekering. Wellicht kon er via een nieuw product 
ook nieuwe mores in de markt worden geïntroduceerd. De Groningse on-
gevallenverzekeraar Labor werd bereid gevonden om mee te werken aan 
dit experiment.111 Dit betekende wel dat er nieuwe voorwaarden moesten 
komen waar zowel de NMG als Labor zich in konden vinden. 

Het al jaren sudderende conflict binnen de NMG over de bevoegdheid, 
positie en honorering van specialisten zorgde echter direct voor een patstel-
ling in de onderhandelingen, nog voor die goed en wel waren begonnen.112 
De medisch-specialisten wilden de particuliere ziektekostenverzekering 
graag gebruiken als bron van een vast basisinkomen, net als de huisartsen 
bij de ziekenfondsverzekering hadden weten te bewerkstelligen. Hiervoor 
was het wel noodzakelijk om de huisarts als partij binnen de particuliere 
verzekering zoveel mogelijk te marginaliseren. Huisartsen waren op hun 
beurt bang dat hierdoor de positie van de huisarts als spil in de zorg zou 
worden ondergraven.113 

De Specialisten-Commissie wilde koste wat kost de vrije gang naar de 
specialist – dus zonder tussenkomst van een verwijsbrief je van de huisarts 
– als voorwaarde in de overeenkomst met Labor terug zien.114 Daar dacht de 
Huisartsen-Commissie anders over. Het verwijsbrief je en het eigen risico 
waren volgens de commissie van cruciaal belang als zogenaamde ticquets 
modérateur. De verzekering moest er in de eerste plaats voor zorgen dat 
de zorgconsumptie tot een minimum zou worden beperkt; ‘remmen, zeer 
veel remmen’, aldus de secretaris van de commissie, A.M. Hartog. Veel 
huisartsen hadden ruime ervaring met het ‘verzekeringseffect’. Zij werden 
bij de uitvoering van de hun dagelijkse praktijk immers geconfronteerd met 
een steeds groter aantal ziekenfondspatiënten; patiënten die bovendien – in 

109 ‘Rapport omtrent de ziekteverzekering voor den middenstand met ontwerpreglement’, NTvG 70 (1926) 2937-2952.

110 NA, NMG, 147, C7, Rapport Vrendenberg, d.d. 4 juni 1923; NMG, 144, B29, Stukken betreffende de ‘Boerhaave van 

1907’, 1925.

111 NA, NMG, 175, L1, Brief van Labor aan de NMG, d.d. 19 mei 1925; Ibidem, Brief van de Centrale Commissie aan HB, 

d.d. 8 juni 1925.

112 H. Festen, 125 jaar geneeskunst en maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst, 1849-1974 (Utrecht 1974) 237-260; Vgl.: Juch, De medisch specialisten, 202-212.

113 NA, NMG, 177, 9E, Brief van Hartog aan het DB, d.d. 20 april 1926.

114 NA, NMG, 175, L1, Brief van de Organisatie der Specialisten aan het HB, d.d. 19 juni 1925.
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hun ogen althans – vaak voor niets kwamen. Dit zou in de particuliere 
praktijk niet anders zijn: ‘de intellectueelen of halve dito’s, zullen zich 
verzekeren en verschillenden van hen zullen niet rusten, voordat ze met 
een auto-vaccin of minstens Pondorff B behandeld zijn’.115

Omtrent het eigen risico waren huisartsen en specialisten het met elkaar 
eens. Dat moest zo hoog mogelijk zijn. Maar verder wilden de specialisten 
eigenlijk niet gaan. Het vaststellen van enkele basale principes, zoals het 
afwijzen van een winstoogmerk en de vergoeding van een zo compleet 
mogelijk pakket aan zorg, was in hun ogen ruim voldoende. De opzegbaar-
heid van de verzekering bij het optreden van chronische ziekten – met 
uitzondering van alcoholisme, morfinisme en aanverwante zaken – moest 
worden beperkt. Maar een strenge selectie van verzekerden ‘aan de poort’ 
was volgens Schnitzler onontkoombaar. Dit was immers noodzakelijk voor 
de continuïteit van de verzekeringsinstelling. De huisartsen zagen het 
fenomeen risicoselectie het liefst helemaal verdwijnen en wilden – anders 
dan de specialisten – ook een door de NMG geïntroduceerde normpremie. 
Daarvoor hadden ze al de nodige berekeningen gemaakt.116

De NMG kwam er niet meer uit en riep de hulp in van een onafhankelijk 
expert: W.A.M. Korink, de directeur van het (commerciële) Rotterdamsch 
Ziekenfonds, onderdeel van het concern van de Rotterdamsche Verzekerings 
Sociëteiten (RVS). Zijn kritiek loog er niet om. Beide plannen deugden volgens 
hem niet. De specialisten zeiden wel dat ze zich niet teveel met verzekeraars 
wilden bemoeien, maar deden dat in feite wel. De door hen voorgestelde 
wachttijden (1 à 2 jaar) en eigen risico’s (20 procent van de rekening) waren 
veel te hoog. Ook de premiecalculaties die de Huisartsen-Commissie met 
zoveel zorg (en liefde) had uitgevoerd, waren in zijn ogen waardeloos. De 
berekeningen waren gebaseerd op verouderde ziekenfondscijfers en boven-
dien buitensporig hoog. De dekking van de voorgestelde verzekering stak 
pover af bij de norm en de eerst nog zo verfoeide risicoselectie was in het 
voorgestelde systeem strenger dan bij de meeste particuliere verzekeraars 
gebruikelijk was; hele gezinnen werden uitgesloten als één familielid niet 
gezond bleek te zijn bij aanvang van de verzekering.117

Labor probeerde ondertussen iedereen te vriend te houden. Het streven 
naar winst was, gezien het coöperatieve karakter van Labor, sowieso uitge-
sloten. Daarnaast was de maatschappij bereid om de verzekering open te 
stellen voor alle slechte risico’s als de portefeuille meer dan 10.000 zielen 

115 NA, NMG, 176, 9D, Rapport Vrendenberg: voorwaarden en premiecalculaties, d.d. mei 1926.

116 NA, NMG, 176, 9D, Rapport Ziekte-verzekering voor den Middenstand, d.d. 4 maart 1926.

117 NA, NMG, 176, 9D, Brief van Korink aan Diamant, d.d. 14 juni 1926.
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omvatte. De wiskundig adviseur van Labor, de gerenommeerde Delftse 
hoogleraar wiskunde en mechanica Frederik Schuh, was van mening dat 
pas bij een dergelijke portefeuilleomvang een verantwoord doch coulant 
beleid kon worden gevoerd. Labor vond het voorgestelde eigen risico van 20 
procent en de wachttijd van twee jaar echter aan de hoge kant.118

In juni 1928 lag er uiteindelijk een conceptakkoord tussen de NMG en 
Labor waarin afspraken waren vastgelegd over de welstandsgrens, vrije 
artsenkeuze, het afzweren van het winststreven, de onopzegbaarheid van 
de verzekering, de dekking en arbitrage waren vastgelegd. Het akkoord werd 
echter in de daaropvolgende vergadering van de Centrale Commissie door 
de huisartsen afgeschoten omdat het verwijsbriefje niet in de overeenkomst 
was opgenomen. Labor besloot in 1929 de polis toch maar te lanceren, 
waarbij de clausules over arbitrage door de NMG werden geschrapt.119 

Na dit debacle probeerde de NMG om, zo goed en zo kwaad als het ging, 
toch tot een breed gedeeld, eenduidig standpunt te komen. Er was vijf jaar 
voor nodig. Het rapport dat de commissie in 1934 publiceerde, lokte veel 
reacties uit. In de (verzekerings)pers kreeg vooral de oproep tot het uitban-
nen van tussentijdse opzeggingen bijval, al werd er tegelijkertijd gewezen op 
de slechte ervaringen in het buitenland met onopzegbare polissen.120 Labor 
liet de NMG vrijwel direct na publicatie van het rapport weten, dat zij bezig 
was met het opzetten van een nieuwe ziektekostenverzekeringsinstelling, 
Enzico genaamd. Deze maatschappij zou vrijwel volledig kunnen voldoen 
aan de richtlijnen van het rapport. Alleen wat betreft het verzekeren van 
chronisch zieken werd een voorbehoud gemaakt. Dat kon alleen als er 
voldoende reserves waren opgebouwd.121 

De meeste ziektekostenverzekeraars haalden echter hun schouders op. 
De directie van de VZVZ vond het NMG-rapport erg gemakzuchtig. De 
artsenorganisatie bedreef ‘philantropie op een anders kosten’. De eis dat 
verzekeraars alle slechte risico’s zonder beperking in de verzekering zouden 
opnemen was niet reëel. De premies zouden hierdoor zo hoog worden, dat 
mensen zich zonder twijfel pas zouden verzekeren als ze daadwerkelijk 
ziek waren. Dat leek weliswaar billijk, maar dat was het niet. Deze vorm 

118 NA, NMG, 177, 9E, Verslag van de vergadering, d.d. 6 november 1926; Ibidem, Brief van Diamant aan HC, d.d. 11 

augustus 1926.

119 NA, NMG, 175, L1, Verzameling stukken betreffende het overleg met Labor, 1928-1929; Ibidem, Brief Centrale Com-

missie aan HB, d.d. 6 september 1928; Ibidem, Advies Jonkers/Schnitzler, d.d. 15 januari 1929.

120 ‘Onopzegbare polissen in de ziekteverzekering’, VB 22 (1923) 275; ‘De onopzegbare verzekeringen een gevaar voor 

de verzekeraars’, Van Doornewaard’s Algemeen Assurantieblad 3 (1936) 441.

121 NA, NMG, 177, 9G, Brief Labor aan HB NMG, d.d. 29 juni 1934; Ibidem, Brief Enzico aan HB NMG, d.d. 10 oktober 

1934.
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van antiselectie trof juist de gezonde verzekerden die veel hogere premie 
moesten betalen dan eigenlijk nodig was. Misschien moest de NMG eerst 
maar eens met echte verzekeringsdeskundigen praten, voordat ze zich 
ergens over uitsprak.122 Deze aanbeveling stond in schril contrast met de 
mening die de commissieleden zelf hadden; de NMG had ‘op het gebied van 
verzekeringsinstellingen haar sporen verdiend!’.123 

Nieuwe spelers: lokale overheden en ziekenhuisverplegingsverenigingen 
De NMG was er in de jaren twintig en dertig niet in geslaagd om een menta-
liteitsverandering binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
te bewerkstelligen. Hoewel de artsenorganisatie de vinger op enkele zere 
plekken wist te leggen – risicoselectie, uitsluitingen en opzeggingen – wa-
ren de oplossingen die zij hiervoor aandroeg zo mogelijk nog extremer dan 
het probleem. De artsenorganisatie werd door verzekeraars nauwelijks nog 
serieus genomen. Bovendien werden er in weerwil van het Bindend Besluit 
op grote schaal afspraken gemaakt over tarieven en controle tussen verze-
keraars, artsen en ziekenhuizen.124

Tot dusverre had het debat over de inrichting van de particuliere 
ziektekostenverzekering zich hoofdzakelijk afgespeeld tussen ziektekos-
tenverzekeraars en de NMG. Ondanks de verhitte discussies was het voor 
de NMG toch vooral een zaak die zich afspeelde op het tweede toneel. De 
strijd om controle over het ziekenfondswezen was voor de artsenorganisatie 
vele malen belangrijker. Dit veranderde in de jaren dertig. De Nederlandse 
economie begon zwaar te lijden onder de mondiale economische crisis. De 
kosten voor levensonderhoud waren tussen 1930 en 1940 met 7 à 8 procent 
gestegen, terwijl de lonen juist waren gedaald.125 In 1934 wees de redactie 
van het vraag-en-antwoord-blad voor verzekeringszaken, De Vraagbaak, 
met enige zorg op het feit dat velen ‘door verarming in de f inancieele positie, 
niet meer uit eigen draagkracht de gevolgen van ziekte, ziekenhuis- en 
operatiekosten’ konden dragen.126 

Met de stijgende vraag naar ziektekostenverzekeringen werd ook de 
kwestie van de toegankelijkheid van deze verzekeringen steeds belangrijker. 
Andere partijen, zoals lokale overheden, ziekenhuisverplegingsverenigin-
gen en variaverzekeraars, begonnen zich te mengen in het debat. Vooral 

122 NA, NMG, 177, 9G, Brief VZVZ aan Bestuur NMG, d.d. 29 juni 1934.

123 NA, NMG, 177, 9G, Notulen vergadering DB NMG, d.d. 24 april 1934.

124 NA, NMG, 177, 9G, Rapport Commissie Middenstandsziekteverzekering, d.d. 9 april 1934; NA, NMG, 217, Z32-III, 

Notulen vergadering DB, d.d. 3 augustus 1937.

125 Van Zanden, The economic history, 105-109 en 114.

126 ‘Verzekeringsantwoorden’, Vraagbaak 8:2 (1934).
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gemeentes met een sociaaldemocratische of progressief-liberale signatuur 
begonnen zich steeds directer met de verzekering van zorg te bemoeien. 
Zo werd in 1934 in Amsterdam de reikwijdte van de Armenwet zo opgerekt 
dat vrijwel iedere inwoner van ’s lands hoofdstad recht kreeg op door de 
gemeente gefinancierde ziekenhuiszorg.127 In steden als ’s-Hertogenbosch en 
Utrecht sloten de gemeentebesturen overeenkomsten met de lokale zieken-
fondsen over de verzekering van armen en minder bedeelden.128 In Haarlem 
ging het gemeentebestuur nog verder. Daar riep Marcus Slingenberg, de 
vrijzinnig-democratische wethouder van Financiën en latere minister van 
Sociale Zaken, een gemeentelijke verzekering tegen ziekenhuiskosten in 
het leven.129 

Buiten de meer verstedelijkte gebieden, waar de gemeentes niet zo groot 
of kapitaalkrachtig waren, konden mensen terugvallen op het particulier 
initiatief: de ziekenhuisverplegingsverenigingen. Vanaf het midden van 
de jaren twintig waren op veel plaatsen in het land verenigingen opgericht 
voor de verzekering van ziekenhuisverpleging, en in sommige gevallen 
ook operatiekosten. Deze verenigingen waren een uiting van gemeen-
schapszin, onderlinge solidariteit en lokale verbondenheid. De kosten van 
ziekenhuisopname waren voor vrijwel iedereen onbetaalbaar geworden, 
en konden eigenlijk alleen door de gemeenschap als geheel worden ge-
dragen. De verenigingen opereerden als een verzekeringsinstelling, maar 
ideologisch gezien omarmden ze de gedachte van onderlinge hulp.130 Ze 
hielden zich niet alleen met de verzekering van zorg bezig. Zo nam de 
Katwijkse ziekenhuisverplegingsvereniging, De Verpleging, op aandrin-
gen van het gemeentebestuur ook de verantwoordelijkheid op zich om 
een ambulancedienst te onderhouden.131 De lijnen met de gemeentelijke 
overheid waren vaak kort. Bestuursleden zaten in het gemeentebestuur en 
gemeentesubsidies vormden voor veel verenigingen een welkome aanvul-
ling op de premie-inkomsten.132

De verenigingen handelden weliswaar vanuit basale verzekeringsbe-
ginselen, maar legden andere accenten dan commerciële verzekeraars. 

127 ‘Ziektekostenverzekering’, AAZ 7 (1940) 652-656, aldaar 653.

128 NA, NMG, 215, Z23, Brief NMG aan de VNG, d.d. 10 december 1926.

129 NA, NMG, 215, Z23, Brief Mol aan de secretaris-penningmeester NMG, d.d. 14 oktober 1930.

130 Vgl.: J.A.G.M. van Genabeek, Met vereende kracht risico´s verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negen-

tiende-eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid (Dissertatie VU Amsterdam 1999).

131 R.A.A. Vonk, Een moeilijk maar nuttig werk. De christelijke wortels van DVZ Zorgverzekeringen in historisch perspec-

tief (Noordwijk 2009) 7-9.

132 Gemeentearchief Katwijk, Archief van het Gemeentebestuur van Katwijk 1932-1945, inv. nr. 784, Brief van De 

Verpleging aan de gemeenteraad van Katwijk d.d. 7 oktober 1932. 
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Het belangrijkste verschil was de def initie van de aard van het verzekerde 
risico. In plaats van een nadruk op het vergoeden van de kosten, stond bij de 
verenigingen juist de toegankelijkheid van de verzekering voorop. Hierdoor 
ontstond een logica die min of meer tussen de particuliere verzekering en de 
ziekenfondsverzekering in lag. De verenigingen werkten op lokaal niveau. 
Net als de ziekenfondsen beperkten zij zich tot een vastomlijnd werkgebied. 
Vrijwel alle verenigingen sloten winststreven expliciet uit en hanteerden 
geen leeftijds- en welstandsgrens voor hun verzekering. Iedereen kon zich 
aansluiten; van oud tot jong, van ziekenfondsverzekerden tot particuliere 
patiënten.133

Premiedifferentiatie en het aanbieden van verschillende verzekerings-
klassen kwam voor, maar was niet erg gebruikelijk. Vrije ziekenhuis- en 
artsenkeuze werd over het algemeen gegarandeerd, behalve in gebieden 
waar een goedkoper academisch ziekenhuis voorhanden was.134 Voor een 
contributie van 10 tot 20 cent per week kregen verzekerden recht op een vaste 
uitkering per verpleegdag in de derde klasse tot een duur van gemiddeld zes 
weken en eventueel met de vergoeding van een vast bedrag per operatie. 
Door het verenigingskarakter hadden verzekerden een directe invloed op 
het bestuur, het vergoedingenbeleid en de verzekeringsvoorwaarden.135 

Zowel de NMG als het Ministerie van Sociale Zaken waren erg ge-
charmeerd van de coulante, toegankelijke non-prof it verzekering die de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen aanboden. Deze verzekeringsvorm 
beperkte zich niet tot de middenklasse, maar kon ook worden ingezet als 
een aanvulling op de bestaande ziekenfondsverzekeringsarrangementen. 
Daarnaast waren ziekenhuisverplegingsverenigingen in de rurale gebieden, 
zoals Zeeland en de noordelijke provincies, waar het ziekenfondswezen 
zich niet sterk had ontwikkeld, vaak de enige verzekeringsmogelijkheid.136

Zoals eerder is opgemerkt, kende het ziekenhuisverplegingsverenigings-
wezen een stormachtige ontwikkeling. Het merendeel van de verenigingen 
had een portefeuille die ergens tussen de 500 en 5.000 zielen in lag. Slechts 
33 van hen hadden in 1940 meer dan 10.000 verzekerden. Individueel konden 
de meeste verenigingen zich niet meten met particuliere verzekeraars. Maar 
gezamenlijk verzekerden ze twee tot drie keer zoveel mensen.137

133 CBS, De Verzekering, 7 en 11-13.

134 Elzinga, De verenigingen, 12-13, 35; Vonk, Een moeilijk maar nuttig werk, 6-7.

135 CBS, De Verzekering, 15-19; Vonk, Een moeilijk maar nuttig werk, 12-14.

136 ‘Ziektekostenverzekering. De verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging in Nederland op 1 januari 

1940’, AAZ 7 (1941) 44-45, aldaar 44.

137 CBS, De Verzekering, xvi en 8. Vgl.: NA, Archief van het ministerie voor Economische Zaken: Centrale Commissie 

voor de Statistiek, toegang 2.06.110, inv.nr. 468, Brief van CBS aan Centrale Commissie voor de Statistiek, d.d. 6 decem-
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Juist het lokale karakter van verenigingen vormde een goede voedingsbo-
dem voor krachtenbundeling op regionaal en nationaal niveau. Verenigingen 
waren niet elkaars concurrenten en de meeste ziekenhuisverplegingsver-
enigingen realiseerden zich, anders dan ziektekostenverzekeraars, dat zij 
als kleine lokale instelling bij landelijke ontwikkelingen eenvoudig over het 
hoofd zouden worden gezien. Door samenwerking in regionale en natio-
nale verbanden als de Drentsche Bond, de Groningsche Bond, de Friesche 
Federatie en de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in 
Nederland (VVZ) konden ziekenhuisverplegingsverenigingen hun stem in 
het nationale debat toch laten horen.138

Goed voorbeeld doet volgen: de commerciële ziekenhuis- en 
operatiekostenverzekering
Als reactie op het succes van de ziekenhuisverplegingsverenigingen begon 
een aantal ziekenfondsen, op aandringen van de NMG, aarzelend met het 
opzetten van een verzekering voor ziekenhuis- en operatiekosten. Zieken-
fondsbesturen waren aanvankelijk huiverig, want de kosten die met zie-
kenhuisopnames gepaard gingen, waren hoog. Tegelijkertijd haalden de 
huisartsen met het opnemen van ziekenhuisverpleging in het verstrekkin-
genpakket ook de specialist het ziekenfonds binnen. Tussen beide beroeps-
groepen boterde het niet erg, zoals eerder is aangestipt. Desalniettemin 
begon het aantal ziekenfondsen met een verzekeringsmogelijkheid voor 
ziekenhuisverpleging in de jaren dertig toe te nemen.139 

Verzekeraars reageerden aanvankelijk schamper op het succes van de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen. In hun ogen was het onbegrijpelijk 
dat deze ‘dwerg-onderneminkjes, geleid met dwergen-verstand, althans 
dwergen-vakkennis’ überhaupt konden bestaan en blijkbaar nog steun 
vonden bij de overheid en het grote publiek.140 De verzekering stond open 
voor hoge risico’s en de schadelast was hoog. Desondanks werd er door 
verenigingen zelden aan reservevorming gedaan.141 Ondanks deze kritiek 
werd het wel en wee van de ziekenhuisverplegingsverenigingen door het 
commerciële verzekeringsbedrijf met belangstelling gevolgd. De door hen 

ber 1939.

138 Companje, Convergerende belangen, 117; Vonk, Een moeilijk maar nuttig werk, 10-11

139 Companje, Over Artsen en verzekeraars. 303; Vgl.: F.J. Kuysters, F.C. Spierings, S. Sittig, Een ziekenhuisverplegings-
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140 ‘Ziektekostenverzekering. De Z. & O.-verzekering in handen der onderlingen’, AAZ 3 (1936) 435-439, aldaar 436.

141 ‘Nog iets over Middenstandsziekenfondsen’, VB 20 (1930) 317-318; ‘Gevaren, waaraan ons Nederlandsch publiek 
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doorgevoerde pakketbeperking bood immers mogelijkheden, want het 
waren vooral de vergoedingen van dokters- en apothekerskosten die de 
ziektekostenverzekering gevoelig maakten voor moral hazard. Dat leidde 
weer tot een strengheid in de claimbeoordeling die ook door verzekeraars 
onwenselijk werd geacht. De Individuele Risico Onderlinge klaagde, dat 
‘het verzekeren van dokters- en apothekerskosten zeer moeilijk, zoo niet 
onmogelijk is. Tenminste als men coulant wenscht te zijn bij de uitkeeringen 
en daarnaast goede polisvoorwaarden geeft’.142 

Het streven naar een coulanter verzekeringsbeleid – en dus een toe-
gankelijker verzekeringsproduct – was niet uniek voor het Nederlandse 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. In Duitsland waren ziek-
tekostenverzekeraars aan het eind van de jaren twintig begonnen met 
het invoeren van een Rückerstattung: een soort no-claimregeling avant 
la lettre. Alle verzekerden die weinig tot niets hadden geclaimd, kregen 
aan het eind van het jaar een deel van de betaalde premie terug. Dit sti-
muleerde net als het eigen risico een spaarzaam gebruik van zorg, vooral 
bij Bagatellschäden, maar het was een veel sympathieker middel.143 In 
Nederland kozen verzekeraars er echter voor om het voorbeeld van de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen te volgen en het verzekerde pakket 
te beperken tot ziekenhuis- en operatiekosten. Bij deze verstrekkingen 
waren – aldus de directie van Fatum – de resultaten al jaren gunstig.144 
Hiermee bewandelden Nederlandse verzekeraars min of meer dezelfde weg 
als hun Amerikaanse collega’s die mede door het succes van de lokale Blue 
Cross-programma’s in de jaren dertig waren begonnen met het aanbieden 
van ziekenhuis- en operatiekostenverzekeringen op commerciële basis.145

Voor variaverzekeraars was de ziekenhuis- en operatiekostenverzekering 
een prettig product. De frequentie van de schadeclaims lag lager dan bij de 
verzekering van dokters- en apothekerskosten, maar de geclaimde bedragen 
waren hoger. Vooral dit laatste maakte het voor meer mensen aantrekkelijk 
om zich tegen dit risico te verzekeren, wat het gevaar van antiselectie weer 
beperkte. Tegelijkertijd was deze verzekeringsvorm minder kwetsbaar voor 
moral hazard. De kans dat iemand onterecht of onnodig in het ziekenhuis 
werd opgenomen of geopereerd werd, was – mede door het door de huis-
artsen gekoesterde systeem van verwijsbrief jes – veel kleiner dan de kans 
dat iemand voor een kleinigheid de hulp van een huisarts inschakelde. 

142 NA, Veraart, 379, Overzicht resultaten afd. III Ziektekosten 1e halfjaar 1936.

143 Böhle, Private Krankenversicherung, 18-20.

144 ING, NN, A32, Rapport Fatum’s zaken in Nederland 1927 t/m 1931.

145 J. Klein, For all these rights. Business, labor and the shaping of America’s public-private welfare state (Princeton en 

Oxford 2003) 208-210.
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Daarnaast betekende een groot verzekerdental en een lage schadefrequentie 
ook een lagere premie; en dat was voor de verkoop niet onbelangrijk.146

De economische crisis en de stijging van de verpleegprijzen hadden de 
vraag naar dit product bovendien behoorlijk gestimuleerd. Dit maakte het 
voor grote variaverzekeraars als de Eerste Rotterdamsche en de Neder-
landsche Lloyd in de jaren dertig aantrekkelijk genoeg om de markt voor 
ziektekostenverzekeringen te betreden.147 Ook de confessionele land- en 
tuinbouw organisaties, zoals de NCB, de ABTB en de Diocesane LTB, die zich 
van oudsher met agrarische verzekeringen bezighielden, stortten zich in de 
loop van de jaren dertig op deze nieuwe markt.148 Zelfs kruisverenigingen 
als het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis toonden interesse. Het neutrale 
Groene Kruis startte in 1926 met een ziekenhuisverzekering. In 1933 werd 
door Het Wit-Gele kruis de Onderlinge Nationale Rooms-Katholieke Ver-
eniging tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie, kortweg 
ONVZ, opgericht die zich speciaal richtte op het rooms-katholieke volksdeel 
van Nederland.149 

De toename van de vraag was niet het enige dat variaverzekeraars 
uiteindelijk over de streep trok. De grote aantrekkingskracht van de ziek-
tekostenverzekering school in de marketingwaarde van het product. De 
ziektekostenverzekering diende vooral als brug voor de verkoop van andere 
verzekeringsproducten. De ziekenhuis- en operatiekostenverzekering bood 
verzekeraars meer ruimte voor coulance, zowel bij het uitkeren van claims 
als bij de acceptatie van slechte risico’s, dan een ‘normale’ ziektekostenver-
zekering die tevens dokters- en apothekerskosten dekte. Die coulance was 
essentieel voor het opbouwen van een goede klantrelatie. Dit nam niet weg 
dat ook deze verzekering dicht bij de verzekeringslogica bleef. Er golden nog 
steeds leeftijdsgrenzen en selectiecriteria die min of meer overeenkwamen 
met die van de ziektekostenverzekeringsbranche. Ook bij deze verzekering 
werden niet de volledige kosten van verpleging en operatie vergoed, maar 
slechts de vooraf vastgestelde bedragen. Het uitsluiten van chronisch zieken, 
bejaarden, zwangere vrouwen en gehandicapten, evenals het uitsluiten van 
‘oude ziekten’ en het opzeggen van verzekeringen met een hoge schadelast 
was bij de ziekenhuis- en operatiekostenverzekering de normale gang van 

146 D., ‘De verzekering tegen ziekte, ziekenhuisverpleging, operatiekosten, enz. enz.’, Zonneschijn. Verzekering, hygi-

ene, crediet en hypotheekwezen 42 (1932) 85-89. 
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zaken. De f inanciële speelruimte om hier in ‘bijzondere gevallen’ vanaf te 
wijken was echter veel groter.150

De ziekenhuis- en operatiekostenverzekering won in de loop van de 
jaren dertig snel aan populariteit. Hier werd door verzekeraars als de Eerste 
Nederlandsche Maatschappij voor Ziekenhuisverpleging (MVZ) flink van 
geprofiteerd.151 De MVZ (later omgedoopt tot ‘de Goudse’) werd in 1924 door 
vader en zoon Bouwmeester opgericht als een ziekenhuisverplegingsvereni-
ging voor Gouda en Schoonhoven.152 De zoon, Geert Bouwmeester, was een 
getalenteerd organisator en een betrokken verzekeraar. Hij onderschreef 
het idee dat enkel een groot verzekerdenbestand, waarbij de risicospreiding 
vrijwel automatisch gunstig uit zou vallen, de premies laag kon houden. Het 
één, de lage premies, versterkte daarbij het ander, namelijk de groei van 
de portefeuille. Het maken van winst was hierbij van secundair belang.153 

De vereniging werd enkele jaren later omgezet in een naamloze ven-
nootschap. Maar de MVZ verloor in eerste instantie niet veel van haar 
voormalige non-profitkarakter. Het streven naar winstmaximalisatie stond 
bij de MVZ eind jaren dertig nog steeds op een laag pitje; het solvabel houden 
van de onderneming en het betaalbaar houden van de premies stonden bij 
de exploitatie centraal.154 De vlotte en coulante afhandeling van declaraties 
zorgde ervoor dat de MVZ ook tijdens de crisisjaren gestaag groeide. In 
1938 hadden ruim 250.000 Nederlanders zich bij de MVZ verzekerd. De 
premieomzet bedroeg één miljoen gulden. De winst die in dit jaar werd 
geboekt was niet opvallend hoog: 80.000 gulden. Het grootste deel van dit 
bedrag werd aan de reserves toegevoegd. Er werd 2.800 gulden (0,28 procent 
van de premieomzet) als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.155 

De verzekering van zorg: een taak van het bedrijfsleven, het middenveld, of 
de staat?
De groeiende vraag naar een betaalbare en toegankelijke ziektekosten-
verzekering aan het begin van de jaren dertig werd niet alleen door ver-
zekeraars waargenomen. Steeds meer mensen vroegen zich af of het niet 
tijd werd dat de overheid in deze kwestie een actievere houding aannam. 
De politieke discussie over de invoering van een sociale ziektekostenver-

150 D., ‘De verzekering tegen ziekte, ziekenhuisverpleging’, 85-89.

151 V. Funke, B. van Lier, Ondernemers in Verzekeringen. De Goudse 1924-1999. (Gouda 1999) 29, 81.

152 Ibidem, 17.

153 Ibidem, 30-31, 46.

154 NA, Afdeling Volksgezondheid, 866, Brief van SG aan DG Volksgezondheid, d.d. 22 augustus 1936.

155 ‘De M.V.Z. N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij voor ziekenhuisverpleging, gevestigd te Gouda’, De Vraagbaak 
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zekering kreeg in de jaren dertig een nieuwe impuls. Vooralsnog had het 
protestants-liberale idee dat de verzekering van zorg niet tot de primaire 
overheidstaken behoorde in het parlement de overhand. Maar dit stand-
punt werd niet meer zo breed gedragen als een paar decennia daarvoor. In 
Amsterdam en Haarlem, hadden de gemeentebesturen zich immers wel ge-
noodzaakt gezien om zich met de verzekering van zorg te gaan bemoeien. 
Was het niet tijd dat de Rijksoverheid de regie overnam? 

De progressief-liberaal Marcus Slingenberg, minister van Sociale Zaken 
in het derde kabinet-Colijn (1935-1937), toonde zich daarbij – net als in 
zijn oude standplaats Haarlem – een fervent voorvechter van een door de 
overheid gecontroleerd sociaal verzekeringssysteem. Het wetsvoorstel-
Ziekenverzorgingswet van Slingenberg – een aangepaste versie van het 
wetsvoorstel van zijn katholieke voorganger Piet Aalberse – voorzag in 
een sociale ziektekostenverzekering met drie gescheiden pakketten. De 
uitvoering was verdeeld over verschillende instellingen: ziekenfondsen 
moesten zorg dragen voor de dekking van huisarts- en apothekerskosten, 
de ziekenhuisverplegingsverenigingen voor de ziekenhuis- en operatiekos-
tenverzekering en de kruisverenigingen voor de verstrekking van hulpmid-
delen, wijkverpleging en zuigelingenzorg. Hierdoor konden ziekenfondsen, 
ziekenhuisverplegingsverenigingen en de kruisverenigingen blijven doen 
wat ze altijd hadden gedaan. Tegelijkertijd bood de verzekering – althans 
voor mensen met een inkomen onder een bepaalde welstandsgrens – 
dekking voor een vrij compleet pakket aan medische voorzieningen. De 
scheiding voorkwam bovendien ook dat één van de partijen de verzekering 
zou domineren. Dat maakte het voor de overheid eenvoudiger de zaak onder 
controle te houden.156

Het wetsvoorstel werd door particuliere verzekeraars met veront-
waardiging ontvangen. De directeur-generaal voor de Volksgezondheid, 
L. Lietaert-Peerbolte, had in 1934 immers nog gegarandeerd dat zij bij de 
voorbereiding van een eventuele nieuwe ziekenfondswetgeving zouden 
worden betrokken.157 Slingenberg was niet onder de indruk. De ziektekos-
tenverzekering was een sociale verzekering die moest worden uitgevoerd 
door sociale verzekeraars onder toezicht van de staat. Een op winst gerichte 
onderneming paste in zijn ogen niet in dit systeem. Verzekeraars kregen op 

156 Companje en Rigter, ‘Ontwerp der wet’, 449-459.

157 NA, Afdeling Volksgezondheid, 866, Brief van de MVZ aan minister van Sociale Zaken, d.d. 24 maart 1936; Ibidem, 
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hun brieven steevast hetzelfde antwoord van Slingenberg: ‘de werkkring 
uwer N.V. ligt ver buiten de grenzen van het ontwerp’.158

Particuliere ziektekostenverzekeraars waren in de ogen van het minis-
terie van Sociale Zaken geen belanghebbenden en het lukte verzekeraars 
niet om de minister op andere gedachten te brengen. Bovendien was de 
lobby van particuliere verzekeraars nogal amateuristisch. Op het ministerie 
leek niemand te weten hoeveel private, winstbeogende ziektekostenver-
zekeraars er waren en hoeveel mensen zich bij hen hadden verzekerd. De 
secretaris-generaal van Sociale Zaken, A.L. Scholten, had bijvoorbeeld 
medio augustus 1936 een gesprek met Geert Bouwmeester; schijnbaar 
zonder te beseffen dat hij met de directeur van de grootste particuliere 
ziektekostenverzekeraar van Nederland aan tafel zat. Hij vatte het gesprek 
samen: De MVZ was ‘blijkbaar een verzekeringsinstelling die een groot 
aantal verzekerden voor ziekenhuisverpleging heeft. Het bezwaar tegen 
het ontwerp [wetsontwerp-Slingenberg] was vooral, dat winstbejag moet 
zijn uitgesloten, terwijl men de verzekering op commerciële basis heeft 
opgezet. Veel winst maakt men nog niet. Ik heb gezegd, dat men zich dan 
wellicht zou kunnen transformeren, of dat de wetgever tenminste zou kun-
nen bepalen, dat men niet meer dan x% mocht uitkeren op het kapitaal, 
of iets dergelijks’.159

Dat Scholten verzekeraars niet precies kon plaatsen, was niet zo ver-
wonderlijk. De branche wist zelf eigenlijk ook niet hoeveel ziektekostenver-
zekeraars er waren of hoeveel mensen zich particulier hadden verzekerd. 
Samenwerking was in een sterk competitieve markt als de particuliere 
ziektekostenverzekering niet vanzelfsprekend. Er bestond geen branche-
organisatie. In deze lacune werd na de bruuske afwijzing door Slingenberg 
wel voorzien. In 1937 werd de Nederlandsche Vereeniging van Ziekteverze-
kering Maatschappijen opgericht. Maar met de aanmeldingen liep het niet 
storm: in 1940 waren er nog maar zeventien van de bijna zeventig actieve 
maatschappijen lid geworden. Het zou nog een aantal jaar duren voordat 
ziektekostenverzekeraars als gesprekspartner door de overheid zouden 
worden erkend. 

Slingenberg wees particuliere ziektekostenverzekeraars met een zeker 
botheid de deur, maar verzekeraars waren niet de enigen die klaagden over 
Slingenbergs wetsvoorstel. Het plan stuitte ook bij de ziekenfondsen en 
ziekenhuisverplegingsverenigingen op veel weerstand. Op papier leek de 
scheiding in drie verzekeringssystemen een gouden greep. Maar daarmee 

158 NA, Afdeling Volksgezondheid, 866, Brief minister van Sociale Zaken aan ENMZ, d.d. 8 april 1936.

159 NA, Afdeling Volksgezondheid, 866, Brief van SG aan DG Volksgezondheid, d.d. 22 augustus 1936.
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ging hij voorbij aan het feit dat de beoogde uitvoerders elkaar weinig gunden 
en het liefst alles in eigen hand hielden. Tussen de NMG en de onderlinge 
ziekenfondsen gaapte als sinds jaar en dag een bijna onoverbrugbare kloof.160 
De NMG was echter ook gebrouilleerd geraakt met een groot deel van de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen. De verenigingen maakten weliswaar 
geen winst – in de ogen van de NMG een groot pluspunt –, maar ze bemoei-
den zich wel met de tarieven van specialistische zorg. Dat was tegen het 
zere been van de toch al gevoelige NMG.161 

De artsenorganisatie stuurde bij de voorbereidende overlegrondes 
vooral aan op de uitbreiding van haar eigen gezag. De controle over de 
verzekering van zorg behoorde toe aan medici en niet aan de overheid. Dit 
betekende dat ook de ziekenhuisverplegingsverenigingen de autoriteit van 
de NMG moesten erkennen. De Maatschappij zag het liefst een fusie tussen 
ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen, al dan niet via een 
gedwongen sterfhuisconstructie voor de laatsten.162 Het voorstel had veel 
weg van een afrekening. Bij de NMG was men niet vergeten dat de voorman-
nen van de Federatie VVZ, J. Stolk en W. Buijze, hadden samengewerkt met 
de aartsvijand: de Landelijke Federatie van onderlinge ziekenfondsen.163

Hoofdinspecteur R.N.M. Eijkel, zelf arts en lid van de NMG, had weinig 
begrip voor het standpunt van de Maatschappij. Het idee achter de scheiding 
was immers het voorkomen van de concentratie van macht bij één partij. 
Volgens Eijkel waren de bestuurders van ziekenhuisverplegingsverenigin-
gen, ook Stolk en Buijze, mensen waarmee je in alle redelijkheid tot overeen-
stemming kon komen. De NMG moest zich volgens Eijkel goed realiseren, 
dat de tegenwerking van de artsenorganisatie bij de totstandkoming van 
de wetsvoorstellen over de ziekenfondsverzekering in de afgelopen jaren 
hen op het ministerie veel sympathie had gekost. De NMG kon niet zomaar 
‘la mort, sans phrase’ uitspreken over de verenigingen. Ze waren bijzonder 
populair, zowel onder de bevolking als bij de minister.164 De waarschuwende 
woorden van Eijkel leken te helpen. Het hoofdbestuur van de NMG toonde 
zich bereid om te onderhandelen, maar de Huisartsen-Commissie sprak 
haar veto uit. In hun ogen was klinische zorg een inherent onderdeel van 
de ziekenfondsverzekering. Een eigenaardig standpunt, want de adminis-

160 Widdershoven, Het dilemma, 52-58; Companje e.a., Two centuries, 116-120.

161 NA, NMG, 216, Z32-I, Brief van de Commissie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen aan HB NMG, d.d. 5 februari 

1930; Ibidem, Notulen vergadering DB NMG met vertegenwoordigers van de ziekenhuisverplegingsverenigingen, d.d. 

16 april 1935.

162 NA, NMG, 217, Z32-I, Notulen vergadering HB NMG, d.d. 16/17 mei 1936.

163 NA, NMG, 217, Z32-I, Brief van M.A.J. Jansma aan HB NMG, d.d. 15 april 1936.

164 NA, NMG, 217, Z32-I, Notulen vergadering HB NMG, d.d. 31 oktober en 1 november 1936.
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trateurs van de Maatschappijfondsen hadden keer op keer aangegeven dit 
risico liever niet in de dekking te willen opnemen.165 

De conceptovereenkomst werd in de Algemene Vergadering verworpen 
en het hoofdbestuur gaf er in mei 1939 def initief de brui aan. De noodzaak 
was er ook niet meer. De opvolger van Slingenberg in het kabinet-Colijn 
IV (1937-1939), de katholieke politicus Carl Romme, maakte weinig werk 
van de invoering van een verplichte sociale ziektekostenverzekering. Zelfs 
de sociaaldemocraat Jan van den Tempel – minister van Sociale Zaken in 
het kabinet-De Geer II (1939-1940) – wilde in 1939 niet verder gaan dan 
de instelling van een ziekenfondsraad. Geen verplichte verzekering, geen 
verregaande richtlijnen of eisen, maar wel toezicht. Dat leek na bijna veertig 
jaar discussie voor Nederland het maximaal haalbare.166

Verzekering in eigen beheer: de NMG als ziektekostenverzekeraar
De NMG had nog een ijzer in het vuur. Als de hegemonie van de NMG bin-
nen de particuliere ziektekostenverzekering niet via de bestaande instellin-
gen kon worden gerealiseerd, dan kon het ook wel gestalte krijgen door het 
oprichten van verzekeringsinstellingen in eigen beheer van de Maatschap-
pij. Dit middel had in de ziekenfondsstrijd haar waarde bewezen. Het idee 
was in 1917 al eens ter sprake gekomen, maar toen was het hoofdbestuur 
nog van mening geweest dat ‘medici in ‘t algemeen niet de geschikte perso-
nen zijn om met kans op succes het financieel en commercieel beleid eener 
dergelijke instelling te voeren’.167

Maar aan het einde van de jaren dertig dachten veel artsen daar 
anders over. Het opzetten van een ‘eigen’ ziektekostenverzekeraar was 
niet ingewikkeld, aldus de huisarts Chr. Eggink. Doordat de NMG geen 
winstoogmerk had, zouden de premies laag kunnen blijven. Hierdoor werd 
de Maatschappijverzekeraar als vanzelf een aantrekkelijk alternatief voor 
de bestaande ziektekostenverzekeraars. Het risico kon eventueel geheel of 
gedeeltelijk worden ondergebracht bij een buitenlandse herverzekeraar of 
worden gedekt via een door artsen zelf te f inancieren reservefonds. Centraal 
Beheer had al aangeboden om de administratie van de verzekering uit te 
voeren.168 

165 NA, NMG, 217, Z32-III, Notulen vergadering HB NMG, d.d. 1 en 2 mei 1937. 

166 NA, Hoofdinspectie, 253, Nota wettelijke regeling ziekenfondswezen, 1939.

167 NA, NMG, 176, 9B, Rapport Commissie Middenstandsziekteverzekering, 1917.

168 NA, NMG, 177, 9G, Verslag vergadering Commissie Middenstandsziekteverzekering, d.d. 13 juli 1933; Ibidem, 

Verslag vergadering Commissie Middenstandsziekteverzekering, d.d. 30 november 1933; Ibidem, Verslag vergadering 

Commissie Middenstandsziekteverzekering, d.d. 14 maart 1934.
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Eggink dacht dat via de Maatschappijfondsen snel een landelijk 
dekkend verzekeringssysteem op poten kon worden gezet. Tarieven, 
medische controle en premie-inning zouden dan op lokaal niveau op een 
eenvoudige en goedkope manier geregeld zijn. Eventueel kon door deze 
nieuwe verzekeringsvorm de welstandsgrens van het ziekenfonds omlaag. 
Of farmaceutische en tandheelkundige zorg in het verzekeringspakket 
moesten worden opgenomen, bleef onduidelijk. De NMP en NMT zouden 
dan waarschijnlijk ook een zetel in het bestuur opeisen en dat had Eg-
gink liever niet. Met de koppeling tussen ziekenfonds- en de particuliere 
verzekering, gaf Eggink een voorzet voor het principe van de later enorm 
succesvolle bovenbouwverzekering. Dit idee kwam in de jaren dertig echter 
te vroeg. Het hoofdbestuur was van mening dat de ziekenfondsverzekering 
en de particuliere ziektekostenverzekering volstrekt gescheiden dienden 
te blijven.

Er werd uiteindelijk gekozen voor het even ingenieuze als ingewikkelde 
verzekeringsysteem van de arts L.L. Posthuma. Hij wilde dat de verzekering 
de arts de garantie bood van een billijk honorarium, de verzekerde vrij-
waarde van het bijbetalen van grote bedragen en tegelijkertijd de verzekerde 
zou aanzetten tot een gepaste zuinigheid bij het inroepen van medische 
hulp ‘als ware hij niet verzekerd’.169 Het idee dat de zorgvraag vooral geremd 
moest worden, was nog springlevend. De dekking van de verzekering was 
bijzonder ruim: huisartsenzorg, specialistische zorg (zowel klinisch als 
poliklinisch), verpleging in een ziekenhuis of sanatorium, medicijnen op 
recept, krankzinnigenverpleging, tandheelkundige zorg en verloskundige 
hulp. 

De aspirant-verzekerde moest voor aanvang van de verzekering een 
medisch keuring ondergaan, waardoor een eventuele wachttijd beperkt kon 
blijven. De methode voor premieberekening – inmiddels een geliefde bezig-
heid van de Huisartsen-Commissie – was ingewikkeld. De verzekering kon 
enkel worden afgesloten voor het hele gezin. Het hoofd van het gezin moest 
bij het afsluiten van de verzekering een rentegevend aandeel kopen met een 
waarde van 100 gulden. Bij een gezin met meer dan twee kinderen kwam 
hier per kind nog eens 20 gulden bij, tot een maximum van 200 gulden. Dit 
aandeel moest door de verzekerde elk jaar worden aangezuiverd tot het 
originele bedrag. De hoogte van de premie hing dus af van het verloop van 
de beurs. Uit de inkomsten van dit aandeel werd een reserve opgebouwd. 

169 NA, NMG, 177, 9H, Bijlage II Rapport systeem Posthuma, 28 maart 1935. 
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Het eigen risico werd aan de hand van een glijdende schaal vastgesteld, 
maar bedroeg maximaal 95 gulden.170 

Het systeem-Posthuma kreeg binnen de NMG veel bijval. Posthuma 
leek dan ook de heilige graal gevonden te hebben, namelijk een systeem 
dat een betaalbare, toegankelijke verzekering bood, maar tegelijkertijd de 
zorgvraag zou beperken. Maar er werden tevens een paar kanttekeningen 
bij het systeem gezet. Voorzitter L.C. Kersbergen kon zich niet voorstellen 
dat mensen bereid zouden zijn om hoge bedragen te storten, zeker gezien 
de bestaande economische malaise. De secretaris-penningmeester van 
de NMG, H.J.W. Drooglever Fortuyn, was ronduit negatief. Hij vond dat de 
NMG al genoeg problemen had met de ziekenfondsen. Dit had toch weinig 
meer te maken met de eigenlijke doelstellingen van de artsenorganisatie? 
De arts Ph. Taminiau kwam zelfs met een voor NMG-begrippen extravagant 
advies. Als de middenstand de medische tarieven voor klinische ingrepen 
of ziekenhuisverpleging niet kon betalen, dan konden die volgens hem 
best omlaag.171 

In de landelijke pers kreeg het systeem-Posthuma de nodige lofprijzin-
gen. Vooral De Telegraaf toonde zich enthousiast.172 De verzekeringspers 
reageerde echter nogal schamper. Het Algemeen Assurantieblad vond dat de 
NMG niet te hoog van de toren moest blazen. De artsenorganisatie kon zich 
beter concentreren op het ziekenfondswezen, want ‘een leerling, die een 
onvoldoende heeft in de eerste klasse, wordt niet verhoogd naar de tweede 
klasse!’.173 Het vakblad vroeg zich bovendien af hoe het verder moest met de 
plannenmakerij van de NMG, die de vorm aannam van een ‘langzamerhand 
belachelijk wordende rapportenmanie’.174

Ondanks de kritiek werd het systeem in overleg met Centraal Beheer 
verder uitgewerkt. Centraal Beheer, die in het kader van de uitvoering van de 
ongevallenwet goede contacten onderhield met de NMG, had geen ervaring 
met de ziektekostenverzekering en liet zich tijdens het onderhandelings-
proces van een weinig kritische kant zien. De verzekeraar accepteerde 
zonder veel omhaal iedere suggestie en wijziging die door de NMG werd 
voorgesteld. Kritiek op het systeem werd overigens niet getolereerd. Dit 
bracht de administrateur van het Algemeen Ziekenfonds Rotterdam, L. 
Vernos, ertoe zich uit de commissie terug te trekken. Als hij niet mocht 

170 Ibidem. 

171 NA, NMG, 177, 9H, Notulen vergadering HB NMG, d.d. 6 april 1935; Ibidem, Brief Taminiau aan HB, d.d. 31 april 

1935.

172 ‘Nieuws van de Dag’, De Telegraaf, 28 december 1935, avondblad, p. 3.

173 ‘De Ziekenfondsen’, AAZ 2 (1935) 720-722, aldaar 720.

174 ‘Ziektekostenverzekering’, AAZ 4 (1937) 260-262, aldaar 262.
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zeggen wat hij vond – namelijk dat het systeem niet deugde – dan deed hij 
liever niet meer mee.175 

In 1937 werd in samenwerking met Centraal Beheer de Onderlinge 
Verzekering voor de Middenstand (MZV) opgericht. Door het hoofdbestuur 
van de NMG liefkozend ‘De Onze’ genoemd.176 De Onze was een zelfstandige 
risicodragende onderneming op coöperatieve basis zonder juridische ban-
den met de NMG. De administratie en de acquisitie zouden worden verzorgd 
door Centraal Beheer. Alle Nederlandse artsen werden aangeschreven en 
voorzien van reclamemateriaal. De verzekering werd door de assurantiepers 
met hoongelach ontvangen. De verzekering was ‘lang niet slecht opgezet, 
maar (…) een theoretisch wonder en een praktische onmogelijkheid’.177 

Centraal Beheer en de NMG hadden zwaar ingezet op de werving 
van collectieve contracten. Individuele verzekeringen werden eigenlijk 
niet afgesloten. Dit leek aanvankelijk een goede strategie. De Stoomvaart 
Maatschappij Holland, de Provinciale Noordbrabantsche Electriciteit Maat-
schappij, de ambtenaren van de Gemeente Utrecht en het Nederlandsch 
Onderwijzers Genootschap toonden interesse voor de verzekering. Maar de 
organisaties haakten één voor één af. De premies en het eigen risico waren 
te hoog. Alleen de levensverzekeraar NOG had, naar aanleiding van haar 
vijfenzeventig jarig jubileum, als cadeautje aan het personeel een collectief 
contract afgesloten. Maar met enkel deze veertien gezinnen was het lastig 
om de verzekering f inancieel draaiend te houden.178

Er was één groep die wel concrete interesse toonde: de ‘club van 13’. Deze 
informele vereniging van administrateurs en directeuren van Maatschap-
pijfondsen wilde graag via De Onze een koppeling tot stand brengen tussen 
de ziekenfonds- en de particuliere verzekering. Daar zag de NMG echter 
weinig heil in. Ziekenfonds en particulier dienden gescheiden te blijven. 
De Onze draaide uit op een grandioze mislukking. De maatschappij had, 
na een jaar aan intensieve propaganda, slechts een handjevol verzekerden. 
In 1940 werd de maatschappij stilletjes geliquideerd.179

175 NA, NMG, 177, 9J, Notulen vergadering HB, d.d. 18 en 19 maart 1936; NMG, 178, 9L, Brief Vernos aan HB NMG, d.d. 
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176 Na, NMG, 177, 9J, Verslag vergadering HB, d.d. 20 en 21 maart 1937.
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178 NA, NMG, 178, 9L, Notulen vergadering HB, d.d.12 maart 1939.
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Samenvatting
Wie rond 1900 de kosten van medische zorg niet zelf kon dragen, had niet 
veel mogelijkheden om toegang te krijgen tot medische voorzieningen. Een 
meerderheid van de liberale, katholieke en antirevolutionaire politici be-
riep zich lange tijd op het standpunt dat de verzekering van zorg primair de 
verantwoordelijkheid was van het individu en niet van de staat. Pas als het 
echt niet anders kon, bestond er de mogelijkheid om via de Armenwet toe-
gang te krijgen tot door de overheid gefinancierde medische zorg. Vrijwel 
iedere poging om een wettelijke sociale ziektekostenverzekering in te voe-
ren, liep tussen 1900 en 1939 vast. De verzekering van zorg bleef hierdoor, 
anders dan in andere delen van Europa, in Nederland tussen 1900 en 1939 
grotendeels een zaak van de ongereguleerde vrije markt.

Deze markt werd in eerste instantie beheerst door twee partijen: de 
zorgverleners, met als belangrijkste exponent de Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG) en de ziekenfondsen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw konden mensen met een stabiel maar 
laag inkomen zich, buiten de Armenwet om, namelijk ook bij een privaat 
ziekenfonds verzekeren van toegang tot medische zorg in natura, mits de 
stad of het dorp waar zij woonden een dergelijke instelling rijk was. Rond 
1910 voegde zich een nieuwe speler bij dit duo: de particuliere ziektekos-
tenverzekeraar. Verspreid over het land werden kleine gespecialiseerde, 
veelal commercieel ingestelde verzekeringsmaatschappijtjes opgericht die 
ziektekostenverzekering op restitutiebasis aanboden.

Zij introduceerden een nieuwe kijk op de verzekering van zorg, gebaseerd 
op de opvatting dat toegang tot gezondheidszorg geen recht was, maar bo-
venal een bron van f inanciële ‘schade’. Dit botste op de denkbeelden die de 
NMG en de meeste ziekenfondsen erop nahielden, maar de kaders lagen nog 
niet zo vast als ze later zouden komen te liggen. De NMG vond toegankelijke 
zorg weliswaar een groot goed, maar maakte zich tegelijkertijd grote zorgen 
over de gevolgen van een al te toegankelijke gezondheidszorg. In zekere 
zin was de periode tussen 1900 en 1939 en periode waarin alle partijen nog 
zochten naar hun eigen kernbeginselen. 

De vraag naar deze nieuwe particuliere ziektekostenverzekering werd 
gestimuleerd door een samenspel van factoren. Het aanzien van de reguliere 
geneeskunde was sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw enorm 
gegroeid en het zorgaanbod was door het ontstaan van nieuwe specialismen 
en nieuwe behandelingstechnieken sterk verbreed. Mede hierdoor steeg 
de vraag naar zorg onder vrijwel alle lagen van de bevolking. Tegelijkertijd 
stegen echter ook de prijzen van medische voorzieningen. Zorg werd steeds 
duurder. Weliswaar steeg het algemene welvaartspeil, maar dit kwam 
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voornamelijk doordat de prijzen daalden en niet door een stijging van de 
lonen. Doordat de NMG in 1912 de reikwijdte van de ziekenfondsverzekering 
had beperkt tot de lagere inkomensgroepen, leken vooral de lagere mid-
deninkomensgroepen wat betreft de bekostiging van medische zorg tussen 
wal en schip te raken. Het was een gat in de markt waarvan aanvankelijk 
vooral door avonturiers, sociaal voelende entrepreneurs en oplichters werd 
geprofiteerd.

Hoewel de particuliere ziektekostenverzekering zich in Nederland – net 
als in Duitsland – redelijk autonoom van het schadeverzekeringsbedrijf had 
ontwikkeld, werden de technieken en methodes van de schadeverzekering 
door de particuliere ziektekostenverzekeraars wel overgenomen. De ver-
zekeringslogica van het schadeverzekeringsbedrijf bepaalde in grote mate 
de werkwijze van particuliere ziektekostenverzekeraars. Dit betekende dat 
de risico-overdracht, in tegenstelling tot de ziekenfondsverzekering – en in 
zekere zin ook de Armenwet –, niet compleet was. De ziektekostenverzeke-
ring was een restitutieverzekering met vooraf gelimiteerde vergoedingen; 
de verzekerde bleef zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. 
Het hanteren van eigen risico’s en eigen bijdrages was normaal. Bejaarden, 
chronisch zieken, gehandicapten en zwangere vrouwen konden zich over 
het algemeen niet verzekeren en via wachttijden werd geprobeerd om 
eventuele slechte risico’s in een vroeg stadium te signaleren. 

Het beleid van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf ver-
schilde echter niet veel van die van de ziekenfondsen. Ook ziekenfondsen 
omarmden componenten van de verzekeringslogica, zoals risicoselectie 
en wachttijden. Het grote verschil school in de solidariteitsbasis van beide 
verzekeringsarrangementen. Ziekenfondsen konden door middel van het 
abonnementssysteem toch een verzekering op basis van risicosolidariteit 
in stand houden; het f inanciële risico hiervan werd immers afgewenteld op 
de aangesloten artsen. Dat konden particuliere verzekeraars niet. Net als 
alle schadeverzekeringsproducten ging ook de ziektekostenverzekering uit 
van het systeem van kanssolidariteit. De verzekeringsmaatschappij had de 
plicht de risicoverdeling in de portefeuille zo evenwichtig mogelijk te laten 
zijn. Maar verzekeraars wisten door een gebrek aan ervaring en actuariële 
kennis niet precies waar ze op moesten letten. 

Het beleid van particuliere ziektekostenverzekeraars was daardoor veel 
hardvochtiger. Kanssolidariteit betekende vrijwel automatisch een streven 
naar risico-evenwicht. Premies moesten worden afgestemd op het indivi-
duele risicoprofiel van de verzekerde. Dat werd echter verhinderd door het 
bestaan van een grote mate van informatieasymmetrie. De verzekeraar had 
bij lange na niet hetzelfde inzicht in het ingebrachte risico als de verzekerde 
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of diens arts. Hierdoor moesten verzekeraars terugvallen op rigoureuze 
selectiemethodes. Het streven naar risico-evenwicht rechtvaardigde het 
(tussentijds) uitsluiten van mensen met een slechte gezondheid. Zij legden 
in vergelijking tot de door hun ingebrachte premie een te hoge claim op 
het collectief en dienden daarom uit de risicopool te worden verwijderd. 

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf onderschreef echter – 
zelfs in vergelijking met andere takken van het private schadeverzekerings-
bedrijf – een wel erg extreme interpretatie van de verzekeringslogica. Toch 
bleek dit harde beleid niet altijd afdoende om de gevaren van antiselectie 
en moral hazard te ondervangen. Het aantal faillissementen en liquidaties 
onder ziektekostenverzekeraars was in de periode tot aan 1935 enorm hoog. 
Maar niet alle faillissementen en liquidaties kunnen aan de bovengenoemde 
effecten worden toegeschreven. Het ziektekostenverzekeringsbedrijf was 
ook niet vrij van slecht management. 

Ziektekostenverzekeraars opereerden in een soort juridisch, actuarieel 
en moreel terra incognita. De overheid wilde zich niet met het vrije ver-
zekeringsbedrijf bemoeien, verzekeringswiskundige methodes moesten 
nog worden ontwikkeld en een brede maatschappelijke consensus over 
de wijze waarop de ziektekostenverzekering moest worden ingericht was 
er niet. Er was één organisatie die, ook volgens verzekeraars zelf, genoeg 
autoriteit had om de particuliere ziektekostenverzekering in goede banen 
leiden en te houden: de artsenorganisatie NMG. Die zag voor zichzelf een 
duidelijke taak weggelegd, want gezondheidszorg – inclusief de financiering 
daarvan – was volgens de Maatschappij boven alles een zaak van medici. 
Van dit standpunt werd gedurende de periode tussen 1900 en 1939 niet of 
nauwelijks afgeweken. 

Maar de logica van de NMG botste als snel met de logica van verzekeraars. 
De NMG wilde verzekeraars net als de ziekenfondsen aan zich binden. Maar 
de NMG beschikte hiervoor eigenlijk niet over de juiste machtsmiddelen. 
Verzekeraars hadden de medewerking van artsen in principe niet nodig en 
konden zich veel onafhankelijker opstellen dan ziekenfondsen. Ze voelden 
er niets voor om zich door de NMG hun winststreven te laten ontzeggen. 

Ziektekostenverzekeraars en de artsenorganisatie kwamen in de jaren 
twintig en dertig nauwelijks nader tot elkaar. Het ging de NMG niet alleen om 
het perf ide winststreven van verzekeraars of de beperkte toegankelijkheid 
van hun verzekeringsproducten. Er lag ook een meer fundamentele kwestie 
aan ten grondslag: wie heeft het voor het zeggen in de gezondheidszorg? 
De angst van de Maatschappij, dat artsen ondergeschikt zouden worden 
gemaakt aan ziekenfondsen, verzekeraars of de overheid, bepaalde in grote 
mate de houding van de NMG. Toen bleek dat de NMG verzekeraars niet 
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kon annexeren noch kon elimineren, probeerden ze het via concurrentie: 
door het lanceren van eigen modelpolissen en het opzetten van een eigen 
verzekering werd geprobeerd om particuliere verzekeraars uit de markt te 
drukken. Dit beleid faalde jammerlijk. 

De toegankelijkheid van gezondheidszorg – met name de dure zieken-
huiszorg – werd mede door de economische crisis in de jaren dertig een 
steeds belangrijker vraagstuk. Dit leidde ertoe dat ook andere groepen, 
zoals ziekenhuisverplegingsverenigingen, variaverzekeraars en lokale 
overheden zich met de verzekering van zorg gingen bemoeien. Op het 
platteland domineerden de ziekenhuisverplegingsverenigingen de markt. 
Zij combineerden elementen uit de verzekeringslogica met de traditie van de 
onderlinge hulp en stonden hierdoor in zekere zin tussen het ziekenfonds en 
de particuliere verzekeraar in. De verenigingen lieten zien dat de beperking 
van het verzekerde pakket ook kon betekenen dat mensen die eerder nog 
onverzekerbaar werden geacht zich nu zonder problemen konden aanslui-
ten. Dit idee werd door grote variamaatschappijen gekopieerd. Dit leidde 
tot een succesvolle overname van de particuliere ziektekostenverzekering 
door variaverzekeraars in de jaren dertig. 

Vanaf de jaren dertig dicteerde de kapitaalkrachtige schadeverzekeraars 
de mores op de markt. Zij hadden een andere kijk op de ziektekostenver-
zekering. Weliswaar waren ook de ziekenhuis- en operatiekostenverze-
keraars niet bereid om de verzekering geheel op non-selectieve basis uit 
te voeren, zoals de ziekenhuisverplegingsverenigingen, maar ze hadden 
meer ruimte om van een streng risicoselectiebeleid af te wijken. Coulance, 
een kernbegrip voor iedere verzekeraar, moest ook binnen de particuliere 
ziektekostenverzekering gestalte krijgen. De brugfunctie van de particuliere 
ziektekostenverzekering – de verzekering als lijn voor het verkopen van 
meer lucratieve verzekeringen – kon daardoor veel beter worden benut. 
Hiermee werd de verzekeringslogica niet overboord gezet, maar wel van 
haar meer extreme kanten ontdaan.

Tegelijkertijd had het toegankelijkheidsvraagstuk tijdens de jaren dertig 
in de grote steden geleid tot een veel directere overheidsbemoeienis. Het 
idee dat de verzekering van zorg een overheidstaak was, begon bredere 
ingang te vinden. Zo werd in Amsterdam de Armenwet stap voor stap 
opgerekt tot een instrument voor de f inanciering van dure vormen van 
zorg. Het kon ook anders. De vrijzinnig-democraat Marcus Slingenberg 
zette als wethouder in Haarlem een gemeentelijke ziekenhuiskosten-
verzekering op poten. Een paar jaar later probeerde hij als minister van 
Sociale Zaken een sociale ziektekostenverzekering ingevoerd te krijgen. 
Deze wet bouwde voort op de bestaande structuren van het ziekenfonds, de 
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ziekenhuisverplegingsvereniging en de kruisverenigingen. Voor particuliere 
ziektekostenverzekeraars was geen plaats. Het bedrijfsleven diende zich, 
volgens Slingenberg, verre te houden van de sociale verzekering, dat was 
een taak van de overheid en het particulier initiatief. 

Het was een veeg teken. Er was een nieuwe logica voor de verzekering 
van zorg in de maak waarin de staat een centrale rol kreeg toebedeeld. 
Dit idee kreeg – ondanks het feit dat Slingenbergs opvolgers, de katholiek 
Carl Romme en de sociaaldemocraat Jan van den Tempel lang niet zo ver 
wilden gaan – ook steeds meer bijval. Maar, naar verwachting van het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf kon de invoering van een 
publieke sociale ziektekostenverzekering in Nederland nog wel een aantal 
decennia duren. Dat bleek – zoals we in het volgende hoofdstuk zullen 
zien – een schromelijke vergissing te zijn.
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2 De Duitse bezetting en de geboorte  
van een publiek-privaat systeem,  
1940-1945

Tussen 1900 en 1939 was er in Nederland, met name onder de lagere midden-
inkomensgroepen, een vraag ontstaan naar een verzekering die dekking 
bood tegen de kosten van medische behandeling als particulier patiënt.1 
De verzekeraars die op deze vraag inspeelden, baseerden hun product gro-
tendeels op de principes van het schadeverzekeringsbedrijf: vrijwilligheid, 
beperkte risico-overdracht en het streven naar risico-equivalentie. Hier-
mee week het beleid van particuliere verzekeraars af van de handelswijze 
van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen, maar was tege-
lijkertijd ook weer niet fundamenteel anders. Vrijwel iedereen in het speel-
veld van de verzekering van zorg dacht en handelde vanuit de noties van 
vrijwilligheid en individuele verantwoordelijkheid. Ook de ziekenfondsen 
en de verenigingen sloten mensen uit en beperkten het verzekerde pakket. 
Particuliere ziektekostenverzekeraars gingen in dit beleid echter – vaak uit 
noodzaak – veel verder. 

Bovendien was het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf vergele-
ken bij het ziekenfondswezen of de ziekenhuisverplegingsverenigingen erg 
klein, zowel in premieomzet als in verzekerdenaantallen. Toch leek er wel 
degelijk een mooie toekomst in het verschiet te liggen voor particuliere ver-
zekeraars. Weliswaar was in de jaren dertig het oude liberaal-confessionele 
standpunt over de rol van de staat in de verzekering van zorg steeds verder 
onder druk komen te staan, maar tot ziekenfondswetgeving was het nog 
niet gekomen. Medio jaren dertig was de algemene verwachting dat het 
nog zeker een jaar of twintig zou duren voor er ook in Nederland een 
sociale ziektekostenverzekering zou zijn ingevoerd.2 Tegen die tijd zou het 
ziektekostenverzekeringsbedrijf – zo was de verwachting – te belangrijk 
zijn om zomaar aan de kant te schuiven.

Deze illusie werd door de Duitse inval ruw verstoord. Samen met de 
Duitse troepen kwam er ook een nieuw idee over de verzekering van zorg 
Nederland binnen: de ziektekostenverzekering als verzorgingsarrangement 
voor de gehele bevolking, uitgevoerd door de staat. Deze nieuwe logica, 

1 Een deel van dit hoofdstuk is in aangepaste vorm verschenen als: Vonk, ‘Een taak voor de staat?’.

2 ‘Ziekteverzekering en de gevaren van het onderlinge en coöperatieve stelsel! III.’, Vraagbaak, 8:26 (1935).
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waarbij algemene toegankelijkheid, volledige risico-overdracht en risico-
solidariteit centraal stonden, stak scherp af tegen de liberaal getinte logica 
van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. In dit hoofdstuk staat 
de botsing tussen beide logica’s centraal. 

Het hoofdstuk vangt aan met een korte beschrijving van de belangrijkste 
structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg. Daarna volgt de 
behandeling van het economische en sociale beleid van de Duitse bezetter 
met betrekking tot particuliere verzekeraars en het belangrijkste gevolg 
daarvan: de geboorte van het naoorlogse publiek-private systeem voor de 
verzekering van zorg.

2.1  Structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, 
1940-1946

Ondanks het ontbreken van een wettelijke sociale ziektekostenverzekering, 
had een groot deel van de Nederlandse bevolking zich in 1940 wel degelijk 
verzekerd tegen ziektekosten. In 1940 was ongeveer 45 procent van de be-
volking in Nederland lid van een ziekenfonds. Circa 24,5 procent van de 
bevolking had zich aangesloten bij een ziekenhuisverplegingsvereniging. 
Omdat lang niet ieder ziekenfonds dekking bood tegen de kosten van zie-
kenhuisverpleging, bestond er tussen beide verzekerdenbestanden een ze-
kere mate van overlap.3 Ongeveer 8 à 10 procent van de Nederlandse bevol-
king was particulier verzekerd. 

Met enige voorzichtigheid kan ervan worden uitgegaan dat in 1940 de 
verzekeringsgraad voor wat betreft ziektekosten in Nederland tussen de 
60 en 70 procent van de bevolking moet hebben gelegen. Dat is opvallend 
hoog. In België verzorgden de zwaar gesubsidieerde mutualiteiten aan het 
einde van de jaren dertig tussen de 40 en 50 procent van de bevolking. Een 
particulier ziektekostenverzekeringsbedrijf bestond in België nauwelijks.4 
In Duitsland omvatte de verplichte sociale ziektekostenverzekering circa 
60 procent van de bevolking en de particuliere ziektekostenverzekering 
ongeveer 10 procent.5 

Het versnipperde Nederlandse bestel gaf naar alle waarschijnlijkheid 
dekking aan een groter deel van de bevolking dan de mutualiteiten in 
België en stond wat betreft de verzekeringsgraad op gelijke voet met het 
publiek-private systeem van Duitsland. Het Nederlandse particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf deed dan ook niet veel onder voor haar 

3 CBS, De verzekering, 8.

4 Companje e.a., Two Centuries, 79-97.

5 Companje e.a., Two Centuries, 171; Duncker, ‘De Toekomst der Ziekteverzekering’, 36.



91     

 De Duitse bezetting en De geboorte va n een publiek-pr i va at systeem

 

Duitse tegenhanger. Ook de verzekeringsdeskundige Wilhelm Katz was in 
1939 tot die conclusie gekomen. Volgens hem liepen Duitse en Nederlandse 
verzekeraars ver voor op de rest van Europa. De particuliere ziektekosten-
verzekering stelde in Frankrijk, Engeland, het geannexeerde Oostenrijk, 
Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Denemarken, Palestina en Zuid-Afrika 
eigenlijk weinig voor.6 

Maar, anders dan Katz – en later Kunneman – suggereerden, was het 
Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf geen Duits 
exportproduct.7 Daarvoor hadden beide bedrijfstakken zich te autonoom 
van elkaar ontwikkeld. Eigenlijk was Katz zelf de enige aantoonbare schakel 
tussen beide sectoren. In 1933 werd hij vanwege zijn Joodse achtergrond ont-
slagen als hoofdactuaris van de Duitse ziektekostenverzekeraar Barmenia. 
Nog geen jaar later richtte hij, samen met de eveneens gevluchte Duitser 
Hans Cramer, in Amsterdam de particuliere ziektekostenverzekeraar VZVZ 
op. Juist deze ‘Joodse’ basis zorgde ervoor dat VZVZ als enige commerciële 
ziektekostenverzekeraar tijdens de Duitse bezetting onder nationaalsoci-
alistisch beheer werd geplaatst. Het grootste deel van het aandelenpakket 
van de maatschappij werd verdeeld onder de Barmenia en het Italiaanse 
verzekeringsbedrijf Generali.8

Het Duitse en het Nederlandse ziektekostenverzekeringsbedrijf ver-
schilden bovendien sterk in opbouw. In Duitsland lag het aantal onderlinge 
ziektekostenverzekeraars rond de 830, terwijl er in dezelfde periode maar 
acht naamloze vennootschappen actief waren.9 In Nederland werd de 
particuliere ziektekostenverzekering juist gedomineerd door commerciële 
naamloze vennootschappen; veelal grote variaverzekeraars. Hiervan waren 
er tussen 1940 en 1945 ongeveer 60 actief in de particuliere ziektekostenver-
zekering. Het aantal onderlinges, waaronder grote ambtenarenverzekeraars 
als het Onderlinge Ziekenhuisverzekeringsfonds van Hoogere Rijksambte-
naren (OHRA) en De Ambtenaren Centrale, lag rond de 25. In totaal waren 
er omstreeks 1940 in Nederland rond de 85 ziektekostenverzekeraars actief. 
Tussen 1940 en 1945 verlieten tien verzekeraars de markt, enerzijds door 
faillissement, anderzijds door liquidatie van de portefeuille.10

Na de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 verloren particu-
liere ziektekostenverzekeraars een aanzienlijk deel van hun portefeuille. 
Maar de bedrijfstak krabbelde verassend snel weer op. In 1940 waren er rond 

6 Katz, ‘Theorie en Praktijk’, 62-63; Vgl.: Böhle, Private Krankenversicherung, 210-239.

7 Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 133-146.

8 Böhle, Private Krankenversicherung, 42-43 en 238-239; Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 29-31.

9 Kunneman, De ziektekostenverzekering, 136-137.

10 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006.
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de 850.000 mensen particulier verzekerd. Volgens de gegevens van de Stu-
diecommissie uit het Verzekeringsbedrijf, een (informeel) overlegplatform 
van schade- en levensverzekeraars, lag dit aantal in 1943 weer op 610.000. 
In 1946 lag het totaal aantal particulier verzekerden zelfs weer min of meer 
op het niveau van 1940.11 

2.2  De gevolgen van de Duitse bezetting: verzekeraars in dienst 
van de staat

Vervlechting van markt en staat: het bedrijfsleven en het nationaalsocialisme
Aan het begin van de bezetting kon geen enkele verzekeraar vermoeden, 
dat het Nederlandse ziektekostenverzekeringsbedrijf vrijwel ongeschon-
den de beproeving van de bezetting zou doorstaan. Daar leken de maatre-
gelen die de bezetter nam aanvankelijk veel te ingrijpend voor. Enkele da-
gen na de capitulatie op 15 mei 1940 werd Nederland per decreet onder een 
Duits Reichskommissariat gesteld. Dit betekende dat in Nederland in plaats 
van een militair bestuur, een civiel bestuur werd ingesteld. Dit bestuursap-
paraat stond onder leiding van de Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart. Op 
economisch gebied werd de Reichskommissar bijgestaan door de eveneens 
uit Oostenrijk afkomstige Hans Fischböck, de Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft. Het Duitse bestuur beperkte zich, met uitzondering van 
politie- en opsporingstaken, hoofdzakelijk tot het formuleren van beleids-
standpunten en controle op de uitvoering daarvan. De uitwerking en uit-
voering van het beleid bleef grotendeels in handen van het Nederlandse 
ambtenarenapparaat.12 

Het beleid van de Duitse bezettingsautoriteit was in de eerste jaren van 
de bezetting, gedeeltelijke uit ideologische en gedeeltelijk uit pragmatische 
overwegingen, gebaseerd op de nationaalsocialistische beginselen van 
Gleichberechtigung en Verflechtung. Het eerste uitgangspunt hield in dat de 
levensstandaard van het Nederlandse ‘broedervolk’, met uitzondering van 
het Joodse bevolkingsdeel, niet onder dat van de Duitse bevolking mocht 
zakken. Het tweede beleidspunt moest ervoor zorgen dat de Nederlandse 
economie ten volle zou bijdragen aan de Duitse oorlogsinspanning. Hiervoor 

11 Verbond van Verzekeraars, Den Haag (verder VvV), Archief Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf (verder 

Studiecommissie), s.0/924, Memo voorbereiding hearing TC, d.d. 21 oktober 1947

12 D. Rigter e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het ministerie van Sociale 

Zaken (Den Haag 1995) 142.
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was een verregaande vervlechting van de Nederlandse en Duitse economie 
noodzakelijk.13

Dit betekende onder andere een Neuordnung van het Nederlandse 
bedrijfsleven die voor alle bedrijfstakken, ook voor het verzekeringswezen, 
ingrijpende wijzigingen met zich meebracht. Het nationaalsocialisme had 
namelijk een eigen visie op de ideale maatschappij en stond onder andere 
een radicale herschikking van de relatie tussen de staat en het bedrijfsleven 
voor. De grote Duitse bedrijven moesten Judenfrei worden gemaakt. Ook van 
Duitse verzekeraars werd na 1933 verwacht dat zij hun Joodse medewerkers, 
directieleden en commissarissen zouden ontslaan. De meeste concerns – 
ook de in Duitsland werkzame buitenlandse maatschappijen – gaven toe 
aan deze druk. Het Duitse particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
speelde in de vrijwillige uitsluiting van Joden een voortrekkersrol; hier zal 
later nog bij worden stilgestaan.14

Maar er was meer. Op het gebied van het economisch beleid stonden de 
oudste leden van de NSDAP, zogenaamde alte Kämpfer als Robert Ley, leider 
van het Deutsche Arbeitsfront (DAF), en Otto Wagener, chef-staf van de SA 
en economisch adviseur van Adolf Hitler, een soort corporatief socialisme 
voor, met felle antikapitalistische en antiplutocratische trekjes. Zij vonden 
dat principes als ‘volksbelang’ en ‘plichtsbesef’ het in liberale waarden 
gewortelde individualisme – en daarmee het kapitalistische winstbejag – als 
basis van persoonlijk en maatschappelijk handelen zou moeten vervangen. 
Voor het vragen van rente en het najagen van winst was in de nieuwe nati-
onaalsocialistische heilstaat geen plaats meer. Dit betekende bijvoorbeeld 
ook dat de particuliere ziektekostenverzekering – toch niet meer dan een 
‘Kind des liberalistischen Zeitalters’ – zou moeten verdwijnen.15

Dit gedachtegoed werd echter door de economische top van Nazi-
Duitsland niet gedeeld. Voormannen als Hermann Göring, de leider van 
het Vierjarenplan, Kurt Schmitt, voormalig directeur van de verzekeraar 
Allianz en sinds 1933 minister van Economische Zaken, Reichsbankpräsi-
dent Walther Funk en ook Adolf Hitler zelf, zagen weinig in de volledige 
nationalisatie van het bedrijfsleven of het afschaffen van het private onder-
nemerschap. Banken en verzekeraars waren kapitaalkrachtige investeerders 
die de komende oorlogsinspanning van de broodnodige f inanciële steun 

13 H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam 

2002) 62, 135, 143-151; Van Zanden, The economic history, 117-123.

14 G. Feldman, Allianz and the German Insurance Business 1933-1945 (Cambridge 2001) 67-71; Vgl.: Böhle, Private Kran-

kenversicherung, 41-68, 83-93 en 98-120.

15 Feldman, Allianz, 73-75; Böhle, Private Krankenversicherung, 96-97.
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zouden kunnen voorzien. Het was niet verstandig hen op voorhand van het 
nationaalsocialisme te vervreemden.16

Maar de staat en het bedrijfsleven moesten wel inniger met elkaar 
verknoopt raken. Het corporatisme als ordeningsprincipe bleef dan ook 
behouden. De nationaalsocialisten streefden naar het uitbannen van de 
uitwassen van een vrije markteconomie die in hun ogen de economische 
malaise van de jaren twintig en dertig had veroorzaakt. Het economische 
systeem moest ondergeschikt worden gemaakt aan de staat en de volks-
gemeenschap. Het bedrijfsleven moest voortaan per bedrijfstak worden 
georganiseerd in publiekrechtelijke organisaties, zogenaamde Reichsgrup-
pen. Deze organisaties werden ingericht volgens het Führerprinzip. Dit 
betekende dat alle macht in handen kwam te liggen van de voorzitter. 
Lidmaatschap van de NSDAP was voor dergelijke functies een vereiste. 
De Reichsgruppen stonden onder toezicht van de staat en in dienst van de 
volksgemeenschap. Vrije prijsvorming en concurrentie werden vervangen 
door een systeem van door de overheid bepaalde ‘rechtvaardige prijzen’.17

In 1934 werd het Duitse verzekeringsbedrijf volgens dit corporatistisch 
model gereorganiseerd. De Reichsgruppe Versicherung stond onder leiding 
van Eduard Hilgard, directeur van de Allianz. Het vaststellen van de premies 
van verzekeringsproducten was de bevoegdheid van de Reichskommissar 
für die Preisbildung. Via deze structuur kon onder andere het kapitaal-
krachtige levensverzekeringsbedrijf, maar ook de particuliere ziektekos-
tenverzekering, zonder veel moeite worden ingezet voor investeringen 
in de oorlogsinspanning of de sociale politiek. In Nederland werd het 
nationaalsocialistische beleid in de jaren dertig door de verzekeringspers 
nauwlettend gevolgd en zwaar bekritiseerd.18 

De Nederlands verzekeringspers richtte haar pijlen echter hoofdzakelijk 
op de NSB. Deze partij sympathiseerde in de jaren dertig meer met de 
ideologische lijn van de alte Kämpfer dan met de pragmatische aanpak van 
de economische top van de Nazi’s. De Nederlandse nationaalsocialisten 
ageerden vurig tegen verzekeraars, hun perf ide producten en de ‘rentesla-
vernij’ die hieruit voortvloeide. Het streven naar winst en zekerheid waren 
uitingen van individualisme en angst. Dat paste niet in het nationaalsocia-
listische beeld van de nieuwe mens. ‘Natuurlijk is een te ver doorgevoerde 
zorg voor het materieele welzijn en een te veel zich angstig vastklampen, 

16 Feldman, Allianz, 73-75; L. Herbst, Der Totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Span-

nungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda, 1939-1945 (Stuttgart 1982) 77-85; H.A. Turner, ‘Hitlers Einstellung zu 

Wirtschaft und Gesellschaft vor 1933’, Geschichte und Gesellschaft 2 (1976) 89-117.

17 ‘De moderne ordening’, VB 24 (1934) 100-103, aldaar 100-101; Feldman, Allianz, 82-85, 94-98.

18 ‘Het Duitsche verzekeringswezen in den greep van het nationaal-socialisme’, VB 27 (1938) 302-305, aldaar 302-304.
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een typisch verschijnsel van het humanisme; terwijl de tegenwoordige 
vorm geheel samengeweven is met de vrije kapitalistische maatschappij 
en het begrip geld’.19 

Overigens waren er ook onder de NSB-leden enkele pragmatici te vinden 
die banken en verzekeraars een zekere mate van vrijheid wilden toestaan, 
zij het onder strikte supervisie van de staat.20 Niettemin bestreed de NSB, 
onder andere in de Eerste Kamer, het in hun ogen ‘parasitaire’ levensver-
zekeringsbedrijf en de ‘socialistische’ onderlinges. Deze retoriek leverde de 
NSB onder verzekeraars begrijpelijkerwijs weinig sympathie op.21 

Vrijwillige ordening: de eerste fase van de vervlechtingspolitiek
In de eerste weken na de Duitse inval heerste er onrust onder verzekeraars. 
Ze waren niet alleen ontzet over de schending van de Nederlandse neutra-
liteit, maar ze maakten zich ook – en misschien wel meer – zorgen over de 
mogelijke stroom aan schadeclaims als gevolg van de vijandelijkheden. Een 
andere bron van benauwdheid was de schade, onder andere als gevolg van 
het bombardement van Rotterdam, aan het eigen onroerend goed: één van 
de belangrijkste investeringsbronnen. Na enkele dagen bleek, dat schade 
niet zo groot was als aanvankelijk was gedacht.22

Ook het wegvallen van Britse herverzekerings- en kapitaalmarkt zorgde 
voor onzekerheid. Het Nederlandse verzekeringswezen was van oudsher erg 
anglof iel ingesteld en een omschakeling naar de Duitse kapitaalmarkt zou 
behoorlijke inspanningen vergen. Bovendien waren verzekeraars bang voor 
een invasie van Duitse maatschappijen op de Nederlandse markt. Er was 
eigenlijk maar één manier om dit te voorkomen, en dat was samenwerking, 
zowel met elkaar als met de bezetter.23 Intussen roerde ook de NSB zich. Nota 
bene op de dag van de Duitse inval presenteerden J.H.L. de Bruin, leider van 
de sectie Verzekeringswezen van de NSB-organisatie Economisch Front, en 
verzekeringsdirecteur F.P. Guépin, de latere wethouder voor Arbeidszaken 

19 E. Verviers, ‘Rente en individualisme’, Nieuw Nederland. Maandblad voor Economie, Staatkunde en Cultuur 1:13 

(1935) 894-897; J.S., ‘Gedachten en aanteekeningen: rente en individualisme’, Nieuw Nederland. Maandblad voor Econo-

mie, Staatkunde en Cultuur 2:2 (1935) 159-160.

20 Wigersma, ‘Verzekering van rente en winst als staatsplicht’, De Waag. Algemeen cultureel, politiek en economisch 

weekblad voor Nederland 2 (1938) 693-694.

21 Handelingen Eerste Kamer (1935-1936), 5 februari 1936, 220-221; Vgl.: ‘N.S.B. en Levensverzekering’, VB 25 (1936) 

345-351 en 381-386.

22 Verslag der Verzekeringskamer over het jaar 1940 (Amsterdam 1941) 35-36 en 67-68; ‘Schade der levensverzekering-

maatschappijen aan onroerend goed in Rotterdam’, VB 30 (1940) 29-31.

23 Feldman, Allianz, 390.
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in Amsterdam, een op Duitse leest geschoeid corporatistisch saneringsplan 
voor het assurantiebedrijf.24 

Het tromgeroffel van de NSB en de angst voor een invasie van Duitse 
verzekeraars, zette het verzekeringsbedrijf aan tot actie. In allerijl werd 
een Commissie voor het Verzekeringsbedrijf in het leven geroepen, onder 
leiding van P. Heering, directeur van De Nederlanden van 1845. De com-
missie had het geluk dat zowel de Kommissar bei der Niederländischen 
Bank, de Pruisische conservatief Helmuth Wohlthat, als zijn räferent 
Versicherungen, Gerhard Ady, weinig voeling hadden met de opvattingen 
van de alte Kämpfer of de NSB.25 Wohlthat stuurde aan op samenwerking 
met de Nederlandse f inanciële sector en wilde vooral rust. Bovendien was 
hij, net als zijn directe superieur, de Reichsbankpräsident Funk, geen groot 
voorstander van de Verflechtungspolitik.26 Als het aan Wohlthat lag, zouden 
Duitse verzekeraars voorlopig buiten de deur worden gehouden en hoefde 
er geen haast te worden gemaakt met de corporatistische ordening van het 
Nederlandse verzekeringsbedrijf.

Ady, weliswaar ‘op en top Duitser’ aldus de latere voorzitter van de 
Verzekeringskamer Jochum van Bruggen, maakte zich onder Nederlandse 
verzekeraars welhaast onsterfelijk door zijn onvermogen de ideologische 
gedrevenheid van de NSB te begrijpen. Tekenend hiervoor is een anekdote 
die van Bruggen met enige regelmaat ophaalde. Ady zou hem een keer 
hebben toevertrouwd: ‘es kommt oft bei mir ein gewisser Herr de Bruin 
von der N.S.B., der sagt immer, dass wir in Holland die Versicherung vom 
Nationalsozialistischen Geist sollen durchdringen. Da habe ich ihm gesagt: 
Bitte, ich verstehe es nicht. Mir scheint es, Versicherung ist doch in erster 
Instanz ein technisches Geschäft’.27 Zo dachten verzekeraars er zelf ook 
over. 

De technocratisch ingestelde Wohlthat en Ady deden liever zaken 
met de commissie-Heering. Ook het Duits verzekeringsbedrijf en het 
Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung haastten zich om de bezorgde 
Nederlandse verzekeraars gerust te stellen. Er zou weliswaar worden 

24 NA, Archief van de Raad voor het Bedrijfsleven (verder RvB), toegang 2.06.041, inv.nr.60, Overzicht initiatieven 

reorganisatie verzekeringsbedrijf, d.d. 1 oktober 1940; Vgl.: C.N., ‘Saneeringsplan in het Assurantiebedrijf’, VB 30 (1940) 

101-102.

25 Klemann, Nederland, 133-134; NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam (verder 

NIOD), Archief van de Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete (verder Reichskommissar), toe-

gang 014, inv.nr. 473, Uittreksels uit persoonsdossier Gerhard Ady, 1952.

26 Klemann, Nederland, 133-134; Feldman, Allianz, 390; Vgl.: NIOD, Documentatie II (Zaken), toegang 249, Verzeke-

ringswezen, Notulen vergaderingen Commissie voor het Verzekeringsbedrijf, 1940-1941.

27 J. van Bruggen, ‘De Verzekeringskamer in oorlogstijd’, VB 37 (1948) 111-115, aldaar 114. 
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gestreefd naar een nauwere samenwerking, maar dit zou in goed overleg 
gebeuren, aldus Hilgard, de leider van de Duitse Reichsgruppe Versi-
cherung. Duitse verzekeraars zouden zich pas na toestemming van het 
Duitse Reichsaufsichtsamt op de Nederlandse markt mogen begeven. Mede 
hierdoor bleef het aantal Duitse verzekeraars dat activiteiten in Nederland 
zou ontplooien tijdens de bezetting beperkt. Hilgard meldde tevens dat er 
vooralsnog niet zou worden gestreefd naar een corporatistische ordening 
naar Duits model. Zolang met de commissie-Heering de zaken snel en ef-
f iciënt konden worden afgehandeld, waren Hilgard en Wohlthat tevreden.28

De corporatistische ordeningsplannen van De Bruin en Guépin kregen 
voorlopig weinig steun, maar waren nog niet def initief van de baan. De 
mate waarin de Duitse bezetter zich met verzekeraars zou bemoeien, hing 
immers sterk af van de mate van coöperatie. Hilgard en Wohlthat hadden 
laten doorschemeren, dat iedere vermeende poging van tegenwerking 
of sabotage onherroepelijk zou leiden tot ingrijpende maatregelen. De 
organisatiebereidheid onder verzekeraars werd hierdoor een stuk groter. 
De commissie-Heering stuurde aan op de oprichting van een Verzekerings-
Verbond, een brancheorganisatie voor het gehele verzekeringsbedrijf. Dit 
was nieuw. Anders dan levensverzekeraars waren schadeverzekeraars altijd 
wars geweest van ordening en organisatie.29 Dit gold ook voor ziektekos-
tenverzekeraars.30 

De commissie-Heering maakte handig gebruik van het door de bezet-
ting gecreëerde momentum. Op 14 augustus 1940 werd de Nederlandsche 
Vereniging van Varia-Assuradeuren (NEVA) opgericht. Enkele maanden 
later kwam er binnen de NEVA een aparte afdeling voor ziekenhuiskosten-
verzekering tot stand, die binnen enkele maanden vijftig leden telde. Het 
bestuur van deze afdeling werd gevormd door: I.P. Almekinders (Neder-
landsche Lloyd), Geert Bouwmeester (MVZ), W.A. Kortum (Oude Moira), 
J.I. Schreuder (Precautia) en A.J. Versfelt (Victoria).31 

Lang niet alle ziektekostenverzekeraars werden lid van de NEVA. Een 
aantal onderlinge ziektekostenverzekeraars sloot zich aan bij de Federatie 
van Onderlinge Brandwaarborgmaatschappijen (FOB) of de Onderlinge 
Nederlandsche Verzekering Maatschappij voor Boeren en Tuinders. Op 

28 Feldman, Allianz, 390-391; E. Fraenkel-Verkade en A.J. van der Leeuw (eds.), Correspondentie van Mr. M.M. Rost 

van Tonningen. Deel I: 1921 - mei 1942. Bronnenpublicaties Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie I (Den Haag 1969) 

234-235; Van Bruggen, ‘De Verzekeringskamer’, 113-114.

29 ‘Variaverzekeringsbedrijf’, AAZ 7 (1940) 537-539, aldaar 539.

30 NIOD, Archief van het departement voor Bijzondere Economische Zaken (verder BEZ), toegang 118, inv.nr. V36, 

Ledenoverzicht Nederlandsche Vereeniging van Ziekteverzekeringsmaatschappij, 1942.

31 NA, RvB, 90, Brief vakgroep Variaverzekeringen aan Organisatie-commissie, d.d. 27 april 1943.
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zichzelf was dat geen vreemde keuze, omdat veel onderlinge verzekeraars 
de ziektekostenverzekering eigenlijk als een bijproduct beschouwden. 
Een aantal onderlinge verzekeringsinstellingen werd wegens vermeende 
socialistische of Joodse sympathieën ‘onder beheer’ geplaatst, waardoor 
ze sowieso van geen enkele organisatie lid konden worden.32 Desondanks 
wist de afdeling ziekenhuiskostenverzekering van de NEVA voor het eerst 
in de geschiedenis een groot aantal ziektekostenverzekeraars in één bran-
cheorganisatie te verenigen. 

Het corporatistisch model: de gedwongen socialisatie van het 
verzekeringsbedrijf
Het werk van de commissie-Heering bleek van grote waarde. Hoewel Fisch-
böck zich tijdens de eerste maanden van zijn Generalkommissariat nau-
welijks met het verzekeringsbedrijf had bemoeid, twijfelde niemand eraan 
dat dit op een gegeven moment zou veranderen. De Generalkommissar was 
immers een groot voorstander van de Verflechtungspolitik en had gezien 
zijn achtergrond ook affiniteit met het verzekeringsbedrijf.33 

De reorganisatie van het bedrijfsleven naar nationaalsocialistisch model 
lag Fischböck na aan het hart. Hij had hiervoor in juli 1940 onder andere 
de Rotterdamse bankier Herman Woltersom ingeschakeld. Woltersom 
kreeg de opdracht om samen met een aantal medewerkers een raamwerk 
te bedenken voor de herstructurering van het Nederlandse bedrijfsleven.34 
De commissie-Woltersom stelde voor om de Nederlandse economie op te 
delen in zes grote ‘horizontale’ bedrijfsgroepen: Handel, Industrie, Ambacht, 
Verkeer, Banken en Verzekeringswezen. Het plan was sneller bedacht dan 
uitgevoerd. Teneinde alles in goede banen te kunnen leiden, moest eerst 
een inventarisatie gemaakt worden van de bestaande organisaties. Hierna 
zouden deze organisaties één voor één worden opgeheven. Dat bleek een 
moeizaam en langdurig werk te zijn.35 

Fischböck had er aanvankelijk ook geen haast mee. Hij had zich vast-
gebeten in een ander prestigeproject: het opheffen van de deviezengrens 

32 ‘Coöperatieve Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en Operatiekosten “Onderlinge Hulp” U.A. te Arnhem’, VB 

35 (1945) 13-14; Vgl.: Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 202-213.

33 Fischböck was voor zijn komst naar Nederland onder andere directeur geweest van de Österreichische Versiche-

rung AG en minister van Economische Zaken en Financiën. Hij beschouwde zijn post in Nederland als een tussenstap. 

De door hem felbegeerde post van president van de Reichsbank kreeg hij uiteindelijk niet, maar op 15 januari 1942 werd 

hij wel Reichskommissar für die Preisbildung in Berlijn. Vgl.: Klemann, Nederland, 136-138.

34 NA, RvB, 185, Notulen van de vergaderingen van de commissie van advies, 1940-1941.

35 J.W.H. Behrens, De organisatie van het Nederlandsche bedrijfsleven. Met volledige tekst der verordeningen (Amster-

dam 1943); J.C.C. Rupp, De werkzaamheden der Organisatie-commissie. Commissie voor den opbouw van een zelfstandige 

organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven (Alphen aan de Rijn 1941; 2de druk 1943) 13-14.
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tussen Nederland en Duitsland. Ondanks de tegenstand van Wohlthat, 
Funk en Leo Trip, de directeur van de Nederlandsche Bank en secretaris-
generaal van Financiën, trok Fischböck – gesteund door Göring en Heinrich 
Himmler – aan het langste eind. Vanaf 1 april 1941 was de Reichsmark ook in 
Nederland een wettig betaalmiddel. Zowel Trip als Wohlthat moesten het 
veld ruimen. Trip werd opgevolgd door de prominente NSB’er Meinoud Rost 
van Tonningen, secretaris-generaal van het speciaal voor hem gecreëerde 
departement voor Bijzondere Economische Zaken. Wohlthat werd terug-
geroepen naar Duitsland en opgevolgd door de volgzamere Alfred Bühler.36

Met het vertrek van Wohlthat verloor het Nederlandse verzekeringsbe-
drijf een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen gedwongen ordening. 
Op 16 oktober 1941 werd per beschikking de hoofdgroep Verzekering in het 
leven geroepen, met twee bedrijfsgroepen: Levensverzekering en Schade-
verzekering. De bedrijfsgroep Schadeverzekering werd op zijn beurt weer 
onderverdeeld in een viertal vakgroepen, waaronder de variaverzekering; 
hiervan was de ziekteverzekering weer een ondervakgroep. Verzekeraars 
waren verplicht lid te worden van iedere vak- en ondervakgroep die een 
deel van hun activiteiten vertegenwoordigde.37

De macht binnen de diverse hoofd-, bedrijfs, vak-, of ondervakgroepen 
lag, net als in Duitsland, bij de voorzitter. Die werd bijgestaan door twee 
vicevoorzitters en een Raad van Bijstand. Zij waren enkel verantwoording 
schuldig aan hun directe superieur. Aan de top van deze piramide stond 
de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, die over de 
inschikkelijkheid en samenwerkingsbereidheid van het verzekeringsbedrijf 
aanvankelijk weinig zorgen had.38 Maar door het voorbereidende werk van 
de commissie-Heering had het verzekeringsbedrijf de benoemingen op 
de sleutelposities grotendeels in eigen hand. Zo was de Ondervakgroep 
Ziekteverzekering, met bestuursposities voor Almekinders, Bouwmeester 
en Versfelt, bestuurlijk gezien een voortzetting van de afdeling ziekenhuis-
kostenverzekering van de NEVA.

De ondervakgroep werd in 1942 op aandringen van enkele verzeke-
ringsinstellingen om onduidelijke redenen gesplitst in een Ondervakgroep 
Ziekenhuis- en Operatiekostenverzekering en de Ondervakgroep Ziektekos-
tenverzekering. Op deze manier kwamen ook Schreuder en Kortum weer 
op een bestuurspositie terecht.39 De corporatistische ordening had dan ook, 
bestuurstechnisch gezien, geen ingrijpende gevolgen voor ziektekosten-

36 Klemann, Nederland, 143-151. 

37 NA, RvB, 7, Vragenlijst voor de aanmelding bij de vakgroep Varia-verzekering, ongedateerd.

38 Fraenkel-Verkade e.a., Correspondentie, 728; Behrens, De organisatie, 54-59.

39 NA, RvB, 7, Brief van vakgroep Variaverzekering aan Organisatie-commissie, d.d. 18 december 1941.
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verzekeraars. De gevreesde toestroom van Duitse maatschappijen – zoals 
bijvoorbeeld wel het geval was geweest in het geannexeerde Oostenrijk en 
Tsjechië – was uitgebleven.40 Ook de bestuurlijke invloed van de NSB was 
beperkt gebleven. 

2.3  Het Ziekenfondsenbesluit: de staat in dienst van het volk

Zekerheid voor iedereen: het nationaalsocialisme en het ‘groβe deutsche 
Sozialwerk’
Dit succes had de positie van Nederlandse ziektekostenverzekeraars niet 
veiliggesteld. De grootste dreiging werd niet gevormd door de commissie-
Woltersom, maar door de Geschäftsgruppe für Soziale Verwaltung (GSV). 
Binnen dit beleidsorgaan was de invloed van het gedachtegoed van de alte 
Kämpfer veel groter en kreeg de staat een veel belangrijkere rol toebedeeld 
dan bij de toch wat pragmatischer ingestelde ambtenaren van de Neder-
landsche Bank. Voor het GSV was Sozialpolitik niet alleen een instrument 
voor het voorkomen van sociale ellende, het was ook een middel om de 
burger direct aan de staat te binden. Vooral dit laatste aspect was in an-
dere totalitaire staten, zoals de Sovjet-Unie en keizerlijk Japan, niet onop-
gemerkt gebleven.41 

In Duitsland lag de invulling van de sociale politiek grotendeels in 
handen van het door Robert Ley geleide Deutsche Arbeitsfront (DAF). Ley 
had een uitgesproken visie. Nadat de eindoverwinning de wereld zou heb-
ben overtuigd van de militaire superioriteit van Nazi-Duitsland, moest de 
opbouw van de Duitse verzorgingsstaat, die tot de ‘vorbildichsten der Welt’ 
zou moeten behoren, de wereld overtuigen van het sociale gelijk van het na-
tionaalsocialisme. Liberale waarden als individualisme en zelfontplooiing 
moesten worden vervangen door noties als plichtsbesef en volksbelang. De 
burger stond immers in de eerste plaats in dienst van de volksgemeenschap 
en niet van zichzelf.42 

Ley en het DAF onderschreven hiermee – ongeveer gelijktijdig met de 
Britse econoom William Beveridge (waarover meer in het volgende hoofd-
stuk) – de beginselen van de verzorgingslogica, zoals algemene toegankelijk-
heid, volledige risico-overdracht, volledige risicosolidariteit en premies naar 
draagkracht. Want, zo stelden zij, in ruil voor de dienstbaarheid van de 

40 Böhle, Private krankenversicherung, 210-233.

41 Godefroi, Het ziekenfondswezen in Nederland, 54-56; Hu en Manning, ‘The global social insurance movement’, 

138-140.

42 M.L. Recker, National-sozialistische Sozialpolitik im Zweiten Weltkrieg (München 1985) 82-83; G. Aly, Hitler’s Bene-

ficiaries. Plunder, racial war, and the nazi welfare state (New York 2007) 15-31.
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burger aan de volksgemeenschap, stond de volksgemeenschap ook in dienst 
van de burger. Ley verwoordde dit principe zelf als volgt: ‘de aanspraak op 
verzorging (…) geniet hij, die zijn plichten als burger van het groot-Duitsche 
rijk vervuld heeft, onverschillig op welke plaats en in welke sociale positie’.43 

Het Bismarckiaanse stelsel van werknemersverzekeringen moest dan 
ook worden vervangen door een sociaal zekerheidsstelsel dat de gehele 
Duitse volksgemeenschap zou omvatten. Iedere Duitser moest recht krijgen 
op dezelfde sociale verstrekkingen tegen een gelijke f inanciële bijdrage. 
Niet langer het inkomen, maar het burgerschap was de bepalende factor 
voor aanspraak op sociale zekerheid. Maar dit burgerschap, en daarmee het 
stelsel van sociale zekerheid, was wel beperkt tot ‘raszuivere’ Duitsers. Waar 
het de uitvoering van dit nieuwe stelsel van sociale zekerheidsregelingen 
betrof, lag het primaat bij de staat.44 Het recht op sociale zekerheid werd in 
Nazi-Duitsland gekoppeld aan raciaalhygiënische opvattingen; zo ook bij 
de export van sociale zekerheid. Om de culturele, economische en raciale 
superioriteit van het Duitse volk te benadrukken, was het namelijk de 
bedoeling dat dit nieuwe ‘superieure’ sociale zekerheidssysteem alleen in 
Duitsland zou worden geïntroduceerd. In andere delen van het Groβreich, 
zoals het geannexeerde Oostenrijk, Sudetenland en Polen, zouden gelijk-
soortige, maar zeker geen gelijkwaardige sociale zekerheidsregelingen 
worden ingevoerd.45 

Ook Nederland kreeg met deze exportdrang te maken. Op 16 april 
1941 had präsident Reinhard Jakob, het hoofd van de Geschäftsgruppe für 
Soziale Verwaltung, het Nederlandse persbureau ANP laten weten dat 
het Nederlandse stelsel van sociale zekerheidsregelingen de toetssteen 
der nationaalsocialistische kritiek niet kon doorstaan. Het systeem was 
plutocratisch en zat vol democratische vervuilingen. ‘De economische 
inschakeling van Nederland in het groot-Europeesche economische gebied’, 
stelde hij, ‘maakt dezen toestand op den duur onhoudbaar’.46 De uitkeringen 
uit hoofde van de Ziektewet en de Ouderdoms- en Invaliditeitswet werden 
door de bezetter met 25 tot 50 procent verhoogd. Dit lag anders bij de 
ziekenfondsverzekering. Bij gebrek aan bestaande wetgeving, moest het 

43 ‘Dr. Ley over ouderdomsverzorging en sociale verzekering. Verzorgde oude dag een grondrecht’, Het Vaderland: 

staat- en letterkundig nieuwsblad, 02-10-1940.

44 E. Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschland. Band II: Sozialpolitik in Demokratie und Diktatur, 1919-1945 

(Wiesbaden 2006) 366-484. 

45 Recker, National-sozialistische Sozialpolitik, 84-85; R. Ley, Die Stellung der Sozialpolitik in der europäischen Ord-

nung (Berlijn 1944) 65-88, 102-112; Hu en Manning, ‘The global social insurance movement’, 139-140.

46 ‘Sociale verzekeringen. Meening van president Jakob inzake opbouw en uitbreiding’, De Tijd : godsdienstig-staat-

kundig dagblad, 16-03-1941.
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GSV zelf wetgeving maken om de tot de gewenste vervlechting van beide 
stelsels te komen.47

Het hierboven aangehaalde citaat van Jakob verraadt al dat het Duitse 
streven om het Nederlandse sociale zekerheidssysteem te hervormen niet 
alleen gestoeld was op sociale overwegingen. Door het ontbreken van een 
verplichte sociale ziektekostenverzekering konden Nederlandse werkgevers 
met lagere werkgeverslasten werken dan hun Duitse collega’s. Dat moest 
veranderen, want de politiek van economische Verflechtung hield immers 
ook in dat ieder concurrentievoordeel – tenminste, als dit in het nadeel 
van Duitsland was – moest worden weggenomen. Tegelijkertijd verwachtte 
Jakob dat door de invoering van een verplichte ziekenfondsverzekering ook 
de populariteit van de bezetter bij de Nederlandse bevolking zou toenemen. 
Maar voor Jakob vormde de lacune in de Nederlandse sociale wetgeving 
bovenal een kans om de nationaalsocialistische opvattingen over sociale 
zekerheid in praktijk te brengen.48

Iedereen verzekerd: de ziekenfondsplannen van Jakob
De ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken koester-
den weinig illusies. Zij hadden in de voorgaande decennia wetsvoorstel op 
wetsvoorstel zien sneuvelen. De verwachting was dat ook Jakob zich uitein-
delijk zou stukbijten op de obstructieve macht van de NMG. De artsenorga-
nisatie voelde immers niets voor overheidsinmenging in het ziekenfonds-
wezen en zou ongetwijfeld de welstandsgrens waarboven zij hun patiënten 
vrije tarieven in rekening konden brengen met verve verdedigen. Er werd in 
eerste instantie dan ook vrij laconiek op Jakobs voornemen gereageerd. De 
Directeur-generaal voor de Volksgezondheid, Cornelis van den Berg, dacht 
Jakob van zijn plannenmakerij af te kunnen brengen door hem een kant-
en-klaar voorstel voor te leggen: het in 1939 onder de sociaaldemocratische 
minister Jan van den Tempel uitgewerkte voorstel voor de instelling van 
een ziekenfondsraad.49

Dit idee kon Jakob echter niet bekoren.50 Toezicht was niet voldoende. 
Het in zijn ogen hopeloos ouderwetse systeem moest worden vervangen 
door een moderne sociale verzekering die recht deed aan enkele Duitse 
principes: a. verplichte deelname; b. een zo groot mogelijke kring van 
verzekerden; c. een gelijke verdeling van de premie tussen werknemers en 

47 NIOD, Archief van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz (verder Verwaltung), toegang 020, inv.nr. 

9090, Nota Jakob voor Seyss-Inquart en Fischböck over de ziekenfondsverzekering in Nederland, d.d. 8 mei 1941.

48 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief Jakob aan Fischböck, d.d. 16 oktober 1940.

49 NA, Hoofdinspectie, 253, Nota wettelijke regeling ziekenfondswezen, 1939.

50 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief Jakob aan Van den Berg, d.d. 16 oktober 1940.
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werkgevers; d. een dirigerende rol voor de overheid.51 Op deze wijze zou 
de Nederlandse ziekenfondsverzekering goed aansluiten op het (beoogde) 
Duitse systeem.

Voordat Jakob zijn ideeën verder tot ontwikkeling kon brengen, moest hij 
eerst afrekenen met Obermedizinalrat Gero Reuter, de Duitse zaakgelastigde 
voor het volksgezondheidsbeleid in Den Haag. Reuter hoopte dat de artsen 
en de NMG sympathieker tegenover het nationaalsocialisme zouden staan 
als hij aansluiting zocht bij het NMG-standpunt: de ziekenfondsverzeke-
ring als onvervreemdbaar onderdeel van een private gezondheidszorg. 
Seyss-Inquart hakte evenwel de knoop door in het voordeel van Jakob. De 
ziekenfondsverzekering moest volgens hem, net als in Duitsland, gewoon 
onderdeel zijn van het sociale zekerheidsbeleid en dat was het mandaat-
gebied van Jakob.

Het volgende obstakel was het Nederlandse ambtenarenapparaat. 
Daar geloofde vrijwel niemand in de haalbaarheid van een verplichte 
ziekenfondsverzekering.52 Jakob werd dan ook van het kastje naar de muur 
gestuurd. Directeur-generaal Van den Berg hield vast aan het idee van een 
ziekenfondsraad. H.W. Groeneveld, hoofd van de afdeling Arbeidersverze-
keringen, was weliswaar bereid om de bestaande Ziektewet om te vormen 
tot een volwaardige Ziekenverzorgingswet, maar vond dat dit eigenlijk de 
taak was van Secretaris-generaal Robert Verwey. Verwey was op zijn beurt 
weer van mening dat de bezetting het aanpassen van bestaande wetgeving 
staatsrechtelijk onmogelijk had gemaakt en weigerde zijn handtekening 
onder Groenevelds voorstel te zetten.53 

De manier waarop het Nederlandse ambtenarenapparaat de zaak 
traineerde, irriteerde Jakob mateloos. Hij besloot daarom zelf een con-
ceptregeling te schrijven die zonder Nederlandse tussenkomst kon worden 
afgekondigd.54 De ambtenaren van GSV deden hiervoor eerst onderzoek 
naar het bestaande Nederlandse stelsel en kwamen met een vernietigend 
oordeel. Nederlandse ziekenfondsen waren: ‘Zwerggebilde’, waarvan de 
‘f inanzielle Grundlage und die bei ihnen versammelte Risikengemeinschaft 
oft sehr flach und von einen so geringen Umfange sind, dass diese Kassen 
nicht in der Lage sind, Leistungen in einem Umfange zu gewähren wie es 
vom sozialversicherungsrechtlichen Standpunkt aus, aber auch im Interesse 
der allgemeinen Volksgesundheit, notwendig ist’.55

51 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 482-484.

52 NA, Hoofdinspectie, 253, Verslag bespreking ontwerp geneeskundige verzorgingswet, 16 juli 1940.

53 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief Verwey aan Jakob, d.d. 11 november 1940.

54 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 482-484.

55 NIOD, Verwaltung, 9090, Nota Jakob over ziekenfondsverzekering in Nederland, d.d. 8 mei 1941.
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Deze toestand rechtvaardigde volgens Jakob een radicale ingreep. In een 
zwaar door het DAF-programma geïnspireerd conceptplan, stelde Jakob aan 
Seyss-Inquart en Fischböck voor om de uitvoering van de ziekenfondsverze-
kering in handen te geven van één staatsziekenfonds. De inkomensafhanke-
lijke premie zou worden geïnd door de Raden van Arbeid. De loongrens voor 
de verplichte werknemersverzekering zou op 6.000 gulden moeten komen 
te liggen en de verzekeringsplicht kon worden afgedwongen via een kleine 
aanpassing van de Ziektewet. Voor zelfstandigen moest er eveneens een 
verplichte ziekenfondsverzekering worden gecreëerd, maar met een lagere 
loongrens: 3.600 gulden. Binnen dit model zou vrijwel iedere Nederlander 
verplicht zijn zich via het ziekenfonds te verzekeren.56 

Jakobs plan stuitte echter in de eigen gelederen op de nodige weer-
stand. Ady uitte zijn bezorgdheid over de gevolgen van het plan voor zijn 
mandaatgebied: de particuliere ziektekostenverzekering.57 Ook Reuter 
had bezwaren. Hij was bevreesd voor de onrust die de plannen onder de 
artsen en apothekers teweeg zou brengen. De instelling van de Artsenkamer 
had al voor genoeg beroering gezorgd. Van den Berg en Verwey tekenden 
een nog schrikwekkender beeld: als Jakob aan zijn plan vasthield, liep 
de Nederlandse gezondheidszorg volledig vast.58 Het voorstel werd door 
Seyss-Inquart en Fischböck uiteindelijk verworpen.

Met Jakobs tweede conceptplan verliep het niet veel beter. Hoewel dit 
minder ambitieus was dan het eerste concept, wilde Jakob nog steeds een zo 
groot mogelijk deel van de bevolking onder de nieuwe regeling krijgen. Het 
liefst zag hij het onderscheid tussen particulier verzekerde en ziekenfonds-
verzekerde helemaal verdwijnen.59 Dit keer greep het DAF in. In Berlijn werd 
Jakob door Ley persoonlijk gekapitteld. Gleichberechtigung kon volgens Ley 
niet betekenen dat Nederlandse burgers een ruimere sociale voorziening 
kregen dan Duitse burgers. Zolang de Duitse ziekenfondsverzekering nog 
niet was aangepast aan het nationaalsocialistische ideaal, was de invoering 
van een op Bismarckiaanse leest geschoeide werknemersverzekering in 
Nederland meer dan voldoende.60

56 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief van Jakob aan Seyss-Inquart en Fischböck, d.d. 14 maart 1941.

57 Van der Hoeven, Ziekenfondsen en de Duitse bezetting. De werkelijkheid over het Ziekenfondsenbesluit 1941 (Den 

Haag 1989) 32-33.

58 NA, Afdeling Volksgezondheid, 1340, Brief Van den Berg aan Verwey, d.d. 1 april 1941.

59 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Conceptverordening Ziekenverzorging, april 1941.

60 Van der Hoeven, Ziekenfondsen, 37.
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Een Bismarckiaans compromis: het Ziekenfondsenbesluit
Gedesillusioneerd zette Jakob zich vervolgens aan het ontwerpen van een 
Bismarckiaanse raamwet. Hierin werden de contouren geschetst van een 
verplichte werknemersverzekering die dekking bood voor ziekenverzor-
ging en begrafeniskosten, uitgevoerd door de reeds bestaande ziekenfond-
sen. Door de koppeling van deze nieuwe regeling aan de Ziektewet bleef 
de kring van verzekerden beperkt tot een kleine groep loontrekkende ar-
beiders en hun familieleden; ongeveer 40 procent van de bevolking. Er was 
nog een ander verschil met het Duitse systeem: verzekerden waren niet 
verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds van een bepaalde beroeps-
groep of bedrijfstak, maar konden terecht bij ieder willekeurig ziekenfonds 
in hun woonplaats. Hoewel de verzekering door private instellingen werd 
uitgevoerd, lag de macht bij de overheid. De Commissaris, belast met het 
toezicht op de ziekenfondsen kreeg vrijwel absolute macht.61 

Fischböck voerde intussen de druk op Jakob steeds verder op. Hij 
ambieerde een functie in Berlijn en had dringend successen nodig. Hij 
was niet geïnteresseerd in de door Jakob geliefde f inesses van de sociale 
zekerheidspolitiek. In juli 1941 krabbelde hij een ongeduldig brief je: ‘ist 
die Novelle zur Krankenversicherung (…) schon unterschriftsreif? Was 
fehlt noch?’.62 Tot Fischböcks opluchting voldeed het nieuwe concept aan 
vrijwel ieders wensen.63 Bovendien was, in de periode die het Jakob had 
gekost om iedereen tevreden te stellen de NMG, buitenspel komen te staan. 
De artsenorganisatie was de enige partij die door het weigeren van haar 
medewerking nog roet in het eten had kunnen gooien. De invoering van 
de Artsenkamer en de machtsovername van NSB-gezinde artsen in het 
NMG-bestuur had ervoor gezorgd, dat Nederlandse artsen massaal hun 
lidmaatschap hadden opgezegd. Op 19 december 1941 werd de NMG per 
verordening opgeheven.64 

Hoewel er op het departement van Sociale Zaken grote sympathie voor 
de zieltogende NMG bestond, leken de ambtenaren in dit geval niet te 
treuren over de opheff ing van de artsenorganisatie. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al aan de orde is gekomen, was de ergernis over de hooghartige 
maar weinig doortastende houding van de NMG inzake het ziekenfonds-
wezen bij de ambtelijke top van het departement eind jaren dertig sterk 
toegenomen. Van den Berg combineerde zijn functie van Directeur-generaal 
van de Volksgezondheid met die van Commissaris voor de ziekenfondsen. 

61 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 487-490.

62 NIOD, Verwaltung, 9090, Brief Fischböck aan Rabl, d.d. 18 juli 1941.

63 NIOD, Verwaltung, 9090, Brief Sendler aan Fischböck, d.d. 29 juli 1941.

64 Festen, 125 jaar geneeskunst, 306-315 en 392-398; Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 492-495.
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Een ‘inniger wisselwerking tusschen volksgezondheid en geneeskundige 
verzorging [was] nauwelijks denkbaar’, aldus de arts en jurist W. Schuur-
mans Stekhoven. Maar het was tevens een teken dat de artsen de macht 
over het ziekenfondswezen definitief kwijt waren.65

Het Ziekenfondsenbesluit verscheen op 16 augustus 1941 in het Verorde-
ningenblad en zou op 1 november 1941 in werking treden.66 Jakob verdween 
enkele weken voor de publicatie opgebrand en met hartproblemen van 
het toneel.67 Dit kwam voor de Nederlandse ambtenaren op een gelukkig 
moment. Van den Berg kreeg hierdoor de vrije hand bij de invulling van de 
opengelaten details. Via de Raad van Bijstand werden de vertegenwoordigers 
van het ziekenfondswezen, artsen, apothekers en de ziekenhuissector direct 
betrokken bij de invulling van de Uitvoeringsbesluiten. Hierdoor kon de 
raamwet worden aangepast aan de Nederlandse gewoontes en behoeften.68

Met het Ziekenfondsenbesluit werd een verplichte sociale ziektekos-
tenverzekering in het leven geroepen voor loontrekkers met een inkomen 
onder de loongrens van de Ziektewet. Afhankelijke gezinsleden werden 
kosteloos meeverzekerd. De uitvoering van de verplichte verzekering werd 
toevertrouwd aan door de overheid erkende Algemene Ziekenfondsen. 
De verplichte verzekering was een verzekering in natura. De verzekerden 
hadden onder andere recht op medische zorg door huisarts, specialist en 
tandarts, de levering van medicijnen en kunst- en hulpmiddelen en 42 
dagen ziekenhuisverpleging.69 De inkomensafhankelijke premie bedroeg 4 
procent van het loon en werd in gelijke mate gedragen door de werknemer 
en de werkgever.70 Via het landelijke Vereveningsfonds werden de tekorten 
van de ziekenfondsen aangevuld, zodat zij voor de verplichte verzekering 
geen enkel f inancieel risico liepen.71

Daarnaast bleef de traditionele vrijwillige ziekenfondsverzekering 
bestaan voor mensen die niet in loondienst waren, zoals zelfstandigen, 
gepensioneerden en – vreemd genoeg – ook ambtenaren.72 De inkomens-

65 W. Schuurmans Stekhoven, Het nieuwe ziekenfondsrechthandboek voor de pracktijk (Deventer 1942) 244.

66 ‘Verordnung des Generalsekretärs im ministerium für Soziale Angelegenheiten über das Krankenkassenwesen 

(Krankenkassenverordnung)’, Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete, Jahr 1941 (Den Haag 1941) 

682-689.

67 NIOD, Reichskommissar, 473, Uittreksels uit persoonsdossier Reinhard Jakob, 1952.

68 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Nota Uitvoeringsbesluiten, d.d. 10 oktober 1941.

69 ‘Zweite Durchführungsverordnung des Generalsekretärs im ministerium für Soziale Angelegenheiten zur Kran-

kenkassenverordnung’, Verordnungsblatt 1941, 848-866.

70 ‘Zweite Durchführungsverordnung’, 863.

71 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 502-504.

72 Alle ambtenaren hadden krachtens de Ambtenarenwet (1929) recht op een gedeeltelijke vergoeding van hun 

medische kosten door hun werkgever: de overheid. Hierdoor vielen ze – ondanks het feit dat ze wel degelijk in loon-
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grens voor dit verzekeringsarrangement varieerde per ziekenfonds, maar 
lag over het algemeen tussen 2.000 en 2.500 gulden. Ook de samenstelling 
van het verstrekkingenpakket en de hoogte van de premie werden door het 
ziekenfonds zelf bepaald. De verstrekkingen waren daardoor vaak beperkter 
dan bij de verplichte verzekering, terwijl de nominale premies wegens het 
ontbreken van de werkgeversbijdrage vaak hoger waren. Ziekenfondsen 
waren zelf risicodrager van de vrijwillige ziekenfondsverzekering en konden 
wat betreft eventuele tekorten niet terugvallen op vereveningsgelden.73 

Het Ziekenfondsenbesluit introduceerde een groot aantal principes van 
de verzorgingslogica in het Nederlandse ziektekostenverzekeringsbestel, 
maar het was zeker geen verzekering voor alles en iedereen. Eigenlijk kreeg 
Nederland met het Ziekenfondsenbesluit een al wat ‘verouderde’ zeker-
heidsregeling opgelegd die veel meer ruimte liet voor de handhaving van 
een deel van de verzekeringslogica – vooral waar het de private uitvoering 
betrof – dan het originele plan van Jakob. Dit zou later nog een belangrijke 
‘overwinning’ blijken te zijn. Desalniettemin kwam de staat – in de persoon 
van de Commissaris – wel op de voorgrond te staan en dat werd door velen 
met instemming begroet. De NSB’er Hendrik Woudenberg, commissaris 
van de met de nationaalsocialistische ideologie gelijkgeschakelde vakbe-
weging NVV, wees trots op het feit dat de macht van de ziekenfondsen 
en de NMG door het nationaalsocialisme was gebroken.74 Ook de meeste 
ziekenhuisdirecties waren lovend, zij het om andere redenen. De opname 
van ziekenhuisverpleging in de nieuwe ziekenfondsverzekering vormde een 
garantie voor geregelde betaling en dat was ‘zoo slecht nog niet’.75 

Niet iedereen was gelukkig. De artsenverzetsorganisatie Medisch Con-
tact was kritisch en maakte al plannen voor de opheff ing van het besluit 
na de oorlog. Het Ziekenfondsenbesluit betekende voor artsen niet alleen 
inkomstenderving, maar ook een toenemende werkdruk. Maar op de ach-
tergrond knaagde vooral het verlies aan invloed in het ziekenfondswezen.76 
Ook de ziekenfondsbesturen klaagden. Weliswaar was het niet tot één 

dienst waren – buiten de reikwijdte van het Ziekenfondsenbesluit. Dit zou later o.a. zou leiden tot de oprichting van 

de IZA en IZR-regelingen, vgl.: J.B. Sens, ‘De Limburgsche ziektekostenregeling. Ambtenarenrecht contra privaatrecht’, 

De Nederlandse Gemeente. Wekelijks orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6 (1952) 35-36. 

73 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 507-510; Van der Hoeven, Ziekenfondsen, 93-96.

74 ‘De reorganisatie der Nederlandsche sociale verzekering. Een toelichting van bevoegde zijde’, Limburgsch dag-

blad, 19 augustus 1941.

75 P.H. van Roojen, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en zijn beteekenis voor de ziekenhuizen’, Het Ziekenhuiswezen 14 

(1941) 383-389, aldaar 387.

76 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief MC aan minister van Sociale Zaken, d.d. 25 oktober 1945. 
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staatsziekenfonds gekomen, maar de verplichte ziekenfondsverzekering 
had de autonomie van het ziekenfonds wel behoorlijk beperkt.77 

Paniek: particuliere ziektekostenverzekeraars en het Ziekenfondsenbesluit
Particuliere ziektekostenverzekeraars reageerden ontzet op de afkondiging 
van het Ziekenfondsenbesluit. Het jaarverslag van de NEVA over 1941 geeft 
de indruk dat het voor ziektekostenverzekeraars als een volslagen verras-
sing kwam.78 Niemand had dit zien aankomen. Het Ziekenfondsenbesluit 
had verstrekkende gevolgen. De voornaamste pijnpunten voor verzekeraars 
waren de hoogte van de welstandsgrens, het fenomeen van de ‘indirect ver-
zekerden’ en de opname van ziekenhuisverpleging en klinisch-operatieve 
hulp in het verstrekkingenpakket.

Voor 1941 was de scheiding tussen de particuliere verzekering en 
ziekenfondsverzekering redelijk f luïde geweest. De NMG hanteerde een 
welstandsgrens van 2.500 gulden, maar die grens was redelijk poreus. 
Ook mensen met een inkomen onder deze grens konden zich, met de 
zegen van de NMG, particulier verzekeren. De meeste particuliere ziek-
tekostenverzekeraars verzekerden echter mensen met een inkomen net 
boven deze grens: de eerder al genoemde lagere middeninkomensgroep 
van beter gesitueerde arbeiders, onderwijzers en kantoorpersoneel. Door 
de verhoging van de loongrens, verdween een groot deel van deze groep, 
samen met hun gezinsleden (de indirect verzekerden), naar de verplichte 
verzekering.79 Daarnaast waren verstrekkingen als ziekenhuisverpleging en 
klinisch-operatieve hulp bij de meeste ziekenfondsen voor 1941 geen vast 
onderdeel van het verstrekkingenpakket. Voor deze onderdelen hadden 
ook ziekenfondsleden zich voorheen afzonderlijk moeten verzekeren. Ook 
deze markt viel weg.80 

De onrust onder verzekeraars was groot, maar Van den Berg had weinig 
zin om met ziektekostenverzekeraars te gaan praten. Hij had het veel te druk 
met de voorlichting van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigin-
gen over de op handen zijnde veranderingen. Commerciële ziektekostenver-
zekeraars moesten in de rij aansluiten. Pas in oktober – twee weken voordat 
het Ziekenfondsenbesluit in werking zou treden – kreeg de NEVA van Van 
den Berg de nodige informatie.81 Tijdens dit gesprek werd tevens duidelijk 

77 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 487-488.

78 NA, RvB, 90, Jaarverslag NEVA 1940-1941. 

79 W. Schuurmans Stekhoven, ‘De beteekenis van de herordening van het Ziekenfondswezen voor de Variaverzeke-

ring’, AAZ 8 (1941) 442-444, aldaar 443.

80 Ibidem.

81 NA, RvB, 90, Jaarverslag NEVA 1940-1941. 
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dat er van compensatie van de geleden verliezen geen sprake zou zijn. Het 
Ziekenfondsenbesluit had als lex specialis namelijk primaat over de lex 
generalis, in dit geval het nog steeds geldende Wetboek van Koophandel.82

Met een modelpolis die in één week in elkaar was geknutseld, probeerden 
verzekeraars nog ‘te redden wat er te redden viel’.83 Een aantal ziektekosten-
verzekeraars die net als ziekenfondsen een volledig pakket aan medische 
zorg verzekerden, zoals VZVZ, Boerhaave en Enzico, besloten voor alle 
zekerheid toch maar erkenning te vragen als Algemeen Ziekenfonds. Maar 
deze verzoeken werden door Van den Berg en zijn ambtenaren afgewezen. 
De maatschappijen kwamen wegens hun winstbeogende karakter – iets 
dat overigens niet specif iek verboden was in het Ziekenfondsenbesluit – en 
de door hen gevoerde restitutieverzekering – wel verboden – niet voor 
erkenning als ziekenfonds in aanmerking.84

De gevolgen van de invoering van het Ziekenfondsenbesluit waren voor 
veel particuliere ziektekostenverzekeraars ronduit rampzalig. Zo verloor de 
marktleider MVZ ruim 140.000 van de 250.000 verzekerden in haar verzeker-
denbestand.85 Dat was een gevoelige slag. Schuurmans Stekhoven raamde 
het totale verlies dat particuliere verzekeraars moesten incasseren op ‘de 
helft tot twee derden van [de] met zooveel moeite en zorg opgebouwde 
portefeuille’.86 Opvallend genoeg, viel het aantal faillissementen (zes) en 
liquidaties (twee) erg mee.87 Het feit dat variaverzekeraars het verlies aan 
ziektekostenverzekerden konden compenseren met de resultaten van an-
dere verzekeringsproducten (het ging verzekeraars tijdens de eerste jaren 
van de bezetting behoorlijk voor de wind88) toonde nu zijn grote waarde.

Een dode mus: ziekenhuisverplegingsverenigingen en het 
Ziekenfondsenbesluit
De invoering van het Ziekenfondsenbesluit had ook voor de ziekenhuisver-
plegingsverenigingen verstrekkende gevolgen. Meer nog dan particuliere 
verzekeraars hadden de ziekenhuisverplegingsverenigingen zich gecon-
centreerd op het grijze gebied tussen sociale zorg en private verzekering. 

82 W. Schuurmans Stekhoven, ‘Het begrip ziekenfonds in het Ziekenfondsenbesluit’, AAZ 8 (1942) 674-677, aldaar 

676.

83 W. Schuurmans Stekhoven, ‘Ziekenfondsbesluit en Varia-assurantie’, AAZ 8 (1941) 547-550, aldaar 549.

84 NA, Afdeling Volksgezondheid, 1345, Brief Van den Berg aan SG, d.d. 27 november; Ibidem, Brief Van den Berg aan 

SG, d.d. 9 december 1941; Vgl.: ‘Vragenbus’, AAZ 8 (1941) 554-557. 

85 Funke en Van Lier, Ondernemers in risico, 52-53.

86 Schuurmans Stekhoven, ‘Ziekenfondsbesluit en varia-assurantie’, 549.

87 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006.

88 Klemann, Nederland, 394-399.
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Hiervan kregen ze nu de rekening gepresenteerd. Van de 2.1 miljoen men-
sen die zich voor 1 november 1941 bij een ziekenhuisverplegingsvereniging 
hadden verzekerd, waren er in 1942 nog maar 600.000 over.89 Toch leken 
juist de ziekenhuisverplegingsverenigingen aanvankelijk over betere papie-
ren te beschikken dan de commerciële ziektekostenverzekeraars.

Van den Berg koesterde namelijk een grote sympathie voor de verenigin-
gen. Hij had in de aanloop naar het Ziekenfondsenbesluit al geprobeerd om 
Jakob zo ver te krijgen dat hij voor de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
ruimte zou maken in zijn systeem. De verenigingen konden volgens hem 
zonder veel problemen het ziekenhuiskostenrisico van de ziekenfondsen 
overnemen. Ziekenfondsen waren immers onbekend met de levering van 
deze verstrekking en misschien kon door de overheveling de ziekenfonds-
premie ook iets omlaag.90 Jakob voelde daar helemaal niets voor. Hij had al 
vanaf het begin van zijn werkzaamheden weinig op met de grote hoeveelheid 
‘kabouterinstellingen’ in het Nederlandse ziektekostenverzekeringsstelsel. 
Het Ziekenfondsenbesluit moest schoon schip maken.91 

Met het vertrek van Jakob enkele weken voor de publicatie van het 
Ziekenfondsenbesluit, zag Van den Berg zijn kan schoon. In het onder zijn 
verantwoordelijkheid tot stand gekomen Tweede Uitvoeringsbesluit werd de 
mogelijkheid voor ziekenfondsen geschapen om het ziekenhuiskostenrisico, 
al dan niet op last van de Commissaris – in dit geval dus Van den Berg zelf 
–, onder te brengen bij derden.92 Stolk en Buijze, de inmiddels door de wol 
geverfde voormannen van de Federatie VVZ, waren met dit idee aan de slag 
gegaan. Het Nederlands Ziekenhuisverzekerings Fonds, kortweg Nezifo, zou 
als landelijke bundeling van lokaal werkende ziekenhuisverplegingsvereni-
gingen de herverzekeringstaak naadloos kunnen invullen.93 De onderlinge 
ziekenfondsen toonden zich bij monde van hun voorman Kees van Lienden 
aanvankelijk erg enthousiast over de herverzekeringsoptie.94 

Van den Berg had zich te vroeg rijk gerekend. Zowel Ady als Rost van 
Tonningen, de Secretaris-generaal voor Bijzondere Economische Zaken, 
waren verre van gelukkig met de onduidelijke ziekenfondsregeling die 
Jakob hen had nagelaten. Zij vonden dat er net als in Duitsland een strikte 

89 HiZ, Archief van de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland (verder FVZ), inv. nr. 24, 

Jaarverslag over 1942.

90 NA, Afdeling Volksgezondheid, 872, Brief Van den Berg aan Sendler, d.d. 24 april 1941.

91 NIOD, Verwaltung, 9090, Nota Jakob over ziekenfondsverzekering in Nederland, d.d. 8 mei 1941.

92 ‘Zweite Durchführungsverordnung’, 859.

93 HiZ, FVZ, 3, Samenvatting verstrekte toelichting over Verordening 160/41.

94 HiZ, FVZ, 3, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 6 september 1941; Ibidem, Notulen bestuursvergadering VVZ, 

d.d. 26 juli 1941.
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scheiding moest bestaan tussen de sociale en de private verzekering. Zie-
kenfondsen zouden zich uitsluitend moeten bezighouden met de verplichte 
ziekenfondsverzekering: één verzekering, één uitvoeringsorgaan. Dat er 
überhaupt zoiets bestond als een vrijwillige ziekenfondsverzekering was 
hen al een gruwel. De vermenging van beide systemen die Van den Berg 
hier leek te willen doorvoeren – het gedeeltelijk privaat herverzekeren van 
een sociale verzekering – was voor hen volkomen onacceptabel.95

Daarnaast bleek dat ziekenfondsen de verzekering van ziekenhuisver-
pleging en klinisch-specialistische hulp helemaal niet uit handen wilden 
geven. Ze hadden deze aantrekkelijke verstrekkingen net in de schoot 
geworpen gekregen en door het Vereveningsfonds liepen ze toch geen 
f inancieel risico meer. Ze hadden de verenigingen niet nodig. Bovendien 
waren oude sentimenten door de bezetting niet spontaan verdwenen. De 
aan de NMG gelieerde Maatschappijfondsen voelden er niets voor om de 
oude vijand een helpende hand toe te steken. Binnen de Federatie VVZ 
rommelde het ook. Veel verenigingsbesturen weigerden de zeggenschap 
over hun eigen vereniging over te dragen aan het Nezifo. Het landelijk 
herverzekeringscontract bleek al voor de invoering een brug te ver.96

Nu het herverzekeringscontract was mislukt, probeerden Stolk en Buijze 
het Nezifo om te bouwen tot Algemeen Ziekenfonds. Van den Berg had die 
mogelijkheid opengelaten.97 Als bevlogen missionarissen trokken Stolk en 
Buijze vervolgens door het land. Voor de verenigingen was dit misschien wel 
de laatste strohalm, dat beseften zij als geen ander. Het is dan ook weinig 
verwonderlijk dat Stolk en Buijze, aldus de gepikeerde Maatschappijfondsdi-
recteur Frans Nieuwenhuyzen, ‘hun gehoor op de meest demagogische wijze 
[toespraken, om hun leden] vooral te bewerken, de districtsziekenfondsen 
te verlaten en op elk dorp de plaatselijke ziekenhuisverplegingsvereniging 
allerspoedigst om te zetten in een afdeeling van een door hen inderhaast 
opgericht landelijk ziekenfonds’.98

Het wanhoopsoffensief van Stolk en Buijze bevestigde de Maatschappijf-
ondsen enkel in hun weerzin voor de ziekenhuisverplegingsverenigingen. 
Ze wezen Van den Berg er fijntjes op dat hij een paar maanden terug nog een 
verbod had uitgevaardigd tegen de oprichting van nieuwe ziekenfondsen. 
Het doek viel def initief toen ook de GSV zich tegen de ziekenfondsplannen 
van de VVZ keerde. Op 22 september 1941 liet Van den Berg een persbericht 

95 NIOD, BEZ, V36, Brief Caljé en Piek aan Ady, d.d. 11 februari 1942. 

96 HiZ, FVZ, 3, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 6 september 1941; Vgl.: Verslag van de Commissaris, belast met 

het toezicht op de Ziekenfondsen over 1941-1942 (Den Haag en Amsterdam 1946) 81-82.

97 NA, NMG, 219, Z40, Brief Van den Berg aan ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen, d.d. 11 oktober 1941.

98 NA, NMG, 219, Z40, Brief Ziekenfonds Alphen e.o. aan commissaris staatstoezicht, d.d. 26 september 1941.
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uitgaan waarin hij de activiteiten van de VVZ – die hij ironisch genoeg zelf 
had geïnitieerd – veroordeelde.99 Schuurmans Stekhoven merkte sarcastisch 
op dat Van den Berg de verenigingen ‘blij had gemaakt met een doode 
musch’.100

Een wettelijk gedecreteerde vermenging van de sociale en private verze-
kering van zorg stond de Duitse bezetter dus niet toe. Na dit debacle besloten 
Stolk en Buijze in arren moede het Nezifo, waarbij zich al 118 verenigingen 
hadden aangesloten, om te zetten in een landelijk werkende non-prof it 
ziekenhuiskostenverzekeraar. Dit legde hen geen windeieren, want met een 
verzekerdenbestand van ruim 175.000 zielen was het Nezifo gelijk één van 
de grootste particuliere ziektekostenverzekeraars van het land.101

2.4  De geboorte van een publiek-privaat systeem

Staatstoezicht op particuliere ziektekostenverzekeraars
De Nederlandse traditie van private ziektekostenverzekeringen bleek weer-
barstiger dan de Duitse bezetter had gedacht. Ondanks de tegenstand kwam 
de beoogde vermenging van beide systemen toch tot stand; zij het via een 
omweg. Aanvankelijk stuurde de bezetter nog aan op een strikte scheiding. 
Het leek er sterk op dat met de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit 
het leed voor particuliere verzekeraars nog niet was geleden. Hoewel de 
Duitse räferent Versicherungen, Gerhard Ady, vond dat de private verzeke-
ring volledig los moest staan van de sociale verzekering, betekende dit niet 
dat hij particuliere ziektekostenverzekeraars helemaal vrij wilde laten. Hij 
had enkele weken voor de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit al met 
vertegenwoordigers van het ziektekostenverzekeringsbedrijf gesproken 
over de invoering van staatstoezicht.102

Bij de bespreking van het laatste ontwerp-Ziekenfondsenbesluit 
drong Ady er bij het GSV op aan om ‘die Frage der Aufsicht’ hoog op de 
agenda te plaatsen.103 Er was volgens hem dringend behoefte aan een men-
taliteitsverandering onder Nederlandse ziektekostenverzekeraars. ‘Den 
Versicherungsnehmern (…) muss ein billiger und wirksamer, von einer 
Aufsichtbehörde überwachter Versicherungsschutz geboten werden’.104 

99 HiZ, FVZ, 3, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 11 december 1946.

100 W. Schuurmans Stekhoven, ‘Geruchten over plannen tot concentratie van ziekenfondsen’, AAZ 9 (1943) 688-692, 

aldaar 691.

101 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 515.

102 NIOD, BEZ, , V1, Brief Ady aan Hoekstra, d.d. 23 oktober 1941.

103 NIOD, Verwaltung, 9090, Brief Sendler aan Fischböck, d.d. 29 juli 1941.

104 Fraenkel-Verkade, Correspondentie, 738.



113     

 De Duitse bezetting en De geboorte va n een publiek-pr i va at systeem

 

Hiervoor wilde hij een equivalent van het Duitse Reichsaufsichtsamt für 
Privatversicherung in het leven roepen, waar ook het toezicht op de parti-
culiere ziektekostenverzekering kon worden ondergebracht. Aanvankelijk 
was hij ervan uitgegaan dat de Nederlandse Verzekeringskamer ongeveer 
gelijke bevoegdheden had als het Reichsaufsichtsamt. Dat bleek maar ten 
dele het geval te zijn. Anders dan bij haar Duitse tegenhanger behoorden de 
schadeverzekering niet tot het mandaatgebied van de Verzekeringskamer. 
Bovendien was de Verzekeringkamer enkel gericht op f inancieel toezicht. 
De toezichthouder bemoeide zich niet met de verzekeringvoorwaarden of 
het verzekeringsbeleid.105

Het toezicht op het Nederlandse verzekeringswezen was sowieso sterk 
versnipperd. Het ministerie van Sociale Zaken had zeggenschap over alle 
sociale verzekeringen, behalve de Land- en Tuinbouwongevallenwet. Die 
verzekering behoorde tot de jurisdictie van het departement van Landbouw. 
De levensverzekering viel via de Verzekeringskamer onder het Ministerie 
van Justitie. Transportverzekeringen werden geclaimd door het departe-
ment van Economische Zaken en de agrarische verzekeringen vormden een 
speelbal tussen een veelvoud van departementen. Rost van Tonningen vond 
dat zijn departement voor Bijzondere Economische Zaken voortaan het 
primaat moest hebben in verzekeringszaken. Ady en zijn directe superieur, 
ministerialrat H. von Boeckh (leider van de hauptabteilung Wirtschaft), 
waren het daarmee eens.106 

In het najaar van 1941 kreeg het departement voor Bijzondere Eco-
nomische Zaken de volledige zeggenschap over het verzekeringswezen 
toegewezen.107 Zowel Ady als Von Boeckh vonden dat Rost van Tonnin-
gen zich vooral moest concentreren op het instellen van toezicht op de 
onderlinge brandverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars; 
daar liet het beleid en f inanciële soliditeit vaak te wensen over.108 Van den 
Berg mengde zich in de discussie. Hij vond namelijk dat het toezicht op 
particuliere ziektekostenverzekeraars thuishoorde bij het Ministerie van 
Sociale Zaken. Hij deed dit niet uit liefde voor het particuliere ziektekosten-
verzekeringsbedrijf; het lot van verzekeraars kon hem – zoals eerder als is 

105 Ibidem, 236-237.

106 NIOD, Archief van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft (verder FiWi), toegang 039, inv. nr. 31, 

Tätigkeitsbericht des Generalreferats beim Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft für den Monat August 1941.

107 ‘Verordnung des Generalsekretärs für besondere wirtschaftliche Aufgaben und der Generalsekretäre in den Mi-

nisterien für Finanzen, für Justiz, für Handel, Gewerbe und Schiffahrt und Innern über das Versicherungswesen’, Ver-

ordnungsblatt 1941, 966-969.

108 NIOD, FiWi, 31, Kurzbericht für den Monat November 1941, d.d. 1 december 1941; Fraenkel-Verkade, Corresponden-

tie, 738.
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gebleken – weinig schelen. Maar de gezondheidszorg hoorde nu eenmaal in 
al zijn facetten – dus ook de f inanciering – tot de jurisdictie van zijn eigen 
Directoraat-generaal. 

Van den Berg haalde met zijn eis direct de vaart uit het besluitvormings-
proces. In de maanden die hierop volgden, probeerden de Verzekeringskamer 
en het departement van Bijzondere Economische Zaken, samen met Ady en 
Van den Berg tot een werkzame verdeling van de verantwoordelijkheden 
te komen. Ady vond dat Sociale Zaken te weinig kennis in huis had om 
behoorlijk f inancieel toezicht te kunnen houden.109 Een voorstel om de 
controle door het departement voor Bijzondere Economische Zaken en 
Sociale Zaken gezamenlijk te laten uitvoeren, werd door Ady verworpen. 
‘Da im Deutschen Reich die private Krankenversicherung trotz ihrer grös-
seren Bedeutung unter der alleinigen Aufsicht des Reichsaufsichtsamt 
für Privatversicherung steht, sehe ich keine Notwendigkeit dafür, in den 
Niederlanden daneben die Sozialverwaltung einzuschalten’.110

 Particuliere ziektekostenverzekeraars speelden het spelletje mee. 
Hoewel ze helemaal niet zaten te wachten op overheidsbemoeienis, pleitten 
ze bij Ady voor de instelling van dubbel toezicht: Sociale Zaken voor het 
verzekeringsbeleid en -voorwaarden en Bijzondere Economische Zaken 
voor de f inanciële kant van de verzekering. Zij maakten hierbij wel één 
voorbehoud dat goed aansloot bij het Duitse ideaal: de scheiding tussen 
de sociale en particuliere verzekering moest voortaan strikter worden 
gehandhaafd.111 Bovendien zouden de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
voortaan als ‘gewone’ particuliere verzekeraars moeten worden behandeld. 
Van hun eerdere sociale inslag was na de invoering van het Ziekenfondsen-
besluit immers weinig meer over. ‘Op sociaal gebied’, aldus Almekinders, 
‘hebben zij practisch geen taak meer te vervullen en hun bestaan danken 
zij in veel gevallen dan ook aan niet meer dan een locaal chauvinisme. De 
verplegingsvereenigingen van thans zijn niet anders dan verzekeringsinstel-
lingen van klein formaat’.112 

Daarmee leek het pleit beslecht. Ady ging uiteindelijk overstag. Maar 
hoewel er al een conceptverordening klaarlag, kwam van de invoering 
hiervan weinig terecht.113 De Wehrmacht meldde zich medio oktober 1942 

109 NIOD, BEZ, V36, Brief Caljé en Piek aan Ady, d.d. 11 februari 1942.

110 NIOD, BEZ, V36, Brief Ady aan departement BEZ, d.d. 21 februari 1942.

111 NIOD, BEZ, V36, Brief Ondervakgroep Ziektekostenverzekering aan Van den Berg, d.d. 27 maart 1942.

112 NIOD, BEZ, V36, Brief Almekinders aan Caljé, d.d. 25 augustus 1942.

113 NA, Archief van het Ministerie van Economische Zaken, directie Handel en Nijverheid, toegang 2.06.001, inv.

nr.4182, Voorlopig Ontwerpbesluit ziektekostenverzekeringsondernemingen, 1942; NIOD, BEZ, V36, Brief Caljé aan 

Ady, d.d. 8 oktober 1942.
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voor Ady: hij was nog geen veertig jaar oud en moest dus naar het front. 
Alle pogingen van Von Boeckh om hem voor zijn afdeling te behouden 
mislukten. In maart 1943 vertrok Ady definitief naar het oosten.114 Na het 
vertrek van Ady verdween de conceptverordening in een diepe la. Toezicht 
kon ook later nog wel geregeld worden.

Dit betekende niet dat particuliere ziektekostenverzekeraars helemaal 
vrij waren van overheidsbemoeienis. De Gemachtigde voor de Prijzen, ver-
antwoordelijk voor het prijsbeleid van onder andere verzekeringsproducten, 
was zich in de loop van de bezetting steeds meer als toezichthouder gaan 
manifesteren. Nieuwe polissen (waarvoor nieuwe premies moesten worden 
vastgesteld) en premiecorrecties van oude polissen hadden de goedkeuring 
van het Directoraat-generaal voor de Prijzen nodig. Dit gaf de afdeling ook de 
mogelijkheid om zich met de voorwaarden van de verzekering te bemoeien. 

Die kans lieten de ambtenaren van het Directoraat-generaal voor de 
Prijzen niet liggen. Dit bleek onder andere bij onderhandelingen over de 
premie van de eerder genoemde modelpolis die naar aanleiding van het 
Ziekenfondsenbesluit door het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
was opgesteld. Deze polis was bedoeld als aanvullende verzekering voor 
de verplichte ziekenfondsverzekering en bood dekking tegen het ‘kosten-
staartje’ van de ziekenfondsverzekering – verstrekkingen waarvoor in het 
ziekenfonds forse bijbetalingen werden gevraagd, zoals tandheelkundige 
hulp – en de ‘klassekop’ – de mogelijkheid voor ziekenfondsverzekerden om 
in de Tweede of Eerste Klasse van het ziekenhuis te worden opgenomen. Met 
deze polis richtten verzekeraars zich voornamelijk op hun oude doelgroep: 
mensen die zich voor de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit nog 
particulier hadden laten behandelen. Ziektekostenverzekeraars hoopten 
dat deze vorm van ‘restauratie’ het verlies aan verzekerden als gevolg van 
het Ziekenfondsenbesluit weer enigszins goed kon maken.115 

De invoering van deze modelpolis verliep niet soepel. Veel verzeke-
ringsmaatschappijen pasten de modelpolis ten eigen voordele aan, door 
de voorwaarden te wijzigen, de provisie naar beneden ‘af te romen’ of te 
stunten met premies. Kortom, de modelpolis werd de inzet van concur-
rentie en bereikte daarmee precies het tegenovergestelde van datgene 
waarvoor het bedoeld was: consolidatie en rust.116 Op deze wildgroei aan 

114 NIOD, Reichskommissar, 473, Uittreksel uit persoonsdossier Gerhard Ady, 1952.

115 NA, RvB, 90, Jaarverslag NEVA 1941-1942; Vgl.: W. Schuurmans Stekhoven, ‘Ziekenfondsenbesluit en varia-verze-

kering III. Model- of standaardpolis van de NEVA. Nieuwe gezichtspunten bij de aanvullende verzekering van zieken-

huiskosten’, AAZ 8 (1941) 599-605. 

116 ‘Bindende bedrijfsregeling voor de aanvullende varia-verzekering voor onder het ziekenfondsbesluit vallende 

verplicht verzekerden’, AAZ 8 (1942) 623-626.
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nieuwe polisvormen zat de Gemachtigde voor de Prijzen niet te wachten. 
De touwtjes werden strakker aangetrokken en de bedenkers van de polis, 
Geert Bouwmeester, Piet Zeven en J.G. Spaan, werden ten departemente 
ontboden.117

Het hoofd van de hoofdgroep Verzekeringen en Diensten bij het 
Directoraat-generaal voor de Prijzen, H.G. Bakkenist, was niet overtuigd 
van de goede wil van ziektekostenverzekeraars. Ze hadden in zijn ogen 
nog teveel mogelijkheden om zich, op grond van in zijn ogen oneigenlijke 
redenen, te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, namelijk het betalen 
van de claims. Daarnaast waren de provisies wel erg hoog. Het kostte Zeven 
en Bouwmeester veel moeite om Bakkenist te overtuigen van de noodzaak 
van tussentijdse opzeggingen. De provisies werden daarentegen zonder 
morren met vijf procent verlaagd.118 

Nederlandse weerbarstigheid? De geboorte van een publiek-privaat systeem
De mogelijkheden voor particuliere ziektekostenverzekeraars om het ver-
lies aan verzekerden en omzet als gevolg van het Ziekenfondsenbesluit op 
te vangen, waren beperkt. Er bestond de mogelijkheid om via productdiver-
sificatie – bijvoorbeeld door opstarten van rijwiel- of inboedelverzekerin-
gen – de premieomzet iets op te schroeven. Dit was eigenlijk alleen voor 
gespecialiseerde ziektekostenverzekeraars een werkbare optie. Variaverze-
keraars boden al meerdere producten aan. Aan de andere kant bestond er 
ook nog de mogelijkheid om via een aanvullende verzekering de verzeker-
den die zich nu verplicht moesten aansluiten bij een ziekenfonds, toch voor 
de verzekeringsmaatschappij te behouden. Daar werd zwaar op ingezet. 

Deze strategie leek ook voor de hand te liggen; particuliere verzeke-
raars verloren hun verzekerden immers aan de ziekenfondsverzekering, 
dus was het zaak ze daar weer uit te halen. De uitdijing van de sociale 
ziektekostenverzekering ging bovendien onverstoorbaar verder. In 1942 
werden alle politieambtenaren verplicht ondergebracht bij het Nederlands 
Politie Ziekenfonds. Ook de definitie van de ‘indirect-verzekerde’ werd een 
aantal keer aangepast, zodat ook alle in- en uitwonende kinderen, bloed- 
en aanverwanten, maar ook stief- en pleegkinderen met terugwerkende 
kracht in de verplichte ziekenfondsverzekering werden ondergebracht.119 
De Staatscommissie-Van Bruggen – die al voor de bezetting was ingesteld 

117 NA, Archief van het Directoraat-generaal voor de Prijzen en voorgangers (verder Prijzen), toegang 2.06.082, inv.nr. 
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– pleitte er in 1943 zelfs voor om de verplichte ziekenfondsverzekering open 
te stellen voor alle ‘kleine zelfstandigen’. 

Verzekeraars reageerden als door een adder gebeten. Kleine zelfstandi-
gen behoorden van oudsher tot de doelgroep van particuliere ziektekosten-
verzekeraars. De invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering zou 
daarmee wel erg veel trekjes krijgen van een gedwongen onteigening.120 Ze 
stonden niet alleen. Rost van Tonningen vatte het beleid van het ministe-
rie van Sociale Zaken op als een persoonlijke belediging. Hij eiste dat de 
waarnemend Secretaris-generaal van Sociale Zaken, Robert Verwey, hem 
in het vervolg vroegtijdig bij dit soort zaken zou betrekken, ‘opdat het 
private verzekeringsbedrijf in de toekomst verschoond blijve van voor haar 
onaangename verassingen met betrekking tot de uitbreiding der sociale 
verzekering’.121

Maar de uitbreiding van de sociale ziektekostenverzekering was niet de 
meest bedreigende ontwikkeling voor verzekeraars. Het grootste gevaar 
school in het feit dat de ziekenfondsen niet tevreden waren met hun nieuwe 
rol: drager van de verplichte ziekenfondsverzekering. Zij zochten naar een 
manier om een gedeelte van hun verloren onafhankelijkheid te herstellen. 
Dit leken ze vooral te willen bereiken door zich op een agressieve manier 
te storten op de aanvullende verzekering. Een markt waar – zoals al eerder 
is aangestipt – ook de particuliere ziektekostenverzekeraars hun hoop 
op hadden gevestigd. Van den Berg had, in de hoop een werkterrein voor 
ziekenhuisverplegingsverenigingen te kunnen creëren, de regels hierover 
met opzet wat vaag gehouden. Na het f iasco van de herverzekering via het 
Nezifo, hadden particuliere ziektekostenverzekeraars de markt voor aanvul-
lende verzekering met veel tamtam voor zichzelf opgeëist. Ze zagen de bui 
blijkbaar al hangen, want ze waarschuwden ziekenfondsen dat ze vooral 
niet moesten gaan ‘beunhazen op het terrein (…) dat het hunne niet is’.122 

Maar de meeste ziekenfondsbesturen waren niet van plan zich te laten 
afbluffen. Het was ziekenfondsen immers niet expliciet verboden om aan-
vullende verzekeringsarrangementen aan te bieden. Nog geen half jaar na 
de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering had vrijwel ieder 
ziekenfonds een private aanvullende verzekering van waaruit de kosten 
werden gedekt van onder andere ziekenhuisverpleging in een hogere klasse, 

120 Studiecommissie uit de Vakgroep Variaverzekering, De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering. 

Beschouwingen naar aanleiding van het rapport van 30 september 1942 der Staatscommissie inzake uitbreiding der ver-

plichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen (Den Haag 1944) 72-73.
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brillen, breukbanden, steunzolen, tandheelkundige zorg en de uitzending 
van zieke kinderen naar vakantie- en herstellingsoorden.123 De scheiding 
tussen de sociale en de particuliere ziektekostenverzekering, die met de 
handhaving van de vrijwillige ziekenfondsverzekering toch al niet veel 
voorstelde, werd hierdoor vrijwel f ictief.

Ziekenfondsen deden dit ogenschijnlijk met de zegen van Van den Berg. 
Hij floot de fondsen niet terug en hield zich doof voor de protesten van 
verzekeraars. Ook het bureau van Prijsbeheersing was op de hand van het 
ziekenfondswezen. De maximumpremie voor de aanvullende verzekering 
werd vastgesteld op vijf cent per persoon per week. Dat was veel lager dan de 
premie van vergelijkbare verzekeringen bij particuliere verzekeraars, maar 
ook veel lager dan eigenlijk verantwoord was. De beheerskosten waren bij 
ziekenfondsen weliswaar niet hoog – zij konden immers gebruik maken 
van de ziekenfondsbodes, die toch al hun rondes liepen, en de ziekenfonds-
administratie –, maar toch was de vastgestelde premie bij lange na niet 
voldoende om het uitgebreide pakket aan verstrekkingen te f inancieren. 
Veel ziekenfondsen putten daarom uit de eigen reserves om de verzekering 
f inancieel draaiend te houden.124 Nu er een Vereveningsfonds bestond, 
hoefden de reserves ook niet meer zo omvangrijk te zijn. De veel gehoorde 
beschuldiging dat ziekenfondsen aan prijsdumping deden, was dan ook 
niet geheel onterecht.125

De aanvullende ziekenfondsverzekering was een enorm succes. In 1943 
claimden de Amsterdamse ziekenfondsen dat ruim 85 procent van alle 
verplicht verzekerden ook een aanvullende verzekering bij een ziekenfonds 
had afgesloten. Het was een (gedeeltelijk) herstel van de autonomie en 
het private risicodragerschap van het ziekenfonds. Hiermee schoven deze 
instellingen weer iets meer op in de richting van de verzekeringslogica. In 
hun enthousiasme hadden de ziekenfondsen hun verzekerden echter voor-
gehouden dat hun particuliere ziektekostenverzekering automatisch verviel 
bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Dat was iets te voortvarend. 
In het Wetboek van Koophandel stond namelijk iets anders.126 

Het ziektekostenverzekeringsbedrijf had een goede zaak tegen de Am-
sterdamse ziekenfondsen, maar ondervakgroepvoorzitter Almekinders 
had het verlies al genomen. Het enige dat verzekeraars met een rechtszaak 
zouden winnen, was een vorm van compensatie. De verzekerden kregen ze 

123 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 504-507.

124 Ibidem.

125 Schuurmans Stekhoven, ‘Bindende bedrijfsregeling’, 624.

126 NA, Prijzen, 234, Notulen vergadering Ondervakgroep Ziekenhuiskostenverzekering met Amsterdamse Zieken-
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er niet mee terug. Dat was voor Versfelt, de directeur van Victoria, erg zuur. 
Zijn maatschappij had vooral in Amsterdam een belangrijk marktaandeel. 
Het was voor de ondervakgroep vooral zaak om van de kwestie Amsterdam 
geen precedentwerking te laten uitgaan. Tegelijkertijd konden ze niet te 
hoog van de toren blazen. Als ze de zaak nu op de spits zouden drijven, 
zou dit bij de ambtenaren van Sociale Zaken enkel kwaad bloed zetten en 
wellicht leiden tot een verdere uitbreiding van de verplichte ziekenfonds-
verzekering.

De Amsterdamse ziekenfondsvertegenwoordigers speelden de ver-
moorde onschuld. Verzekerden waren volgens hen bij een ziekenfonds beter 
af. Er hoefde geen winst te worden gemaakt op de verzekering, de premies 
waren lager en de verstrekkingen uitgebreider. Mocht een particulier verze-
kerde geen betere verzekering afsluiten als hij dit wenste? Het Directoraat-
generaal voor de Prijzen steunde dit maal de ziektekostenverzekeraars. De 
zesduizend Amsterdamse particuliere ziektekostenverzekeringspolissen 
zouden door de ziekenfondsen voor een bedrag van 25.000 gulden worden 
afgekocht.127 Achteraf gezien is dit een absurd laag bedrag. Hiermee wer-
den namelijk niet alleen de jaaropbrengst van een paar duizend polissen 
gecompenseerd, maar ook het recht van ziekenfondsen bevestigd om zich 
met private verzekeringen bezig te houden. Verzekeraars hadden hun 
‘eerstgeboorterecht’ voor de spreekwoordelijke bord linzensoep verkocht. 
De deur voor de vermenging van publieke en private ziektekostenverze-
keringen stond wagenwijd open. Dat zou verzekeraars later nog opbreken, 
maar daarover in het volgende hoofdstuk meer.

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf was weliswaar 
aangeslagen, maar nog niet geveld. Ondanks het feit dat de markt voor 
aanvullende verzekeringen – waar particuliere ziektekostenverzekeraars 
zoveel van hadden verwacht – vrijwel geheel verloren ging, wisten ze zich 
te handhaven. De meeste ziektekostenverzekeraars maakten de verliezen 
die ze hadden moeten incasseren als gevolg van het Ziekenfondsenbesluit 
– zowel in premieomzet als in verzekerdenaantallen – vrij snel weer goed. 
De nestor onder de ziektekostenverzekeraars, Boerhaave, maar ook het 
Hollandsche Kruis en de Nederlandsche Lloyd, konden in 1943 al melden dat 
de terugloop van verzekerden en de daling van de premieomzet was stop-
gezet of goedgemaakt.128 Ook de MVZ constateerde in 1943 dat de algehele 
ontwikkeling van het bedrijf hoopvol stemde. De ingezette diversif icatie 
van verzekeringsproducten, zoals de introductie van brand- en ongeval-

127 Ibidem.

128 ‘Ziekteverzekering’, VVP 2 (1944) 462.
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lenverzekeringen, had het bedrijf geen windeieren gelegd. De premieomzet 
was gestegen. Alleen het schadeverloop bij de f ietsverzekeringen gaf in 
deze barre tijden, waarin geen rijwiel meer veilig was, reden tot zorgen.129 

De groei was verrassend genoeg niet alleen een gevolg van een suc-
cesvolle productdiversif icatie. Zowel de MVZ als de Nederlandsche Lloyd 
moesten in hun jaarverslagen over 1943 tot hun eigen verbazing vaststellen 
dat de particuliere ziektekostenverzekering onverminderd populair bleef. 
Tegenover het grote aantal afschrijvingen stond een steeds groter wordend 
aantal nieuwe aanmeldingen.130 Sommigen zochten de verklaring hiervoor 
in de positieve spin-off van het Ziekenfondsenbesluit. De invoering van een 
verplichte ziekenfondsverzekering zou de verzekeringsbereidheid onder de 
Nederlandse bevolking in positieve zin hebben beïnvloed.131

Achter deze ‘zachte’ verklaring ging echter ook een harde sociaal-
economische ontwikkeling schuil. Ziektekostenverzekeraars leken vooral 
te profiteren van de toegenomen liquiditeit van particulieren en bedrijven. 
Met dat geld konden weliswaar steeds minder goederen worden gekocht, 
maar een verzekering kopen, kon altijd.132 In 1943 signaleerde de directie 
van de MVZ dan ook dat er steeds meer verzekeringen werden afgesloten 
onder ‘een geheel andere klasse van de bevolking (…) dan vroeger meestal 
het geval was’.133 

Niet verwonderlijk, want ondanks de enorm gestegen geldhoeveelheid 
waren er maar weinig mensen die ontkwamen aan de algehele verarming 
(Tabel 2.1). De off iciële prijzen van voedingsmiddelen verdrievoudigde en 
de prijzen van brandstof en schoeisel stegen tot fenomenale hoogtes. Deze 
economische teruggang drukte extra zwaar op de meer welvarende klassen 
in de Nederlandse samenleving. Zij konden niet terugvallen op sociale 
vangnetconstructies als de ziekenfondsverzekering. Dit zal er mede toe 
geleid hebben, dat het ook voor de modale middeninkomens- en de hogere 
middeninkomensgroepen noodzakelijk werd om het ziektekostenrisico 
onder te brengen bij een verzekeringsinstelling.134 Dat was, zoals de MVZ 
terecht opmerkte, een heel andere groep dan de traditionele lagere mid-

129 Verslag van de Goudse Maatschappij van ziekenhuiskosten en ongevallenverzekering M.V.Z. over het 20e boekjaar 

(Gouda 1944) 4-5.

130 Verslag van de Nederlandsche Lloyd over het boekjaar 1943 (Den Haag 1944).

131 H.S. Cramer, ‘De toekomstige ontwikkeling van de ziektekosten-verzekering’, VVP 3 (1945) 169-170, aldaar 169; 

Schuurmans Stekhoven, ‘Medische variaverzekering in 1943’, 211.

132 Klemann, Nederland, 394-399.

133 Verslag van de Goudse Maatschappij, 5.

134 Dit suggereert tenminste Schuurmans Stekhoven. Zie: Schuurmans Stekhoven, ‘Medische variaverzekering in 

1943’, 211; Van Zanden, ‘Inkomensverdeling en overheidspolitiek, 1938-1950’, Economisch-Statistische Berichten 71 (1986) 

768-771, aldaar 768-769; Klemann, Nederland, 436-441.
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deninkomens die particuliere ziektekostenverzekeraars voor 1940 hadden 
verzekerd. 

Tabel 2.1: Verschuivingen in de relatieve inkomensverdeling (in guldens) van 
belastingplichtigen in Nederland in de periode 1941-1946*

Inkomensklasse 1941 1946

Aantal % Aantal %

< 2.000 1.140.828 74,3 2.217.295 61,5

2.000 - < 3.000 204.003 13,3 743.873 20,6

3.000 - < 5.000 112.917 7,4 397.407 11

5.000 en hoger 78.682 5,1 246.839 6,8

Tot. belastingplichtigen 1.536.430 100 3.605.414 100

* CBS, Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1940/’41 (Den Haag 1942) vi-vii; CBS, Gegevens 
per gemeente betreffende de inkomensverdeling in 1946 (Utrecht 1952) 74

Particuliere ziektekostenverzekeraars en de uitsluiting van Joden in 
Nederland
De Duitse bezetter drong bij Nederlandse ziektekostenverzekeraars niet 
aan op het doorvoeren van anti-Joodse maatregelen. Dit is opmerkelijk, 
omdat het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf zich in de loop van 
de jaren dertig in Duitsland juist ontwikkelde tot één van de meest anti-
semitische bedrijfstakken van het land. Zo vond M. Teichmann, oprichter 
en directeur van de ziektekostenverzekeraar Barmenia, al in 1931 dat Joden 
als slechte risico’s zoveel mogelijk uit de ziektekostenverzekering moesten 
worden geweerd. De Joodse populatie zou volgens hem door endemische 
inteelt zowel in fysiek, mentaal als moreel opzicht zijn gedegenereerd. 
Hierdoor waren Joden niet alleen vaker ziek, maar kwamen ook simulatie 
en aggravatie van ziekte en gebrek veel vaker voor. Dit was volgens Teich-
man inherent aan het ‘Joodse karakter’.135

Nadat de nationaalsocialisten in 1933 de macht hadden gegrepen in 
Duitsland, voerden veel Duitse particuliere ziektekostenverzekeraars 
dermate scherpe anti-Joodse maatregelen door, dat zelfs het Reichversi-
cherungsaufsichtsamt en het Reichswirtschaftsministerium zich afvroegen 
of verzekeraars niet iets te voortvarend te werk gingen. Desalniettemin 
werden in de loop van de jaren dertig alle Joodse werknemers en verze-
keringsagenten ontslagen. De verzekeringen van ‘Volljuden’, ‘Halbjuden’ 
en ‘gemischtblütigen’ werden opgezegd of niet meer verlengd. Later vond 

135 M. Teichmann, ‘Das Risiko in der privaten Krankenversicherung’, Assekuranz-Jahrbuch 50 (1931) 108-131.
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de Duitse overheid in particuliere ziektekostenverzekeraars gewillige 
bondgenoten voor de uitsluiting van Joodse artsen.136 

Een deel van de verklaring voor het haast endemisch antisemitisme 
onder Duitse particuliere ziektekostenverzekeraars moet worden gezocht in 
de door de hyperinflatie sterk verarmde en geradicaliseerde middenklasse. 
Deze groep vormde niet alleen de belangrijkste doelgroep, maar ook – door 
de veelal onderlinge bestuursstructuur van Duitse ziektekostenverzekeraars 
– het bestuurlijke kader.137 Nederlandse ziektekosten- en schadeverzekeraars 
– over het algemeen ‘nette’ naamloze vennootschappen – rekruteerden hun 
bestuurders hoofdzakelijk uit de gegoede burgerij. In Nederland was er van 
een virulent antisemitisme onder ziektekostenverzekeraars, voor zover te 
achterhalen, in ieder geval geen sprake. De uitsluiting van Joodse verzeker-
den was, anders dan bij levensverzekering, in de ziektekostenverzekering 
geen beleidsspeerpunt. Jakob, overtuigd lid van de NSDAP, maakte er in 
ieder geval bij het opstellen van het Ziekenfondsenbesluit weinig werk van. 
Noch in het Ziekenfondsenbesluit, noch in de Uitvoeringsbesluiten is het 
woord ‘Jood’ terug te vinden. Ook Ady en Rost van Tonningen besteedden 
er, gezien hun politieke achtergrond, opvallend weinig aandacht aan. 

Naar alle waarschijnlijkheid beschouwden Jakob, Ady en Rost van 
Tonningen de Joden voor het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
niet als een bijzonder belangrijk probleem. Het was in ieder geval niet 
nodig om hier aanvullende regelgeving voor te maken. De taak om het 
Joodse bevolkingsdeel te isoleren lag, voor wat betreft de volksgezond-
heid, grotendeels bij Obermedizinalrat Gero Reuter. Die had de uitsluiting 
in het voorjaar van 1941 al redelijk effectief georganiseerd door Joodse 
artsen te verbieden zich in te laten met de medische zorg van niet-Joodse 
patiënten.138 Hiertegen werd door particuliere ziektekostenverzekeraars 
en ziekenfondsen overigens wel degelijk geprotesteerd. De uitsluiting van 
Joodse artsen zou – zo luidde de klacht – vooral in Amsterdam een sterk 
negatieve invloed hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg.139 
Maar erg luid was dit protest niet. 

136 I. Böhle, “Juden können nicht Mitglieder der Kasse sein. Versicherungswirtschaft und die Jüdische Versicherten im 

Nationalsozialismus am Beispiel Hamburg (Hamburg 2003) 31-32.

137 Böhle, ‘Juden können’, 43-44; Idem, Private Krankenversicherung, 33-37, 41-68.

138 Festen, 125-jaar, 306-310; P.H. de Vries, M.C. 1941-1945. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland (Haarlem 

1949) 8-18.

139 HiZ, FVZ, 3, Notulen vergadering landelijke organisaties op ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingsgebied, d.d. 3 

juli 1941.
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Samenvatting
Met het Ziekenfondsenbesluit introduceerde de Duitse bezetter in Neder-
land een nieuwe visie op de verzekering van zorg, maar hij slaagde er niet in 
om deze visie om te zetten in een werkbaar systeem. Weliswaar was na de 
afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit de ziektekostenverzekering niet 
langer het exclusieve domein van het particulier initiatief of het bedrijfsle-
ven, maar de regeling was zeker geen radicale breuk met het verleden. De 
vorm die het verzekeringssysteem uiteindelijk kreeg, had opvallend genoeg 
meer raakvlakken met de liberale ‘private traditie’ die Nederland tijdens 
het Interbellum had gekenmerkt, dan met het nationaalsocialistische stre-
ven naar verstatelijking en ordening. 

Dit werd grotendeels veroorzaakt door het feit dat de Duitse bezetter 
noodgedwongen gebruik moest maken van de Nederlandse beleidsmatige 
en economische infrastructuur. Het Nederlandse ambtenarenapparaat en 
andere partijen – waaronder ziektekostenverzekeraars – kregen opvallend 
veel ruimte en konden, enigszins gechargeerd gesteld, in hun dagelijkse 
handel en wandel al vrij snel weer opereren alsof de Duitse bezetting niet 
bestond. 

Hier leek het aanvankelijk niet op, want de bezettingsautoriteiten 
streefden er wel degelijk naar om hun greep op de Nederlandse maatschap-
pij te vergroten. De Nederlandse economie moest via een zogenaamde 
Verflechtungspolitik dienstbaar worden gemaakt aan de belangen van 
het Reich. Tevens zou het Nederlandse bedrijfsleven, net als in Duitsland, 
via een corporatistische ordeningsstructuur dichter aan de staat worden 
gebonden. Het verzekeringsbedrijf had echter geluk: de Duitse zaakgelas-
tigden op verzekeringsgebied, Helmuth Wohlthat en Gerhard Ady, hadden 
weinig voeling met de Verflechtungs-ideologie. Ook Duitse verzekeraars 
toonden weinig interesse in een ‘vijandige’ overname van het Nederlandse 
verzekeringsbedrijf. Hiervan werd door Nederlandse verzekeraars handig 
gebruik gemaakt. Er werd haastig een eigen infrastructuur opgebouwd 
waarmee het gevaar van een nationaalsocialistische overname van het 
verzekeringsbedrijf grotendeels werd afgewend.

Het beleid van Reinhard Jakob, leidert van de Geschäftsgruppe für Soziale 
Verwaltung, werd grotendeels bepaald door het streven naar Verflechtung. 
Hierbij werd de invoering van een sociale ziektekostenverzekering al snel 
een speerpunt. Zonder sociale ziektekostenverzekering en de daarbij 
horende werkgeversbijdrage, hadden Nederlandse werkgevers immers 
een concurrentievoordeel ten opzichte van hun Duitse collega’s. Maar 
Jakob greep deze kans ook aan om een deel van het nationaalsocialistisch 
gedachtegoed over sociale zekerheid – en wel in het bijzonder de ideeën die 
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leefden in de kringen van het door Robert Ley geleide Deutsche Arbeitsfront 
– in de praktijk te brengen. 

Dit betekende onder andere dat iedere burger toegang moest krijgen tot 
sociale voorzieningen. Niet de hoogte van het inkomen, maar het burger-
schap moest voortaan bepalend zijn voor het recht op sociale ondersteuning. 
Sociale zekerheid werd hierdoor vrijwel automatisch een taak van de staat, 
want alleen de staat kon de volledige toegankelijkheid van sociale zekerheid 
garanderen. De nationaalsocialisten omarmden hiermee in zekere zin de 
verzorgingslogica, want ook zij streefden naar algemene toegankelijkheid, 
volledige risico-overdracht, premies naar draagkracht en risicosolidariteit. 
Hierbij moet tegelijkertijd worden opgemerkt dat de def initie van burger-
schap voor hen een raciaalhygiënische lading had: groepen die niet tot de 
‘eigen volksgemeenschap’ behoorden, hadden ook geen recht op sociale 
bescherming.

Jakob gebruikte deze ideeën als basis voor een voor Nederlandse 
begrippen revolutionaire sociale ziektekostenverzekering. Vrijwel iedere 
Nederlander zou recht krijgen op een ziekenfondsverzekering die door één 
staatsziekenfonds zou worden uitgevoerd. Een dergelijke radicale breuk met 
de private traditie in het Nederlandse gezondheidszorgbestel en de ach-
terliggende breed gedragen verzekeringslogica stuitte onder Nederlandse 
ambtenaren op veel weerstand. Maar ook binnen de Duitse gelederen was 
er oppositie tegen Jakobs plannen. Uiteindelijk werd Jakob door Robert Ley 
ter verantwoording roepen: de leidende rol van het Reich kwam door Jakobs 
voortvarende politiek in gevaar. Nederland mocht onder geen beding betere 
sociale voorzieningen krijgen dan Duitsland.

Het alternatief was een Bismarckiaans getinte raamwet: het Zieken-
fondsenbesluit. Dat was als compromis weliswaar voor iedereen acceptabel, 
maar het was gezien de ontwikkeling in het denken over sociale zekerheid, 
ook een ietwat ‘verouderd’ model. Een Bismarckiaanse werknemersver-
zekering was bovendien niet bijzonder geschikt voor het garanderen van 
algemene toegankelijkheid of het realiseren van centrale overheidssturing. 
Het Ziekenfondsenbesluit werd uiteindelijk een mengvorm van verzor-
gings- en verzekeringsideeën. De reikwijdte van de verplichte verzekering 
was in Nederland – door de koppeling met de Ziektewet – in vergelijking 
met Duitsland niet zo groot: nog geen 40 procent van de bevolking was 
verplicht verzekerd. Hierdoor bleef het grootste deel van de bevolking 
afhankelijk van private verzekeringsarrangementen, zoals de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekering. Het 
Ziekenfondsenbesluit had dus niet de door Jakob gewenste door de staat 
gecontroleerde sociale ziektekostenverzekering in het leven geroepen, 
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maar een wat vreemde publiek-private hybride. Voor het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf waren de gevolgen van de invoering van 
het Ziekenfondsenbesluit echter dramatisch. Zij verloren bijna de helft van 
hun verzekerden.

Jakob beet zich – bijna letterlijk – stuk op de private traditie in het Ne-
derlandse zorgverzekeringsbestel. Die conventie werd niet alleen gedragen 
door medici, ziekenfondsen, verenigingen en verzekeraars, maar ook door 
de Nederlandse ambtenaren. Na het gedwongen vertrek van Jakob kwam er 
dan ook direct een proces van restauratie op gang. Er werd tevergeefs gepro-
beerd om voor de ‘obsoleet’ geworden ziekenhuisverplegingsverenigingen 
ruimte te scheppen in het nieuwe systeem. Daarnaast bestond er in de vorm 
van de Raad van Bijstand genoeg ruimte om, in weerwil van de door Jakob 
gewenste centrale leiding, alle belanghebbenden bij de totstandkoming 
van de nieuwe regeling te betrekken. 

Alleen particuliere ziektekostenverzekeraars werden niet bij de be-
sluitvorming betrokken. Het winstoogmerk van verzekeraars bleef ook 
tijdens de bezetting een heikel punt. Het is treffend hoe weinig rekening 
er – (on)bewust – door het Ministerie van Sociale Zaken werd gehouden 
met de belangen van particuliere ziektekostenverzekeraars. De kring 
van verzekerden van de verplichte ziekenfondsverzekering werd gestaag 
uitgebreid. Ziekenfondsen werd, ondanks het feit dat er enkele juridische 
haken en ogen aan zaten, geen strobreed in de weg gelegd bij het lance-
ren van hun eigen aanvullende verzekeringen; een product waarop ook 
particuliere verzekeraars hun hoop hadden gevestigd. In hun streven 
naar herstel van hun autonomie, konden ziekenfondsen rekenen op de 
steun van Cornelis van den Berg. Hij was niet alleen de Directeur-generaal 
voor de Volksgezondheid, maar tegelijkertijd ook Commissaris voor de 
Ziekenfondsen. Ook het Directoraat-generaal voor de Prijzen was op de 
hand van het ziekenfondswezen. De afdeling stelde de maximumpremie 
voor de aanvullende verzekering zo laag, dat er van eerlijke concurrentie 
geen sprake kon zijn. 

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf had ook bondgenoten. 
Zowel Gerhard Ady, de Duitse zaakgelastigde voor verzekeringszaken, 
en Meinoud Rost van Tonningen, Secretaris-generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken, maakten zich sterk voor een strikte scheiding tus-
sen sociale en private verzekering van zorg. Maar ook Ady vond dat het 
ziektekostenverzekeringsbedrijf moest veranderen. Overheidstoezicht zou 
volgens hem zorgen voor socialere verzekeringsvoorwaarden. Dit initiatief 
strandde met Ady’s gedwongen vertrek naar het front. Het was uiteindelijk 
de Gemachtigde voor de Prijzen die het toezicht naar zich toetrok. 
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Verzekeraars leken na 1941 de slag te verliezen. Dat het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf desondanks weer opkrabbelde, werd 
grotendeels veroorzaakt door de doorzettende verarming van de bevolking. 
Hierdoor steeg de vraag naar ziektekostenverzekeringen onder groepen die 
voorheen geen verzekering nodig hadden gehad: de midden- en hogere mid-
deninkomens. Dit zorgde – tot grote verrassing van verzekeraars zelf – voor 
een snel herstel van hun ziektekostenverzekeringsportefeuilles.

De Duitse bezetting had ervoor gezorgd dat Nederland veel sneller een 
sociale ziektekostenverzekering had gekregen dan velen hadden gedacht. 
Bovendien had de staat zich, ondanks het feit dat het private karakter 
van het Nederlandse zorgverzekeringsbestel grotendeels behouden bleef, 
dankzij de Duitse bezetter def initief in het systeem genesteld. Maar de 
overheid was niet oppermachtig en wilde dat – als het aan de Nederlandse 
ambtenaren lag – ook niet zijn. De gedachte dat de verzekering van zorg 
geen staatstaak was, kon nog op brede steun rekenen op het Ministerie van 
Sociale Zaken. Het was echter nog maar de vraag of de Nederlandse regering 
in Londen daar ook zo over dacht. Particuliere ziektekostenverzekeraars 
waren in ieder geval ook na de bevrijding nog niet veilig.
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3.  Het toegankelijkheidsideaal en de 
expansie van de verzorgingsstaat,  
1946-1968

Met de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 was er veel eerder 
dan menigeen had verwacht in Nederland een wettelijk gereguleerde soci-
ale ziektekostenverzekering ingevoerd. De Duitse bezetter was echter niet 
bij machte gebleken om de private verzekeringstraditie geheel aan de kant 
te schuiven. Typerend voor deze publiek-private vervlechting was de twee-
slachtige positie die ziekenfondsen hadden gekregen. Enerzijds waren zij 
dragers van de verplichte ziekenfondsverzekering en als zodanig onderwor-
pen aan de staat. Anderzijds hadden ze juist met steun van de ambtenaren 
van Sociale Zaken via de vrijwillige ziekenfondsverzekering en de aanvul-
lende verzekering een zekere mate van autonomie weten te behouden. Voor 
particuliere ziektekostenverzekeraars pakte de afkondiging van het Zieken-
fondsenbesluit aanvankelijk veel slechter uit. Dat ze zich desondanks wisten 
te handhaven, kwam grotendeels door het feit dat ze een nieuwe doelgroep, 
de midden- en hogere middeninkomens, aan zich hadden weten te binden.

Dit succes deed het zelfvertrouwen van ziektekostenverzekeraars goed. 
De toekomst zag er rooskleurig uit. ‘Waarschijnlijk is voor de ziektekos-
tenverzekering een groote taak in de toekomst weggelegd (…) zelfs bij een 
uitbreiding van de verplichte sociale verzekering blijven de kansen voor de 
particuliere ziektekostenverzekering gunstig (…) mits zij beseffen op welke 
plaats in de samenleving en voor welke categorieën van de bevolking zij 
een recht van bestaan, ja zelfs een plicht van bestaan hebben’, aldus Hans 
Cramer, directeur van ziektekostenverzekeraar VZVZ.1

Er waren wel enkele voorwaarden verbonden aan deze gouden toekomst, 
zoals al uit Cramers woorden bleek. Ziektekostenverzekeraars moesten niet 
vergeten dat ze een maatschappelijke taak hadden; een taak waaraan zeer 
specif ieke maatschappelijke eisen werden gesteld. Die eisen waren aan het 
veranderen. Met de politieke en maatschappelijke acceptatie van het ideaal 
van de verzorgingsstaat, kregen ook principes als algemene toegankelijk-
heid, volledige risico-overdracht en risicosolidariteit een nieuwe impuls. Het 
was nog niet duidelijk hoe het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
op deze ontwikkeling zou reageren.

1 H.S. Cramer, ‘De toekomstige ontwikkeling van de ziektekosten-verzekering’, VVP 3 (1945) 169.
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Die vraag staat in dit hoofdstuk centraal. Na een kort overzicht van 
enkele structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, zal in de 
achtereenvolgende paragrafen worden stilgestaan bij de botsing tussen 
het beleid van ziektekostenverzekeraars en de nieuwe verzorgingsmoraal 
en het daaropvolgende proces van assimilatie, incorporatie en acceptatie.

3.1 Structurele ontwikkelingen in verzekering van zorg, 1945-1968
Er was voor ziektekostenverzekeraars na de bezetting genoeg reden tot op-
timisme. Het aantal particulier verzekerden was groter dan ooit. Volgens de 
gegevens van de Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf waren in 1946 
ongeveer 885.000 mensen verzekerd bij een commerciële ziektekostenver-
zekeraar. Hiermee was de branche – ondanks het Ziekenfondsenbesluit en 
de daaruit voortvloeiende maatregelen – ten opzichte van 1940 licht ge-
groeid. Ook de onderlinge ziektekostenverzekeraars hadden zich weten te 
handhaven; al is niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen zij onder 
hun hoede hadden. Het is gezien de latere ontwikkeling van deze groep 
aannemelijk dat hun aandeel in 1946 rond de 150.000 tot 200.000 verzeker-
den zal hebben gelegen. Ongeveer 400.000 mensen hadden zich verzekerd 
bij één van de nog bestaande ziekenhuisverplegingsverenigingen.2 Met 
enige voorzichtigheid zou gesteld kunnen worden dat in 1946 ongeveer 15 
procent van de bevolking particulier verzekerd was. Hiermee was het Ne-
derlandse ziektekostenverzekeringsbedrijf voor het eerst in de geschiede-
nis in relatief opzicht groter dan zijn Duitse tegenhanger. Dit zou de hele 
twintigste eeuw zo blijven.3

Daarnaast was er nog voldoende groeipotentieel aanwezig. Lang niet 
iedere Nederlander kon immers bij een ziekenfonds terecht. In 1946 was 66,3 
procent van de Nederlandse bevolking ziekenfondsverzekerd. Het meren-
deel hiervan – 40,5 procent van de bevolking – was verplicht verzekerd. De 
rest – 25,8 procent van de bevolking – had zich op vrijwillige basis bij een 
ziekenfonds aangesloten.4 Deze laatste groep kon door verzekeraars even-
tueel worden bewerkt voor de overstap naar een particuliere verzekering. 
Dit lag echter niet voor de hand. De vrijwillige ziekenfondsverzekering was 
niet alleen goedkoper, maar had – zeker nadat het verstrekkingenpakket 
van deze verzekering in 1947 wettelijk gelijkgeschakeld werd met het pakket 

2 VvV, Studiecommissie, s0/924, Nota voor hearing herziening sociale ziektekostenverzekeringen, d.d. 21 oktober 

1947; HiZ, FVZ, 17, Beschrijvingsbrief met diverse verslagen over het 22e verenigingsjaar, 1949.

3 J. Frerich en M. Frey, Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland III (München en Wenen 1993) 72.

4 Ziekenfondsraad, Kort overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering (Amsterdam 

1960). 
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van de verplichte ziekenfondsverzekering – ook een uitgebreidere dekking 
en betere voorwaarden dan de meeste particuliere polissen.5 

Er zat voor particuliere ziektekostenverzekeraars meer muziek in de 
vijftien à twintig procent van de bevolking zonder enige vorm van ziek-
tekostenverzekering. Dit hoge aantal onverzekerden was in vergelijking 
met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk enorm, maar viel in vergelijking 
met België (ca. 30 procent), Canada (ca. 60 à 70 procent) en de Verenigde 
Staten (ca. 60 procent) erg mee.6 Bovendien lieten ziektekostenverzekeraars 
deze kans niet liggen. Tussen 1950 en 1968 groeide het aantal particulier 
verzekerden fors (Tabel 3.1). In 1954 schatte Kunneman het aantal mensen 
zonder ziektekostenverzekering nog op ongeveer zeven procent van de 
Nederlandse bevolking.7 

Tussen 1945 en 1968 ontwikkelde de particuliere ziektekostenverzekering 
zich van een marginaal verzekeringsproduct met een minimale impact op 
de gezondheidszorg tot één van de pijlers van het schadeverzekerings-
bedrijf en een belangrijke f inancieringsbron voor medische zorg. In 1953 
lag het aandeel van de particuliere ziektekostenverzekering in de totale 
premieomzet van het schadeverzekeringsbedrijf nog op 9,7 procent. In 
1968 was dit gestegen tot 31,2 procent. Het aandeel van de particuliere 
ziektekostenverzekering in de totale uitgaven aan gezondheidszorg groeide 
tussen 1953 en 1968 van 3,2 naar 12,1 procent (Tabel 3.2). 

Met deze indrukwekkende expansie lijkt het alsof de hierboven aan-
gehaalde verwachting van Cramer over de f lorissante toekomst van het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf uitkwam. Niets was minder 
waar. Achter de groei van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
ging een ingrijpende verandering van de onderlinge machtsverhoudingen 
schuil die voor Cramers bedrijfstak, de commerciële ziektekostenverzeke-
ring, erg ongunstig uitpakte. Er was eigenlijk maar één groep die tot aan 
1960 zijn marktaandeel wist uit te breiden; en dat waren niet de commerciële 
ziektekostenverzekeraars, noch de onderlinges, noch de ziekenhuisverple-
gingsverenigingen, maar een nieuwe groep verzekeraars: de zogenaamde 
bovenbouwers.

De bovenbouwers – waarbij later nog uitgebreid zal worden stilgestaan 
– waren nauw aan het ziekenfonds gelieerde particuliere ziektekostenver-
zekeringsinstellingen met een frisse kijk op de ziektekostenverzekering en 
opvallend veel strijdlust. De eerste bovenbouwer, Stichting Vezeno, werd 

5 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 507-511.

6 Hacker, The divided welfare state, 212-219;

7 Kunneman, Bereid en in staat. Volksgezondheid en verzekeringsbedrijf (Den Haag 1954) Bijlage I.
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in 1947 opgericht door het Zaanse Maatschappijfonds AAZZ. Binnen twee 
jaar werden ook in de meeste andere delen van Nederland bovenbouwers 
opgericht met prozaïsche namen als: Vereniging voor Gezondheidszorg 
‘Centrum van Nederland’ (VGCN), Vereniging voor Gezondheidszorg 
Noord-Nederland (VGNN), Stichting Noord-Holland-Noord, Stichting Oost-
Nederland en Stichting Het Zilveren Kruis. Tussen 1947 en 1968 waren er 
zo’n vijftien bovenbouwverzekeraars actief. Voor de bovenbouwer stonden 
het afwijzen van het winstoogmerk en het doorvoeren van verzorgingsbe-
ginselen als non-selectieve acceptatie en risicosolidariteit centraal. Samen 
beheersten ze in 1959 ongeveer 40 procent van de markt voor particuliere 
ziektekostenverzekeringen.8

Tabel 3.1: Verdeling van de bevolking over verschillende 
ziektekostenverzekeringsarrangementen, 1950-1968*

  1950 1968

Aantal % Aantal %

Verplichte ziekenfondsverzekering * 4.770.000 47,6 6.344.000 50,1

Vrijwillige ziekenfondsverzekering 2.454.000 24,5 1.595.000 12,6

Bejaardenverzekering ** - - 723.000 5,7

Totaal ziekenfondsverzekerden 7.224.000 72 8.662.000 68,4
         

Commerciële ziektekostenverzekering 1.100.000 11 1.100.000 8,7

Onderlinge ziektekostenverzekering 250.000 2,5 425.000 3,4

Ziekenhuisverplegingsverenigingen 400.000 4 375.000 3

Bovenbouwverzekering 150.000 1,5 1.250.000 9,9

Gemeentelijke regelingen*** 200.000 2 - -

Totaal particulier verzekerden 2.100.000 20,9 3.150.000 24,9
         
IZA/IZR/DGVP **** - - 521.000 4,1
         
Onverzekerd 703.000 7 328.000 2,6

Totale bevolking 10.027.000 100 12.661.000 100

* Ziekenfondsraad, Kort overzicht, Tabel 1; Ziekenfondsraad, Advies betreffende de premie voor de 
verplichte ziekenfondsverzekering in 1969 (Amsterdam 1968) 12; Kunneman, Bereid en in staat. Bijlage 1; 
Schut, Competition, 139; VvV, NVOZ, s19/Z.1149, Memo Zeven aan leden NVOZ, d.d. maart 1968.

** incl. Verzekerden Politieziekenfonds en Staatsmijnen. ** ingesteld in 1957

*** Gemeentelijke ziekenhuiskostenverzekeringen. **** opgericht na 1950

8 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 516-518.
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Deze spectaculaire groei ging vooral ten koste van commerciële ziekte-
kostenverzekeraars. Hun marktaandeel daalde van 57 procent in 1950 naar 
35 procent in 1959 (Tabel 3.3). Opvallend genoeg, viel deze daling van het 
marktaandeel samen met een groei van het aantal in de ziektekostenver-
zekering actieve schadeverzekeraars. Tussen 1945 en 1959 waren er circa 91 
commerciële ziektekostenverzekeraars actief; vijfentwintig meer dan de 
periode daarvoor. Dit waren over het algemeen geen gespecialiseerde ver-
zekeraars, maar middelgrote tot grote variaverzekeraars als de Algemeene 
Friesche, de Zwolsche Algemeene, Nieuw Rotterdam en de Rotterdamsche 
Verzekering Sociëteiten (RVS). Dertien commerciële verzekeraars verlieten 
tussen 1945 en 1959 de markt: acht door faillissement of liquidatie van de 
ziektekostenportefeuille en vijf door overname of fusie. In de periode 
1960-1969 nam het aantal commerciële ziektekostenverzekeraars toe tot 
ongeveer 100. Acht verzekeraars verlieten de markt door faillissement of 
liquidatie van de portefeuille. Zeventien maatschappijen fuseerden of 
werden overgenomen.9

Het marktaandeel van de onderlinge ziektekostenverzekeraars hal-
veerde. Ook bij deze groep ging de daling gepaard met een stijging van het 
aantal actieve maatschappijen. In de periode 1945-1959 waren er rond de 40 
onderlinges actief op de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen. 

Tabel 3.2: Kerncijfers betreffende de particuliere ziektekostenverzekering, 
schadeverzekering en totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland, 1953-1968*

  netto 
premieinko-

men part. 
zkv. (in milj. 

guldens)

netto pre-
mieinkomen 
schadeverz. 

(in milj. 
guldens)

aandeel 
part. zkv. in 
de schade-

verz. (%)

uitgaven 
aan gezond-

heidszorg 
(in milj. 

guldens)

aandeel 
part. zkv. in 

uitgaven ge-
zondheids-
zorg (in %)

aandeel 
uitgaven 
gezond-

heidszorg in 
BNP (in %)

1953 25 258 9,7 770 3,2 3,2

1958 92 470 19,6 1358 6,8 3,8

1963 200 933 21,4 2232 9 4,3

1968 580 1858 31,2 4809 12,1 5,3

* Tabel overgenomen uit: Schut, Competition, 142.

Dit waren er vijftien meer dan de voorgaande periode. Onder deze nieuw-
komers bevonden zich veel agrarische verzekeraars, zoals FBTO, De Twaalf 
Gewesten en de verzekeringsinstellingen verbonden aan de diverse (con-
fessionele) boerenorganisaties als het NCB en de LLTB. Zij richtten zich in 

9 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006.
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eerste instantie op het verzekeren van boeren en hun gezinnen. In deze 
periode verlieten acht onderlinges als gevolg van faillissement of liquidatie 
de markt. In de periode 1960-1969 nam het aantal onderlinge ziektekosten-
verzekeraars af tot 37. Er verdwenen vijf onderlinges door overnames en 
fusies. Eén maatschappij ging failliet.10

 Met de ziekenhuisverplegingsverenigingen ging het na de oorlog snel 
bergafwaarts. In 1945 lag het aantal verenigingen nog op 110. In 1968 waren er 
hiervan nog maar twintig over. Naast de landelijk werkende verenigingen als 
ONVZ en het Nezifo, wisten alleen verenigingen met een sterke lokale bin-
ding en redelijke portefeuilleomvang, zoals DEL Ouderkerk, de Vereniging 
voor Noord- en Zuid-Beveland, de Vereniging voor ziekenhuisverpleging op 
Walcheren en De Verpleging uit Katwijk, hun positie te behouden. In de 
Noordelijke provincies, de bakermat van het ziekenhuisverplegingsvereni-
gingswezen, hielden vrijwel alle verenigingen op te bestaan.11

Binnen tien jaar tijd waren de verhoudingen in het particuliere ziekte-
kostenverzekeringsbedrijf compleet veranderd. In 1959 was de bovenbouw 
de onbetwiste marktleider in de particuliere ziektekostenverzekering. 
Bovenbouwers bleken beter in staat dan commerciële verzekeraars om de 
nieuwe verzorgingsmoraal te vertalen naar een sociaal acceptatiebeleid en 
aantrekkelijke verzekeringsproducten. Pas aan het einde van de jaren vijftig 
maakten commerciële verzekeraars de draai naar de verzorgingslogica. Dit 
legde de branche geen windeieren: het marktaandeel begon na 1960 weer te 
groeien (Tabel 3.3). De weg hier naartoe was echter moeizaam.

Tabel 3.3: Verdeling van marktaandelen binnen de particuliere ziektekostenverzekering in 
Nederland als percentages van het totale premievolume, 1950-1970*

  1950 1955 1959 1960 1965 1970

Commerciële ziektekostenverzekering 57 43 35 42 40 36

Onderlinge ziektekostenverzekering 12 7 7 8 10 13

Ziekenhuisverplegingsverenigingen 23 22 18 18 14 12

Bovenbouwverzekering 8 28 40 32 36 39

Totaal 100 100 100 100 100 100

* Overgenomen uit: Schut, Competition, 139.

10 Ibidem.

11 HiZ, FVZ, 24, Beschrijvingsbrief met diverse verslagen over het 23e verenigingsjaar, 1950. Vgl.: Companje, Conver-

gerende Belangen, 174-176.
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3.2  De botsing tussen het verzekeringsbeginsel en het 
verzorgingsideaal, 1945-1949

Een Nederlandse Sonderweg: risico’s, solidariteit en de techniek van 
verzekeren
Zoals in het vorige hoofdstuk al aan bod is gekomen, had het Ziekenfond-
senbesluit gezorgd voor een wettelijk geborgde sociale ziektekostenver-
zekering die grotendeels gebaseerd was op de beginselen van de verzor-
gingslogica: een wettelijk vastgelegde verzekeringsplicht, verstrekkingen in 
natura, inkomensafhankelijke premies, brede risicosolidariteit en een grote 
overheidsinvloed. Toch bleef er, in de vorm van de particuliere ziektekos-
tenverzekering, aanvullende ziekenfondsverzekering en aanvankelijk ook – 
zij het in mindere mate – de vrijwillige ziekenfondsverzekering, een niche 
bestaan waarin verzekeringsbeginselen als private uitvoering, restitutie, 
kanssolidariteit en de daarbij behorende risicoselectie dominant waren. 

Ondanks het aandringen van het Directoraat-generaal voor de Prijzen, 
bleven particuliere ziektekostenverzekeraars na de oorlog vasthouden 
aan beproefde methodes als risicoselectie, tussentijdse opzeggingen en 
uitsluitingen. Verzekeraars waren er rotsvast van overtuigd dat de ziek-
tekostenverzekering niet zonder deze instrumenten kon functioneren.12 
Feitelijk was het technisch instrumentarium van ziektekostenverzekeraars 
in 1946 niet veel anders dan in 1936 of 1926. Ziektekostenverzekeraars deden 
weinig tot geen moeite om via het verzamelen van statistische gegevens 
beter inzicht te krijgen in de verscheidenheid en ontwikkeling van risico-
beïnvloedende factoren. Voorstellen om net als in Duitsland op centraal 
niveau gegevens te aggregeren en bewerken, werden consequent afgewezen. 
Het was duur, arbeidsintensief en het zou concurrenten inzicht geven in 
gevoelige bedrijfsgegevens.13

Door het gebrek aan samenwerking, stond de ontwikkeling van de 
actuariële kennis en technieken voor de verzekering van ziektekosten in 
Nederland, in vergelijking met Duitsland en de Verenigde Staten, vrijwel 
stil. Er werd door Nederlandse ziektekostenverzekeraars weinig tot geen 
onderscheid gemaakt in risico’s. Er werd weliswaar gelet op de leeftijd, 
de sekse en de gezondheidstoestand van de verzekerde, maar alleen bij 

12 NA, Prijzen, 234, Brief Ondervakgroep Ziektekostenverzekering, d.d. 27 oktober 1943; VvV, Studiecommissie, 

s.0/924, Verslag vergadering cie-Verzekeringswezen van het Centrum voor Staatkundige Vorming, d.d. 19 september 

1947.

13 VvV, Archief van de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars (verder NVOZ), s19/Z.416, 

Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 19 november en 12 december 1951; Vgl.: Böhle, Private Krankenversicherung, 

127-133; Wagner-Braun, Zur bedeutung, 157-164.
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aanvang van de verzekering. Daarna speelde deze factoren eigenlijk geen 
rol meer. De ontwikkeling van het ziekterisico binnen de portefeuille werd 
nauwelijks gevolgd. Er werd alleen ingegrepen als er ineens grote bedragen 
werden geclaimd. Voor veel verzekeraars was de populatie particulier 
verzekerden dan ook een redelijk amorfe groep die zich hoofdzakelijk van 
andere groepen onderscheidde door de hoogte van het inkomen. Iemand 
van vijftig werd, mits gezond, met net zoveel enthousiasme verzekerd als 
iemand van vijfentwintig. Deze visie op verzekeren werd door de opkomst 
van de verzorgingslogica – die uitging van het recht van iedereen op een 
toegankelijke, betaalbare en alles dekkende verzekering – enkel versterkt.

In Duitsland lag dit anders. Daar waren verzekeringswiskundigen in de 
jaren dertig op basis van de centraal verzamelde informatie tot een veel 
verfijnder begrip van het ziektekostenrisico gekomen. Zo was de relatie die 
er in 1935 was gelegd tussen oplopende leeftijd en oplopende ziektekosten 
voor Duitse ziektekostenverzekeraars een bron van heftige debatten. In feite 
was iedereen van middelbare en oudere leeftijd een slecht risico. Hoe kon dit 
het beste worden ondervangen?14 Volgens de Duitse actuaris Adolf Tosberg 
lag de oplossing in reservevorming. Hiervoor moesten verzekeraars hun 
verzekeringstechniek wel radicaal veranderen. De ziektekostenverzekering 
zou dan niet langer, zoals alle schadeverzekeringen, via een omslagstelsel 
moeten worden gef inancierd, maar net zoals de levensverzekering, via 
kapitaaldekking. Dit hield in dat bij aanvang van de verzekering een deel 
van de premie zou worden gereserveerd voor het opbouwen van individuele 
Deckungsrücklagen (dekkingsreserves). Vanuit die reserves kon de hogere 
schadelast van ouder wordende verzekerden zonder exorbitante premie-
stijgingen worden gef inancierd.15

De overstap naar kapitaaldekking betekende dus dat het ziektekosten-
risico werd geïndividualiseerd. Van solidariteit tussen goede en minder 
goede risico’s was binnen een dergelijk systeem nauwelijks sprake, want 
iedereen betaalde in principe premie voor zijn eigen ‘oude dag’. Om de 
premie kostendekkend te laten zijn, was het noodzakelijk om alle bekende 
risicobeïnvloedende factoren op voorhand te verrekenen. Voor bejaarden, 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd en chronisch zieken, zoals diabetici, zou 
dit leiden tot (extreem) hoge premies. Het systeem bood echter de beste 
garanties voor een duurzame f inanciering van de ziektekostenverzekering. 

14 F. Rusam, ‘Die Bestandverslechterung in der Privaten Krankenversicherung’, Neumanns Zeitschrift für Versiche-

rungswesen 58 (1935) 421-423; R. Stuhlmann. ‘Ein Beitragzur Prämien- und Reservenberechnung in der privaten Kran-

kenversicherung’, Neumanns Zeitschrift für Versicherungswesen 60 (1937) 1179-1180.

15 A. Tosberg, ‘Grundlagen und Aufbau der privaten Krankenversicherung’, Berichte des Zwölften Internationalen 

Kongresses der Versicherungsmathematiker, Lüzern 1940, Vol. IV (Zürich 1941) 175-190. 
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De Duitse overheid stelde kapitaaldekking in 1949 dan ook verplicht; met de 
wetenschap dat het grootste deel van de bevolking – ongeveer 90 procent 
– door de hoge loongrens toch terecht zou komen bij de sociale ziektekos-
tenverzekering, waar dergelijke bepalingen niet golden.16 In de jaren vijftig 
verruilden ook in de Verenigde Staten steeds meer ziektekostenverzekeraars 
het omslagstelsel voor kapitaaldekking; dit overigens zonder dat er een 
vangnet voor ouderen en slechte risico’s voorhanden was.17

Nederlandse ziektekostenverzekeraars handhaafden vrij eensgezind 
het omslagstelsel. Dit had weinig met een eventuele onbekendheid met het 
systeem van kapitaaldekking te maken. Een van de voormannen van het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, Henk Kunneman, besprak 
in 1950 de theorie van Tosberg uitvoerig in zijn dissertatie.18 Toch werd er 
weinig met deze inzichten gedaan. De relatie tussen leeftijd en ziektekosten 
werd, zoals hierboven al is aangestipt, door Nederlandse verzekeraars wel 
onderkend maar niet bijzonder gevaarlijk geacht.19 Anders dan hun Duitse 
collega’s was er gezien het aantal mensen zonder ziektekostenverzekering 
voor Nederlandse ziektekostenverzekeraars voldoende groeipotentieel. 
Hierdoor leek de toestroom van goede risico’s, die nodig waren voor een 
evenwichtige risicospreiding in de portefeuille, voorlopig gegarandeerd. 
Door selectie en tussentijdse opzegging konden mensen die in de ogen 
van een verzekeraar een te groot beroep deden op het solidariteitssysteem 
alsnog uit de portefeuille worden verwijderd.

Bovendien was de omschakeling naar een kapitaaldekkingssysteem 
niet zonder gevaren. ‘Wanneer vanaf den beginnen de premie niet over-
eenkomstig genoemde richtlijnen is berekend, zal de mogelijkheid bestaan, 
dat in een gehele portefeuille zeer sterke negatieve Deckungsrücklagen 
optreden die ieder jaar erger worden en tenslotte catastrophale vormen 
zullen gaan aannemen, als er geen voldoende toevloed van jonge mensen 
meer mocht komen, die met hun sterke positieve Deckungsrücklagen het 
evenwicht weer enigszins herstellen’, waarschuwde Kunneman.20 Volgens 
hem paste het systeem van omslagf inanciering beter bij de Nederlandse 
situatie. Schadeverzekeraars werkten voor vrijwel al hun producten met 
dit systeem. Het was niet interessant om voor één product – dat bovendien 

16 G.W. de Wit, ‘Ziektekostenverzekering: de technische grondslagen van de Nederlandse ziektekostenverzekering’, 

Het Verzekerings Archief 46 (1969) 141-154, aldaar 149-150; Companje e.a., Two centuries, 198-207.

17 Hacker, The divided welfare state, 244-245.

18 Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 80-90.

19 Algemene Verzekering Sociëteit, Inleiding tot een wetenschappelijke premieberekening voor verzekering tegen kos-

ten voortvloeiende uit ziekenhuisopneming (Den Haag 1948).

20 Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 87.
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vooral een marketingfunctie had – een totaal nieuwe verzekeringstechniek 
in huis te halen. 

Het omslagstelsel was bovendien veel socialer. Dat had de Duitse actuaris 
Friedrich Rusam, één van Tosbergs critici, in de jaren dertig al gesteld. 
Uitgebreide reservevorming was in zijn ogen niet nodig, zolang er gebruik 
werd gemaakt van een verantwoorde Wagnisverschiebung (risicoverschui-
ving). Dit hield in dat de premie gebaseerd moest zijn op het gemiddelde 
risico van de hele portefeuille: een zogenaamde doorsneepremie. Op die 
manier werden de individuele risico’s uitgesmeerd over alle verzekerden. 
Dit voorkwam sociaal onwenselijk hoge premies voor mensen met een 
verhoogd risico en maakte de verzekering voor hen toegankelijker.21 De 
verzekeraar moest dan wel zorg dragen dat de instroom van slechte risico’s 
niet te groot werd. De risicopool moest immers evenwichtig blijven, anders 
zou de premie alsnog moeten stijgen. Risicoselectie was binnen deze visie 
op verzekeren niet alleen een uiting van goed verzekeraarschap, maar ook 
een teken van sociale verantwoordelijkheid.

Vrijwaring van armoede en gebrek: de ideologie van de verzorgingsstaat22 
Nederlandse ziektekostenverzekeraars lieten alles bij het oude. Door de 
handhaving van de omslagfinanciering en het enorme groeipotentieel kon-
den ze immers een socialer product op de markt brengen dan hun Duitse 
collega’s. Tot hun eigen verbazing, bleken verzekeraars hiermee helemaal 
niet te voldoen aan de maatschappelijke en politieke verwachtingen. Tij-
dens de Duitse bezetting waren er in Londen namelijk nieuwe ideeën ont-
wikkeld over de inrichting van sociale zekerheid: die moest voortaan voor 
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht het persoonlijk ingebrachte risico. 
Weliswaar kon dit alleen worden gerealiseerd door omslagfinanciering, 
maar in plaats van een omslag op beperkte schaal – zoals bij een verze-
keraar – pleitten de bedenkers van dit nieuwe systeem ervoor om de hele 
gemeenschap in te schakelen als risicodrager. Dit betekende dat de staat 
een centrale rol moest krijgen. 

Om deze omslag goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Net 
als de Nazi’s, hadden ook de Geallieerden ideeën over de manier waarop de 
naoorlogse samenleving moest worden ingericht. De kern van deze visie 
werd gevormd door het streven naar de uitbanning van angst, armoede en 
gebrek, die in de ogen van velen de voedingsbodem waren geweest voor 

21 Rusam, ‘Grundzüge der Mathematik der privaten Krankheitskostenversicherung’, Berichte des Zwölften Internati-

onalen Kongresses, 147-174.

22 Dit gedeelte is in aangepaste versie eerder gepubliceerd: Vonk, ‘Een taak voor de staat?’.
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het succes van totalitaire regimes. Sociale zekerheid was dus niet, zoals in 
Nazi-Duitsland, gestoeld op het concept van de wederzijdse dienstbaarheid 
tussen staat en burger in een raciaal gedef inieerde volksgemeenschap, 
maar op de notie dat iedere mens, ongeacht religieuze, politieke, etnische 
of economische achtergrond, enkele onvervreemdbare universele rechten 
had. Het was de taak van de overheid om deze rechten voor iedereen te ga-
randeren. Deze stelling werd in het voorjaar van 1941 door de Amerikaanse 
president Franklin D. Roosevelt in zijn State of the Union gepresenteerd en 
vormde enige maanden later de kern van het beroemde Atlantic Charter.23 

Bij de uitwerking van deze idealen functioneerde het vrije Groot-
Brittannië als een soort laboratorium. De Britse regering verzorgde de aftrap 
door een commissie in te stellen onder leiding van de Engelse econoom 
William Beveridge. Deze commissie kreeg de opdracht om voor het Verenigd 
Koninkrijk een systeem van sociale zekerheidsregelingen te ontwerpen 
dat aansloot bij de ideeën van het Atlantic Charter. Het eindrapport, Social 
Insurance and allied services, sloeg in als een bom. De in Londen verblijvende 
Europese regeringen in ballingschap waren stuk voor stuk diep onder de 
indruk.24 Rond het Beveridge-rapport hing een aura van hoop, vernieuwing 
en moderniteit. Het had iets magisch: ‘of all the welfare state programs 
and platforms that were to follow, none was to match its influence or the 
electricity of its reception’.25 

De ideeën van Beveridge stonden in scherp contrast met het conservatief-
liberale gedachtegoed over sociale zekerheid dat in het vooroorlogse Europa 
dominant was geweest. ‘Beveridge’ had als systeem – wrang genoeg – meer 
raakvlakken met de sociale zekerheidsregelingen van de Sovjet-Unie en 
Nazi-Duitsland.26 Volgens Beveridge moest sociale bescherming niet langer 
beperkt blijven tot de armen, maar openstaan voor iedereen. Hierdoor ver-
schoof de focus van het sociale zekerheidssysteem van een verzekeringsar-
rangement naar een verzorgingsarrangement. Daar hoorde ook een nieuwe 
logica bij: een verzorgingslogica. Die logica was onder andere gebaseerd op 
de opvatting dat in plaats van iemands sociaaleconomische positie, iemands 
burgerschap bepalend moest zijn voor toegang tot sociale zekerheid. De hele 
bevolking moest recht krijgen op sociale ondersteuning voor alle risico’s 

23 S. Rosenman, (ed.), The call to battle stations, 1941. Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt (Deel 10; 

New York 1969) 314.

24 Hu en Manning, ‘The global social insurance movement’, 141-142. Vgl.: G. Vanthemsche, ‘De sociale bescherming 

voor en na het Sociaal Pact’, in: D. Luyten en Vanthemsche (eds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en 

gevolgen (Brussel 1995) 17-38, aldaar 26-29. 

25 D. Rodgers, Atlantic crossings: social politics in a progressive age (Cambridge 1998) 489.

26 Hu en Manning, ‘The global social insurance movement’, 137-141.
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van het leven, van de wieg tot het graf, verleend en gegarandeerd door 
de staat.27 Hoewel het plan voortbouwde op veel oudere ideeën, kan het 
plan-Beveridge worden beschouwd als de geboorteakte van de moderne 
verzorgingsstaat. Voortaan zouden risico’s als werkloosheid, arbeidsonge-
schiktheid, ouderdom, invaliditeit, ziekte, zwangerschap, overlijden van de 
mannelijke kostwinner en begrafeniskosten door de staat worden gedekt.28 

Anders dan de bestaande sociale verzekeringen, moest het nieuwe stelsel 
niet door inkomensafhankelijke premies, maar door flat-rate premiums 
worden gef inancierd. Iedere burger onder de 65 jaar met een eigen inko-
men betaalde premie. Die (nominale) premie was voor iedereen gelijk. 
Daartegenover stonden uitkeringen naar behoefte. Voor jongeren bestond 
er kinderbijslag, ouderen kregen recht op pensioen. Iedere burger kreeg toe-
gang tot gezondheidszorg. Om dit te garanderen werd de gezondheidszorg 
genationaliseerd in een National Health Service. De verzekeringen werden 
verplicht opgelegd. Niemand zou zich eraan kunnen onttrekken. Dit bete-
kende ook dat er geen onderscheid meer hoefde te worden gemaakt tussen 
groepen met verschillende risicokenmerken, wat een brede risicosolidariteit 
garandeerde. Jongeren betaalden immers in verhouding tot het ingebrachte 
risico meer dan ouderen, gezonden meer dan zieken, gehuwden meer dan 
alleenstaanden en mannen meer dan vrouwen.29 

Net als veel andere overheden in ballingschap, was ook de Nederlandse 
regering in Londen diep onder de indruk van het Beveridge-rapport. Ze 
benoemde vrijwel direct een commissie onder leiding van de voorzitter van 
de Buitengewone Algemene Rekenkamer (en latere doorbraakpoliticus), 
Aart van Rhijn. Deze commissie moest onderzoeken of voor het naoorlogse 
Nederland een nieuw raamwerk van sociale zekerheidsregelingen kon wor-
den ontworpen, gebaseerd op de nieuwe verzorgingslogica. In haar rapport 
volgden Van Rijn en de zijnen grofweg de lijnen van Beveridge. Er moest 
in Nederland een stelsel van volksverzekeringen worden opgetuigd, dat 
voorzag in de dekking van de risico’s van werkloosheid, ongeval, invaliditeit, 
ouderdom en ziekte en tevens toegang zou geven tot gezondheidszorg. 

27 Companje e.a., Two Centuries, 249.

28 C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat (Leiden en Antwerpen 1991) 3-5; Schuyt en Taverne, 

1950, 287-292.

29 Beveridge, Social insurance and allied services, 6-7, 19; Vgl.: O. van der Does-Oldenbroek en L.P. van der Does (eds.), 

Het Beveridge-plan. Sociale Verzekeringen en daarmede verwante diensten. Problemen der Sociale Zekerheid 3 (Deven-

ter 1946) 136-166.
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Iedere ingezetene van Nederland zou ongeacht de hoogte van zijn inkomen 
in aanmerking komen voor deze voorzieningen.30 

Op een aantal punten week de commissie echter van haar Britse voor-
beeld af. Het stelsel zou niet door eenheidspremies worden gef inancierd, 
maar door een mix van premieafdrachten en belastingenopbrengsten. 
Hierdoor zou er naast risicosolidariteit ook sprake zijn van inkomens-
solidariteit. Bovendien zouden de uitvoerende organen regionaal worden 
georganiseerd. De Sociale Raden, achttien in totaal, zouden op het gebied 
van gezondheidszorgvoorzieningen worden bijgestaan door achttien 
regionale ziekenfondsen.31 

Het rapport-Van Rhijn: eigen verantwoordelijkheid of collectieve plicht?
De publicatie van het rapport-Van Rhijn zorgde in 1945 voor de nodige on-
rust onder verzekeraars. De overheid eiste een breed pakket van pensioen-, 
ongevallen-, uitvaart-, arbeidsongeschiktheid-, inkomens-, ziekte- en ziek-
tekostenverzekeringen voor zichzelf op. Op die manier zou er van de be-
staande markt voor levens- en schadeverzekeringen weinig meer overblij-
ven. In het publieke debat keerde het verzekeringsbedrijf zich met name 
tegen de verstatelijkte uitvoering van de regelingen. Verzekeraars konden 
het beter, sneller en efficiënter.32 Het ging echter niet alleen om de vraag 
wie sociale verzekeringen het beste kon uitvoeren. De kwestie was veel fun-
damenteler: waren verzekeringen tegen de risico’s van het leven primair 
een collectieve verantwoordelijkheid (verzorging) of primair een indivi-
duele verantwoordelijkheid (verzekering)? Het rapport -Van Rhijn gaf een 
heel ander antwoord op die vraag dan de wetsvoorstellen uit de jaren twin-
tig en dertig. Deze tegenstelling zou het politieke debat over de reikwijdte 
van de sociale ziektekostenverzekering de komende decennia grotendeels 
bepalen. 

Het plan-Van Rhijn kreeg van ziektekostenverzekeraars en zieken-
huisverplegingsverenigingen dan gelijk forse kritiek. Door het collectief 
afdekken van risico’s via de staat, ontnam de overheid burgers ook een 
groot deel van hun eigen verantwoordelijkheid, aldus C. Stolk, de voorman 
van de ziekenhuisverplegingsverenigingen. Brede solidariteit was mooi, 

30 A.C.M. Kappelhof, ‘Omdat het historisch gegroeid is. De Londense commissie-Van Rhijn en de ontwikkeling van 

de sociale verzekering in Nederland (1937-1952)’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1:2 (2004) 71-91, 

aldaar 82-83.

31 Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid. Deel III: de organisatie van Geneeskundige voorzieningen en de rehabilita-

tie van gebrekkigen (Den Haag 1945) 139-148.

32 Vereeniging van Raden van Arbeid, Verslag van het derde congres voor sociale verzekering bijeengeroepen door de 

Vereeniging van Raden van Arbeid (Amsterdam 1946) 163-165.
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maar zonder het bewaren van de eigen verantwoordelijkheid van de burger 
was het ook gevaarlijk. Een staat die overal voor zou zorgen, werkte enkel 
vervreemding en misbruik in de hand. Volgens hem was sociale zekerheid 
in de kern iets dat zich afspeelde tussen mensen en niet tussen de staat en 
de burger. Bovendien was de afstand tussen de burger en de staat te groot 
om de maatschappelijke betrokkenheid bij het systeem op de lange termijn 
te garanderen. Bij een lokale uitvoering was de directe betrokkenheid van 
de gemeenschap beter gewaarborgd. Iedereen kon immers meepraten over 
de vraag waar het geld naartoe ging. Dat lokale engagement was in de ogen 
van Stolk essentieel voor het behoud van het maatschappelijke draagvlak 
voor sociale zekerheidsregelingen.33 

Bovendien boden lokale liefdadigheid of onderlinge hulp volgens de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen meer mogelijkheden om in te spelen 
op individuele behoeftes. Vaste verstrekkingen zouden op den duur leiden 
tot ontevredenheid. ‘De plaatselijke vereniging is niet zozeer ontstaan als 
sociale verzekering, maar als sociale hulp; gegroeid uit de charitas-gedachte. 
Sociale zorg met barmhartigheid. Dit kan bij een sociale verzekering niet: 
uitkeringen worden gedaan aan de hand van vaste normen’.34 

Verzekeraars hielden een soortgelijk pleidooi voor de merites van de 
markt. De Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf legde via strooibiljet-
ten de Nederlandse bevolking uit dat het plan-Van Rhijn de burger ongeveer 
één vijfde van zijn inkomen zou gaan kosten. Voor dit omvangrijke bedrag 
kreeg hij verplichte verzekeringen, eenvormige verstrekkingen en een 
star uitkeringsbeleid terug. Bij private verzekeraars konden verzekerden 
daarentegen rekenen op persoonlijke aandacht en een product toegesneden 
op de individuele situatie.35

Ondanks het feit dat ze vraagtekens zetten bij ‘Van Rhijn’, waren de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen ervan overtuigd dat de voorgenomen 
hervorming onafwendbaar was. Het plan sloot goed aan bij het in Nederland 
breed gedragen streven naar herordening en maatschappelijke vernieuwing 
na de bezetting.36 ‘We kunnen komen met gevoelsmotieven, bijvoorbeeld 
dat onze vereenigingen het altijd goed hebben gedaan; dat ze braaklig-
gend terrein hebben ontgonnen en alleen al op dit historisch worden hun 
recht op voortbestaan gronden (sic). Maar men zal van regeeringszijde 

33 HiZ, FVZ, 3, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 9 januari 1946.

34 Ibidem.

35 VvV, Studiecommissie, s0/923, Nota herziening Sociale Zekerheid, d.d. februari 1946.

36 P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2de druk; Amsterdam 2005) 204-209; Schuyt en Ta-

verne, 1950, 79-107.
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vragen naar zakelijke argumenten’.37 En die waren er volgens voorzitter 
Stolk niet. Hij schatte de stemming bij Sociale Zaken goed in. De minister 
van het betreffende departement – de sociaaldemocraat Willem Drees – 
beschouwde de verenigingen als sympathieke, maar nutteloze relicten uit 
het verleden.38 De verzekering van zorg kon in de huidige, moderne en steeds 
massaler wordende samenleving niet langer worden overgelaten aan lokale 
organisaties. Dit was een taak voor de overheid.39 

Verzekeraars waren veel minder defaitistisch ingesteld. Het was hun 
bekend dat de minister van Financiën, Piet Lieftinck, geen warm voor-
stander was van ‘Van Rhijn’. Het was in zijn ogen te omvangrijk en vooral 
veel te duur.40 Bovendien was er altijd nog de Katholieke Volkspartij (KVP). 
Het door deze partij gehuldigde subsidiariteitsbeginsel – de notie dat de 
rol van de staat altijd een subsidiaire is en dat overheidsuitvoering enkel 
is toegestaan als private organisaties aantoonbaar hadden gefaald – bood 
genoeg vrijheid voor het verzekeringsbedrijf.41 Van aantoonbaar falen was, 
volgens verzekeraars zelf, geen sprake. Er was dus ook geen reden voor 
overheidsinterventie. Bovendien waren de banden tussen de bestuurlijke 
top van het verzekeringsbedrijf en de KVP goed. H. van Barneveld, directeur 
van de verzekeraar Fatum en secretaris van de Studiecommissie uit het 
Verzekeringsbedrijf, was een goede bekende van de KVP-voorzitter Jan 
Andriessen en was tevens gelieerd aan het Centrum voor Staatkundige 
Vorming van de KVP.

Het plan-Van Rhijn sneuvelt
Particuliere verzekeraars leken de politieke stemming goed te hebben aan-
gevoeld, want ondanks het aanvankelijk enthousiasme liep de introductie 
van ‘Van Rhijn’ snel spaak. Het liberaal-confessionele ‘eigen verantwoorde-
lijkheids’-denken was ondanks het verlangen naar eenheid tijdens de bezet-
ting niet verdwenen. Het centralisme dat uitging van het plan-Van Rhijn, 
kon zo vlak na de Duitse bezetting bij de meeste politieke partijen niet op 
steun rekenen. Alleen de Communistische Partij van Nederland (CPN) stond 
volledig achter het plan. Dat was veelzeggend. De katholieke KVP en de pro-
testantse ARP waren sowieso tegen: verzekering was in de eerste plaats de 

37 HiZ, FVZ, 3, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 11 december 1946.

38 NA, Afdeling Volksgezondheid, 877, Verslag van het onderhoud met minister Drees, d.d. 4 maart 1947; HiZ, FVZ, 

20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 22 oktober 1947.

39 W.S.P. Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, 1945-1949 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 1980) 

110-120.

40 VvV, Studiecommissie, s0/923, Brief aan de leden van de Studiecommissie, d.d. 29 oktober 1946. 

41 Roebroek en Hertogh, ‘De beschavende invloed’, 202-204.
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verantwoordelijkheid van de burger zelf. Het zou volgens de regeringspartij 
KVP de genadeslag zijn voor het confessionele particulier initiatief en bo-
vendien indruisen tegen de door God gegeven ‘vrije wilsbeschikking’ van de 
mens. De staat moest toegang tot gezondheidszorg en sociale ondersteuning 
faciliteren, maar niet dwingend opleggen, laat staan zelf uitvoeren.42 

Ook de net opgerichte sociaaldemocratische Partij van de Arbeid, die na 
de verkiezingen van 1946 samen met de KVP het eerste Rooms-Rode kabinet 
(Beel I, 1946-1948) vormde, matigde haar standpunt. Het belangrijkste doel, 
de vertegenwoordiging van arbeiders in het bestuur en beheer van sociale 
zekerheidsregelingen, kon ook zonder een allesomvattende stelselwijziging 
worden gerealiseerd. Daar was de Stichting van de Arbeid het mee eens. 
Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties liepen niet warm 
voor stijgende sociale premies.43 De tegenstand onder ziekenfonds- en 
artsenorganisaties tegen ‘Van Rhijn’ was enorm. Zij zagen het plan als een 
bedreiging van hun toch al beknotte autonomie. Kort na de verkiezingen 
van 1946 besloot Drees het plan-‘Van Rhijn’ in te trekken.44

Het mislukken van ‘Van Rhijn’ betekende dat het Ziekenfondsenbesluit 
van kracht bleef. Hoewel maar weinig partijen echt warmliepen voor 
de regeling, bevatte die aan de andere kant ook elementen die werden 
gewaardeerd. Het systeem hing ergens tussen collectieve en individuele ver-
antwoordelijkheid in; de staat ontfermde zich via de verplichte verzekering 
over de minst welvarende helft van de bevolking en garandeerde via deze 
verzekering de levering van een groot aantal verstrekkingen. Bovendien 
bood het Ziekenfondsenbesluit de door de KVP gewenste juridische borging 
van het subsidiariteitsbeginsel, terwijl de PvdA zich kon verheugen in 
een sturende rol voor de overheid. Ook de ARP en VVD konden zich, met 
uitzondering van het verplichtend karakter van de verzekering, wel vinden 
in het Ziekenfondsenbesluit. De verzekering werd door private instellingen 
uitgevoerd en was dus niet geheel verstatelijkt.45 

Om voor iedereen aanvaardbaar te zijn, moest het Ziekenfondsenbesluit 
echter eerst worden ontdaan van zijn ‘Duitse insluipsels’, waaronder de vrij-

42 Vereeniging van Raden van Arbeid, Verslag van het derde congres, 12-16, 46-52, 82-84.

43 K.P. Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-2007: gezondheidszorg of sociale zekerheid?’, Tussen volksverzekering 

en vrije markt, 559-628, aldaar 564-565; Roebroek en Hertogh, ‘De beschavende invloed’, 237; Fortuyn, Sociaal-economi-

sche politiek, 212-213.

44 Kappelhof, ‘‘Omdat het historisch gegroeid is’’, 82-88; Rigter e.a., Tussen sociale wil, 199.

45 Centrum voor Staatkundige Vorming, Grondslagen voor een wettelijke regeling van de gezondheidszorg (Den Haag 

1948) 12-19; Rapport inzake de positie van het katholieke ziekenfondswezen, deel van de K.A.B., gezien in het licht van de 

aan de orde zijnde herziening der sociale zekerheid (Utrecht 1949) 20-23; G.F. van Balen en G.A. Lindeboom, Staatszie-

kenzorg (Zaltbommel 1946) 21; K.P. Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-2007: gezondheidszorg of sociale zekerheid?’, 

Tussen volksverzekering en vrije markt, 559-628, aldaar 560-562.
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wel absolute macht van de Commissaris voor de ziekenfondsen. Hiervoor 
werd teruggegrepen op het een idee dat in 1939 onder de sociaaldemocratisch 
minister van Sociale Zaken, Van den Tempel, was uitgewerkt: de Zieken-
fondsraad. Deze raad kon de taken van de commissaris overnemen, zonder 
dat er gesleuteld moest worden aan het Ziekenfondsenbesluit zelf. Aanvul-
lende wetgeving was voldoende. De Raad zou een afspiegeling moeten zijn 
van alle belanghebbenden. Dit betekende dat naast vertegenwoordigers 
van de overheid, ook de premiebetalers (de werknemers- en werkgevers-
organisaties), de uitvoerders (de ziekenfondsen) en de medewerkers (de 
artsenorganisaties) in de raad zitting zouden nemen. De Ziekenfondsraad 
zou als een subsidiair orgaan de taak van de overheid overnemen en voort-
aan de rol van toezichthouder, regelgever en overheidsadviesraad vervullen. 
De raad inde en beheerde tevens de gelden van het Vereveningsfonds.46 

De Ziekenfondsraad die in 1949 in werking trad, bleek een gouden 
greep. De werkgevers en werknemers konden via de raad meepraten en 
meebeslissen over de besteding van de ziekenfondsgelden. Voor artsen en 
ziekenfondsen vormde de opname in de Ziekenfondsraad een gedeeltelijk 
herstel van hun oude invloedssfeer. De overheid sprak via de ambtelijke 
inbreng in de Raad een stevig woordje mee, zonder dat zij van ‘staatssoci-
alisme’ kon worden beschuldigd.47 

De Nederlandse maatschappelijke en politieke afwijzing van een door 
de staat gecontroleerde algemene volksverzekering tegen ziektekosten 
vertoonde opvallende parallellen met de afwijzing van het ‘Beveridge’-ideaal 
in de Verenigde Staten en Duitsland. In Duitsland koos de overheid voor 
het versterken van de bestaande Bismarckiaanse sociale ziektekostenver-
zekering, met behoud van een klein niche voor particuliere verzekeraars. 
Ook in de Verenigde Staten koos men uiteindelijk – na een aanvankelijk 
enthousiasme voor Universal Insurance tijdens de oorlogsperiode – voor 
het handhaven van de bestaande structuren. De voorgenomen wetgeving 
werd uiteindelijk door een brede maatschappelijke en politieke coalitie, 
waarin de machtige Amerikaanse vakbonden een voorname rol speelden, 
verworpen. De Amerikaanse overheid koos hierna voor een alternatieve 
route: het via belastingmaatregelen stimuleren van collectieve ziektekos-
tenverzekeringen via de werkgever.48

46 Roebroek en Hertogh, ‘De beschavende invloed’, 202-204.

47 M. van Bottenburg, G. de Vries en A. Mooij, Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de 

Ziekenfondsraad 1949-1999 (Zutphen 1999) 71-73.

48 Hacker, The divided welfare state, 222-243; Klein, For all these rights, 204-244 .
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Aanzwellende kritiek op particuliere ziektekostenverzekeraars
Ondanks een stevige lobby, bleven de commerciële en onderlinge ziek-
tekostenverzekeraars met lege handen achter. Zij kregen als ‘niet-belang-
hebbenden’ geen zetel in de Ziekenfondsraad. Een opmerkelijk argument, 
want particuliere verzekeraars werden door de ziekenfondsverzekering 
wel degelijk direct geraakt in hun belangen. Drees vond echter, net als zijn 
voorganger Marcus Slingenberg medio jaren dertig, dat het winstoogmerk 
ziektekostenverzekeraars buiten de bestaande orde plaatste. Verzekeraars 
stonden ook weer niet helemaal buiten spel. Via het Centraal Sociaal Werk-
gevers Verbond (CSWV) bleven ze op de hoogte van de beraadslagingen 
van de Ziekenfondsraad.49 

De kwestie was echter tekenend voor het vijandige klimaat dat er aan 
het einde van de jaren veertig ten opzichte van particuliere ziektekos-
tenverzekeraars was ontstaan. Verzekeraars waren, zeker na de politieke 
mislukking van ‘Van Rhijn’ in 1946, ervan uitgegaan dat ze op dezelfde voet 
verder konden gaan als in de jaren dertig. Het beleid van de risicoselectie, 
uitsluitingen en tussentijdse opzeggingen bleef gehandhaafd. Ondertussen 
had de verzorgingslogica echter aan invloed gewonnen. Ironisch genoeg 
vond het gedachtegoed van ‘Van Rhijn’ pas na het mislukken van het voor-
stel brede ingang.50 Hiermee werden ziektekostenverzekeraars in de loop 
van 1947 geconfronteerd. Tot hun eigen verbazing kregen ze in de media 
steeds meer kritiek te verduren.

Eén van de invloedrijkste criticasters was de voormalig jezuïet Henri 
de Greeve, de oprichter van de Bond Zonder Naam. Hij was zowel binnen 
als buiten de katholieke wereld bekend en verzorgde sinds 1936 wekelijks 
een populair radiopraatje voor de KRO. In deze zogenaamde ‘Lichtbakens’ 
besprak hij allerhande actuele maatschappelijke vraagstukken.51 Aan het 
begin van 1947 besloot De Greeve zijn ‘Lichtbaken’ te wijden aan de parti-
culiere ziektekostenverzekering. De toon van zijn betoog was ongemeen fel. 
De wijze waarop ziektekostenverzekeraars misbruik maakten van de goede 
trouw van mensen was in zijn ogen weerzinwekkend. Verzekeraars hielden 
de schijn op mensen te willen helpen en wekten hiermee verwachtingen 
die ze niet wilden waarmaken. Waar het verzekeraars in werkelijkheid om 
ging – aldus De Greeve – was het maken van zoveel mogelijk winst. Dit 
winstbejag was er de oorzaak van dat verzekeraars enkel gezonde mensen 

49 VvV, NVOZ, s19/Z.416, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 1 september 1953.

50 Schuyt en Taverne, 1950, 287-292.

51 H.W.A. Joosten, ‘Greeve, Henri Theodorus Maria de (1892-1974)’, Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den 

Haag 1985), via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/greeve
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voor hun verzekering accepteerden en dat zieken en zwakken via handige 
juridische trucjes op straat werden gezet.52 

Het was volgens De Greeve een schande dat verzekerden die geheel te 
goeder trouw twintig jaar lang premie hadden betaald, na het indienen van 
één claim zonder pardon konden worden geroyeerd. ‘Zoo zeker voelen de 
heeren van dit soort verzekeringsmaatschappijen zich in de bunkers van 
hun luxueuze verzekeringspaleizen, dat ze hooghartig, zonder verdere uitleg 
hun slachtoffers met een onbewogen gezicht dezen doodtrap toedienen’.53 
Dit getuigde van een ‘doorgewinterd staaltje gewetenloos kapitalisme’. 
Particuliere ziektekostenverzekeraars dienden door de overheid zo snel 
mogelijk te worden uitgeroeid.54 

De Greeve was zeker geen eenling. Ook door protestantse en sociaal-
democratische opiniemakers werd het winststreven en het bestaan van een 
‘legioen van ongewenste risico’s’ gehekeld.55 Kritiek op het winstoogmerk 
van ziektekostenverzekeraars was niet nieuw. Eerder nog, in 1944, hadden 
verzekeraars nog zelfverzekerd gesteld dat ze niet van plan waren zich 
‘in een hoekje te gaan schamen, als mammondienaars met winstbejag’. 
Ze deden immers goed werk.56 Zo zelfverzekerd waren ze in 1947 niet 
meer. De kritiek van De Greeve vond weerklank bij de oude bondgenoot 
van verzekeraars, de KVP. Ook binnen deze partij werden steeds vaker 
vraagtekens gezet bij het winstoogmerk van ziektekostenverzekeraars. 
Van Barneveld probeerde de zaak binnen het Centrum voor Staatkundige 
Vorming zoveel mogelijk te sussen. Het consequent doorvoeren van de 
stelling dat het winstoogmerk niet in de gezondheidszorg thuishoorde, zou 
volgens hem leiden tot vreemde situaties. Ook de fabrikanten van medische 
apparaten, medicijnen en verplegingsartikelen, en belangrijker nog, de 
artsen verdienden volgens hem geld aan de gevolgen van ziekte en ongeval. 
Hij vroeg zich af of deze zaken dan ook moesten worden genationaliseerd. 
Bovendien was het rendement van ziektekostenverzekering met gemiddeld 
2,4 procent volgens niet bijzonder hoog.57 

52 ‘Lichtbaken’, Lichtflitsen. Orgaan van de Lichtbaken en den Bond zonder Naam 5:22 (1947) 1-3.

53 Ibidem, 3.

54 Ibidem, 4.

55 VvV, Studiecommissie, s0/924, Afschrift artikel ‘ongevallen- en ziekteverzekering bij particuliere maatschappijen’ 

uit het Kompas, d.d. 23 augustus 1947; ‘De radiolezingen van Pater de Greeve’, VB 35 (1947) 179-180; Kunneman, De 

Ziektekostenverzekering, 31.

56 Studiecommissie, De kleine zelfstandigen, 86.

57 VvV, Studiecommissie, s0/924, Verslag vergadering cie-Verzekeringswezen van het Centrum voor Staatkundige 

Vorming, d.d. 19 september 1947.
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Hoe bescheiden de winsten ook waren, volgens velen was het winstoog-
merk wel degelijk de kern van het probleem. De Gemachtigde voor de Prijzen 
drong er in 1947 bij verzekeraars op aan om werk te maken van een socialer 
beleid, ook als dit ten koste zou gaan van het bedrijfsresultaat. Zijn woorden 
waren dreigend: ‘ik verwacht, dat assuradeuren op dit gebied begrip zullen 
tonen voor de sociale ontwikkeling van deze tijd en met name strijd zullen 
voeren tegen eventueel voorkomende a-sociale en mala-f ide bepalingen, 
waarop in geval van schade een beroep kan worden gedaan (…) Mocht aan 
het bovenstaande onvoldoende aandacht worden geschonken, dan zal ik 
niet aarzelen, onverwijld maatregelen te nemen’.58 

De kloof tussen verzekeringslogica en toegankelijkheidsideaal
Door de aanzwellende kritiek werd duidelijk dat ziektekostenverzekeraars 
de aansluiting met het maatschappelijke en politieke discours over de ver-
zekering van zorg aan het verliezen waren. Dat was precies datgene waar 
verzekeraar Hans Cramer zijn collega’s in 1945 voor had gewaarschuwd. Het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf wist zich aanvankelijk geen 
raad met de kritiek. De opzeggingsclausule had volgens verzekeraars wei-
nig met winstmaximalisatie te maken. Het was een essentieel instrument 
voor het bewaren van het evenwicht in de risicopool. Dat voorkwam absurd 
hoge premies en garandeerde de continuïteit van de verzekering; dat was 
ook voor de verzekerden van groot belang. De Greeve en zijn medestanders 
leverden met hun aanval op het ‘winstbejag’ van verzekeraars eigenlijk kri-
tiek op het systeem van kanssolidariteit: de belangrijkste pijler van de scha-
deverzekering. Het idee dat de particuliere ziektekostenverzekering door 
het afschaffen van het winstoogmerk ineens veel socialer zou worden, was 
volgens verzekeraars een illusie.

Bovendien gaf De Greeve een tegenstrijdig signaal af. Enerzijds was hij 
tegen het winstoogmerk, kanssolidariteit en de daaruit voortvloeiende 
uitsluitingsmechanismen. Anderzijds was hij, als rechtgeaard katholiek, 
ook tegen een wettelijk afgedwongen collectieve verzekering en tegen 
staatsbemoeienis. Volgens verzekeraars was het of het één, of het ander. 
Het was onmogelijk om een volledig toegankelijke ziektekostenverzekering 
op te zetten op private grondslag. Als je uitging van de eigen verantwoor-
delijkheid van de burger, dan was het niet de taak van verzekeraars om 
zich over alles en iedereen te ontfermen. Een verzekeraar kon de eigen 
verantwoordelijkheid van de verzekerden niet overnemen. Iemand behulp-
zaam zijn in het afdekken van risico’s was immers een gunst en geen plicht. 

58 NA, Prijzen, 1184, Brief aan Bedrijfsgroep Schadeverzekering, d.d. 4 augustus 1947.
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Het was bovendien de verantwoordelijkheid van de verzekerde om zich op 
voorhand te verdiepen in het product. ‘Het feit dat een candidaat voor een 
of andere verzekering zich ten aanzien van polisvoorwaarden, soliditeit 
van de Maatschappij, waarbij hij zich verzekert, over het algemeen weinig 
bekommert en dikwijls maar een verzekering sluit bij Jan, Piet of Klaas (…) 
is oorzaak dat bij eventuele schade teleurstellingen dikwijls niet uitblijven’.59 

Kunneman, adjunct-directeur van de ziektekostenverzekeraar VZVZ, 
dacht hier in 1948 als één van de weinigen anders over. In een kritisch 
memorandum wees hij zijn collega’s erop dat het standpunt dat de ver-
antwoordelijkheid voor een goede verzekering in de eerste plaats bij de 
verzekerde lag, niet langer vol te houden was. Ook verzekeraars hadden 
hiervoor een verantwoordelijkheid. Het was heel begrijpelijk dat mensen 
ervan uitgingen dat de particuliere ziektekostenverzekering levenslange 
dekking bood ongeacht de ontwikkeling van het persoonlijke risicopro-
f iel, of dat ze dachten dat de verzekering alle kosten zou dekken en voor 
iedereen toegankelijk zou zijn. Dat voorbeeld werd immers gegeven door de 
ziekenfondsverzekering – zeker nu de vrijwillige verzekering, wat betreft 
het verstrekkingenpakket en voorwaarden, gelijkgeschakeld was met de 
verplichte verzekering.60 

De kritiek op de particuliere ziektekostenverzekering kon enkel worden 
weggenomen als verzekeraars aansluiting zochten bij deze verwachtingen. 
De voorwaarden en dekking van de ziekenfondsverzekering moesten voort-
aan leidend zijn voor particuliere ziektekostenverzekeraars. Bovendien was 
het volgens Kunneman helemaal niet onmogelijk om een voor iedereen 
toegankelijke verzekering op private grondslag te realiseren. Hiervoor moes-
ten verzekeraars, in plaats van met elkaar te concurreren, met elkaar gaan 
samenwerken. Een gezamenlijk gedragen standaardpolis kon bijvoorbeeld 
eenheid scheppen in de sterk uiteenlopende voorwaarden en vergoedingen; 
dat gaf de verzekerden duidelijkheid en zekerheid. Ook kon de toegang tot 
de particuliere ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en bejaarden 
worden gegarandeerd als iedere ziektekostenverzekeraar zou participeren 
in een nationale risicopool. Dit hield in dat verzekeraars de hoge risico’s 
gezamenlijk zouden clusteren en de schade evenredig zouden verdelen. 
Op deze wijze konden mensen met een hoog risicoprofiel toch op een voor 
de verzekeraar beheersbare wijze en tegen een sociaal acceptabele premie 
worden verzekerd.61

59 ‘De ziektekostenverzekering’, VB 38 (1948) 44-47, aldaar 44.

60 H.L. Kunneman, ‘Noodzakelijke sanering in de branche ziektekostenverzekering’, VB 37 (1948) 105-109.

61 Ibidem, 105-106.
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Een onafhankelijke arbitrage-instantie kon ervoor zorgen dat ieder-
een zich hieraan zou committeren. ‘Een dergelijke indirect dwang zou 
vermoedelijk reeds een belangrijk gedeelte der excessen doen verdwijnen 
en tenslotte voor de zwakke broeders onder de verzekeraars een prikkel 
zijn de weg van goed fatsoen weder te bewandelen’.62 Kunneman liep te 
ver voor de troepen uit. De door hem opgestelde standaardpolis werd 
maar door tien maatschappijen gevoerd. Ook de risicopool, de Stichting 
Verenigde Ziektekosten Assuradeuren (VZA), werd geen succes, evenals 
de onafhankelijke arbitragecommissies.63 De meeste verzekeraars zagen 
de noodzaak van samenwerking niet in: uniformiteit en het uitvoeren van 
collectieve regelingen riekten naar de ziekenfondsverzekering en strookten 
niet met de beginselen van een vrije markt; als ze die weg opgingen, kon 
de branche zichzelf net zo goed opheffen.

De bovenbouw: de sociale ziektekostenverzekering gaat de markt op
Op het Ministerie van Sociale Zaken werd de maatschappelijke kritiek op 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf met instemming begroet. 
Van den Berg, Directeur-generaal voor de Volksgezondheid, was bepaald 
geen vriend van particuliere ziektekostenverzekeraars. Hij vond dat het 
winstoogmerk niet thuishoorde in de gezondheidszorg en had er persoon-
lijk voor gezorgd dat de commerciële ziekenfondsen ‘keurig waren ont-
halst’, aldus een tijdgenoot. Het liefst zag hij de commerciële ziektekosten-
verzekeraars ook van het toneel verdwijnen.64 

Ook Drees was geen groot bewonderaar van winstbeogende ziekte-
kostenverzekeraars, maar hij zag weinig in een verbod op het maken van 
winst op particuliere ziektekostenverzekeringen. Hij dacht dat commerciële 
ziektekostenverzekeraars wellicht konden worden ‘overgehaald’ om de 
markt uit eigen beweging te verlaten.65 Met dat idee ging Van den Berg 
aan de slag. Het behoeft weinig verrassing dat hij hiervoor een grote rol 
zag weggelegd voor de ziekenhuisverplegingsverenigingen. Zij zouden – 
als ze voldeden aan een aantal criteria – van het Ministerie van Sociale 
Zaken een keurmerk krijgen. Aan deze erkenning werd ook een zetel in 
de Ziekenfondsraad gekoppeld. Dat zou de voorgenomen samenwerking 
tussen de ziekenfondsen en de verenigingen moeten bevorderen, want 
ziekenfondsen moesten hun verzekerden bij het overschrijden van de 

62 Ibidem.

63 A. Loekemeijer, ‘De organisatie van het Ziektekostenbedrijf’, VB 41 (1953) 247-248, aldaar 247; ‘De ziektekostenver-

zekering’, VB 38 (1948) 44-47.

64 HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuurvergadering VVZ, d.d. 28 juli 1948.

65 NA, Afdeling Volksgezondheid, 877, Verslag onderhoud minister Drees, d.d. 4 maart 1947.
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loongrens doorverwijzen naar de verenigingen. Van den Berg ging ervan uit 
dat commerciële ziektekostenverzekeraars op deze manier vanzelf zouden 
worden ‘weggeconcurreerd’. Mocht dit goed lopen, dan kon de verdeling 
van de markt tussen ziekenfondsen en verenigingen in een later stadium 
door wetgeving worden bekrachtigd.66 

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf reageerde nogal 
verbaasd op de voorgenomen wettelijke erkenning van de ziekenhuisver-
plegingsverenigingen. ‘Waarom worden zij, waarvan de financiële stabiliteit 
toch ver te wensen over laat, gesierd met een ‘aureool ener erkenning’?’.67 
Daarmee gaf de overheid volgens verzekeraars het signaal af dat f inancieel 
wanbeheer geoorloofd was zolang er maar geen winst werd gemaakt. Van 
den Berg hield echter voet bij stuk. Waar hij geen rekening mee had gehou-
den, was het feit dat de ziekenfondsen zich tegen deze constructie zouden 
keren. Vooral de Maatschappijfondsen voelden weinig voor gedwongen 
samenwerking met de zieltogende ziekenhuisverplegingsverenigingen. 
De Maatschappijfondsen zochten, zoals in het eerste hoofdstuk kort is 
aangestipt, sinds het einde van de jaren dertig naar mogelijkheden om 
zelf de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen te betreden. 
Een monsterverbond met de verenigingen lag daarom niet voor de hand. 
Bovendien konden ziekenfondsen het zelf beter, goedkoper en socialer, 
aldus Frans Nieuwenhuyzen, de voorzitter van de ziekenfondsorganisatie 
Federatie VMZ.68 Dat zou hij ook bewijzen. 

Volgens Nieuwenhuyzen was de particuliere ziektekostenverzekering 
de enig overgebleven piste waar ziekenfondsen de autonomie die ze bij de 
afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit hadden verloren, zouden kunnen 
hervinden. Dit werd steeds noodzakelijker, want met de gelijkschakeling 
van de vrijwillige ziekenfondsverzekering met de verplichte verzekering in 
1947 was de onafhankelijkheid van ziekenfondsen verder ingeperkt. Toch 
ging het Nieuwenhuyzen en de zijnen niet alleen om het herstel van de 
oude positie van het ziekenfonds. De Federatie VMZ had goed geluisterd 
naar Beveridge en Van Rhijn: de gehele bevolking had recht op toegang 
tot goede medische zorg tegen een betaalbare prijs. Ziekenfondsen had-
den dan ook een sociale taak die niet beperkt diende te worden door een 
abstracte ‘inkomensgrens’. Vrijwel direct na de oprichting van de Federatie 
VMZ in 1946 had Nieuwenhuyzen zijn ziekenfondsen opgeroepen om werk 
te maken van de ‘verzorging van hen die wegens overschrijding van de 

66 HiZ, FVZ, 20, Notulen vergadering VVZ met Van den Berg, d.d. 20 maart 1947.

67 ‘Het voorontwerp van wet op het ziekenfondswezen’, VB 38 (1950) 152-154, aldaar 153.

68 HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 22 oktober 1947.
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welstandsgrens als ziekenfondsverzekerden moeten worden afgeschreven, 
alsmede van hen die niet tot de ziekenfondsverzekerden hebben behoord’.69 

Deze oproep was aan de Maatschappijfondsen niet verspeeld. Tussen 
1947 en 1950 werden er door hen en masse particuliere ziektekostenverzeke-
ringsinstellingen opgericht die, omdat ze steunden op een ‘onderbouw’ van 
het ziekenfonds, al vlug bekend stonden als ‘bovenbouwers’. Het ziekenfonds 
– en daarmee de sociale ziektekostenverzekering – ging via de bovenbouw 
de markt op. Dat was een volstrekte noviteit. De bovenbouw zou gedurende 
de twintigste eeuw een puur Nederlands verschijnsel blijven. In geen enkel 
ander Europees land kwam een dergelijke innige (en omstreden70) vervlech-
ting van sociale en de private verzekering, die in Nederland toch al niet echt 
van elkaar gescheiden waren, tot stand.

De Maatschappijfondsen hadden het moment van hun actie goed 
uitgekozen. Ze konden meeliften op de aanzwellende kritiek op parti-
culiere ziektekostenverzekeraars en de toenemende populariteit van het 
verzorgingsdenken. Weinig verrassend, presenteerden de ziekenfondsen 
hun initiatief dan ook als een noodzakelijkheid. Het asociale, op winstmaxi-
malisatie gerichte beleid van commerciële ziektekostenverzekeraars zou 
ziekenfondsen simpelweg geen andere keus hebben gelaten. De particuliere 
ziektekostenverzekering moest volgens de Maatschappijfondsen niet wor-
den gezien als een commercieel product, maar als een integraal onderdeel 
van de maatschappelijke en sociale zorg waarop alle Nederlandse burgers 
recht hadden. Dit betekende onder andere dat verzorgingsbeginselen als 
risicosolidariteit, algemene toegankelijkheid en het principe van ‘sociale 
verzorging naar sociale behoefte’ net als in de ziekenfondsverzekering in 
de particuliere ziektekostenverzekering gestalte zouden moeten krijgen.71 

De bovenbouwers vertaalde deze beginselen onder andere in een niet-
winstbeogende ziektekostenverzekering met een ruime dekking en een 
lage en risico-onafhankelijke (doorsnee)premie (Tabel 3.4). De premies 
konden laag blijven doordat de bovenbouwers in veel gevallen konden 
beschikken over de reserves van de aanvullende ziekenfondsverzekering. 
Het selectiebeleid was veel soepeler dan bij commerciële ziektekostenver-
zekeraars en uitsluitingen – statutair gezien wel mogelijk – kwamen in de 

69 HiZ, Archief van de Federatie van Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen, 15, Circulaire aan de aangesloten 

ziekenfondsen betreffende de instelling van ziektekosten-risico bestrijding, d.d. 31 mei 1946. 

70 Volgens voormalig bovenbouwdirecteur Paul Overmars spraken Duitse ziekenfondsbestuurders tot ver in de ja-

ren tachtig in dit verband nog over ‘het verraad’ van de Nederlandse ziekenfondsen.

71 HiZ, Archief van de Permanente Commissie van Overleg van Instellingen voor Gezondheidszorg (verder PCvO), 

6, Brief aan de bij de Federatie VMZ aangesloten ziekenfondsen, d.d. 20 februari 1950.
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praktijk nauwelijks voor.72 Bovenbouwers sprongen in het gat tussen de 
ziekenfonds- en particuliere verzekering dat de gedecimeerde ziekenhuis-
verplegingsverenigingen noodgedwongen hadden moeten laten vallen. In 
zekere zin waren bovenbouwers de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
zoals de Maatschappijziekenfondsen die graag hadden gezien: strak geor-
ganiseerde en regionaal opererende verzekeringsinstellingen die met een 
goedkoop en sociaal verzekeringsproduct een vuist konden maken tegen 
het verderfelijke winststreven van ‘de commerciëlen’.73

De ervaringen die de ziekenfondsbesturen in de ziekenfondsverzekering 
hadden opgedaan, werden direct geïmplementeerd in de bovenbouwver-
zekering. Het was bovenal noodzakelijk om zo snel mogelijk een zo groot 
mogelijk verzekerdenbestand op te bouwen, want een ‘sociale’ verzekering 
was enkel houdbaar wanneer deze kon beschikken over ‘behoorlijk grote 
draagvlakken (…), die voor risico-spreiding van zo groot belang zijn’.74 Hoe 
meer mensen er waren om de geleden schade over om te slaan, hoe lager de 
premie zou worden en hoe soepeler het acceptatiebeleid kon zijn. De instel-
lingen moesten echter niet te groot worden, zodat aanpassing aan lokale 
omstandigheden en behoeftes mogelijk bleef. Goede gezondheidszorg, zo 
was het idee, kon alleen op regionaal niveau georganiseerd worden. Het 
fenomeen van de bovenbouwverzekeraar bleef niet beperkt tot de Maat-
schappijziekenfondsen. Ook bij de andere ziekenfondsorganisaties werd 
het bovenbouwprincipe snel opgepakt.75 

Er was echter een niet onbelangrijk probleem: de bovenbouwverze-
kering was strijdig met de bestaande regelgeving. Het nog steeds van 
kracht zijnde Tweede Uitvoeringsbesluit verbood ziekenfondsen namelijk 
om verzekeringsactiviteiten te ontplooien boven de welstandsgrens.76 
Naar de letter van de wet waren ziekenfondsen niet in overtreding. De 
bovenbouwverzekeraars kregen veelal de vorm van een stichting of coö-
peratieve vereniging, waardoor er op papier een strikte scheiding bestond 
tussen bovenbouw en ziekenfonds. Maar ziekenfondsen doorbraken wel 
degelijk de geest van deze regelgeving. In de praktijk stelde de scheiding 

72 HiZ, PCvO, 18, Brief Schrijver aan deelnemende ziekenfondsen, 1949; PCvO, 6, Nota inzake de ziektekosten-risico-

bestrijding, d.d. 10 februari 1950.

73 HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 22 oktober 1947

74 HiZ, Archief van de Kleine Compensatie Commissie (verder KCC), 21, Nota PCvO over geneeskundige verzorging 

boven de welstandsgrens, 1951.

75 VvV, NVOZ, s19/Z.416, Mededeling van ziekenfonds AAZ ‘s Gravenhage, d.d. 3 december 1953; Coöperatieve Ver-

eniging Gezondheidszorg Centrum Nederland u.a., Verslag van de secretaris over het jaar 1951 (Amersfoort 1952) 2-3; H. 

Wilsens, Het Centraal Ziekenfonds en VZS Ziektekostenverzekering 1930-1990 (Tilburg 1990) 62-63.

76 Schuurmans Stekhoven, Het nieuwe ziekenfondsrechthandboek, 228-333.
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tussen bovenbouw en ziekenfonds immers weinig voor. Het bestuur van 
de bovenbouw bestond uit ziekenfondsdirecteuren. De administratie en 
acquisitie werden tegen een symbolische vergoeding uitgevoerd door het 
personeel van de aangesloten ziekenfondsen. Dit drukte de beheers- en 
administratiekosten van de bovenbouwers aanzienlijk en garandeerde 
tevens een constante toestroom van nieuwe verzekerden; niet onbelangrijk 
voor een evenwichtige portefeuillesamenstelling.77 

Tabel 3.4: Vergelijking van vergoedingen en jaarpremies voor een particuliere 
ziektekostenverzekering ( hoogste klasse) voor één volwassene en drie kinderen, 
uitgesplitst naar verzekeraar, voor het jaar 1951 (alle bedragen in guldens)*

Verzekeraar Verpleeg-
duur

Verpleeg-
prijs

Klin. Spec. 
Hulp

Bijkomende 
Kosten

Ziekenver-
voer

Totaalprijs

MVZ C Onbeperkt 10,- p.d. tot 700,- tot 200,- tot 50,- 280,50

VGZ B 400 dagen 10,- p.d. 400% ZKF-
tarief

tot 250,- tot 50,- p.j. 232,32

VGCN B Onbeperkt 10,- p.d. 400% ZKF-
tarief

tot 500,- tot 50,- p.k.  204,-

N-H-N B 400 dagen 10,- p.d. 400% ZKF-
tarief

tot 300,- tot 50,- p.k. 178,20

VGNN B Onbeperkt 10,- p.d. 400% ZKF-
tarief

tot 500,- tot 50,- p.k. 176,40

NCB O Onbeperkt max. fl. 
1000,-**

tot 667,- - - 175,37

ONVZ O Onbeperkt 10,- p.d. tot 575,- tot 200,- 
per 6 wk.

tot 100,- p.j. 161,40

Nezifo Z 365 dagen 10,- p.d. tot 700,- tot 500,- tot 50,- p.k. 150,80

AZR B Onbeperkt 12,- p.d. tot 700,- tot 700,- tot 50,- p.k. 144,-

SUZ B 70 dagen 
p.j.

Vol. kosten 
2e kl.

Vol. kosten 
2e kl.

Vol. Kosten 
2e kl.

tot 7,50 
p. rit

96,-

Zilveren 
Kruis B

Onbeperkt fl. 10,- p.d. 400% ZKF-
tarief

tot 500,- Onbeperkt 75,92

* HiZ, PCvO, 22, Vergelijking ziektekostenverzekering bovenbouwers met andere verzekeraars, 1951.

** Inclusief bijkomende kosten en ziekenvervoer 

 B = Bovenbouwer; C = Commerciële verzekeraar; O= Onderlinge verzekeraar; Z = Ziekenhuisverple-
gingsvereniging

77 ‘Ziektekostenverzekering, steeds actueel’, VB 46 (1957) 77-79, aldaar 77; Companje, Convergerende belangen, 192-193.
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Richting een socialer beleid: het ‘commerciële’ antwoord op de 
bovenbouwverzekering
Het initiatief kwam voor de commerciële ziektekostenverzekeraars en de 
ziekenhuisverplegingsverenigingen als een verassing. Aanvankelijk gingen 
er wilde geruchten rond, onder andere dat Drees hoogstpersoonlijk geld uit 
het Vereveningsfonds voor de verplichte ziekenfondsverzekering beschik-
baar had gesteld voor de oprichting van bovenbouwers.78 Dat klopte niet, 
maar de Federatie VMZ had het voornemen wel eerst in de week gelegd bij 
het ambtelijk apparaat van het Ministerie van Sociale Zaken en de Zieken-
fondsraad. 

De secretaris van de Ziekenfondsraad, de jurist L.V. Ledeboer, werd door 
de voorzitter van de bovenbouwer Het Zilveren Kruis, Frans Schrijver, nog 
voor de feitelijke oprichting van de stichting geconsulteerd. Ledeboer, in de 
periode voor 1949 de rechterhand van Van den Berg bij het Staatstoezicht op 
de ziekenfondsen, voorzag weinig problemen. Zolang de juridische scheiding 
tussen ziekenfonds en bovenbouw intact bleef, wilde hij ‘tegen de formele 
gevolgen van het optreden [van de bovenbouwers] geen ernstige bezwaren 
inbrengen’. De Ziekenfondsraad moest zich er echter nog over uitspreken, 
dus het was goed als Het Zilveren Kruis ‘alle beslissingen op dit terrein dus 
met enig voorbehoud’ zou nemen.79 Ook Drees en Van den Berg zullen het 
bovenbouwinitiatief met instemming hebben begroet, hoewel de laatste 
zich ongetwijfeld gepasseerd zal hebben gevoeld. Bovenbouwers deden 
echter wel datgene wat Van den Berg eerder nog voor ogen had gestaan: 
concurreren met commerciële verzekeraars. 

Er werd de bovenbouwers door het Ministerie van Sociale Zaken geen 
strobreed in de weg gelegd. Het particuliere ziektekostenverzekeringsbe-
drijf, dat zowel Sociale Zaken als de Ziekenfondsraad bedolf onder klachten 
over oneigenlijke concurrentie, kreeg ook van de Ziekenfondsraad nul op 
het rekest. Die bevestigde weliswaar per circulaire dat het ziekenfondsen 
verboden was om zelf particuliere ziektekostenverzekeringen aan te bieden, 
maar ‘werk voor derden’ was niet verboden. De bovenbouwverzekering was 
juridisch gezien geen ziekenfondsactiviteit en aangezien de bovenbouw 
‘netjes’ betaalde voor de door het ziekenfonds geleverde diensten, kon de 
constructie niet worden verboden.80

78 HiZ, FVZ, 22, Brief MVZ aan Nezifo, d.d. 1 oktober 1947.

79 HiZ, Collectie historisch materiaal Achmea, Notulenboek Stichting Het Zilveren Kruis 1949-1951, Notulen verga-

dering Bestuur Zilveren Kruis, d.d. 7 maart 1949.

80 ‘De werkzaamheid der algemene ziekenfondsen’, VB 39 (1950) 65-67; J.K.A. Jansen, ‘Wij en de ziekenfondsen. Een 

verhaal van strijd en onrecht’, VB 41 (1953) 258-261; HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 29 maart 1950. 
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Met deze even ongewone als verstrekkende beslissing, bevestigde 
de Ziekenfondsraad de al langer bestaande traditie van publiek-private 
vermenging. De scheiding tussen publieke en private verzekering gold in 
Nederland dus, anders dan in Duitsland, in feite alleen voor particuliere ver-
zekeraars. Zij mochten zich onder geen beding bemoeien met de verplichte 
ziekenfondsverzekering.81 Dat de Ziekenfondsraad de bovenbouwconstruc-
tie gedoogde, lag voor de hand. Ziekenfondsen hadden een f linke stem 
in het kapittel en de Maatschappijfondsen hadden zich nog niet off icieel 
losgemaakt van de KNMG, waardoor ze tevens op de steun van de artsen 
konden rekenen. Medici hadden bovendien ook zelf hun bedenkingen tegen 
het winstoogmerk van commerciële verzekeraars.

Hoewel ziekenfondsen met de bovenbouw de grenzen van de wet 
opzochten, maakte opmerkelijk genoeg geen enkele commerciële ziekte-
kostenverzekeraar de gang naar de rechtbank. Het lijkt er sterk op dat door 
het bovenbouwinitiatief – en vooral door de morele en politiek steun die 
het initiatief kreeg – bij veel verzekeraars de schellen van de ogen vielen. 
Blijkbaar was er toch iets mis met hun beleid. Zou een rechtszaak dan 
niet enkel uitstel van executie zijn? De bovenbouwers waren vervelende 
concurrenten, maar ze bevestigden indirect tevens het bestaansrecht van 
de particuliere ziektekostenverzekering. Nu hadden ziekenfondsen ook 
een direct belang bij het voortbestaan van het duale verzekeringssysteem. 

Daarnaast hadden verzekeraars zich bij een soortgelijke situatie in 
de aanvullende ziekenfondsverzekering in 1943 wel heel eenvoudig laten 
apaiseren. Daar hadden ze blijkbaar van geleerd, want verzekeraars hielden 
op één punt voet bij stuk. Bovenbouwers moesten niet anders worden 
behandeld dan ‘normale’ particuliere ziektekostenverzekeraars: ‘het vrije 
bedrijf vreest de concurrentie niet. Maar dan een strijd met gelijke kansen. 
Dan gelijke bedrijfsgebieden. En gelijke f inanciële mogelijkheden. Noch 
de ene, noch de andere voorwaarde is hier aanwezig. Het staat geenszins 
vast, dat de ziekenfondsen voor haar concurrentie niet kunnen putten uit 
de werkgevers, werknemers en wellicht de Staat te fourneren fondsen. Van 
het “voor eigen rekening” komt niet zo heel veel terecht’.82 

Tegelijkertijd telde het ziektekostenverzekeringsbedrijf zijn knopen. 
Het had zich laten overrompelen, maar de strijd was nog niet verloren. Het 
was wel duidelijk geworden dat de belangenbehartiging moest worden 
geprofessionaliseerd. De bedrijfstak zou zich in het vervolg niet zo een-
voudig aan de kant moeten laten schuiven. In 1951 werd de Nederlandse 

81 Companje e.a., Two centuries, 206-207.

82 ‘Het voorontwerp van wet’, 153; Vgl.: HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 30 maart 1951.
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Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars (NVOZ) opgericht. Deze 
nieuwe brancheorganisatie van commerciële ziektekosten-, ongevallen- 
en ziekengeldverzekeraars, maakte gelijk werk van een onafhankelijke 
arbitragecommissie bestaande uit vooraanstaande juristen en artsen.83

Er werd tevens gesleuteld aan het verzekeringsproduct. De grootste steen 
des aanstoots, de tussentijdse opzegging, werd vanaf 1950 langzaam uitge-
faseerd. Polissen werden voor de verzekeraar onopzegbaar. Ook de ‘oude 
ziekte’-clausule verdween van het toneel en pasgeboren kinderen werden 
steeds vaker zonder selectie geaccepteerd. Hierdoor was een levenslange 
dekking, indien men niet overstapte naar een andere verzekeraar, min of 
meer gegarandeerd. De klachten over de slechte dekking werden in de loop 
van de jaren vijftig voortvarend aangepakt. De gebruikelijke vergoeding 
van 42 dagen ziekenhuisopname – de ziekenfondsnorm – werd in veel 
gevallen verlengd tot 80, 90 of 120 dagen per jaar. In sommige gevallen kon 
de dekking zelfs tot een onbeperkte verpleegduur worden verruimd. De 
Karenzzeit werd geleidelijk uitgefaseerd.84 

Hoewel Van den Berg en Drees hadden gehoopt dat het commerciële 
ziektekostenverzekeringsbedrijf door concurrentie met de bovenbouw 
uit de markt zou worden gedrukt, zullen ze niet geheel ontevreden zijn 
geweest met het uiteindelijke resultaat. Onder druk van de bovenbouw 
gingen ook commerciële ziektekostenverzekeraars immers overstag. De 
particuliere ziektekostenverzekering werd langzaam maar zeker socialer 
en garandeerde, net als de ziekenfondsverzekering , nu in ieder geval een 
verzekering ‘van de wieg tot het graf’.85

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf was in beweging geko-
men. Met het introduceren van onopzegbare polissen betraden Nederlandse 
ziektekostenverzekeraars een voor hen nog onbekend terrein.86 Rond 1950 
was het bijvoorbeeld onder Amerikaanse ziektekostenverzekeraars nog vrij 
gebruikelijk om gepensioneerden uit de verzekering te zetten.87 In Duitsland 
was de verzekering ook onopzegbaar, maar dit beleid werd ondersteund 
door verplichte reservevorming. Daarvan was in Nederland vooralsnog 

83 VvV, NVOZ, s19/z.416, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 19 november; Ibidem, Notulen bestuursvergade-

ring NVOZ, d.d. 12 december 1951.

84 ‘De Noord-Zuid Hollander’, VB 39 (1950) 84; ‘Nieuwe polissen’, VB 43 (1954) 11-12; ‘Nieuwe Polissen’, VB 43 (1954) 169; 

‘Berichten over een nieuwe verplegingspolis bij de Eerste Rotterdamsche’, VB 41 (1953) 231.

85 B. Belonje, ‘De ontwikkeling van de particuliere ziekenhuiskostenverzekering in Nederland’, VB 41 (1953) 252-253; 

‘De Goudse 40 jaar’, VB 53 (1964) 274-275, aldaar 275; ‘Een onopzegbare polis’, VB 41 (1953) 236.

86 ‘De onopzegbare verzekeringen een gevaar voor de verzekeraars’, 441.

87 Hacker, The divided welfare state, 234-235.
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geen sprake. De eerste stap richting een op de beginselen van verzorging 
geënt beleid was echter gezet. Ze konden niet meer terug.

3.3  De assimilatie van de verzorgingslogica, 1950-1959

De expansie van de verzorgingsstaat
De introductie van de onopzegbare polis – ondanks de verzekeringstech-
nische bezwaren hiertegen – was een teken dat ziektekostenverzekeraars 
niet geheel ongevoelig waren voor maatschappelijke druk. Het leek er ech-
ter op dat deze kentering te laat kwam. De sociaaldemocraten maakten im-
mers veel werk van het verder vormgeven van de verzorgingsbeginselen. 
Daarbij was er weinig ruimte ingeruimd voor privaat ondernemerschap. 
Voor de NVV’er Jan Landman was het in ieder geval duidelijk, alleen bij 
‘een uniforme en landelijke regeling (…) is er sprake van ‘verzorging’’.88 De 
invoering van een algemene volksverzekering tegen ziektekosten leek niet 
meer dan voor de hand te liggen, vond ook de Wiardi Beckmanstichting. 
‘Er is geen enkel steekhoudend argument aan te voeren, waarom de toe-
passing van dat beginsel [risicosolidariteit] zou eindigen bij een bepaald 
inkomen.’89 De PvdA vond hiervoor steun bij de Stichting van de Arbeid 
die in 1949 haar eerdere reserves tegenover een volksverzekering had laten 
varen.90

De van oudsher sociaaldemocratisch georiënteerde Centrale Bond van 
Onderlinge Ziekenfondsen (CBOZ) onderschreef dit idee volledig. Een 
vrijwillig systeem, zoals de particuliere ziektekostenverzekering of het 
vrijwillige ziekenfonds, bereikte enkel mensen die al over verantwoordelijk-
heidsgevoel beschikten. Het was volgens hen principieel onjuist om mensen 
die dat verantwoordelijkheidsgevoel niet hadden, en zich dus niet hadden 
verzekerd, via de Armenwet terug te laten vallen op collectief gefinancierde 
zorg. De overheid had de morele taak om deze ‘onverantwoordelijken’ via 
een verplichte verzekering mee te laten betalen. Het algemeen belang – 
waarvan de staat de hoeder was – ging boven de individuele vrijheid. ‘Het 
moet in aanmerking worden genomen (over de inbreuk op persoonlijke 
vrijheid van een verplichte verzekering), dat indien het gemeenschappelijk 
belang geldt, op de voorgrond staat niet of men individueel maar of men 
gemeenschappelijk deze vrijheid heeft’.91 

88 HiZ, KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 27 mei 1951.

89 Wiardi Beckman Stichting, Volksgezondheid in het geding. Beschouwingen over het ziekenfondswezen (Amsterdam 

1952) 20.

90 Stichting van de Arbeid, Rapport inzake de toekomstige ontwikkeling van het ziekenfondswezen (Den Haag 1949).

91 HiZ, KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 3 april 1951.
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Buiten hun eigen machtsbasis vonden de sociaaldemocraten echter 
weinig steun voor de invoering van een volksverzekering. De vakbonden 
CNV en NKV reageerden afwijzend en de werkgeversorganisatie CSWV was 
ronduit negatief. De Maatschappijfondsen zagen in de volksverzekering 
een direct gevaar voor hun bovenbouwinitiatief. Ook Stolk, de inmiddels 
behoorlijk op leeftijd zijnde voorman van de ziekenhuisverplegingsver-
enigingen, liet zijn oude bondgenoot Van Lienden in de steek. Er was al 
een wettelijk geregelde ziekenfondsverzekering en het ging in het geval 
van de particuliere ziektekostenverzekering ‘in ‘t algemeen niet om een 
bevolkingsgroep, die in een nooddruftige positie verkeert, een verplichte 
verzekering komt me ongewenst, althans niet noodzakelijk voor’.92 Opval-
lend genoeg, nam de artsenorganisatie KNMG, net als in de jaren dertig, 
in deze discussie het meest extreme standpunt in. Het was volgens de 
artsenorganisatie absoluut noodzakelijk dat ‘de verzekeringsvorm altijd 
zó zal moeten zijn, dat de verzekerde zoveel mogelijk eigen risico draagt’.93 
Het spookbeeld van de overvolle spreekkamers was nog springlevend.

Ook binnen de sociaaldemocratische gelederen kon het streven naar 
de invoering van een algemene volksverzekering voor ziektekosten niet 
op ieders steun rekenen. Drees was er na het f iasco van ‘Van Rhijn’ begrij-
pelijkerwijs niet meer zo enthousiast over. Met de gelijkschakeling van de 
vrijwillige en verplichte ziekenfondsverzekering was er in zijn ogen al een 
grote stap gezet. Hij dacht dat een aanpassing van de verplichte ziekenfonds-
verzekering in politiek opzicht beter te verdedigen was. Het was immers niet 
onredelijk om te stellen dat de verplichte ziekenfondsverzekering voortaan 
ook ruimte zou bieden voor groepen die als gewezen werknemers konden 
worden beschouwd, zoals ouden van dagen, invaliden en werklozen.94 Dit 
werd in 1950 door zijn opvolger op Sociale Zaken in het kabinet-Drees/Van 
Schaick (1948-1951), Dolf Joekes, gerealiseerd. Alle uitkeringsgerechtigden 
zouden voortaan worden ondergebracht in de verplichte verzekering. Dit 
noopte de overheid echter wel om met de invoering van de AOW voor de 
weinig draagkrachtige ouden van dagen een aparte bejaardenverzekering 
in het leven roepen.95 

De uitbreiding van de reikwijdte van de sociale ziektekostenverzekering 
was niet onomstreden. De artsenorganisatie KNMG zag de verhoging van 
de loongrens en de gestage uitbreiding van de kring van verzekerden van 

92 HiZ, KCC, 6, Nota Stolk: geneeskundige verzorging van boven de welstandsgrens vallenden, 1951; KCC, 1, Verslag 

vergadering KCC, d.d. 14 november 1951; KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 30 januari 1952.

93 HiZ, KCC, 3, Document S.300: Systeem voor verzekering boven de welstandsgrens, 1951.

94 NA, Afdeling Volksgezondheid, 877, Verslag onderhoud minister Drees, d.d. 4 maart 1947.

95 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 507-511.
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de ziekenfondsverzekering vooral als een bedreiging. Het was via deze 
weg immers heel goed mogelijk om zonder een ingrijpende stelselwijzi-
ging toch het gewenste effect – een voor iedereen toegankelijke sociale 
ziektekostenverzekering – te bereiken. Dit was niet alleen nadelig voor 
de inkomenspositie van de arts, ook de kwaliteit van de zorg zou eronder 
lijden. Het mocht volgens de KNMG wel een zegen lijken dat steeds meer 
mensen via de ziekenfondsverzekering toegang kregen tot zorg, maar de 
wachtkamers waren nu al overvol. De overheid gooide met de uitbreiding 
van de verplichte ziekenfondsverzekering de kwaliteit van medische zorg te 
grabbel. Een onbeperkte en ogenschijnlijk kosteloze toegang tot medische 
zorg wakkerde een gevaarlijk soort ‘consumentisme’ aan onder de zieken-
fondspatiënt. Dit kon enkel worden gekeerd door de patiënt te treffen waar 
dit het meeste pijn deed: in de portemonnee.96 

Joekes probeerde aan de kritiek van de KNMG tegemoet te komen. Hij 
kon een herhaling van de rel van 1946 missen als kiespijn. Toen had een 
groot deel van de artsen uit onvrede over de verhoging van de loongrens 
de samenwerking met de ziekenfondsen opgezegd. Hij stelde voor om het 
vraagstuk van de loongrensverhoging door de Ziekenfondsraad te laten 
onderzoeken. Die richtte hiervoor een zogenaamde ‘compensatie commissie’ 
op. Deze commissie delegeerde het vraagstuk over de herstructurering van 
de particuliere ziektekostenverzekering wegens de complexiteit ervan al 
vlug aan een subcommissie: de zogenaamde Kleine Compensatie Commissie.

De sociaaldemocraat Landman werd voorzitter van deze subcommissie 
die bestond uit vertegenwoordigers van het ziekenfondswezen, de zieken-
huisverplegingsverenigingen, de artsen- en specialistenorganisaties, het 
ziekenhuiswezen, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Landman 
kreeg – tot zijn eigen chagrijn – van zijn partijgenoten Joekes en Piet 
Muntendam, die Van den Berg als Directeur-generaal voor de Volksgezond-
heid was opgevolgd, een belangrijke conditie opgelegd: ook particuliere 
ziektekostenverzekeraars moesten bij het overleg worden betrokken.97 De 
stelling dat verzekeraars geen belanghebbenden waren, was in dit geval 
niet vol te houden. Daarnaast zou de betrokkenheid van commerciële 
verzekeraars het draagvlak van een eventuele hervorming vergroten. Het 
kon bovendien geen kwaad om de zaak eens vanuit een ander, commercieel, 
standpunt te bezien. Het leek erop dat Joekes en Muntendam de band met 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf weer wilden aanhalen. 

96 ‘Motie aangenomen op de algemene vergadering van 18 februari 1950’, Medisch Contact 5:8 (1950) 129-130; NA, 

NMG, 322, N15, circulaire aan alle secretarissen van de plaatselijke huisartsenverenigingen en aan alle secretarissen 

van de afdelingen der Maatschappij, d.d. 17 februari 1951.

97 HiZ, KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 10 februari 1951.
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Verzekeraars hadden een (voorzichtige) stap in de goede richting gezet, 
maar belangrijker nog, het ministerie had de ziektekostenverzekeraars 
ook hard nodig.

Deze voorwaarde werd door de ziekenfondsvoorman Nieuwenhuyzen 
– die het secretariaat van de commissie bekleedde – creatief ingevuld. 
Zijn eigen bovenbouwers kregen een buitenproportioneel grote vertegen-
woordiging, namelijk acht zetels: één voor elke procent marktaandeel. Ter 
vergelijking, het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf kreeg maar 
één vertegenwoordiger, terwijl het bijna 60 procent marktaandeel had.98 
Muntendam plaatste tevens één van zijn ambtenaren in de commissie: het 
hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (en latere voorzit-
ter van de Ziekenfondsraad), Philip van der Burg. Het Ministerie van Sociale 
Zaken hield een vinger aan de pols. Het was namelijk niet de bedoeling dat 
de commissie een algemene volksverzekering als oplossing zou aandragen.99

Een noodzakelijk kwaad. De kruissubsidie tussen de sociale en particuliere 
verzekering
Volgens Van der Burg waren de minister en staatssecretaris er niet op uit 
om commerciële verzekeraars het werk onmogelijk te maken. Het was van 
belang dat er ‘een goede verzekering tegen een billijke premie’ werd gescha-
pen. ‘Of de één met deze billijke premie vrijwel uitkomt en de ander kans 
ertoe ziet met deze premie winst te maken’, zou voor de commissie niet 
belangrijk moeten zijn.100 Dat was gezien de eerdere opvattingen over winst 
en ziektekostenverzekeringen bij het ministerie een opvallende draai. 
Muntendam had niet dezelfde aversie tegen particuliere ziektekostenver-
zekeraars als Van den Berg. Hij werd daarin waarschijnlijk gesterkt door het 
inzicht dat het bestaan van een particulier verzekeringssegment essentieel 
was voor het in stand houden van de ziekenfondsverzekering.

De ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering waren, zeker 
waar het de prijzen voor medische zorg betrof, communicerende vaten. 
Een daling van de ziekenfondstarieven, betekende vrijwel automatisch 
een stijging van de particuliere tarieven. De prijsstijging die zich na het 
einde van de oorlog in de zorg had voorgedaan, werd dan ook voor een 
belangrijk deel afgewenteld op de particuliere patiënt en zijn verzekeraar 

98 HiZ, KCC, 9, Brief Nieuwenhuyzen aan diverse verzekeringsinstellingen, d.d. 29 december 1950; KCC, 10, Over-

zicht leden Kleine Compensatie Commissie, d.d. 14 maart 1951.

99 HiZ, KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 10 februari 1951.

100 HiZ, KCC, 1, Verslag van de vergadering, d.d. 19 september 1951.
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(Tabel 3.5 en 3.6).101 Zo betaalde een particuliere patiënt in 1960 voor dezelfde 
blindedarmoperatie en verpleging in de 3de klasse ongeveer vier keer zoveel 
als de ziekenfondspatiënt die in het bed naast hem lag. Dit betekende echter 
ook dat de f inanciële houdbaarheid van de ziekenfondsverzekering – waar 
de Ziekenfondsraad medio jaren vijftig ernstig aan begon te twijfelen – 
grotendeels afhankelijk van de mate waarin prijsstijgingen konden worden 
afgewenteld op de particuliere patiënt en zijn verzekeraar.

Voor de meeste medisch-specialisten was de particuliere ziektekosten-
verzekering zelfs een conditio sine qua non voor het sluiten van contracten 
met de ziekenfondsen. Doordat de arts de lage ziekenfondshonoraria zonder 
veel problemen kon compenseren via een verhoging van de prijzen voor 
particuliere behandeling, werd de verstatelijkte ziekenfondsverzekering 
voor hen acceptabel. Deze kruissubsidie102 tussen ziekenfonds- en particu-
liere tarieven werd ook in het geval van verpleeggelden door de overheid 
actief aangemoedigd.103 In de regel betaalden particuliere patiënten voor 
precies dezelfde behandeling of ziekenhuisbed, al naar gelang hun inkomen, 
ongeveer drie, zes of negen keer het ziekenfondstarief.104 

Dit systeem – een voortzetting van het vooroorlogse systeem van prijs-
discriminatie – had iets onrechtvaardigs in zich, aldus VVZ-voorman Stolk. 
‘Wanneer de normale prijs van 1 kg. suiker 75 cent is, zegt de winkelier toch 
ook niet, wanneer de doktersvrouw suiker koopt, dat het voor haar nu f. 2.50 
of f. 5,- kost. En in het algemeen zal men voor verrichtingen als timmerwerk 
aan de arts toch niet het 5- of 10-voudige berekenen van hetgeen aan een 
ander in rekening gesteld wordt? (…) Het is in hoge mate onbehoorlijk’.105 
Ook de Haagse ziekenhuisdirecteur J.A. van den Boogert signaleerde een 
onbillijkheid in deze verevening. ‘Voor de meeste klassepatiënten maakt 
het wel degelijk verschil of een onderzoek fl. 2,50 of f l. 12,50 kost’.106 

Op het Ministerie van Sociale Zaken werd dit systeem van verborgen 
subsidiëring gekoesterd. Het was niet alleen belangrijk voor de f inanciering 
van de ziekenfondsverzekering, het was tevens een vorm van inkomens-

101 Ziekenfondsraad, Resultaten van een onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging bij de verplichte zieken-

fondsverzekering in de periode 1948-1960 (Amsterdam 1961) 6-15; P. Regoort, ‘Het verloop van de lasten wegens zieken-

huisverpleging per verplicht verzekerde over de periode 1942 tot en met 1957’, Het Ziekenhuiswezen 33 (1960) 116-119; 

Vgl.: ‘Ontwikkeling van de ziekenhuiskosten 1953-1968’, Het Ziekenhuiswezen 42 (1969) 500-506.

102 In dit geval een verevening van kosten en baten tussen twee juridisch en financieel van elkaar gescheiden verze-

keringssystemen.

103 NA, Prijzen, 1196, Brief minister van EZ aan minister BiZa, d.d. 31 maart 1947.

104 Juffermans, Staat en gezondheidszorg, 219.

105 HiZ, FVZ, 20, Notulen bestuursvergadering VVZ, d.d. 30 maart 1951.

106 J.A. van den Boogert, ‘Prijsdiscriminatie en de “Bijkomende” kosten’, Het Ziekenhuiswezen 28 (1955) 338-339, aldaar 

339; Van den Boogert, ‘Medici in ziekenhuizen en het kostenbesef ’, Het Ziekenhuiswezen 27 (1954) 156-159.
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solidariteit die strookte met de beginselen van de sociaaldemocratische 
moraal. De sterkste schouders moesten de zwaarste lasten dragen, dus was 
het geoorloofd dat particuliere patiënten naast de kosten van zorg ook een 
soort ‘weeldebelasting’ betaalden.107 Bij de invoering van een algemene 
volksverzekering zou de mogelijkheid verdwijnen om prijsstijgingen af te 
wentelen op een groep buiten het sociale verzekeringssysteem. 

Particuliere ziektekostenverzekeraars vonden deze vorm van kruis-
subsidiëring niet fraai, maar als ze hiermee een plaats in het systeem 
kregen, moest het maar zo. Het risico dat zij liepen was beperkt. De ziekte-
kostenverzekering was een sommenverzekering. Dat betekende dat er op 
voorhand afspraken waren gemaakt over het maximumbedrag dat door de 
verzekeraar werd uitgekeerd. Daardoor lag het risico van stijgende tarieven 
grotendeels bij de verzekerde, die daarmee ook de verantwoordelijkheid 
kreeg voor de kostenbeheersing. Dit was een redelijk effectief systeem: 
‘de praktijk heeft (...) geleerd dat (…) specialisten bij het bepalen van de 
hoogte hunner declaraties met het bedrag der sommenverzekering rekening 
houden’, aldus Geert Bouwmeester.108 

Tabel 3.5: Ontwikkeling van het minimumtarief (in guldens) voor enkele specialistische 
ingrepen zoals vastgelegd in het Amsterdamse Specialisten Tarief, 1935-1961*

  1935 1953 1961

I II III ZF I II III ZF I II III ZF

Galblaas-
operatie

≥600 ≥200 ≥150 100 ≥800 ≥350 ≥175 - ≥900 ≥400 ≥225 87,25

Nierope-
ratie

≥600 ≥200 ≥150 100 ≥800 ≥350 ≥175 - ≥900 ≥400 ≥225 87,25

Appen-
dectomie

≥375 ≥150 ≥100 60 ≥500 ≥250 ≥125 - ≥700 ≥300 ≥200 50

Blaas-
steen-
operatie

≥375 ≥150 ≥100 60 ≥500 ≥250 ≥125 - ≥700 ≥300 ≥200 50

* SAA, ASV, 115, Overzicht van tarieven 1935; Zeven, Ziektekostenverzekering, 53-54.

107 HiZ, KCC, 4, Rapport subcommissie specialistentarieven, 1952.

108 HiZ, KCC, 1, Verslag vergadering KCC, d.d. 31 januari 1952.
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Tabel 3.6: Ontwikkeling van gemiddelde verpleegprijs in guldens verdeeld naar regio, 1923-
1961*

  Amsterdam, Rotterdam en Den Haag Rest van Nederland

1923 1945 1958 1961 1923 1945 1958 1961

1e Klasse 11,19 15 27,70 32,23 10,26 14 21,31 25,34

2e klasse A 8,54 9,50 23,55 27,75 6,65 8 17,94 21,44

2e Klasse B 5,50 6,50 20,32 23,74 4,37 5,50 16 19,37

3e klasse 4,28 5,50 16,85 19,55 3,41 4 12,5 14,77

* ‘Overzicht van de in 1923 geldende tarieven’; Zeven. Ziektekostenverzekering, 49, 97-98.

De SIG en de herdefiniëring van onverzekerbaarheid
Het overleg van de Kleine Compensatie Commissie leidde in 1955 tot het 
weinig verrassende advies om alles bij het oude te laten.109 Het belangrijkste 
effect dat het overleg van deze commissie had, is dan ook eenvoudig over 
het hoofd te zien. Het werd commerciële ziektekostenverzekeraars bijvoor-
beeld duidelijk dat ze met het introduceren van de onopzegbare polis wel-
iswaar een stap in de goede richting hadden gezet, maar dat ze nog steeds 
weinig vrienden – laat staan bondgenoten – hadden in de wereld van de 
gezondheidszorg. In de Kleine Compensatie Commissie werd het com-
merciële ziektekostenverzekeringsbedrijf keer op keer gehekeld om de be-
perkte toegankelijkheid van zijn verzekeringen. Bejaarden en mensen die 
leden aan chronische of zware aandoeningen als diabetes, kanker, zenuw-
ziekten, hartkwalen, astma, reuma, hemofilie en geestelijke of lichamelijke 
handicaps, konden voor een nieuwe verzekering niet bij een commerciële 
verzekeraar terecht.110 

Dat ook bovenbouwers niet happig waren op de verzekering van deze 
groep bleef tijdens deze discussies grotendeels buiten beschouwing. 
Bovenbouwers hanteerden weliswaar veel soepelere acceptatiecriteria, 
maar ze zaten net als commerciële verzekeraars in zekere zin ‘gevangen’ 
in een vrijwillig systeem gebaseerd op omslagf inanciering. Dit noopte 
ook bovenbouwers ertoe om de verzekering van ‘kneusjes’ en ‘brandende 
huizen’ – verzekeringsjargon voor de groep hoge risico’s – met de nodige 
voorzichtigheid te benaderen. Ze hanteerden een veel smallere definitie van 

109 Kleine Compensatie Commissie, Rapport van de Kleine Compensatie Commissie ingesteld ter bestudering van het 

vraagstuk van de verzekering van boven-de-welstandsgrens-vallenden tegen risico’s op het gebied der geneeskundige ver-

zorging (Den Haag 1955).

110 HiZ, Archief Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg (verder SIG), inv. nr. 2, Verslag medisch 

adviseur over 1956.
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onverzekerbaarheid dan commerciële verzekeraars, maar er bleef desalniet-
temin een groep bestaan die ook door hen onverzekerbaar werd geacht. Dat 
was gezien de sociale doelstelling van de bovenbouw een onbevredigende 
situatie die bovendien op het ministerie niet goed uit te leggen was. 

Ook de bovenbouw had in de Kleine Compensatie Commissie kleur 
moeten bekennen, en dat was niet goed bevallen. In 1955, enkele maanden 
na het verschijnen van het rapport van de Kleine Compensatie Commissie, 
richtten de bovenbouwers de Stichting Samenwerkende Instellingen in de 
Gezondheidszorg (SIG) op. De SIG was een verzekeringspool die, net als de 
eerder genoemde VZA, bedoeld was om voorheen ‘onverzekerbaar’ geachte 
risico’s te verzekeren. De kosten hiervan zouden over alle deelnemende 
maatschappijen worden omgeslagen. Ondanks de ronkende brief die de 
bovenbouwers naar aanleiding van de oprichting van de SIG schreven aan 
Ko Suurhoff – minister van Sociale Zaken namens de PvdA in het kabinet-
Drees III (1952-1956) en Drees IV (1956-1958) – was de pool aanvankelijk 
vooral een politiek gebaar. Bovenbouwers waren nog steeds niet enthousiast 
over het verzekeren van slechte risico’s en ze wilden de pool het liefst zo 
klein mogelijk houden. Dat lukte aardig, want in 1960 omvatte het totale 
verzekerdenbestand nog geen 2.500 zielen.111 

Als verzekering stelde de SIG niet veel voor, maar als denktank vervulde 
de pool een belangrijke rol. Het dagelijks reilen en zeilen van de SIG maakte 
duidelijk welke kosten er werkelijk met de verzekering van ‘slechte risico’s’ 
verbonden waren. De resultaten bleken, tot ieders verbazing, behoorlijk mee 
te vallen. Dit zette de bovenbouwers weer aan tot een herdefiniëring van 
het begrip onverzekerbaarheid en leidde er onder andere toe dat de meeste 
grote bovenbouwers vanaf 1956 geen leeftijdsgrenzen meer stelden. Het 
bestaan van een risicopool was handig, maar voor het versoepelen van het 
acceptatiebeleid bleek het niet echt noodzakelijk te zijn. Door de snelle groei 
van de verzekerdenbestanden, konden bovenbouwers ook zonder pool hun 
acceptatiecriteria verruimen. De praktijk had ‘uitgewezen dat de opneming 
van de slechte risico’s in de normale verzekering niet zo’n grote invloed op 
de totale exploitatie’ had als eerder nog was gevreesd.112 

Commerciële ziektekostenverzekeraars, verenigd in de NVOZ, zagen 
dit nieuwe initiatief van de bovenbouwers met gemengde gevoelens aan. 
Voor de meerderheid van hen was datgene wat de bovenbouwers door hun 
schaalgrootte konden bereiken – een verbreding van de risicosolidariteit 

111 HiZ, SIG, 12, Brief aan minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 2 mei 1955; SIG, 8, Notulen vergadering 

Raad van Beheer, d.d. 2 december 1959.

112 HiZ, SIG, 8, Notulen vergadering Raad van Beheer, d.d. 22 maart 1963; Ibidem, Notulen vergadering Raad van 

Beheer, d.d. 2 december 1959.
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– geen optie. Daarvoor waren de portefeuilles bij de meeste commerciële 
ziektekostenverzekeraars gewoonweg te klein. Tegelijkertijd stonden ze 
huiverig tegenover het gezamenlijk poolen van slechte risico’s. Er was een 
grens, ‘waarbij de ruime verzekeringsvoorwaarden halt moeten houden, 
wil men niet het gehalte van de portefeuille opofferen aan het sociaal 
wenselijke’. Risicopooling werd nog steeds gezien als de eerste stap naar 
volledige socialisatie.113

Commerciële ziektekostenverzekeraars en de inlijving van het 
verzorgingsideaal
Desalniettemin verschoof het accent in het beleid van commerciële ziekte-
kostenverzekeraars langzaamaan in de richting van een op verzorgingsbe-
ginselen gebaseerde aanpak. Zoals Kunnenman in 1948 al had voorgesteld, 
namen steeds meer ziektekostenverzekeraars de ziekenfondsverzekering 
als norm en bouwden hier omheen hun product. Deze ontwikkeling werd 
niet alleen ingegeven door een groter wordend sociaal invoelingsvermogen 
onder verzekeraars. Het voor een belangrijk deel ook het gevolg van de toe-
nemende concurrentie van de bovenbouwers. De bovenbouwverzekering 
had in krap vijf jaar tijd haar marktaandeel bijna verviervoudigd; een groei 
die ten koste was gegaan van commerciële verzekeraars (Tabel 3.3). De bo-
venbouw vormde een steeds serieuzere bedreiging. Als commerciële ziekte-
kostenverzekeraars hen de loef af wilden steken en tegelijkertijd de gestage 
expansie van de ziekenfondsverzekering wilden afremmen, dan moesten zij 
zich in positief opzicht gaan onderscheiden van beide arrangementen.

De NVOZ begon serieus werk te maken van het opheffen van de onver-
zekerbaarheid en de onderverzekering – de tendens dat de vastgestelde 
maximumuitkering steeds vaker tekort schoot. Het gevoel van urgentie was 
groot: ‘men bedenke hierbij dat het ‘alles of niets’ thans ook betekent een 
‘nu of nooit’’, aldus de gealarmeerde verzekeraar H.F.J. Sengers.114 De druk op 
het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf nam toe. Ook de KNMG 
mengde zich in de discussie. Dat de vrijwillige ziekenfondsverzekering 
onderdak bood aan een grote groep ‘verborgen particulieren’ die er gezien 
hun inkomen helemaal niet in thuishoorden, was de artsenorganisatie een 
doorn in het oog. Als de NVOZ garanties kon geven over de non-selectieve 
acceptatie van en volledige dekking voor ex-ziekenfondsverzekerden, dan 

113 VvV, NVOZ, s19/Z.224, Verslag vergadering NVOZ met NVA, d.d. 20 oktober 1955.

114 VvV, NVOZ, s19/Z.225, Notulen vergadering Bestuur, Technische Commissie en de Commissie Verhoogde Risico’s 

NVOZ, d.d. 17 oktober 1956.
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zouden de artsen de vrijwillige ziekenfondsverzekering doorspitten op 
mensen met een inkomen boven de loongrens. 

De NVOZ reageerde lauwtjes op dit voorstel. Artsen kregen in de regel 
enkel de weinig gunstige risicogroepen in hun spreekkamer en juist die 
groep verzekerden ze niet graag. En dan was er nog het probleem van de 
bovenbouwverzekering. De oude rot Van Barneveld, directeur van Fatum, 
vroeg zich af of ‘het gevaar niet uitermate reëel [was], dat deze instellingen 
uit de kartotheek van de ziekenfondsen (…) de goede risico’s zullen lichten 
om het overschot met een gerust hart over te laten aan verzekeraars?’115 
Kunneman – die al jaren had gepleit voor een socialer ziektekostenver-
zekeringbedrijf – kreeg steun uit onverwachte hoek. Piet Zeven, de jonge 
directeur van de afdeling verplegingsverzekering van Nederlandsche Lloyd, 
deelde de zorgen van Van Barneveld niet. Het was volgens hem juist de 
apathie van de NVOZ die de concurrentiepositie van de commerciële 
ziektekostenverzekeraars had verzwakt. Er waaide een nieuwe wind. Als 
de bovenbouw voorheen onverzekerbaar geachte risicogroepen kon ver-
zekeren, dan moest de NVOZ dit voorbeeld volgen. Het was volgens Zeven 
hoog tijd dat de bovenbouwers met gelijke wapens werden bestreden.

Zeven kreeg bijval van de Nederlandse Vereniging van Assurantie-
bezorgers (NVA). Het werkgebied van het verzekeringsintermediair was 
door het succes van de bovenbouwers – die met ziekenfondsbodes werkten 
– aanzienlijk gekrompen. Dat was niet alles. Het waren immers de tus-
senpersonen die moesten uitleggen waarom de ziektekostenverzekering die 
zij aan de man brachten niet kon voldoen aan de verwachtingen die er onder 
aspirant-verzekerden leefden. De commerciële ziektekostenverzekering was 
de reputatieslag met de bovenbouwers en de ziekenfondsverzekering aan 
het verliezen. ‘Wanneer het particuliere verzekeringsbedrijf met succes de 
staatsvoorzieningen wil beconcurreren dan zal het iets moeten aanbieden, 
dat zeker niet onderdoet voor deze voorzieningen. Het zal zich zelfs gunstig 
moeten onderscheiden’.116

Dit bracht verzekeraars zoals Zeven ertoe om bepaalde verzorgings-
principes niet langer op voorhand af te wijzen. Non-selectieve acceptatie 
en volledige dekking konden volgens hen ook zonder het aantasten van de 
kern van het vrijwillige verzekeringsbestel – het private risicodragerschap 
– worden geïmplementeerd. Dan moesten verzekeraars wel met elkaar gaan 
samenwerken en dat vergde een omslag in het denken over de werking van 
de markt. De bestaande concurrentie tussen verzekeraars moest worden 

115 Ibidem.

116 VvV, NVOZ, s19/Z.224, Brief NVA aan NVOZ, d.d. 21 juli 1955
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beperkt. De eerste stap in dit proces was de oprichting van een prijzen- en 
conditiekartel rond een nieuwe uniforme polis, de Algemene Nederlandse 
Polis voor Ziektekostenverzekering (ANPZ). Dit kartel bestond aanvankelijk 
uit twintig ziektekostenverzekeraars en werd geleid door Piet Zeven – de 
groep zou hierdoor in de wereld van de gezondheidszorg al vlug bekend 
staan als ‘de groep-Zeven’.

Op 24 oktober 1956 zette deze progressieve groep binnen het com-
merciële ziektekostenverzekeringsbedrijf in een toen nog niet zo heel erg 
gebruikelijke persconferentie te Scheveningen haar plannen uiteen. Voor 
het eerst werd toegegeven dat er een kern van waarheid school in het ‘vaak 
aangevoerd argument voor het telkens weer verhogen van de loongrens, 
namelijk, dat er buiten de Algemene Ziekenfondsen geen redelijke dekking 
tegen een redelijke premie beschikbaar was’.117 Dit zou echter veranderen. De 
ANPZ-polis zou in geen enkel opzicht onderdoen voor de ziekenfondsverze-
kering. De overgang van de ziekenfonds- naar de particuliere verzekering 
zou voortaan probleemloos kunnen verlopen.

De ANPZ-polis vergoedde naast een onbeperkt aantal dagen zieken-
huisverpleging ook een beperkt aantal dagen sanatorium- en krankzin-
nigenverpleging en ziektekosten gemaakt in het buitenland. Het was tevens 
mogelijk om de kosten van huisartsconsulten en medicijnen te verzekeren.118 
Het enige dat in feite nog buiten de dekking viel, waren de al bestaande 
kwalen. Dit hoefde echter voor de toegang tot deze verzekeringsvorm geen 
problemen meer te geven. Er was naast de uniforme polis ook een nieuwe 
risicopool in het leven geroepen: de Verzekeringsgroep voor Bijzondere 
Risico’s (VVBR). De VVBR werkte niet veel anders dan de reeds bestaande 
pools voor ‘onverzekerbare risico’s’. De kosten werden in gelijke mate over 
de deelnemende maatschappijen omgeslagen.119 

De ANPZ-polis was in vele opzichten revolutionair, maar het belang-
rijkste novum dat via deze polis brede ingang vond, was het principe van 
de kostprijsvergoeding. Net als de ziekenfondsverzekering, zouden de 
ANPZ-maatschappijen voortaan instaan voor de ongelimiteerde vergoe-
ding van alle door de verzekerde gemaakte kosten, op voorwaarde dat de 
premie tussentijds kon worden gecorrigeerd. Hiermee was de volledige 
risico-overdracht tussen verzekerde en verzekeraar ook in de particuliere 
ziektekostenverzekering een feit. De kostprijspolis was de enige manier 

117 ‘Ziektekostenpolis voor Bijzondere Risico’s’, VB 46 (1957) 45-48, aldaar 45-47.

118 Zeven, Ziektekostenverzekering, 118-119; ‘De Algemene Nederlandse Polis voor Ziektekostenverzekering (klassepo-

lis)’, Vraagbaak 29 (1959) 319-320.

119 VvV, NVOZ, s19/Z.418, ‘Lijst van verzekerde risico’s van de VVBR’, 1959; NVOZ, s19/Z.413, Poolingovereenkomst 

VVBR, 1960.
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waarop verzekeraars, binnen de kaders van een op restitutie gebaseerd 
product, de waarborgen van een verzekering in natura zouden kunnen be-
naderen. De ANPZ-maatschappijen waren overigens niet de eersten die een 
dergelijk product op de markt brachten. Die eer viel toe aan het Wit-Blauwe 
Kruis (later de Amersfoortse) die in 1957 als eerste ziektekostenverzekeraars 
een kostprijspolis op de markt bracht.120

Met de garantie van een volledige risico-overdracht, verschoof ook de 
verantwoordelijkheid voor het opvangen van eventuele kostenstijgingen. 
Ziektekostenverzekeraars hadden nu een direct belang bij kostenbeheer-
sing. Dat zou, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, nog voor 
problemen zorgen. Nederlandse ziektekostenverzekeraars liepen met 
hun kostprijspolis internationaal gezien behoorlijk uit de pas. Duitse of 
Amerikaanse ziektekostenverzekeraars bleven in de jaren zestig en zeventig 
vasthouden aan de sommenverzekering.121

De grenzen van de private risicosolidariteit: het faillissement van AZR
Het feit dat steeds meer commerciële ziektekostenverzekeraars hun oude 
bedenkingen rond samenwerking opzij schoven en zich aansloten bij het 
prijzen- en conditiekartel van de ANPZ-polis, markeerde een omslag in 
het denken en doen over de verzekering van zorg. In plaats van te vechten 
voor eigen gelijk, kwam er binnen het commerciële ziektekostenverzeke-
ringsbedrijf een proces van assimilatie op gang, waarbij beginselen uit de 
verzekeringslogica door commerciële verzekeraars werden geïncorporeerd 
in het beleid. Ze waren in de jaren vijftig bereid ver te gaan in hun streven 
om aansluiting te vinden bij de nieuwe verzorgingsmoraal. Toch was een 
volledig non-selectief acceptatiebeleid voor velen nog een brug te ver. Ze 
werden in deze opvatting gesterkt door het faillissement van de bovenbou-
wer AZR. Dit bewees volgens hen eens te meer dat het vormgeven van een 
sociaal beleid binnen een private context niet zonder gevaar was.122

De Stichting Ziekenhuisverpleging AZR/AHOY – bovenbouwer van het 
Rotterdamse ziekenfonds AZR – gold lange tijd als het paradepaardje van 
de bovenbouwverzekering. Na het Zilveren Kruis en de SUZ was AZR de 
goedkoopste ziektekostenverzekeraar in Nederland, Anders dan deze twee 
bovenbouwers, bood de AHOY-polis ook nog eens een uitermate ruime 
dekking (Tabel 3.4). Risicoselectie en uitsluitingen waren bij AZR niet 
aan de orde. Iedereen werd geaccepteerd ongeacht gezondheidstoestand 

120 ‘Het Wit-Blauwe Kruis lanceert de onvervalbare op-peil-verplegingsverzekering’, VB 45 (1957) 214-215. 

121 Klein, For all these rights, 213-216. 

122 G. Bouwmeester, ‘De zieke ziektekostenverzekeraar’, VVP 15 (1958) 437; ‘Stichtende gedachten aan het ziekbed van 

een stichting’, Vraagbaak 29 (1959) 599-601.
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of leeftijd.123 Dick Halley, de directeur van AZR, dacht dat de wet van de 
grote getallen alles wel zou uitbalanceren. Hij zette daarom zwaar in 
op de werving van grote collectiviteiten en was bereid hiervoor f linke 
premiekortingen te geven. Dit beleid was aanvankelijk erg succesvol. De 
verzekeringsportefeuille van AZR groeide tussen 1950 en 1958 als kool. 
Met een marktaandeel van 10 procent en een premie-inkomen van meer 
dan 10 miljoen gulden was AZR medio jaren vijftig de grootste particuliere 
ziektekostenverzekeraar van Nederland. De bovenbouwer was zelf zo suc-
cesvol dat men bij de NVOZ dacht aan gezamenlijke actie om het verlies 
aan verzekerden te keren.124

Dit succes bracht echter ook de haarscheurtjes aan het licht. De dis-
crepantie tussen de premie-inkomsten en uit te keren claims werd steeds 
groter. Bovendien bleek dat de AZR onevenredig veel slechte risico’s had 
aangetrokken. Het evenwicht van de in de portefeuille verzamelde risico’s 
begon gevaarlijk te hellen. In 1959 begon ook de organisatie van bovenbou-
wers, de Permanente Commissie van Overleg (PCvO), te twijfelen aan de 
soliditeit van AZR. Halley werd meerdere malen gewaarschuwd voor de 
gevolgen van zijn veel te soepele acceptatiepolitiek.125 Door de hoge scha-
delast verdampten de reserves van Stichting AZR in recordtijd. De tekorten 
waren in 1959 opgelopen tot het op dat moment astronomische bedrag van 
2,5 miljoen gulden. Uiteindelijk greep de directie van het ziekenfonds AZR 
in en stuurde Halley met ziekteverlof. Hij zou enige maanden later achter 
het stuur van zijn auto overlijden aan een hartaanval. Ondanks pogingen 
van de nieuwe directie van AZR om de affaire binnenskamers te houden, 
kreeg de landelijke pers lucht van de problemen. Door de aanhoudende 
negatieve berichtgeving begon de ziektekostenportefeuille van AZR in de 
loop van 1959 aan een niet meer te stoppen leegloop. Er zat niets anders op 
dan faillissement aan te vragen.126

Voor de overheid was het faillissement van AZR één van de aanleidingen 
om het schadeverzekeringsbedrijf onder toezicht van de Verzekeringskamer 
te plaatsen.127 Binnen de bedrijfstak zorgde de deconfiture van de AHOY 

123 HiZ, PCvO, 20, Brochure AZR, 1959.

124 ‘Stichting Ziekenhuisverzekering A.Z.R.’, VB 48 (1959) 82-83; VvV, NVOZ, s19/Z.230, Notulen bestuursvergadering 

NVOZ, d.d. 26 februari 1958; NVOZ, s19/Z.418, Brief PCB aan NVOZ, d.d. 28 juni 1958.

125 HiZ, PCvO, 42, Brief Snooy aan Halley, d.d. 13 februari 1959; Ibidem, Brief Halley aan Snooy, d.d. 17 febuari 1959; 

Vgl.: A. de Bruin, ‘De toestand bij de stichting A.Z.R.’, VVP, 30 (1959) 461.

126 ‘Wishful thinking. De Stichting A.Z.R. (Ahoy)’, Vraagbaak 39 (1959) 17-18; ‘Stichting A.Z.R. gaat liquideren. Cen-

trale Algemene neemt deel in nieuwe N.V. Rijnmond’, VVP 17 (1959) 696-670.

127 ‘Ondergang van de AZR. Uitbreiding controle gewenst’, Elseviers weekblad, d.d. 21 november 1959; Vgl.: T. Langen-

huyzen, ‘Overheid en commerciële verzekeraars, 1950-heden’, Studies over zekerheidsarrangementen, 737-758, aldaar 

738-740.
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voor gespannen verhoudingen. Er was een felle strijd ontstaan om de resten 
van de AZR-portefeuille. Dit zette de zorgvuldig opgebouwde samenwer-
king tussen commerciële verzekeraars danig op de proef.128 Zij sponnen 
uiteindelijk wel de meeste garen bij het faillissement van AZR/AHOY. Het 
marktaandeel van commerciële verzekeraars steeg in 1960 van 35 naar 42 
procent, terwijl het marktaandeel van de bovenbouwers 8 procent daalde 
(Tabel 3.3). 

Bij de bovenbouwers zorgde het faillissement voor een periode van 
introspectie. De wet van de grote getallen bleek niet zaligmakend. De hybris 
van de bovenbouw had uiteindelijk geleid tot een tragedie. Verzorging en 
verzekering bleven, hoe dicht ze elkaar ook genaderd waren, toch twee 
verschillende werelden. Binnen de particuliere ziektekostenverzekering 
golden andere regels dan in de wereld van het ziekenfonds, daar had Frans 
Schrijver, voorzitter van Het Zilveren Kruis, al langer op gehamerd. Het 
Zilveren Kruis heette volgens Schrijver niet voor niets zo. Naast een groot 
aantal verzekerden was er ook ‘zilver’ – ofwel geld – nodig om socialere 
verzekeringsvoorwaarden f inancieel te ondersteunen. Die middelen kon 
je enkel verwerven door een meer bedrijfsmatige aanpak.129

3.4 De inlijving van verzekeraars in het 
ziektekostenverzekeringsbestel, 1960-1968

De terugtredende overheid en het ontstaan van de KLOZ
Het groeiende besef dat een sociaal beleid en een bedrijfsmatige aanpak 
naast elkaar konden en moesten bestaan, maakte samenwerking tussen bo-
venbouwers en commerciële ziektekostenverzekeraars een stuk eenvoudi-
ger. Samenwerking werd ook steeds noodzakelijker nu de kostenbeheersing 
in de zorg weer werd gedelegeerd aan het zorgverzekeringsveld. In de jaren 
vijftig werd de kostenstijging in de zorg nog getemperd door het Directo-
raat-generaal voor de Prijzen. Het confessioneel-liberale kabinet-De Quay 
(1959-1963) brak in zijn regeringsverklaring met het dirigistisch geachte be-
leid van de voorgaande kabinetten. Liberalisering en het terugdringen van 
overheidstaken zouden voortaan het kabinetsbeleid bepalen en daar paste 
centraal vastgestelde prijzen niet bij.130

Ter vervanging van de oude Prijsopdrijvings- en Hamsterwet van 1939 
zou een nieuwe Prijzenwet worden opgesteld. Het bureau voor Prijsbeheer-

128 VvV, NVOZ, s19/Z.231, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 26 november 1959.

129 HiZ, Archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (verder SUZ), inv. nr. 9, Conceptplan federa-

tief verband van Instellingen voor Gezondheidszorg, 1949.

130 Rigter e.a., Tussen sociale wil, 270.
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sing kon dan verdwijnen. Op het Ministerie van Economische Zaken vond 
men dat de beheersing van de prijzen van ziekenhuiszorg eerder een taak 
van de ziekenhuizen en ziekenfondsen was, dan van de overheid. Zowel 
de ziekenfonds- als ziekenhuisorganisaties waren het erover eens dat de 
prijsontwikkeling bij het wegvallen van een centraal prijsbeleid niet mocht 
worden overgelaten aan marktwerking. Ziekenhuisorganisaties waren bang 
dat dit zou leiden tot een desastreuze prijzenoorlog tussen ziekenhuizen. 
Er bestond immers een overschot aan ziekenhuisbedden. Ziekenfondsen 
wilden weliswaar gegarandeerde lage prijzen – ziekenhuisverpleging trok 
een zware wissel op de toch al wankele f inanciële positie van de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering – maar ze hadden er weinig trek in om met ieder 
ziekenhuis afzonderlijk afspraken te maken.131 

Muntendam, inmiddels als Directeur-generaal voor de Volksgezondheid 
weer terug op zijn oude stek, zette in januari 1961 de zaak op scherp. Hij 
stelde dat de overheid zich in de toekomst zou onthouden van rechtstreekse 
bemoeienis met de verpleegtarieven. In reactie hierop riepen de ziekenhuis-
organisaties en de ziekenfondsen het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven 
(COZ) in het leven. Het COZ diende hoofdzakelijk als platform voor overleg 
tussen ziekenfondsen en ziekenhuizen over de hoogte van de verpleeg-
tarieven. Mochten beide partijen er gezamenlijk niet uitkomen, dan kon 
het Orgaan bij hoge uitzondering en met toestemming van de betrokken 
partijen de prijzen zelf vaststellen. Het COZ werd omarmd door de net 
aangetreden minister van Sociale Zaken, Gerard Veldkamp (KVP). Toch 
zou de door hem beloofde wettelijke basis van het instituut nog enige jaren 
op zich laten wachten.132

Dat het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf aanvankelijk 
niet was uitgenodigd om zitting te nemen in het COZ, had veel te maken 
met het faillissement van AZR. Na het debacle, was de relatie tussen ver-
zekeraars, bovenbouwers en het Ministerie van Sociale Zaken enigszins 
bekoeld geraakt. Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf leek 
ertoe veroordeeld om ‘zodra zij departementaal gehoor vraagt blijkbaar 
haar boodschap af te geven aan de portier’, aldus Kunneman.133 De NVOZ 

131 K.P. Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de verstrekking van zorg’, Tussen volksverzekering en vrije markt, 

629-708, aldaar 678-682; H. Festen, ‘De geschiedenis van het ontstaan van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven’, in: 

L.J. de Wolff (ed.), De Prijs voor Gezondheid. Het centraal orgaan ziekenhuistarieven 1965-1982 (Baarn 1984) 13-46, aldaar 

22-30.

132 Festen, ‘De geschiedenis’, 30-31; Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de verstrekking van zorg’, 678-

682; Juffermans, Staat en gezondheidzorg, 224-227.

133 H.L. Kunneman, ‘Oorzaken en gevolgen. Een analyse van de situatie op het terrein van de ziektekostenverzeke-

ring en haar verdere ontwikkeling’, Vraagbaak 29 (1959) 587-589, aldaar 588.
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wilde echter graag participeren in het COZ. Het was niet denkbeeldig dat 
ziekenfondsen en ziekenhuizen de tekorten die door lage ziekenfondstarie-
ven zouden ontstaan, zouden compenseren met een extra verhoging van de 
prijzen voor particulieren. Dit gebeurde al jaren, maar sinds de introductie 
van de kostprijsverzekering waren verzekeraars zelf verantwoordelijk voor 
het opvangen van deze kosten. Het COZ bood verzekeraars een mogelijkheid 
om paal en perk te stellen aan de tariefstijging; die kans konden ze niet 
laten schieten.134 

De ziekenhuisorganisaties wilden wel met ziektekostenverzekeraars 
praten. Anders dan bij de meeste ziekenfondsbesturen, bestond er onder 
ziekenhuisdirecties geen grote aversie tegen particuliere ziektekosten-
verzekeraars. Sterker nog, verzekeraars betaalden meer voor een bed dan 
ziekenfondsen en dat was voor ziekenhuizen natuurlijk voordelig. De 
ziekenfondsorganisaties konden de participatie van verzekeraars in het 
COZ niet blokkeren, maar ze weigerden om voor hen een extra bestuurszetel 
te creëren. Er was dus een probleem, want er waren vier organisaties en 
drie bestuurszetels. De NVOZ (commercieel), VVZ (verenigingen), de PCvO 
(bovenbouw) en de Federatie van Onderlinge Brandwaarborgmaatschap-
pijen in Nederland (FOB), de organisatie waarbij de meeste onderlinge 
ziektekostenverzekeraars zich hadden aangesloten, moesten de verdeling 
van de zetels onderling zien te regelen.135 

Op initiatief van de FOB kwamen de vier organisaties op 9 mei 1962 
bij elkaar in het Haagse restaurant Boschlust. De bijeenkomst verliep 
moeizaam, want hoewel bovenbouwers en commerciële verzekeraars in 
de loop van de tijd iets milder over elkaar waren gaan denken, waren ze 
nog steeds geen boezemvrienden. Beide vonden nog steeds dat de ander 
eigenlijk niets in de ziektekostenverzekering te zoeken had en lieten dat 
ook duidelijk blijken.136 Het buitenkansje dat het COZ bood, was echter 
te belangrijk om te laten afketsen op oud zeer. Er werd ter plekke een 
voorlopige en informele Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van 
Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) opgericht en de bestuurszetels in de 
COZ werden via een roulatieschema onderling verdeeld. De organisatie die 

134 VvV, NVOZ, s19/Z.229, Brief Nederlandsche Lloyd aan NVOZ, d.d. 22 februari 1961

135 VvV, NVOZ, s19/Z.229, Circulaire NO. ZB-61/5, d.d. 10 maart 1961; Festen, ‘De geschiedenis’, 36-37; Companje, Con-

vergerende belangen, 227-229.

136 VvV, NVOZ, s19/Z.413, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 19 oktober 1960; HiZ, PCvO, 8, Notulen bestuurs-

vergadering PCvO, d.d. 22 maart 1962.
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volgens dit schema geen vertegenwoordiging in het COZ had, kreeg dat jaar 
het secretariaat van de KLOZ toegewezen.137 

Er lag een gezonde dosis opportunisme aan de basis van deze samenwer-
king. Zowel de NVOZ als de PCvO verwachtte aanvankelijk bijzonder weinig 
van de KLOZ. De bovenbouwers vonden het echter van ‘groot belang, dat 
de niet winst beogende instellingen overal bij zijn’.138 Commerciële verzeke-
raars dachten daar net zo over. Desalniettemin werd er wel iets opmerkelijks 
gerealiseerd. Nu de KLOZ er was, vond er structureel overleg plaats tussen 
bovenbouwers en het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf. Dat 
was vijftien jaar eerder nog totaal onmogelijk geweest.

Stijgende kosten. De kruissubsidie onder druk
Dat particuliere ziektekostenverzekeraars in 1962 graag wilden meepraten 
over de stijging van de ziekenhuistarieven was begrijpelijk. De prijzen wa-
ren zelfs onder het strikte prijsbeheersingsregime van de jaren vijftig be-
hoorlijk snel gestegen. Volgens de gegevens van de KLOZ was de gemiddel-
de verpleegprijs tussen 1958 en 1963 al naar gelang de regio met gemiddeld 
50 à 70 procent omhoog gegaan. Vooral de prijs voor verpleging in de 2de 
klasse – de ‘particuliere’ klasse bij uitstek – was de hoogte ingeschoten. In 
1958 betaalde een particuliere patiënt voor een dag ziekenhuisverpleging 
in de 2de klasse in Amsterdam gemiddeld 23,5 gulden. In 1963 werd hiervoor 
een bedrag van 37,5 gulden in rekening gebracht.139 Als de prijsontwikkeling 
volledig in handen van ziekenfondsen en zorgverleners zou komen te lig-
gen, dan kon dit voor verzekeraars behoorlijk ongunstig uitpakken. Boven-
dien begon het systeem van openeindfinanciering, dat ze door middel van 
de kostprijsverzekering hadden binnengehaald, behoorlijk pijn te doen. De 
premies moesten ieder jaar weer fors omhoog. 

Het zag er niet naar uit dat het einde van de prijsstijging in zicht was. 
NVOZ-vertegenwoordiger E.K. den Bakker wees erop dat verzekeraars in 
dat opzicht ook niet teveel reuring moesten maken: ‘de verpleegprijs in de 
tweede klasse meestal nog niet de kostprijs is, zodat hier maar beter over 
gezwegen kan worden’.140 Onder de kostprijs of niet, stijgende prijzen in 
combinatie met de stijgende zorgconsumptie – tussen 1960 en 1968 steeg het 

137 HiZ, Archief van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (verder KLOZ), Be-

stuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 9 mei 1962.

138 HiZ, PCvO, 8, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 22 maart 1962.

139 Zeven, Ziektekostenverzekering, 97; VvV, NVOZ, s19/Z.1589, Verslag vergadering over SER-adviesaanvraag Veld-

kamp, d.d. 26 februari 1963.

140 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 april 1963.
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aantal ziekenhuisopnames per 1.000 inwoners van 75,2 naar 93,2141 – zorgde 
voor een gestaag stijgende schadelast. In 1963 gaven particuliere ziektekos-
tenverzekeraars ongeveer 100 miljoen gulden uit aan ziekenhuisverpleging. 
Dit was ongeveer hetzelfde bedrag als dat ze nog geen vijf jaar eerder in 
totaal aan zorg hadden gef inancierd (Tabel 3.2). 

Ongeveer de helft van de uitgekeerde schadeclaims binnen de parti-
culiere ziektekostenverzekering bestond uit vergoedingen voor zieken-
huisverpleging.142 Daarnaast vormde medisch-specialistische zorg een 
grote kostenpost. De semi-off iciële richtlijn die de particuliere tarieven 
koppelde aan het ziekenfondstarief, was medio jaren zestig door de meeste 
specialisten al losgelaten. Specialisten en ziekenhuizen wilden graag pro-
f iteren van de economische groei die zich in Nederland in de jaren vijftig 
en zestig voordeed en wel in het bijzonder van de loonexplosie van 1964, 
waarbij de lonen met gemiddeld 15 procent waren gestegen.143 Het streven 
naar een hoger inkomen werd, naar de mening van verzekeraars, echter op 
onevenredige wijze doorbelast aan particuliere patiënt, c.q. zijn verzekeraar. 
Ziektekostenverzekeraars raamden, dat het inkomen van een gemiddelde 
specialist voor ongeveer 60 à 70 procent bestond uit inkomsten uit de 
particuliere praktijk.144 Dat was in de ogen van verzekeraars geen subsidie 
meer, maar uitbuiting. 

Eerder overleg tussen verzekeraars en de Landelijke Specialistenver-
eniging had niet tot resultaten geleid. De LSV koesterde, meer nog dan de 
huisartsenorganisatie LHV, het beginsel van de vrije tariefvorming. Daar 
moesten verzekeraars zich noodgedwongen bij neerleggen. Zij beschikten 
niet over de middelen om de LSV tot overleg te dwingen zonder de verze-
kerden daarmee direct te duperen. In 1965 trokken de specialisten echter 
onbedoeld de aandacht van de overheid. Doordat de Groningse specialisten 
hun begunstigingscontract met de bovenbouwer VGNN hadden opgezegd, 
had deze verzekeraar zijn premies met 70 procent moeten verhogen. Dit 
leidde vrijwel direct tot Kamervragen van de PvdA en de KVP. Joop den 
Uyl, op dat moment minister van Economische Zaken, zag zijn kans schoon 
en liet de Rijksaccountantsdienst onderzoek doen naar de hoogte van de 
specialistentarieven. Met het oog op het inflatiegevaar dat door de forse 

141 CBS, via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37852&D1=98-101&D2=58-

68&HDR=G1&STB=T&VW=T [Geraadpleegd op 6 juni 2011].

142 VvV, NVOZ, s19/Z.1589, Verslag vergadering over de adviesaanvraag van Veldkamp, d.d. 26 februari 1963.

143 Van Zanden, Economic history, 131-155; Schuyt en Taverne, 1950, 37-40; De Rooy, Republiek, 215.

144 VvV, NVOZ, S.19/Z.376, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 februari 1967.
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stijging van de lonen op de loer lag, gold er immers al enige tijd een Alge-
mene Prijsstop.145

Er waren specialisten die dit onderzoek vol vertrouwen tegemoet zagen. 
Zeven sprak met een Amsterdamse specialist die van mening was dat het 
onderzoek ‘zou aantonen dat de nota’s van specialisten zijn achtergebleven 
bij de algemene trend’. De gestage verhoging van de particuliere tarieven 
was niet meer dan rechtvaardig, zeker omdat de ziekenfondstarieven 
nog steeds ‘charitatief van aard waren’, aldus deze specialist.146 Volgens 
hem hadden specialisten, net als iedereen, recht op een deel van de hoge 
economische groei. Maar dit vertrouwen werd niet gedeeld door het bestuur 
van de LSV. Dat was er niet gerust op en zocht toenadering tot particuliere 
verzekeraars. Verzekeraars beschikten als enige partij, naast de specialisten 
zelf, over de gegevens die de Rijksaccountantsdienst nodig had. De meeste 
verzekeraar waren niet erg genegen om de Rijksaccountantsdienst inzage 
te geven in de cijfers, maar ze konden moeilijk weigeren. 

De LSV probeerde eventuele maatregelen van Den Uyl voor te zijn 
door zelf de gesprekken met de KLOZ over standaardtarieven te openen. 
Verzekeraars reageerden verheugd. De discrepantie tussen de ziekenfonds-
tarieven en de particuliere tarieven was in hun ogen de laatste tijd ‘niet 
bepaald gezond meer te noemen’.147 Hoewel het bestuur van LSV achter de 
introductie van normtarieven stond, bleken de afzonderlijke wetenschap-
pelijke verenigingen van specialisten daar niet warm voor te lopen. Alleen 
de kinderartsen en neurologen wisten binnen de afgesproken termijn een 
lijst van vaste tarieven op te stellen. Bij de andere specialismen duurde dit 
langer, waardoor het plan uiteindelijk op niets uitliep.148 

Voor verzekeraars zat er niet veel anders op dan de stijging van de kosten 
zoveel mogelijk zelf op te vangen. De premie kon niet omhoog, want de 
Algemene Prijsstop gold ook voor verzekeringsproducten. Er werd in eerste 
instantie flink gesnoeid in de provisies voor de tussenpersonen. Deze waren 
al gedaald, van de gebruikelijke twintig procent naar tien en in sommige 
gevallen zelfs vijf procent.149 Toch waren premiestijgingen ook met lagere 
provisiepercentages niet te voorkomen. Prijsbeheersing mocht als instituut 

145 Aanhangsel Tweede Kamer (1964-1965) Vragen 89 en 90; VvV, NVOZ, s19/Z.421, Notulen bestuursvergadering 

NVOZ, d.d. 10 augustus 1965.

146 VvV, NVOZ, s19/Z.333, Memo Zeven over LSV, d.d. 13 oktober 1965.

147 VvV, NVOZ, s19/Z.421, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 18 februari 1965.

148 VvV, NVOZ, s19/Z.376, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 februari 1967; HiZ, PCvO, 8, Notulen bestuurs-

vergadering PCvO, d.d. 29 maart 1966.

149 VvV, NVOZ, s19/Z.421, Nota Kunneman over SER-rapport Zware Medische Risico’s, d.d. 10 augustus 1965; NVOZ, 

s19/Z.1149, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 31 januari 1968.
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dan wel zijn verdwenen, de invloed van de overheid op het premiebeleid 
van verzekeraars was – ondanks de belofte van deregulering – nog steeds 
groot.150 

Verzekeraars als geaccepteerde gesprekspartner: het begin van een 
politieke lobby
Ondanks het premiebeleid, was het politieke klimaat waarin particuliere 
verzekeraars tijdens de jaren zestig moesten opereren redelijk gunstig. Van 
een openlijke vijandige overheid, zoals aan het begin van de jaren vijftig, 
was sinds de val van de Rooms-Rode coalitie geen sprake meer. Gerard 
Veldkamp, minister van Sociale Zaken in de achtereenvolgende kabinet-
ten De Quay (1959-1963), Marijnen (1963-1965), Cals (1965-1966) en Zijlstra 
(1966-1967), stond veel vriendelijker tegenover de particuliere ziektekos-
tenverzekering dan zijn sociaaldemocratische voorgangers.151 De volksver-
zekering leek van de politieke agenda te zijn afgevoerd. Kort na zijn aan-
treden in 1961, presenteerde Veldkamp een wetsvoorstel-Ziekenfondswet. 
Deze wet moest het nog steeds van kracht zijnde Ziekenfondsenbesluit 
vervangen. Voor ziektekostenverzekeraars was deze materie niet bijzonder 
bedreigend. Veldkamps Ziekenfondswet was niet veel meer dan een codifi-
catie van het Ziekenfondsenbesluit inclusief de bestaande toevoegingen en 
bijstellingen. Het wetsvoorstel zou weinig aan de bestaande situatie veran-
deren. Toch bleven de commerciële ziektekostenverzekeraars attent.152

Een voornemen dat potentieel bedreigender was, was het wetsvoorstel 
van Veldkamps collega op Binnenlandse Zaken, Edzo Toxopeus. Hij streefde 
naar de oprichting van een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering voor 
Rijksambtenaren. Ambtenaren vormden al jaren een wat problematische 
groep binnen het stelsel van sociale ziektekostenverzekeringen. De Ambte-
narenwet van 1929 voorzag in het geval van ziekte van een ambtenaar in een 
f inanciële tegemoetkoming. Hierdoor was de overheid in 1941 niet verplicht 
geweest zijn werknemers onder te brengen in de verplichte ziekenfondsver-
zekering. Ook de ambtenaren hadden zich verzet tegen de overheveling naar 
de verplichte ziekenfondsverzekering. Het ziekenfonds paste in hun ogen 
niet bij de bijzondere sociale status die ambtenaren hadden. Met de stij-
gende prijzen, was de f inanciële tegemoetkoming die ambtenaren kregen, 
niet langer voldoende om de kosten volledig af te dekken. Bovendien was 

150 VvV, NVOZ, s19/Z.334, Brief aan leden Sectie II over prijsstop, d.d. 6 juli 1966; HiZ, PCvO, 8, Notulen bestuursver-

gadering PCvO, d.d. 12 december 1966.

151 Rigter e.a., Tussen sociale wil, 271-288.

152 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 14 december 1962; VvV, NVOZ, 

s19/Z.229, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 6 november 1962.
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het voor lagere overheden een kostbare zaak. In de jaren vijftig waren er dan 
ook aparte publiekrechtelijke regelingen in het leven geroepen voor politie-, 
gemeente- en provincieambtenaren: de Dienst Geneeskundige Verzorging 
Politie (DGVP), het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (IZA) 
en de Interprovinciale Ziektekosten Regeling (IZR).153

Deze regelingen, eigenlijk onderdeel van de Ambtenaren-CAO, waren 
gebaseerd op een mix van verzekerings- en verzorgingsbeginselen. De 
verzekering kende zowel inkomens- als risicosolidariteit en het verstrek-
kingenpakket was behoorlijk uitgebreid. De werkgever – in dit geval de 
overheid – betaalde een deel van de premie en stond garant voor eventuele 
tekorten van het verzekeringsarrangement. Het was tegelijkertijd ook een 
verzekering op restitutiebasis, waarbij er van de verzekerden behoorlijke 
eigen bijdrages werden verwacht en er tevens sprake was van een verplicht 
eigen risico. Rijksambtenaren vielen buiten de bestaande IZA/IZR-rege-
lingen en daar wilde Toxopeus, of liever gezegd de ambtenarenbonden, 
verandering in brengen. De nieuwe regeling moest 250.000 rijksambtenaren 
van een betaalbare ziektekostenverzekering voorzien. Aangezien ook hun 
gezinsleden onder de regeling zouden vallen, betrof het in totaal een groep 
van ruim 1 miljoen verzekerden die zowel aan de ziekenfonds- als aan de 
particuliere verzekering zouden worden onttrokken.154

Dat was een serieuze aderlating. Het lag volgens de ziektekostenverzeke-
raars van de KLOZ niet meer dan voor de hand om hiertegen gezamenlijk 
op te trekken met de ziekenfondsen. Ook de ziekenfondsen zouden door 
de nieuwe ambtenarenregeling veel verzekerden verliezen, vooral bij de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering. Dit verlies aan verzekerden zou een bom 
leggen onder het toch al breekbare systeem van regionale verevening dat 
de vrijwillige verzekering de afgelopen jaren overeind had gehouden. In het 
slechtste geval zouden de premies tot exorbitante hoogtes moeten stijgen. 
De KLOZ zocht contact met het Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsen 
(GOZ). De ziekenfondsen hielden de boot echter af. Ondanks de inbreng 
van de bovenbouwers en het feit dat zowel de ziekenhuisverplegingsver-
enigingen en de onderlinge verzekeraars veelal niet-winstbeogende ziekte-
kostenverzekeraars waren, beschouwden de meeste ziekenfondsbesturen 
de KLOZ vooral als een lobbyclub van commerciële verzekeraars. Een 

153 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 501.

154 Vvv, NVOZ, s19/Z.1589, Nota de verzekering van Rijksambtenaren, d.d. 22 mei 1963; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 

1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 16 oktober 1963.
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‘samengaan met variaverzekeringsmaatschappijen leidt gemakkelijk tot 
verdachtmaking van de argumenten der ziekenfondsen’, aldus het GOZ.155 

Na deze mislukking, legde de KLOZ Toxopeus een alternatief plan voor. 
De overheid zou voor de nieuwe regeling als risicodrager kunnen optreden, 
dat zagen de bonden immers het liefst. De administratie en uitvoering 
van de ambtenarenverzekering zouden echter gedelegeerd worden aan 
particuliere ziektekostenverzekeraars. Zo kon in ieder geval een deel van 
de werkgelegenheid voor verzekeraars behouden blijven.156 Dit voorstel werd 
door het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken – het overlegplatform 
voor overheid en ambtenarenbonden – met instemming begroet. De KLOZ 
leek haar eerste, zij het kleine, politieke succesje te hebben geboekt. Dit 
stemde ziektekostenverzekeraars optimistisch. ‘De politieke macht die 
[door de KLOZ] gevormd wordt, zou ook op ander gebied tot onverwachte 
succesjes kunnen leiden’.157 

Er was echter buiten de eigen wil van de ambtenarenbonden gerekend. 
Die waren zonder uitzondering tegen de inschakeling van particuliere 
ziektekostenverzekeraars. Het Georganiseerd Overleg krabbelde terug en 
er werd een speciale rijksdienst in het leven geroepen die de zaak moest 
onderzoeken.158 De rijksdienst bezocht in de daaropvolgende maanden een 
aantal ziektekostenverzekeraars, waaronder de OHRA, VGZ, de Eerste Rot-
terdamsche en het Nezifo. Bij dit bezoek bleek dat de administratiekosten 
bij de OHRA, VGZ en Nezifo ongeveer 10 procent lager waren dan bij de 
commerciële Eerste Rotterdamsche. Toxopeus liet de KLOZ weten dat hij 
moest afzien van het KLOZ-voorstel. De ambtenarenbonden wilden na dit 
onderzoek niets meer met verzekeraars te maken hebben. Ziekenfondsen 
pasten weliswaar niet bij de bijzondere sociale status van het ambtenaren-
beroep, maar verzekeraars waren gewoon niet te vertrouwen.159 

De soep werd echter niet zo heet gegeten als de ambtenaren die graag 
hadden opgediend. De Raad van State veegde de vloer aan met het wetsvoor-
stel, niet in de laatste plaats vanwege de nadruk die er werd gelegd op de 

155 HiZ, Archief van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsen (Verder GOZ), Bestuursstukken, Notulen 

vergadering , d.d. 21 december 1962; GOZ, Bestuursstukken, Notulen vergadering, d.d. 11 januari 1963; VvV, NVOZ, 

s19/Z.1589, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 29 augustus 1963.

156 VvV, NVOZ, s19/Z.1589, Nota over verzekering Rijksambtenaren, d.d. 22 mei 1963.

157 VvV, NVOZ, s19/Z.414, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 januari 1964.

158 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 11 maart 1964; VvV, NVOZ, 

s19/Z.414, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 22 juli 1964.
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bijzondere sociale status van de ambtenaar. Een dergelijke discriminerende 
bepaling werd niet meer van deze tijd geacht.160 

Veldkamps drieluik: de hervorming van de sociale ziektekostenverzekering
Ondertussen was duidelijk geworden, dat Veldkamp het niet bij de codi-
ficatie van het Ziekenfondsenbesluit zou laten. Het ziekenfondssysteem, 
dat bestond uit een verplichte, een vrijwillige en een bejaardenverzekering, 
schoot volgens Veldkamp – een overtuigd bewonderaar van het gedachte-
goed van Beveridge en Van Rhijn – op een aantal fundamentele vlakken 
tekort. De ziekenfondsverzekeringen boden bijvoorbeeld geen adequate 
oplossing voor het stijgend aantal verpleegbehoeftige bejaarden, noch voor 
de behandeling van psychiatrische patiënten, noch voor de verzorging 
van geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Die vormen van zorg werden 
hoofdzakelijk gefinancierd door de bijdragen van ouders en familie en uit 
de gelden van de Armenwet, en dat was niet waarvoor deze wet bedoeld 
was. Bovendien was de Armenwet een gemeentelijke regeling, waardoor de 
zorg die gefinancierd werd per regio nogal kon verschillen. Het was tijd om 
lijn te brengen in deze lappendeken. Daarbij was de minister van Maat-
schappelijk Werk, Marga Klompé, van plan de Armenwet te vervangen door 
een nieuwe groepsregeling: de Bijstand.161

Hierdoor zou er een probleem ontstaan, want de nieuwe Bijstandswet 
bood veel minder ruimte voor de f inanciering van langdurige zorg dan 
de Armenwet. Een drastische hervorming van het stelsel van sociale 
ziektekostenverzekeringen lag volgens Veldkamp voor de hand. De zieken-
fondsverzekering was ondanks alle aanpassingen toch niet veel meer dan 
een behoorlijk ingewikkelde en uit haar voegen gebarsten werknemersver-
zekering; om over rariteiten als de vrijwillige ziekenfondsverzekering en de 
in 1957 ingevoerde bejaardenverzekering nog maar te zwijgen. Het was veel 
eenvoudiger om het geheel aan ziekenfondsverzekeringen, een vreemdsoor-
tig hybride systeem van private en publieke elementen, te vervangen door 
een moderner systeem dat gebaseerd was op verzorgingsprincipes. Sociale 
zekerheid moest in de ogen van Veldkamp niet alleen steunen op individuele 
verantwoordelijkheid, maar ook op gemeenschapszin en solidariteit.162 

160 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 november 1965.

161 A.H.M. Kerkhoff en W.P.M. Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Debatten en ontwikkelingen tot 

1987’, Tussen Volksverzekering en vrije markt, 709-794, aldaar 722-723; De Haan en Duyvendak, In het hart, 88-93.

162 G.M.J. Veldkamp, Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidersverzekering. Een critisch 

onderzoek naar de grondslagen van de sociale arbeidersverzekering (Tilburg 1949) 24, 293; Idem, Sociale triptiek. Verant-

woording en achtergronden van een beleid (Den Haag 1968) 20-25.
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Hij dacht hierbij aan een drieledig systeem. De basis van het bouwwerk 
moest worden gevormd door een volksverzekering voor onverzekerbare 
risico’s als verpleegzorg, langdurige psychiatrische zorg en de zorg voor 
gehandicapten. Daarnaast zou er een beperkte verplichte verzekering moe-
ten komen die de toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg voor iedereen 
met een inkomen onder een bepaalde grens, ongeacht de arbeidsrechtelijke 
positie, garanderen. De rest van de bevolking kon terecht bij particuliere 
verzekeraars.163

In augustus 1962 vroeg Veldkamp de Sociaal-Economische Raad (SER), 
de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid om 
advies over de wijze waarop een verzekering van onverzekerbare risico’s, 
de Algemene Wet Zware medische risico’s (AWZ), het beste kon worden in-
gericht. Tegelijkertijd werkte hij gestaag door aan een wetsvoorstel-Beperkte 
Verplichte Verzekering (BVV). Dit wetsvoorstel voorzag in de vervanging 
van de bestaande ziekenfondsverzekeringen door een uniforme regeling. De 
BVV zou worden uitgevoerd door ziekenfondsen en de Sociale Verzekerings-
bank (voor AOW’ers). De premie zou door de Belastingdienst worden geïnd. 
Werkgevers zouden voor hun werknemers de volledige premie betalen. De 
staat zou voor de verzekering van bejaarden jaarlijks een bepaald bedrag 
ter beschikking stellen. De zelfstandigen moesten zelf de premie dragen, 
maar die zou door de grote kring van verzekerden waarschijnlijk een stuk 
lager liggen dan bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering gebruikelijk was. 
De omslagbasis was in het nieuwe verzekeringssysteem immers groter.164

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf reageerde positief op 
Veldkamps plannen. Verpleegzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrische 
zorg konden, zeker gezien het langdurige karakter van deze voorzieningen, 
niet op private grondslag worden verzekerd; dat werd ook door de meest 
fervente aanhangers van het ‘privaat ondernemerschap’ in de bedrijfstak 
onderschreven. Als deze risico’s voortaan zouden worden gedekt door een 
volksverzekering, dan werd dit door het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf enkel toegejuicht.165 Ook het wetsvoorstel-BVV werd door 
ziektekostenverzekeraars aanvankelijk gematigd positief ontvangen. De 
hervorming neigde weliswaar naar een ‘beperkte volksverzekering’ – niet 
ongevaarlijk – , maar daartegenover stond een lagere loongrens. Het ver-
lies aan verzekerden zou hierdoor waarschijnlijk minimaal zijn. Het was 

163 Kerkhoff en Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, 726-727.

164 Ibidem, 728-729.

165 VvV, NVOZ, s19/Z.1589, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 januari 1963.
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dan wel zaak om te zorgen dat de loongrens voor de Beperkte Verplichte 
Verzekering niet teveel zou gaan stijgen.166

Tussen 1964 en 1965 kwamen zowel de Centrale Raad voor de Volksge-
zondheid, de Ziekenfondsraad als de SER met een advies dat in hoofdlijnen 
positief was. Wat betreft de details liepen de adviezen nogal uiteen. De 
Centrale Raad en de Ziekenfondsraad vonden het noodzakelijk dat ook 
medisch-specialistische hulp en ziekenhuisverpleging in de volksverze-
kering werden opgenomen. De SER was daar tegen. Er bestond volgens de 
Raad geen enkele noodzaak deze verstrekkingen over te hevelen, aangezien 
de meeste mensen zich hiervoor al bij een ziekenfonds of een particuliere 
verzekeraar hadden verzekerd.167

De Sociaal-Economische Raad maakte zich daarentegen weer zorgen 
over het aantal onverzekerden. Dit was weliswaar veel lager dan het ooit 
was geweest, maar het schommelde nog steeds ergens rond de 3 à 4 procent 
van de bevolking. Als particuliere ziektekostenverzekeraars in aanmerking 
wilden komen voor de uitvoering van de AWZ – iets waar Veldkamp niet 
negatief tegenover stond – dan was het zaak om de aansluiting tussen de 
AWZ en de particuliere verzekering zo naadloos mogelijk te maken. Deze 
suggestie konden verzekeraars moeilijk negeren. Tegenover de regelgeving 
die met overheidserkenning gepaard zou gaan, stonden enkele belangrijke 
beloningen, zoals een zetel in de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor 
de Volksgezondheid. Het was een kans om inspraak te krijgen in het volks-
gezondheidsbeleid en daar bleken verzekeraars veel voor over te hebben.168 

Om aan de kritiek van de SER tegemoet te komen, werd het idee van 
een nationale risicopool door het ziektekostenverzekeringsbedrijf weer 
van stal gehaald. Via een poolingconstructie zouden verstrekkingen als 
psychiatrische verpleging en andere vormen van kostbare zorg het eerste 
jaar gewoon via de particuliere ziektekostenverzekering kunnen worden 
gedekt. Daarna zouden de verzekerden automatisch doorstromen naar 
de AWZ. Dit betekende dat door de invoering van de Algemene Wet 
Zware medische risico’s één van de belangrijkste redenen voor een streng 
risicoselectiebeleid zou komen te vervallen. De schadelast zou ook bij de 
allerhoogste risico’s beperkt blijven tot één jaar. Dat was weliswaar nog 

166 VvV, NVOZ, s19/Z.414, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 november 1964.

167 Sociaal Economische Raad, Advies inzake een verzekering van zware geneeskundige risico’s (Den Haag 1965) 6-7; 
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steeds geen aantrekkelijke zaak, maar het was wel een verzekerbaar risico. 
De kosten zouden bij een goede risicospreiding wel te overzien zijn.169 

Ondanks een stevige lobby van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
die steen en been klaagde over de hoge kosten van ziekenhuisverpleging, 
de torenhoge premies in de vrijwillige ziekenfondsverzekering en risi-
coselectie bij particuliere ziektekostenverzekeraars, zwichtte Veldkamp 
uiteindelijk voor de wensen van de SER. Medisch-specialistische hulp en 
ziekenhuisverpleging verdwenen uit het wetsvoorstel-AWZ. Hij stelde het 
MKB tegelijkertijd gerust, ziekenhuisverpleging en medisch-specialistische 
zorg werden als verstrekkingen ondergebracht in de Beperkte Verplichte 
Verzekering.170 

De wederopstanding van Beveridge. Veldkamp kiest voor een algemene 
volksverzekering
Niets leek de invoering van Veldkamps raamwerk nog in de weg te staan. 
Het ging alsnog mis. In zijn ongeduld had Veldkamp namelijk verzuimd 
om voor het wetsvoorstel-BVV advies te vragen aan de SER. De adviesraad 
liet dat niet over zijn kant gaan en begon zelfstandig een adviesprocedure, 
wat de behandeling van de wet aanzienlijk zou vertragen. Dit bleek ech-
ter niet Veldkamps grootste probleem, want ook onder ziekenfondsen en 
zorgverleners was de steun voor de Beperkte Verplichte Verzekering aan 
het afkalven.

De ziekenfondsen stonden niet geheel afwijzend tegenover een volksver-
zekering, zolang ze die maar zelf mochten uitvoeren. Het ziekenfondswezen 
bleef echter gespitst op ieder vorm van inperking van zijn autonomie en de 
BVV zou ziekenfondsen weer in een volledig ondergeschikte positie aan de 
staat plaatsen. Veel zorgverleners zagen de Beperkte Verplichte Verzekering 
– niet helemaal ten onrechte – als de eerste stap in de richting van een 
Nederlandse National Health Service. De wet zou volgens hen zorgen voor 
onnodig veel regelgeving, lage beloningen en karige medische zorg. Vak-
bonden en werkgeversorganisaties vreesden op hun beurt dat de toevoeging 
van bejaarden en voormalige vrijwillige verzekerden forse premiestijgingen 
tot gevolg zou hebben. Werkgevers zouden hiervoor grotendeels moeten 
opdraaien en dat zou weer funest zijn voor de internationale concurrentie-
positie en de werkgelegenheid van het Nederlandse bedrijfsleven.171

169 VvV, NVOZ, s19/Z.421, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 augustus 1965; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 
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170 VvV, NVOZ, s19/Z.334, Brief Raad voor het MKB aan minister Veldkamp, d.d. 17 maart 1966.

171 Kerkhoff en Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, 731-736; Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-

2007’, 576-577.
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De druk van de werkgeversorganisaties op Veldkamp nam toe. Het 
mocht Nederland in economisch opzicht dan wel voor de wind gaan, maar 
het was niet de bedoeling dat sociale zekerheid als een molensteen om de 
nek van het bedrijfsleven zou hangen. De loonexplosie van 1964 had de 
concurrentiepositie al aanzienlijk verzwakt. Veldkamp stelde vervolgens 
voor om de BVV in te trekken, maar dan zouden medisch-specialistische 
behandeling en ziekenhuisverpleging weer in hun geheel moeten worden 
opgenomen in de AWZ. Hierdoor kon alsnog tegemoet worden gekomen 
aan de klachten van het MKB en werd de f inanciële nood bij de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering verlicht.172 

Dit leidde tot onthutste reacties onder verzekeraars. De ‘Beveridgeaan’ 
in Veldkamp was naar boven gekomen. Met een haast achteloze beweging 
had Veldkamp het karakter van de AWZ drastisch veranderd. Het zou niet 
langer een verzekering zijn voor het ‘onverzekerbare’, maar gewoon een 
klassieke algemene volksverzekering voor alle vormen van medische zorg. 
Er bestond weinig reden om huisartsenzorg en medicijnen wel buiten de 
AWZ te houden. Deze hervorming van het ziektekostenverzekeringsbestel 
paste weliswaar goed binnen het moderniseringsstreven van het progres-
sieve kabinet-Cals, maar Veldkamp verspeelde hiermee wel de steun 
van particuliere verzekeraars: een groep die eerst nog gematigd positief 
tegenover de invoering van de AWZ en de BVV had gestaan.173 Met de 
overheveling van ziekenhuisverpleging en specialistische zorg haalde hij de 
belangrijkste pijler onder het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
weg. Ziektekostenverzekeraars zouden dan wel de AWZ mogen uitvoeren, 
maar daarmee zouden ze worden gedegradeerd ‘van dragers van risico’s 
tot administrateurs’.174

Daar hadden verzekeraars geen zin in. Het particuliere ziektekosten-
verzekeringsbedrijf zocht steun bij het ziekenfondswezen. Ook de zieken-
fondsen zouden immers een groot deel van hun takenpakket en de daarbij 
horende werkgelegenheid zien verdwijnen als gevolg van deze ‘nieuwe’ 
AWZ. Het GOZ zag nu wel de noodzaak van gezamenlijke acties in, overi-
gens niet alleen op het gebied van de AWZ. Ziekenfondsen en verzekeraars 
zouden ook samen optrekken tegen het voorstel voor oprichting van een 
publiekrechtelijke Dienst Ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren 

172 Kerkhoff en Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, 734-735.

173 De Rooy, Republiek, 236-241; Schuyt en Taverne, 1950, 290-297.

174 VvV, NVOZ, s19/Z.189, Verslag SER-hearing KLOZ, d.d. 28 oktober 1966.
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(DZVA), dat onder de hoede van de minister van Binnenlandse Zaken, Jan 
Smallenbroek, weer uit de mottenballen was gehaald.175 

Onbedoeld bereikten Veldkamp en Smallenbroek iets dat niemand tot 
dan toe voor mogelijk had gehouden: een monsterverbond tussen zieken-
fondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars, in ideologisch opzicht 
elkaars tegenvoeters. Hiervoor was sinds 1960 in de KLOZ al het nodige 
voorwerk gedaan. Deze samenwerking kwam nu tot volle bloei. Er werd 
intensief overlegd tussen de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars. 
Het GOZ weigerde weliswaar nog steeds om openlijk adhesie te betuigen 
aan de standpunten van de KLOZ, maar de standpunten werden wel op 
elkaar afgestemd. In de hearings van de SER en Tweede Kamer over de AWZ 
en de DZVA vormden verzekeraars en ziekenfondsen een gesloten front.176 

Een verzekering voor iedereen. De NOZ en de omzeiling van het 
selectieprobleem
De strijd tegen Veldkamps volksverzekering plaatste het risicoselectiebe-
leid weer bovenaan de agenda van de KLOZ. Voorstanders van een zo breed 
mogelijke volksverzekering – zoals de Raad voor het MKB en de PvdA – 
maakten immers dankbaar gebruik van het feit dat de particuliere ziekte-
kostenverzekering nog steeds niet voor iedereen toegankelijk was. Als dit 
‘selectieprobleem’ kon worden opgelost, stond niet alleen het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf sterker, maar zou ook de alliantie met het 
ziekenfondswezen aan kracht winnen. Henk Anbeek, ziekenfondsvoorman 
en penningmeester van de bovenbouwer VGCN, maande tot spoed: ‘de ver-
zekeringstechnische problemen kunnen wel overwonnen worden, de tijd 
dringt nu!’.177 

Commerciële ziektekostenverzekeraars bleven echter talmen. De jonge 
Jaap van Rijn, directeur van Fatum en de kroonprins van de NVOZ, vond 
een non-selectief acceptatiebeleid ronduit onzinnig. Sinds de val van AZR 
kende iedereen de gevolgen van een dergelijk beleid. Niemand wilde ‘de 
tweede AHOY’ worden.178 De particuliere ziektekostenverzekering kon in 
haar huidige vorm niet zonder risicoselectie. ‘Immers, de man die voor zijn 

175 HiZ, GOZ, Bestuursstukken, Notulen vergadering GOZ, d.d.1 april 1966; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, 

Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 18 maart 1966.

176 VvV, NVOZ, s19/Z.415, Verslag van de bespreking van de KLOZ met de GOZ, d.d. 18 maart 1966; NVOZ, s19/Z.1149, 

Adres van GOZ en KLOZ aan Tweede Kamer, d.d. februari 1968; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen be-

stuursvergadering, d.d. 14 april 1966.

177 VvV, NVOZ, s19/Z.1147, Verslag overleg KLOZ en NVOZ, d.d. 10 januari 1967.

178 VvV, NVOZ, s19/Z.1147, Verslag overleg KLOZ en NVOZ, d.d. 10 januari 1967; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, 

Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 28 juni 1966. 
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suikerziekte insuline moet gebruiken is voor de verzekeraar geen risico 
meer, maar een zekerheid’.179 Veel verzekeraars vonden dat er met het uit-
faseren van de opzegbaarheid, de introductie van de kostprijsverzekering, 
de verruiming van het verzekerde pakket en het geleidelijk opvoeren van 
de acceptatiemogelijkheden eigenlijk al ‘wonderen waren verricht’.180

Tegelijkertijd moesten de commerciële verzekeraars verenigd in de NVOZ 
constateren dat er in grote delen van de maatschappij een andere wind 
waaide. ‘In Nederland [wint] de mening veld, dat de tijd van de verzekering 
heeft plaatsgemaakt voor die van de verzorging’.181 Anbeek greep dit aan 
om in de KLOZ zijn pleidooi voor de omhelzing van het verzorgingsideaal 
kracht bij te zetten. Dit was niet geheel gespeend van eigenbelang, want 
een weigerachtige houding van commerciële ziektekostenverzekeraars kon 
funest zijn voor zijn eigen bovenbouwers. ‘Men is in Nederland nu zo ver, 
dat men zegt: iedereen heeft recht op geneeskundige verzorging. Als de 
ziektekostenverzekeraars de tekenen des tijds niet verstaan en blijven staan 
op hun verzekerings-technische standpunt, hoe juist dit op zichzelf ook is, 
dan zijn wij binnen afzienbare tijd allemaal verdwenen’, stelde Anbeek.182

Anbeeks pleidooi was een steuntje in de rug voor Piet Zeven, die inmid-
dels voorzitter was geworden van zowel de NVOZ als de KLOZ. Zeven had 
zich – zoals eerder is behandeld – samen met een aantal gelijkgestemden 
eind jaren vijftig al sterk gemaakt voor een socialer beleid binnen de com-
merciële ziektekostenverzekering. Volgens Zeven was de particuliere ziek-
tekostenverzekering geen gewone verzekering, maar een sociaal product 
dat in haar samenhang met zorgverleners, ziekenfondsen en de overheid 
moest worden gezien. Dit vergde een andere, soms contra-intuïtieve aanpak 
van verzekeraars, maar, ‘de coulance van de ruim denkende ondernemer 
behoeft in geen enkel opzicht de vergelijking te vrezen met het ‘sociale 
gevoel’ van de ziekenfondsbestuurder’.183 

Zeven vond steun bij Frans Schrijver die, voordat hij door Zeven in 1965 
als secretaris bij de NVOZ werd betrokken, als oprichter van Het Zilveren 
Kruis zijn sporen had verdiend in de bovenbouwverzekering. Hij had zich 
in zijn tijd als bovenbouwbestuurder sterk gemaakt voor een meer bedrijfs-
matige aanpak binnen de bovenbouwverzekering. Dit hoefde volgens hem 

179 VvV, NVOZ, s19/Z.1147, Verslag SER-hearing KLOZ, d.d. 28 oktober 1966.

180 Ibidem.

181 VvV, NVOZ, s19/Z.189, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 22 november 1966.

182 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 15 november 1966.

183 VvV, NVOZ, s19/Z.1147, Conceptjaarverslag NVOZ over 1967.
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niet ten koste te gaan van de sociale doelstelling.184 Volgens hem waren de 
verschillen tussen de bovenbouwers en de commerciële ziektekostenver-
zekeraars in de praktijk niet zo groot als soms wel eens werd beweerd. ‘Het 
doel van de moderne ondernemer op het terrein van de gezondheidszorg 
kan niet liggen in een streven naar een zo groot mogelijke winst. De goede 
verzekeraar stelt zijn know-how, zijn werkkracht en zijn geld beschikbaar 
om de kwade ziektekansen (…) van de f inanciële kant uit onschadelijk te 
maken. Dat hem daartegenover een passend ondernemersloon toekomt, 
spreekt welhaast vanzelf’.185

Zeven en Schrijver deelden meer met elkaar dan alleen hun kijk op de 
ziektekostenverzekering. Beiden waren in de jaren dertig – ze scheelden 
een jaar in leeftijd – hun carrière begonnen in de grote vaart: Schrijver als 
scheepsarts, Zeven als stuurman. Zeven trad echter begin jaren veertig in 
dienst bij de verzekeringsmaatschappij Nederlandsche Lloyd. Schrijver 
vestigde zich na een korte f lirt met de wetenschap in 1936 als huisarts 
in Woerden.186 Beide mannen vulden en voelden elkaar goed aan. Ze 
fungeerden binnen de NVOZ en de KLOZ als bruggenbouwers tussen de 
aanhangers van de verzekerings- en verzorgingsgedachte. Daarbij kwam 
hun gevoel voor diplomatie, niet onbelangrijk binnen een gefragmenteerde 
bedrijfstak als de particuliere ziektekostenverzekering, hen goed van pas. 
Zelfs de veelal uiterst rechtlijnige ziekenfonds- en bovenbouwvoorman 
Anbeek herinnerde zich later over Zeven: ‘We waren het zelden met elkaar 
eens, maar persoonlijk had ik eigenlijk nooit problemen met hem. Het was 
een aardige vent’.187 

Het slaan van een brug tussen de verzekeringsbeginselen en het 
verzorgingsdenken was nog niet zo eenvoudig. De enige manier waarop 
binnen de particuliere ziektekostenverzekering een volledig non-selectief 
acceptatiebeleid kon worden vormgegeven, was door middel van intensieve 
samenwerking en het zoveel mogelijk uitbannen van concurrentie. Het 
invoeren van een uniform verzekeringsproduct lag vanuit het gezichtspunt 
van verzekeraars zelf echter niet voor de hand. Als er voor verzekerden niets 
meer te kiezen viel, bestond er eigenlijk geen reden meer om een particulier 

184 VvV, NVOZ, s19/Z.334, Notulen bestuursvergadering NVOZ d.d. 12 juli 1966; W. van der Giesen, ‘In Memoriam F. 

Schrijver’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 118:40 (1974) 1540.

185 VvV, NVOZ, s19/Z.1149, Conceptjaarverslag NVOZ over 1967.

186 Van der Giesen, ‘In Memoriam F. Schrijver’, 1540; ‘Stuurliedenexamen’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 mei 

1926; ‘Onderwijs’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 18 mei 1930; ‘Stuurliedenexamen’, Algemeen Han-

delsblad, 8 december 1934 (avond). 

187 Interview met H.J. Anbeek, d.d. 8 mei 2007.
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verzekeringsbedrijf in stand te houden. Uniformiteit was iets dat hoorde bij 
een door de overheid verplicht gestelde en uitgevoerde sociale verzekering. 

Via een omweg kon echter wel hetzelfde worden bereikt zonder dat het 
private ondernemerschap en de keuzevrijheid volledig overboord werden 
gezet. Als alle ziektekostenverzekeraars mee zouden doen aan een nationale 
risicopool, dan werd het selectieprobleem weliswaar niet opgelost, maar 
de ongewenste effecten daarvan werden wel weggenomen. Risicoselectie 
zou dan namelijk niet langer hoeven leiden tot afwijzing. Het risico van 
de verzekering van mensen met een ongunstig risicoprof iel zou via de 
pool door alle verzekeraars gezamenlijk kunnen worden gedragen. Het 
was wel essentieel dat geen enkele verzekeraar zich aan deze vorm van 
samenwerking zou onttrekken, anders zouden de maatschappijen die niet 
meededen een ongewenst concurrentievoordeel hebben. Bij de ziekenhuis-
verplegingsverenigingen en de onderlinges leverde deze voorwaarde weinig 
problemen op. Ook de bovenbouwers maakten een royaal gebaar. Volgens 
Anbeek bestond er weliswaar niet zo’n grote behoefte aan een pool, ‘maar er 
bestaat wel gevoel voor de gedachte dat eenheid naar buiten belangrijk is’.188 

Bij de NVOZ moest het idee gedoseerd worden gebracht. Voor de meeste 
commerciële ziektekostenverzekeraars was het idee achter risicopooling 
nog steeds tegennatuurlijk. Aan de andere kant moesten verzekeraars goed 
realiseren – aldus Zeven – dat de bovenbouwers ondanks hun pleidooi voor 
samenwerking wel klaarstonden ‘om onze positie over te nemen’.189 De 
particuliere ziektekostenverzekering was goed voor meer dan 30 procent 
van de totale premieomzet van het schadeverzekeringsbedrijf en was dus 
te kostbaar geworden om zomaar op te geven (Tab. 3.2). Voor lijfsbehoud 
konden wel enkele politieke en verzekeringstechnische concessies worden 
gedaan. Op de algemene ledenvergadering van 2 december 1966 werd de 
pool door de leden van de NVOZ met daverend applaus ontvangen.190 

Het Nationaal Onderling herverzekeringsinstituut voor Ziektekosten 
(NOZ) dat vervolgens werd opgericht, was een pool die gedragen werd door 
vrijwel alle particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland. In principe 
kon iedereen worden verzekerd die voorheen om gezondheidsredenen geen 
toegang zou hebben gekregen tot een particuliere ziektekostenverzekering. 
Met de introductie van de NOZ-verzekering maakte het in feite niet meer 
uit of een verzekerde ziek of gezond was, veel of weinig claimde; de toegang 
tot een verzekering – en daarmee ook het recht op zorg – werd voortaan 

188 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 15 november 1966.

189 VvV, NVOZ, s19/Z.189, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 22 december 1966.

190 VvV, NVOZ, s19/Z.1147, Notulen Algemene Vergadering NVOZ, d.d. 2 december 1966.
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ook door particuliere verzekeraars gegarandeerd. De pool zou op 1 januari 
1967 met haar werkzaamheden beginnen. ARP-politicus Bauke Roolvink 
was niet echt onder de indruk. In een gesprek met Zeven liet hij weten het 
initiatief bewonderenswaardig te vinden, ‘maar u begon wel tien jaar te 
laat’.191 

Erkenning: particuliere verzekeraars en de uitvoering van de AWBZ
Anders dan de sneer van Roolvink doet vermoeden, leverden de oprichting 
van de NOZ en de uitbanning van de risicoselectie het particuliere ziekte-
kostenverzekeringsbedrijf veel goodwill op. De samenwerking met het GOZ 
verliep soepeler en ook de LSV toonde zich bereid om samen met het ver-
zekeringsbedrijf op te trekken. De specialisten zouden bij de invoering van 
de AWZ al hun klassepatiënten kwijtraken en grotendeels in dienst komen 
van de staat. Ook het verzekeringsintermediair – dat een groot deel van 
zijn posten en provisie-inkomsten zou verliezen –, werd gemobiliseerd. Via 
enkele grote persconferenties werd de blijde boodschap over heel het land 
uitgestort: risicoselectie was niet langer een probleem binnen de particu-
liere ziektekostenverzekering. Veldkamps uitgebreide AWZ was niet meer 
nodig.192

Ziektekostenverzekeraars waren niet de enigen die zich tegen Veld-
kamps volksverzekering keerden. Ze waren zeker niet de motor achter 
het protest. De minister werd al enige tijd zwaar onder vuur genomen 
door werkgeversorganisaties, ziekenfondsen en de KNMG. De steun voor 
de AWZ in de Ziekenfondsraad was al voor de omslag in het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf tanende en ook de SER toonde zich in de 
loop van de behandeling van de wet steeds kritischer over het wetsvoorstel. 
De spectaculaire uitbreiding van sociale zekerheid in de jaren vijftig en 
zestig had ervoor gezorgd dat de rek er bij de werkgevers uit was. Er was 
volgens hen geen ruimte meer om deze nieuwe premie in de prijzen voor 
producten te verdisconteren, zonder die te laten stijgen. 

Met de val van het kabinet-Cals viel uiteindelijk ook het doek voor Veld-
kamps volksverzekering. Veldkamps opvolger in het confessioneel-liberale 
kabinet-De Jong (1967-1971), de eerder genoemde Bauke Roolvink, was geen 
groot aanhanger van de uitgebreide AWZ. Hij werd hierin gesteund door de 
minister van Financiën, Johan Witteveen. Die stelde dat de begroting geen 
ruimte bood voor het vrijmaken van de 600 miljoen gulden die Veldkamp als 

191 VvV, NVOZ, s19/Z.1588, Memo Zeven over gesprek met Roolvink, d.d. 4 oktober 1966.

192 VvV, NVOZ, s19/Z.376, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 februari 1967; Ibidem, Conceptbrief NVOZ 

aan de tussenpersonen, d.d. 20 maart 1967; Ibidem, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 maart 1967.
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overheidsbijdrage aan de voorgenomen volksverzekering had ingeschaald. 
De economie stagneerde en er was geen ruimte om ziekenhuisverpleging 
en medisch-specialistische hulp vanaf de eerste dag op te nemen in een 
volksverzekering. Dit was volgens Roolvink en Witteveen ook helemaal 
niet nodig, want de ziekenfondsen en het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf konden de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor 
iedereen garanderen.193

De PvdA en ARP hadden daar wel vrede mee. Zij vonden het veel belang-
rijker dat de essentie van de wet behouden bleef, namelijk de verzekering 
van normaliter onverzekerbare risico’s als langdurige verpleging, gehandi-
captenzorg en psychiatrische zorg. Veldkamps enigszins aangepaste wets-
voorstel werd door Roolvink met gezwinde spoed door de Kamer geloodst. 
Op 1 januari 1968 werd de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(ABWZ) van kracht.194 Voor de commerciële ziektekostenverzekeraars 
bracht de invoering van de AWBZ de langverwachte off iciële erkenning. 
Particuliere verzekeraars werden, naast de ziekenfondsen, aangewezen 
als off iciële uitvoerders van de nieuwe volksverzekering. Dit betekende 
ook dat verzekeraars zitting kregen in een groot aantal adviescommissies 
en –raden, niet in de minste plaats die van de Ziekenfondsraad en de SER. 
De AWBZ markeerde voor het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
het einde van een ruim dertig jaar lange strijd om formele acceptatie als 
belanghebbende in de wereld van de gezondheidszorg.195

Samenvatting
Tussen 1946 en 1968 veranderde het particuliere ziektekostenverzekerings-
bedrijf van een buitenstaander in een min of meer gewaardeerde partner 
in het nationale systeem van (sociale) ziektekostenverzekeringen. Deze ge-
daanteverwisseling was voor een belangrijk deel het resultaat van een lang-
durig en moeizaam proces van assimilatie van de belangrijkste elementen 
uit de verzorgingslogica. Het feit dat het Ziekenfondsenbesluit het private 
karakter van het Nederlandse zorgverzekeringssysteem grotendeels onge-
schonden had gelaten, betekende namelijk niet dat er na de oorlog geen 
andere eisen werden gesteld aan de ziektekostenverzekering. Het duurde 
lang voordat verzekeraars doorhadden dat ze niet verder konden gaan op 
de oude weg.

193 Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-2007’, 576-577; VvV, NVOZ, s19/Z.376, Notulen van de buitengewone be-

stuursvergadering NVOZ, d.d. 7 april 1967.

194 Kerkhoff en Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, 736-737.

195 VvV, NVOZ, s19/Z.1590, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 28 december 1967.
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In zekere zin hadden verzekeraars zich in slaap laten sussen door hun 
eigen succes. De gevolgen van de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit 
waren pijnlijk geweest, maar ze hadden zich weten te handhaven en zelfs 
kans gezien om te groeien. Het zelfvertrouwen onder particuliere verze-
keraars was dan ook groot en zij zagen geen reden om het roer radicaal om 
te gooien. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Duitsland, 
werd het systeem van omslagf inanciering door Nederlandse ziektekos-
tenverzekeraars niet vervangen door kapitaaldekking. Bovendien bleef de 
verzekeringslogica grotendeels gehandhaafd. Ziektekostenverzekeraars 
gingen door met selecteren, bleven bestaande ziektes uitsluiten en hielden 
zich het recht voor om verzekerden tussentijds uit de verzekering te zetten.

Hiermee gingen ze voorbij aan een omslag in het denken over de ver-
zekering van zorg die zich in de gehele westerse wereld voordeed. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog had het vrije Londen gefungeerd als sociaal 
laboratorium. Met het streven naar vrijwaring van angst en gebrek, zoals 
neergelegd in het Atlantic Charter, kreeg ook het idee dat sociale zekerheid 
een collectieve verantwoordelijkheid was, een nieuwe impuls. Een commis-
sie onder leiding van de Britse econoom William Beveridge werkte dit idee 
voor Groot-Brittannië verder uit in een werkbaar systeem. Sociale zekerheid 
zou voortaan een verzorgingsarrangement moeten zijn: een verzekering 
voor iedereen, van de wieg tot het graf, tegen alle risico’s van het leven, 
gegarandeerd en uitgevoerd door de staat. Dit concept vormde de kern van 
een nieuwe verzorgingslogica. Voor Nederland werd dit idee uitgewerkt 
door een commissie onder leiding van de latere staatssecretaris van Sociale 
Zaken, Aart van Rhijn.

Het plan van Van Rhijn stond echter op gespannen voet met de vooroor-
logse denkbeelden over sociale zekerheid en zorg. De politieke tegenstand 
tegen ‘Van Rhijn’ was in het naoorlogse Nederland enorm. Vrijwel geen en-
kele politieke partij was voorstander van een volledig verstatelijkt systeem: 
de staat mocht onder geen beding de individuele verantwoordelijkheid van 
de mens inperken. Ook verzekeraars onderschreven dit. Zij signaleerden 
bovendien dat een systeem gebaseerd op collectieve verantwoordelijk-
heid onherroepelijk zou leiden tot vervreemding en misbruik. Hoewel het 
plan-Van Rhijn in 1946 van het toneel verdween, betekende dit echter niet 
dat ook het achterliggende gedachtegoed was verdwenen. Daar hadden 
verzekeraars zich in vergist.

Sterker nog, ze leken zich er helemaal niet van bewust dat het politieke 
en maatschappelijke klimaat steeds vijandiger werd. Op het Ministerie 
van Sociale Zaken hadden commerciële ziektekostenverzekeraars weinig 
vrienden. De sociaaldemocraat Willem Drees, minister van Sociale Zaken 
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en later premier, was een groot aanhanger van het toegankelijkheidsideaal. 
Ook buiten het ministerie maakte dit ideaal opgang. De verzekering van 
zorg moest voortaan voor iedereen openstaan, ongeacht het persoonlijk 
risicoprof iel. Aan het einde van de jaren veertig zwol de kritiek in de 
publieke media op het risicoselectiebeleid van ziektekostenverzekeraars 
en het fenomeen van tussentijdse opzeggingen aan. Verzekeraars wisten 
zich hiermee geen raad: de kritiek raakte immers aan het fundament van 
hun verzekeringsproduct: de kanssolidariteit. Wat door hun critici werd 
gekraakt, was voor verzekeraars, bezien vanuit hun verzekeringslogica, 
een uiting van sociale verantwoordelijkheid.

Het ziekenfondswezen maakte handig gebruik van de verslechterende 
reputatie van particuliere verzekeraars. Vooral de Maatschappijfondsen 
keken al enige tijd met belangstelling naar de markt voor particuliere 
ziektekostenverzekeringen. Vanaf 1947, niet toevallig het jaar waarin de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering gelijkgeschakeld werd met de verplichte 
ziekenfondsverzekering, begonnen zij met de zegen van het Ministerie 
van Sociale Zaken met het oprichten van zogenaamde ‘bovenbouwers’: 
particuliere ziektekostenverzekeringsinstellingen die door een onderbouw 
van ziekenfondsen werd gedragen. Ziekenfondsen herstelden hiermee weer 
een gedeelte van de autonomie die ze in 1941 hadden verloren. 

Er stak echter meer achter. Het Ziekenfondsenbesluit had in hun op-
tiek de verzekering van zorg op een kunstmatige manier gescheiden in 
een publiek en een privaat deel. Via de bovenbouw werd deze scheiding 
weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Volgens de ziekenfondsen konden 
de beginselen van de verzorgingslogica, zoals algemene toegankelijkheid, 
risicosolidariteit en ruime dekking, ook binnen een private omgeving 
gestalte krijgen; zolang de verzekerdenaantallen maar groot genoeg waren. 
Bovendien was de vermenging van de sociale en private verzekering al 
tijdens de bezetting in gang gezet, met steun van de overheid. De oprichting 
van de bovenbouw was niet meer dan een logische vervolgstap in dit proces. 
De overheid steunde het initiatief van harte en commerciële verzekeraars 
accepteerden het, zij het morrend. Vermoedelijk realiseerden zij zich dat 
deze ontwikkeling ook met een juridisch gevecht al niet meer te stoppen 
was.

Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf werd in de jaren vijftig 
in de tang genomen. Enerzijds was er de gestaag expanderende verplichte 
ziekenfondsverzekering. Anderzijds bewezen bovenbouwers dat ze ge-
duchte concurrenten waren op de markt voor particuliere ziektekostenver-
zekeringen. Het marktaandeel van de bovenbouw groeide in krap tien jaar 
tijd naar 40 procent. De bovenbouwverzekering was overigens niet alleen 
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een bedreiging. Ziekenfondsen hadden zich hiermee immers ook gecom-
mitteerd aan de handhaving van het publiek-private systeem. Sterker nog, 
ze hadden er belang bij dat de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt 
niet verder werd aangetast. 

Bovenbouwers trokken commerciële ziektekostenverzekeraars min of 
meer binnen de kaders van de verzorgingslogica. Commerciële verzekeraars 
begonnen vanaf het midden van de jaren vijftig hun verzekeringsproduct 
uit concurrentieoverwegingen aan te passen aan het voorbeeld dat door 
ziekenfondsen en bovenbouwers werd gegeven. Het verzekerde pakket dijde 
gestaag uit. Er kwam aan het begin van de jaren vijftig een garantie van 
levenslange dekking (via onopzegbare polissen en non-selectieve acceptatie 
van nieuwgeborenen). Een aantal jaar later werd dit aangevuld met de 
garantie van volledige risico-overdracht via de kostprijspolis. Dichterbij een 
verzekering in natura konden particuliere verzekeraars binnen de kaders 
van een restitutiesysteem niet komen. Eind jaren zestig vond het proces van 
assimilatie van de kernelementen van de verzorgingslogica zijn apotheose 
in de garantie van algemene toegankelijkheid (non-selectieve acceptatie) 
door particuliere ziektekostenverzekeraars. Voortaan kon iedereen zich 
verzekeren. Het recht op toegang tot gezondheidszorg leek hiermee stevig 
verankerd te zijn, ook in de particuliere ziektekostenverzekering. 

Dit assimilatieproces leidde ertoe dat ook de publieke opinie milder 
werd. De vijandigheid die er aan het einde van de jaren veertig nog had 
geleefd ten opzichte van particuliere ziektekostenverzekeraars, verdween in 
de jaren vijftig geleidelijk aan. Dit kwam gedeeltelijk door de intrede van een 
nieuwe generatie ambtenaren op het Ministerie van Sociale Zaken – zoals 
de Directeur-generaal voor de Volksgezondheid, Piet Muntendam – maar 
ook door een groeiend besef bij het ministerie dat de in de praktijk ontstane 
methode van kruissubsidiëring (d.w.z. een verevening van kosten en baten 
tussen twee f inancieel van elkaar gescheiden systemen) tussen zieken-
fondstarieven en particuliere tarieven essentieel was voor de f inanciële 
houdbaarheid van de ziekenfondsverzekering. Verzekeraars werden op hun 
beurt geconfronteerd met het feit dat de inlijving van verzorgingsbeginselen 
tevens een verandering van verantwoordelijkheden inhield. Zo schoof de 
verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing door de introductie van de 
kostprijsverzekering van de verzekerde naar de verzekeraar. Voor het eerst 
hadden ziektekostenverzekeraars een direct belang bij kostenbeheersing. 

De verschuiving richting verzorging ging tevens gepaard met een incor-
poratie van het collectieve verantwoordelijkheidsdenken. De verzekering 
van zorg was niet alleen de verantwoordelijkheid van de individuele maat-
schappij, maar van de gehele branche. De concurrentie tussen ziektekos-
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tenverzekeraars werd via off iciële kartels (de Algemene Nederlandse Polis 
voor Ziektekosten) en poolingconstructies als het Nederlands Onderling 
herverzekeringsinstituut voor Ziektekosten (NOZ) en door (in)formele 
overlegplatforms als de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekte-
verzekeraars (NVOZ) of de Kontaktkommissie van Landelijke Organisaties 
van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) zoveel mogelijk beperkt. Dit voor 
commerciële instellingen toch wat atypische gedrag, vloeide grotendeels 
voort uit het feit dat de particuliere ziektekostenverzekering een belangrijke 
bron van omzet was geworden. De winsten waren verwaarloosbaar, maar de 
waarde van de ziektekostenverzekering voor marketing en werkgelegenheid 
was groot.

Een kortstondige revival van de volksverzekeringsgedachte onder de 
katholieke minister van Sociale Zaken, Gerard Veldkamp, kon niet voorko-
men dat particuliere ziektekostenverzekeraars in 1968 de beloning kregen 
voor hun assimilatiepolitiek. Ze werden off icieel erkend als uitvoerders 
van de volksverzekering voor onverzekerbare zorg, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hoewel dit op zichzelf geen extra omzet 
of werkgelegenheid met zich meebracht, was het een grote morele overwin-
ning. Verzekeraars traden hiermee off icieel toe tot het systeem van sociale 
ziektekostenverzekeringen en kregen de zetel in de Ziekenfondsraad die 
hun in 1949 was geweigerd. Er werd ook getwijfeld. Waren verzekeraars in 
hun streven om aansluiting te vinden bij de sociale ziektekostenverzekering 
niet te ver doorgeschoten? De inlijving van verzorgingsbeginselen was 
immers gebaseerd op een bouwwerk van informele samenwerking. Of dit 
systeem bestand was tegen grote veranderingen, moest nog blijken.
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4  De onmogelijkheid van solidariteit,  
1969-1986

De wettelijke erkenning als uitvoerder van de AWBZ in 1968 markeerde de 
officiële inlijving van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf in 
het Nederlandse systeem van verzekering van zorg. Het was de apotheose 
van een langdurige en soms moeizaam omschakelingsproces waarbij ver-
zekeraars onderdelen van de verzekeringslogica inruilden voor elementen 
uit de verzorgingslogica, zoals volledige risico-overdracht en algemene 
toegankelijkheid. Toch was er geen sprake van een volledige versmelting 
van verzekering en verzorging. De gevolgen van verzekeringsprincipes, 
zoals risicoselectie, werden door particuliere verzekeraars omzeild, maar 
risicoselectie zelf werd niet uitgebannen. De verzorgingslogica werd door 
verzekeraars nooit helemaal omarmd. Dat kon ook niet, want private verze-
keraars konden niet dezelfde garanties bieden als de staat.

Het op verzorging gerichte beleid van particuliere verzekeraars berustte 
op een besef van gedeelde verantwoordelijkheid dat tot uiting kwam in een 
fragiel bouwwerk van kartels, onderlinge afspraken en poolingovereen-
komsten. De stabiliteit van dit geheel kon enkel worden gegarandeerd door 
een aan kadaverdiscipline grenzende marktorde. Geen enkele verzekeraar 
koesterde de illusie dat dit systeem op de lange termijn houdbaar zou blij-
ven. Er lagen voor ziektekostenverzekeraars in de toekomst nog grotere 
offers in het verschiet, voorspelde KLOZ-voorzitter Zeven: ‘wij moeten ons 
meer gaan realiseren dat wij (…) verzorgers zijn van gezondheidszorg. Als 
wij dit standpunt steeds naar voren brengen worden wij ook steeds beter 
geaccepteerd’.1 

Als het aan Zeven lag, zouden de werelden van verzekering en verzorging 
zoveel mogelijk worden samengesmeed tot één geheel. Er pakten zich echter 
donkere wolken samen boven de horizon. De kosten van de gezondheidszorg 
stegen veel sneller dan menigeen had verwacht, terwijl de ontwikkeling van 
de Nederlandse economie stagneerde. Het spook van de vergrijzing waarde 
door de verzekeringsbranche. De op collectieve verantwoordelijkheid ge-
bouwde algemene toegankelijkheid van de ziektekostenverzekering was 
een concept dat niet langer door iedereen werd gedeeld. Het was nog maar 
de vraag of een beleid geënt op de verzorgingslogica voor deze problemen 
de beste antwoorden bood.

1 VvV, NVOZ, s19/Z.190, Brief Zeven aan bestuur NVOZ, d.d. 2 januari 1969.
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De manier waarop particuliere verzekeraars zich in dit spanningsveld 
positioneerden, staat in dit hoofdstuk centraal. Het hoofdstuk bestaat uit 
twee delen, waarin het jaar 1977 als scharnierpunt is genomen. Het eerste 
deel van het hoofdstuk staat in het teken van de poging van particuliere 
verzekeraars om de verzorgingslogica beter in te bedden in hun beleid. In 
het tweede deel worden de ontwikkelingen geschetst die volgde op het besef 
dat dit eigenlijk niet kon. Het hoofdstuk vangt echter aan met een korte 
schets van de belangrijkste structurele ontwikkelingen in de verzekering 
van zorg.

4.1 Structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, 1969-1986
Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen in de verzekering 
van zorg tussen 1968 en 1986 is de afname van het aantal onverzekerden. 
In 1968 was dit teruggelopen naar circa 2,6 procent van de bevolking. Deze 
daling zette zich na 1968 door. In 1975 bedroeg het aantal onverzekerden 
ongeveer 0,8 procent. Tien jaar later, in 1985, hadden naar schatting van het 
CBS ongeveer 97.000 mensen (0,67 procent van de bevolking) geen enkele 
vorm van ziektekostenverzekering.2 

Ondanks het complexe karakter van het Nederlandse publiek-private 
bestel van ziektekostenverzekeringen, deed het systeem voor wat betreft 
de verzekeringsgraad van de bevolking niet onder voor de ziektekosten-
verzekeringsstelsels van Duitsland en België of de Britse National Health 
Service. Het Nederlandse bestel presteerde op dit punt bovendien aanzien-
lijk beter dan het Amerikaanse publiek-private systeem van particuliere 
ziektekostenverzekeringen en publieke Medicare/Medicaid-verzekeringen. 
Het Amerikaanse verzekeringssysteem voorzag in 1975 iets minder dan 90 
procent van de Amerikaanse bevolking in een ziektekostenverzekering.3

De daling van het aantal onverzekerden lijkt vooral te worden veroor-
zaakt door een toename van het aantal ziekenfondsverzekerden, met name 
in de segmenten van de bejaardenverzekering en de verplichte ziekenfonds-
verzekering. De vrijwillige ziekenfondsverzekering boette daarentegen aan 
belang in (Tabel 4.1). De stijging van het aantal ziekenfondsverzekerden 
ging gedeeltelijk ten koste van de particuliere ziektekostenverzekering. 
Hoewel het aantal particulier verzekerden in absolute zin toenam tussen 
1968 en 1986, daalde het relatieve aandeel van de particuliere ziektekos-
tenverzekering tot aan 1975 met één procentpunt. De publiekrechtelijke 

2 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch Bulletin 55:41 (1999) 7.

3 Comité Européen des Assurances, Die private Krankenversicherung in Europa. Dokumentation der wirtschaftli-

chen und sozialen bedeutung 2 (1983) 15; Hacking, The divided welfare state, 255.
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ziektekostenverzekeringen voor ambtenaren groeiden gestaag. Dit werd 
gedeeltelijk veroorzaakt door de oprichting van een nieuwe publiekrech-
telijke regeling: het Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuizen (IZZ) 
in 1975.

Tabel 4.1: Verdeling van de bevolking over verschillende 
ziektekostenverzekeringsarrangementen, 1968-1985*

  1968 1975 1980 1985

Aantal %  Aantal % Aantal %  Aantal % 

Verplichte zieken-
fondsverzekering 

6.344.000 50,1 7.022.000 51,6 7.067.000 49,7 7.128.000 49,1

Vrijwillige zieken-
fondsverzekering

1.595.000 12,6 1.496.000 11 1.559.000 11 1.490.000 10,3

Bejaardenverze-
kering 

723.000 5,7 993.000 7,3 1.080.000 7,6 1.038.000 7,1

Totaal zieken-
fondsverzekering

8.662.000 68,4 9.511.000 69,9 9.706.000 68,3 9.656.000 66,5

             

Particuliere ziekte-
kostenverzekering

3.150.000 24,9 3.255.000 23,9 3.668.000 25,8 3.923.000 27

             

IZA/IZR/DGVP 521.000 4,1 724.000 5,3 809.000 5,7 848.000 5,8

             

Onverzekerd 328.000 2,6 109.000 0,8 26.000 0,2 97.000 0,7

Totale bevolking 12.661.000 100 13.599.000 100 14.209.000 100 14.529.000 100

* Gebaseerd op: Jaarverslag van de Ziekenfondsraad, 1968-1985; KISG, Jaarboeken, 1975-1985.

Het aandeel van de particuliere ziektekostenverzekering in de totale finan-
ciering van zorg nam tussen 1968 en 1975 licht af (Tabel 4.3). Deze daling 
werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van de AWBZ. Hierdoor 
werd een aantal voorzieningen meegenomen in de cijfers die eerst niet tot 
het domein van de gezondheidszorg werden gerekend. Bovendien had de 
AWBZ als nieuwe financieringsbron een aanzuigend effect: het zorgde voor 
een snelle expansie van de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeg- en 
de gehandicaptenzorg. Dat nam niet weg dat het belang van de particuliere 
ziektekostenverzekering voor private schadeverzekeraars gestaag toenam. De 
totale premieomzet van de ziektekostenverzekering was in 1970 goed voor 
31,3 procent van de totale premieomzet van het schadeverzekeringsbedrijf. 
In 1985 was dit percentage gestegen naar 40,3 procent. Hiermee was de parti-
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culiere ziektekostenverzekering uitgegroeid tot één van de belangrijkste – zo 
niet de belangrijkste – pijler van het schadeverzekeringsbedrijf (Tabel 4.3). 

Binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf veranderde 
onderlinge verhoudingen tussen 1965 en 1985 aanzienlijk (Tabel 4.2). De 
suprematie van de bovenbouwers bleef onaangetast, maar de onderlinge 
ziektekostenverzekeraars deden een gooi naar de macht. Zij wisten in korte 
tijd hun marktaandeel bijna te verdubbelen. Door behendig in te spelen op 
marktontwikkelingen waar we later in dit hoofdstuk uitgebreid bij zullen 
stilstaan, groeide met name de OHRA razendsnel. In 1970 had de OHRA nog 
een portefeuille van 26.000 zielen, in 1979 was het verzekerdental gegroeid 
tot ruim 260.000.4 Daarmee nestelde de maatschappij zich in de top drie 
van grootste particuliere ziektekostenverzekeraars van Nederland. Andere 
onderlinge verzekeraars ondergingen een vergelijkbare ontwikkeling, zij het 
op een wat bescheidener schaal. Zo steeg bij FBTO het aantal verzekerden 
tussen 1967 en 1986 van 6.337 naar 52.502 zielen.5

Net als in de jaren vijftig was het commerciële ziektekostenverzekerings-
bedrijf het grootste slachtoffer van deze verschuiving van marktaandelen. 
In 1965 beheersten commerciële verzekeraars nog 40 procent van de par-
ticuliere ziektekostenverzekeringsmarkt, in 1985 was dit aandeel gedaald 
naar 29 procent. Het marktaandeel van de bovenbouwers (ca. 40 procent) 
bleef net als het marktaandeel van de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
(11 procent) redelijk stabiel. De plotselinge stijging van het marktaandeel 
van ziekenhuisverplegingsverenigingen in 1985 is voornamelijk te wijten 
aan de inlijving van Nezifo door AEGON.6 Deze maatschappij besloot hierop 
haar belangenbehartiging over te hevelen van de commerciële NVOZ naar 
de Federatie VVZ, de vereniging van (voormalige) ziekenhuisverplegings-
verenigingen.

Het was in de eerste helft van de jaren zeventig sowieso onrustig in de 
verzekeringsbranche. Het aantal fusies en overnames steeg aanzienlijk. 
Zo ontstonden in navolging van de geboorte van Nationale-Nederlanden 
in 1969 grote verzekeringsconcerns als Holland-Utrecht/AMEV (1970), 
Delta Lloyd (1970), AGO (1972) en Ennia (1974); de laatste twee zouden in 

4 Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden (verder Tresoar), Archief Friese Onderlinge Ver-

zekeringsmaatschappijen (verder Friese Ond.), toegang 102, inv. nr. 1448, Nota samenwerking OHRA en OTOS, d.d. 5 

februari 1970; Ibidem, Samenvatting beleid- en toekomstvisie OHRA, d.d.26 februari 1976; Advertentie OHRA-verzeke-

ringen, Nieuwe Leidsche Courant, 31 oktober 1979.

5 Tresoar, Archief van de onderlinge verzekeringsmaatschappij FBTO (verder FBTO), toegang 113, inv. nr. 58, Notu-

len bestuursvergadering FBTO, d.d. 10 augustus 1967; FBTO, 74, Overzicht ledenbestand en aantal verzekerden FBTO 

per branche, d.d. september 1984.

6 Gales, Werken aan zekerheid, 322.
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1982 fuseren tot AEGON.7 Als gevolg hiervan liep het aantal commerciële 
schadeverzekeraars met een ziektekostenportefeuille terug van honderd 
tot ongeveer zestig.8 Deze uit concurrentieoverwegingen ingegeven 
drang naar schaalvergroting werd door de uitvaardiging van de Europese 
richtlijn 73/239/EEG – de zogenaamde ‘Eerste Schaderichtlijn’ – in 1973 
enkel versterkt. De richtlijn was niet alleen bedoeld voor Nederlandse 
verzekeraars, maar gold voor alle verzekeraars die actief waren binnen de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het was de eerste stap naar 
de vorming van één interne Europese verzekeringsmarkt.

Tabel 4.2: Verdeling van marktaandelen binnen de particuliere ziektekostenverzekering in 
Nederland in percentages van het totale premievolume, 1965-1985*

  1965 1970 1975 1980 1985

Commerciële ziektekostenverzekering 40 36 36 33 29

Onderlinge ziektekostenverzekering 10 13 14 16 18

Ziekenhuisverplegingsverenigingen 14 12 11 11 15

Bovenbouwverzekering 35 39 39 40 38

Totaal 100 100 100 100 100

* Tabel overgenomen uit: Schut, Competition, 139.

Tabel 4.3: Kerncijfers betreffende de particuliere ziektekostenverzekering, 
schadeverzekering en totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland, 1968-1985*

  netto 
premieinko-

men part. 
zkv. (in milj. 

guldens)

netto pre-
mieinkomen 
schadeverz. 

(in milj. 
guldens)

aandeel 
part. zkv. in 

schadeverz. 
(%)

uitgaven aan 
gezond-

heidszorg 
(in milj. 

guldens)

aandeel 
part. zkv. 

in uitgaven 
gezond-

heidszorg 
(in %)

aandeel 
uitgaven 
gezond-

heidszorg in 
BNP (in %)

1968 580 1.858 31,2 4.809 12,1 5,3

1970 791 2.522 31,3 7.255 10,9 6,3

1975 1.850 5.052 36,6 16.969 10,9 8,1

1980 3.118 9.132 34,1 27.585 11,3 8,1

1985 4.433 10.961 40,3 34.365 12,9 8

* Tabel overgenomen uit: Schut, Competition, 142.

7 Barendregt en Langenhuyzen, Ondernemend in risico, 353-380; J.L.J.M. van Gerwen en N.H.W. Verbeek, Voorzorg 

& de vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 (Amsterdam 1995) 224-259; 

P. Adriaanse, Op weg naar Delta Lloyd (Amsterdam 1994) 343-370. 

8 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006.
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Ogenschijnlijk had de richtlijn weinig effect op het niet-commerciële 
deel van de Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt. Bij de 
onderlinge verzekeraars werd weliswaar lustig geflirt. Tot een fusie kwam 
het alleen in het geval van Interpolis: een clustering van de agrarische 
onderlinges NCB, ABTB, LVM en LTB. In 1975 telde de organisatie van 
onderlinge verzekeraars, de FOB, ongeveer twintig leden met een ziektekos-
tenverzekeringsportefeuille.9 De fusiegolf ging niet helemaal onopgemerkt 
voorbij aan de wereld van de bovenbouwers en de ziekenhuisverplegings-
verenigingen, maar de gevolgen bleven beperkt. Het Zilveren Kruis nam 
een aantal kleinere ziekenhuisverplegingsverenigingen in Zuid-Holland 
en Zeeland over, mede als gevolg van het feit dat deze verenigingen niet 
konden voldoen aan de Europese solvabiliteitseisen.10 

De oude scheidslijnen tussen for-prof it en non-prof it verzekeraars 
vervaagde. Anders dan tien jaar eerder nog het geval was geweest, leken 
een coöperatieve bestuursstructuur en het hebben van een winstoogmerk 
elkaar niet meer per def initie uit te sluiten. Zo waren Interpolis en FBTO 
in de jaren zeventig zowel lid van de FOB als de NVOZ, de organisatie van 
commerciële ziektekostenverzekeraars.11 Onder de (voormalig) ziekenhuis-
verplegingsverenigingen en bovenbouwers deed zich een vergelijkbare 
mentaliteitsverandering voor. De Federatie VVZ – in de tijd van Stolk en 
Buijze nog een fervent voorvechter van het non-profitideaal –  informeerde 
eind jaren zestig naar de mogelijkheid om als organisatie lid worden van 
de commerciële NVOZ. Dat was in de jaren vijftig absoluut ondenkbaar 
geweest. Dit gold ook voor de overstap naar de commercie die de boven-
bouwer Vezeno in 1967 maakte.12

Met ‘the benef it of hindsight’ kan wellicht gesteld worden, dat deze 
‘incidenten’ – de mislukte flirt van de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
met de NVOZ en de omarming van het winstoogmerk door de bovenbouwer 
Vezeno – de eerste signalen waren van een ontwikkeling die zich medio 
jaren zeventig ten volle zou openbaren. Eind jaren zestig werden de eerste 
vraagtekens gezet bij de verzorgingsmoraal, en wel door instellingen die een 
aantal jaar eerder nog tot de grote voorvechters van het verzorgingsbeginsel 
hadden behoord. 

9 Vgl.: Tresoar, FBTO, 925, Tekst lezing H. Frieswijk voor Friese Assurantie Club, d.d. 10 maart 1975.

10 VvV, NVOZ, s19/Z.1150, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 29 mei 1968.

11 Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 243-249.

12 VvV, NVOZ, s19/Z.1590, Brief van Vezeno aan de NVOZ, d.d. 8 september 1967; NVOZ, s19/Z.376, Verslag bespreking 

NVOZ en VVZ, d.d. 25 april 1967.
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4.2 Barsten in het verzorgingsideaal, 1968-1977

Het Beveridge-ideaal na Veldkamp
In 1969 zag het er voor tijdgenoten echter niet naar uit, dat het op korte 
termijn met de dominantie van de verzorgingslogica gedaan zou zijn; verre 
van, zelfs. Na de invoering van de AWBZ leefde vooral onder commerci-
ele ziektekostenverzekeraars de stille hoop dat de overheid de bedrijfstak 
voorlopig met rust zou laten. Maar deze wens was weinig reëel. De meeste 
verzekeraars wisten heel goed, dat het mislukken van Veldkamps algemene 
volksverzekering niet meer was dan een zwaar bevochten rustpauze. Een 
ingrijpende stelselwijziging leek op termijn vrijwel onafwendbaar.13

De politieke verhoudingen waren in de jaren zestig aan het verschuiven. 
De beruchte ‘nacht van Schmelzer’ in 1966 – de nacht waarin de Tweede 
Kamerfractie van de KVP haar eigen premier en diens kabinet naar huis 
stuurde – was volgens critici het ultieme bewijs voor het verkalkte karakter 
van de Nederlandse politiek. Er ontstonden nieuwe partijen die zich afzetten 
tegen deze politieke verstarring, zoals de progressief-liberale Democraten 
1966 (D’66), de evangelisch-radicale Politieke Partij Radicalen (PPR), de 
conservatief-liberale Boerenpartij en de Democratisch-Socialisten 1970 
(DS’70), een conservatief-sociaaldemocratische afsplitsing van de Partij 
van de Arbeid. Binnen de PvdA pleitte de tegenbeweging Nieuw Links 
voor een progressievere politiek en een scherpere, meer polariserende stel-
lingname ten opzichte van de conservatieve KVP.14 Dat het na een klein 
decennium van confessioneel-liberale politieke dominantie onrustig was 
geworden, kwam in de verkiezingsuitslag van 1967 duidelijk naar voren. 
De nieuwkomer D’66 en de voorheen marginale Boerenpartij waren de 
verassende winnaars, terwijl de ‘oude garde’ van KVP en PvdA fors verloor. 
Dit uitte zich echter niet in een nieuwe coalitie. Er kwam wederom een 
confessioneel-liberaal kabinet tot stand, onder leiding van de KVP’er Piet 
de Jong. Het kabinet-De Jong (1967-1971) presenteerde zich als reactie op 
de kritiek echter wel, vaak redelijk geforceerd, als een vooruitstrevend 
kabinet.15 Met de geest van vernieuwing kloppend aan de poorten van het 
Binnenhof, kreeg ook Veldkamps idee, dat het ingewikkelde stelsel van pu-
blieke, semipublieke en private ziektekostenverzekeringen zo snel mogelijk 
vervangen diende te worden door één algemene volksverzekering, steeds 
meer steun. De PvdA’er Theo van Lier en Erwin Nypels van D’66 grepen 

13 VvV, NVOZ, s19/Z.1149, Vertrouwelijke memo Zeven aan leden NVOZ, d.d. maart 1968.

14 De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, 304; Wielenga, Nederland, 252-257.

15 J. Bosmans en A. van Kessel, Parlementaire geschiedenis van Nederland (Amsterdam 2011) 119-120; Wielenga, Ne-

derland, 257-258.
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iedere kans aan om te pleiten voor een snelle invoering van een algemene 
volksverzekering.16 De revival van het gedachtegoed van Beveridge en Van 
Rhijn, die onder Veldkamp had plaatsgevonden, verloor na diens vertrek 
nauwelijks aan kracht. 

Dat maakte ziektekostenverzekeraars nerveus. Zowel in het parlement 
als op het Ministerie van Sociale Zaken hadden ze weinig medestanders. 
Bouke Roolvink, minister van Sociale Zaken en zijn staatssecretaris, 
Roelof Kruisinga, waren weliswaar niet uit op de totale uitschakeling 
van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf – zoals één van hun 
ambtenaren, het latere Tweede Kamerlid Dick Dolman (PvdA) wel leek te 
willen – maar echte bondgenoten waren ze ook niet. Dat voorspelde weinig 
goeds, zeker nu de sociaaldemocraten zich weer begonnen te profileren in 
het debat over de inrichting van de gezondheidszorg. In 1967 had de Wiardi 
Beckman Stichting haar eerdere pleidooi voor invoering van een algemene 
volksverzekering nieuw leven ingeblazen. Kort daarna brak ook de met het 
PvdA sympathiserende Henk Anbeek, voorzitter van de Centrale Bond van 
Onderlinge Ziekenfondsen, een lans voor een volledig uit belastingopbreng-
sten gef inancierde gezondheidszorg. Dat was een opvallend pleidooi, want 
het ging lijnrecht in tegen de belangen van zijn eigen achterban.17

Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf mocht dan wel officieel 
zijn opgenomen in het sociale verzekeringsgezin, maar het maakte duidelijk 
deel uit van de koude kant van de familie. Als ziektekostenverzekeraars 
ook in de toekomst actief wilden zijn op dit gebied, dan moest er nu snel en 
vooral proactief worden gehandeld. Het roer moest om. Binnen de bestaande 
kaders van het verzekeringssysteem was het maximaal haalbare immers 
wel bereikt. De particuliere ziektekostenverzekering bood vrijwel dezelfde 
garanties als de ziekenfondsverzekering. Dit was echter gebaseerd op een 
fragiel bouwwerk waarvan niemand wist hoe lang het stand zou houden.18 
Om vervelende verassingen te voorkomen, was het zaak dat ziektekosten-
verzekeraars zelf met een voor iedereen aanvaardbaar alternatief kwamen; 
en wel een alternatief gebaseerd op verzorgingslogica.

16 Handelingen Tweede Kamer (1967-1968),  24 oktober 1967, 258- 307; Handelingen Tweede Kamer (1967-1968), 25 

oktober 1967, 311-342.

17 Centrale Bond van Onderlinge Ziekenfondsen, Ter overweging: een bijdrage tot de discussie over veranderingen in 

de AWZ en de Ziekenfondswet (Utrecht 1967); L.P. de Jong, ‘De financiering van de gezondheidszorg als sociaal-econo-

misch probleem’, Het Ziekenhuiswezen 43 (1970) 246-253, aldaar 246; Wiardi Beckman Stichting, Grondslagen van een 

programma voor gezondheidszorg (Amsterdam 1967).

18 VvV, NVOZ, s19/Z.376, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 februari 1967.
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Het Zeven Pijlers-plan: Beveridge op private grondslag
De grootste voorstanders van het verzorgingsbeginsel binnen de bestuur-
lijke gelederen van de NVOZ, Piet Zeven en Frans Schrijver, speelden al 
enige tijd met het idee van een basisverzekering. Dit idee werd in de loop 
van 1968 concreet uitgewerkt en zou uiteindelijk leiden tot de publicatie 
van het Zeven Pijlers-plan.19 De ondertitel, ‘naar een nieuwe opzet voor 
de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg’, sprak in dit geval 
boekdelen.20 De tijd dat verzekeraars probeerden om binnen de bestaande 
kaders van de gezondheidszorg de benodigde veranderingen te realiseren, 
was voorbij. Er moest iets totaal nieuws voor in de plaats komen.

Het systeem van het Zeven Pijlers-plan ging uit van een wettelijke 
voorgeschreven basisverzekering. Deze basisverzekering zou alle bestaande 
verstrekkingen van de AWBZ en de ziekenfondsverzekering moeten omvat-
ten en daarnaast een gedeeltelijke vergoeding voor tandheelkundige zorg 
bieden. Er gold een acceptatieplicht voor de basisverzekering, zodat ver-
zekeraars verplicht waren om iedereen voor de verzekering te accepteren, 
ongeacht het persoonlijke risico. Of er ook een verzekeringsplicht voor de 
basisverzekering zou moeten gelden, werd in het midden gelaten. De keuze 
voor wel of niet verzekeren was iets dat verzekeraars na aan het hart lag: 
deze vorm van vrijwilligheid moest behouden blijven. 

De verzekering zou worden gef inancierd door een gedeeltelijk inko-
mensafhankelijke en een gedeeltelijk nominale premie. Het inkomensaf-
hankelijke premiedeel moest worden geïnd door de Belastingdienst. Het 
nominale premiedeel werd door de verzekeringsinstelling geïncasseerd. 
De premie kende geen werkgeversbijdrage. Verder zou de hoogte van het 
nominale premiedeel, binnen bepaalde grenzen, door de verzekeraar zelf 
mogen worden bepaald. Dit moest de onderlinge concurrentie bevorderen 
en dat zou kostenbesparend werken.

De inkomensafhankelijke premie moest ten goede komen aan een 
Centrale Ziektekostenkas. Deze kas werd beheerd door een Raad voor de 
Gezondheidsverzekering: een voortzetting van de Ziekenfondsraad, uitge-
breid met vertegenwoordigers van de patiënten- consumentenorganisaties. 
De gelden van de Centrale Kas zouden worden gebruikt voor het uitkeren 
van een vast bedrag per verpleegdag aan intramurale zorginstellingen en 
het verstrekken van een koppengeld aan verzekeringsinstellingen, een 
op het ziektekostenrisico gebaseerde basistoelage per verzekerde. Door 

19 Enkele eerdere versies: VvV, NVOZ, s19/Z.1150, Nota nieuwe financieringsstructuur, d.d. mei 1968; NVOZ, s19/Z.377, 

Nota Nieuwe Opzet voor Financiering Gezondheidszorg, december 1968.

20 P.A. Zeven, F. Schrijver en J.A. Boogman, Zeven Pijlers voor een nieuwe structuur van gezondheidszorg. Naar een 

nieuwe opzet voor de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg (Den Haag 1972).
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deze constructie kon zowel de verpleegprijs als het nominale premiedeel 
laag blijven en werden verzekeraars gedeeltelijk gecompenseerd voor het 
verzekeren van mensen met een slecht risicoprofiel. Het risicodragerschap 
voor de basisverzekering bleef dus gedeeltelijk bij de verzekeringsinstelling 
liggen.

Daarnaast zou er een verplicht eigen risico worden ingevoerd. Bovendien 
moest het mogelijk zijn om dit eigen risico op vrijwillige basis te verhogen 
ten gunste van een premieverlaging. Het abonnementshonorarium werd 
vervangen door betalingen per verrichting. De contracteerplicht die een 
ziekenfonds verplichtte om met iedere zorgverlener in zijn werkgebied een 
overeenkomst te sluiten, zou komen vervallen. Hierdoor verdween ook het 
onderscheid tussen ziekenfondsen en private ziektekostenverzekeraars. 
Beide verzekeringinstellingen zouden zich enkel nog van elkaar kunnen 
onderscheiden door de hoogte van het verplichte eigen risico en de mogelijk-
heid tot aanvullende verzekeringen.21

Het Zeven Pijlers-plan was niet in ieder opzicht oorspronkelijk, maar 
het smeedde een veelvoud van eerder geopperde ideeën – onder andere 
uit het ziekenfondswezen – om tot een samenhangend geheel: een privaat 
uitgevoerde volksverzekering. Dat idee was nieuw. Het zou in het debat 
over de f inanciering van zorg in de daaropvolgende decennia steeds weer 
terugkomen. De grote aantrekkingskracht van het Zeven Pijlers-plan 
school onder andere in de eenvoudige structuur, de garantie van algemene 
toegankelijkheid en de belofte van kostenbeheersing. 

Het eigen risico en het nominale premiedeel moesten een ‘effectief 
kostenbesef’ onder verzekerden stimuleren. De verwachting was dat dit 
vanzelf zou leiden tot een matiging van het zorggebruik. De verzekerde werd 
namelijk direct geconfronteerd met de kosten van de door hem gebruikte 
zorg. Eén van de belangrijkste punten van kritiek op de ziekenfondsverzeke-
ring was namelijk het feit, dat verzekerden ogenschijnlijk gratis aanspraak 
konden maken op een onbeperkt aanbod aan zorgvoorzieningen. De premie 
werd immers direct ingehouden op het loon, waardoor ziekenfondsverze-
kerden over het algemeen niet wisten dat ze premie betaalden of hoe hoog 
die premie was.22

Een andere noviteit van het Zeven Pijlers-plan was het ontbreken van 
een werkgeversbijdrage. In 1968 bedroeg de ziekenfondspremie 7,2 procent 
van het brutoloon. De verwachting was dat dit in de daaropvolgende jaren 
zelfs tot boven de 10 procent zou stijgen. De helft hiervan kwam direct 

21 Zeven e.a., Zeven Pijlers, 5-27. 

22 Tresoar, FBTO, 925, Lezing Frieswijk voor Friese Assurantie Club, d.d. 10 maart 1975.
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voor rekening van de werkgever. Door het Zeven Pijlers-plan zouden de 
loonkosten eerder dalen dan stijgen en dat was gezien de verslechterde con-
currentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven een niet onaantrekkelijk 
vooruitzicht. Door het ontbreken van een werkgeversbijdrage verviel ook 
de reden voor de bemoeienis van werkgevers- en werknemersorganisaties 
met de gezondheidszorg. Dit zou weer tegemoet komen aan de veelgehoorde 
klacht onder ziekenfondsen en medici, dat gezondheidszorg in het politieke 
debat gekaapt werd door partijen die niet direct bij de gezondheidszorg 
waren betrokken, maar de ziekenfondsverzekering vooral zagen als een 
schakel in de loonkosten- en inkomenspolitiek.23

Ondanks het sterke private karakter van het plan, was het vanuit het 
oogpunt van het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf uiterst 
radicaal. Zij zouden in dit raamwerk in feite niet veel meer zijn dan ‘luxe’ zie-
kenfondsen. Toch was het NVOZ-bestuur erg in zijn nopjes met het idee, met 
uitzondering van Jaap van Rijn, de directeur van Nationale-Nederlanden. In 
ogen van Van Rijn was dit voor particuliere ziektekostenverzekeraars een 
doodlopende weg. Hij achtte ‘een zekere verruiming van de solidariteits-
kring (…) onvermijdelijk’. Hij vreesde echter dat een meerderheid van het 
parlement ‘van dit standpunt gezien, iedere grens die nog resteert onlogisch 
zal achtten en zal willen opheffen’. Met het Zeven Pijlers-plan groeven 
verzekeraars hun eigen graf. Dat kon hij niet toejuichen, maar ‘desnoods 
wel aanvaarden als noodoplossing, omdat de huidige verdeling van de 
lasten voor de minstdraagkrachtigen langzamerhand onaanvaardbaar is 
geworden’.24

De ziekte van Baumol: inflatiegedreven kostenstijging in de zorg
Van Rijns zat er met zijn observatie over de scheefgroeiende lastenverde-
ling niet ver naast. Het enthousiasme waarmee Roolvink en Kruisinga op 
het Zeven Pijlers-plan reageerden, werd in eerste instantie niet ingegeven 
door de knieval die verzekeraars hadden gemaakt richting de verzorgings-
logica. Het waren vooral de beloofde kostenbeheersing en de vereenvoudi-
ging van de financieringsstructuur die ervoor zorgden dat het Zeven Pijlers-
plan tot aan het begin van de jaren zeventig bijzonder populair bleef op 
het Ministerie van Sociale Zaken.25 Om dit te begrijpen, is het nodig om 
eerst de achtergrond te schetsen waartegen de discussie over het plan zich 
afspeelde. 

23 Juffermans, Staat en gezondheidszorg, 218-219; Bottenburg e.a, Zorg tussen staat en markt, 123-128.

24 VvV, NVOZ, s19/Z.1150, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 juli 1968.

25 ‘Ziekenfonds kan vervallen. Geheime studie bij minister’, Leidsche Courant, 10 maart 1970.
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Het zorgverzekeringssysteem, dat met de invoering van de AWBZ in 1968 
tot stand was gekomen, had twee zwakke punten: het gebrek aan kosten-
beheersende mechanismen en de grote mate van afhankelijkheid van ‘het 
veld’ van zorgverleners, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars. De be-
staande sociale ziektekostenverzekeringssystemen – en sinds de invoering 
van de kostprijspolis ook de particuliere ziektekostenverzekering – waren 
zonder uitzondering gebaseerd op het principe van openeindfinanciering. 
Het budget dat de gezondheidszorg ter beschikking stond was in principe 
onbegrensd, zodat overschrijding van de beschikbare middelen automa-
tisch leidde tot een stijging van de premies. Dit systeem had gedurende de 
jaren zestig redelijk gefunctioneerd, maar er was aan het einde van de jaren 
zestig iets aan het veranderen in de aard van de kostenstijging in de zorg.

Op zichzelf waren kostenstijgingen geen nieuw fenomeen. Tussen 1953 
en 1968 was het bedrag dat aan gezondheidszorg werd uitgegeven ongeveer 
verzesvoudigd (Tab. 3.3). Dat was – zoals in het vorige hoofdstuk naar voren 
is gekomen –  al sinds het midden van de jaren vijftig een bron van (enige) 
bezorgdheid.  Op het Ministerie van Sociale Zaken was men medio jaren 
zestig echter nog redelijk optimistisch. De kostenontwikkeling binnen de 
Nederlandse gezondheidszorg stak gunstig af bij die in andere Europese 
landen en de Verenigde Staten.26 

Volgens Kruisinga, in 1964 nog plaatsvervangend Directeur-generaal 
voor de Volksgezondheid, werd deze structurele vorm van kostenstijging 
in de gezondheidszorg voornamelijk veroorzaakt door de vooruitgang van 
de medische wetenschap, de daarmee samenhangende expansie van de 
gezondheidszorgvoorzieningen en de stijging van de welvaart, waardoor er 
meer geld beschikbaar was om aan gezondheidszorg te besteden. Ook de ver-
oudering van de bevolking  en opkomst van welvaartsziekten – zoals kanker 
en hart- en vaatziekten – speelden hierbij een rol. De laatste twee elementen 
zouden in de toekomst waarschijnlijk als kostenverhogende factoren in 
belang toenemen, verwachtte hij. Maar dat was niet echt problematisch, 
het was in zijn ogen eerder een teken van beschaving. ‘Gezondheidszorg 
is meer dan economisme (…) Zij verwezenlijkt zich mede in de vervulling 
van onze plicht jegens de geheel of gedeeltelijk onproduktieven jegens de 
bejaarde, de gebrekkige, de gestoorde, de zieke. (…) Dit raakt ook de vraag 
naar de kwaliteit van de welvaart’, aldus Kruisinga.27

26 R.J.H. Kruisinga, ‘Enige financiële en economische aspecten van de ontwikkeling van de gezondheidszorg’, Het 

Ziekenhuiswezen, 37 (1964) 232-237, aldaar 234-235.

27 Ibidem, 235.
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Hiermee verwoordde hij een in de wereld van de gezondheidszorg 
breed gedragen denkbeeld. Iedereen moest, ongeacht de kosten die hieraan 
verbonden waren, toegang hebben tot alle mogelijke vormen van medische 
zorg. Dat was weliswaar geen juridisch vastgelegd recht, maar wel een 
morele plicht. Nederland was immers lid van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) en die had dit recht in 1946 in haar handvest opgenomen. 
De kosten waren, ook volgens de Volksgezondheidsnota 1966 van Veldkamp, 
slechts bijzaak. ‘De relatie tussen volksgezondheid en economisch leven 
mag niet als een soort eenrichtingsverkeer worden gezien, in die zin dat het 
economische bepalend is voor hetgeen op het terrein van de volksgezond-
heid mogelijk zal zijn’.28

Deze ambitie was bij een gestaag groeiende economie en bescheiden 
structurele kostenstijging in de zorg goed vol te houden. Dit veranderde 
echter aan het eind van de jaren zestig. Vanaf 1968 was de motor achter 
de kostenstijging in de zorg niet langer de medische vooruitgang, maar 
de sterk stijgende inflatie. De gezondheidszorg bleek hiervoor uitermate 
kwetsbaar te zijn.29 Ook dit vergt enige uitleg. Bij verschillende vormen van 
persoonlijke dienstverlening, zoals onderwijs en gezondheidszorg, bestaat 
een verhoogd risico op unbalanced growth: beter bekend als de ‘ziekte van 
Baumol’.30 Er bestaat bij deze vormen van dienstverlening een intrinsieke 
discrepantie tussen loon en arbeidsproductiviteit. De lonen binnen deze 
sectoren volgen over het algemeen de algemene loontrend, maar door de 
beperkte mogelijkheden voor mechanisering of automatisering van de 
dienstverlening blijft de stijging van de arbeidsproductiviteit in de regel 
achter bij andere economische sectoren. Deze discrepantie neemt bij het 
compenseren van koopkrachtverlies door hoge inflatie enkel toe.31

Dat was precies wat er eind jaren zestig gebeurde. Hoge loonkosten, 
mede veroorzaakt door een uitdijende sociale zekerheid en de loonexplosie 
van 1964, hadden de internationale concurrentiepositie van Nederland 
verzwakt. Deze kwetsbare positie werd verder ondermijnd door de ge-
leidelijke ineenstorting van het systeem van vaste wisselkoersen tussen 
1968 en 1973. Niet alleen viel als gevolg hiervan de wereldhandel tijdelijk 
terug, de gulden werd een relatief dure munt, waardoor de inflatie omhoog 

28 Bijlagen Tweede Kamer (1965-1966), 8462-1, 222.

29 C.A. Grünwald, Beheersing van de gezondheidszorg (Dissertatie Universiteit van Utrecht, 1987) 11-35; R. Goudriaan 

e.a., Kosten van kwartaire diensten 1970-1983. Een statistische verkenning van kostenstructuur en voorzieningengebruik 

(Rijswijk 1986) 84-95

30 Vernoemd naar de Amerikaanse econoom William Baumol (zie noot 31). 

31 W.J. Baumol, ‘Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis’, American Economic Review 57 

(1967) 415-426.
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schoot. Tegelijkertijd hielden de vakbonden vast aan hoge looneisen, om 
het koopkrachtverlies als gevolg van de stijgende prijzen te temperen.32 

Binnen de gezondheidszorg had deze economische schok dramatische 
gevolgen. De lonen van ziekenhuispersoneel stegen tussen 1967 en 1975 met 
gemiddeld 16,5 procent per jaar.33 De totale loonkosten waren als gevolg hier-
van in krap tien jaar tijd vervijfvoudigd, terwijl het totale personeelsbestand 
van ziekenhuizen in Nederland nog niet was verdubbeld.34 Dit werd direct 
vertaald in een stijging van de prijzen voor ziekenhuisverpleging. Die stegen 
tussen 1970 en 1975 met circa 20 procent per jaar.35 Het aandeel van het Bruto 
Binnenlands Product dat tussen 1968 en 1975 door gezondheidszorg werd 
opgeëist, steeg van 5,3 naar 7,6 procent. In geld uitgedrukt, ging het om een 
stijging van ongeveer 4.8 miljard (1968) naar 13 miljard gulden (1975); een 
toename van iets minder dan 20 procent per jaar.36 

De onrust die dit veroorzaakte, kan nog het best worden geschetst met de 
raming van de econoom F.B. Lempers. Hij berekende in 1976, dat de totale 
zorgkosten in 1994 honderd procent van het BBP zouden bedragen als de 
kostenstijging in de zorg op dezelfde voet zou doorgaan als in de voorgaande 
jaren het geval was geweest. Een absurde uitkomst, dat vond hij zelf ook, 
maar ‘de werkelijkheid is intussen al zorgwekkend genoeg’.37 Overigens 
speelde dit probleem niet alleen in Nederland. Ook Duitsland, België, 
Engeland, Canada en de Verenigde Staten kampten met sterk stijgende 
kosten van gezondheidszorg, hoge inflatie en een teruglopende economie.38

Heisa om de specialistentarieven: het veld schiet tekort
De dreiging van deze inflatiegedreven kostenexplosie in de zorg was niet 
het enige probleem dat Roolvink in 1968 op zich af zag komen. Anders dan 
bij andere sectoren, ontbrak het de overheid echter aan instrumenten om 
direct in te grijpen in de gezondheidszorg. Het gros van de gezondheids-
zorgvoorzieningen in Nederland was in handen van private organisaties of 

32 Van Zanden, Economic history, 82-84, 135-136, 160-167.

33 H.J. Hannessen en A. Sliedrecht, ‘Het COZ in de praktijk’, De Prijs voor Gezondheid, 279-305, aldaar 292.

34 Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Compendium Ge-

zondheidsstatistiek Nederland 1979 (Den Haag 1980) 415.

35 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 augustus 1973; KLOZ, Bestuurs-

notulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 14 augustus 1974.

36 Bedragen exclusief de kosten van de AWBZ: CBS, Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland 1968 

(Den Haag 1972) 8; CBS, Kosten en financiering van de gezondheidszorg 1972-1988 (Den Haag 1991) 6-7.

37 F.B. Lempers, ‘De kosten van de gezondheidszorg in macro-economisch kader’, Beheersbaarheid van kwaliteit, 

kwantiteit en kosten van gezondheidszorg. Verslagen van voordrachten en discussies studiedagen voorjaar 1976 door de 

Stichting Studiecentrum voor Ziekenhuiswetenschappen (Lochem 1976) 54-65, aldaar 56.

38 Hacker, The divided welfare state, 251-256; Companje e.a., Two Centuries, 210-211, 234-236.
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vrije beroepsbeoefenaren die, zeker na de invoering van de AWBZ, nauwe-
lijks directe financiële banden onderhielden met de overheid.39 Het moest 
nog maar blijken of ‘het veld’, dat deze kostenstijging binnen beheersbare 
grenzen moest houden, deze taak wel aankon.

Door de kostenexplosie werd duidelijk hoe kwetsbaar het Nederlandse 
overlegsysteem in de gezondheidszorg eigenlijk was. Het COZ – in 1962 
nog bejubeld als een triomf van ‘het veld’ – was door interne verdeeld-
heid niet bij machte de stijging van de ziekenhuistarieven een halt toe te 
roepen.40 Voor het temperen van de kosten van specialistische zorg, waren 
ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars vrijwel volledig afhankelijk 
van de goede wil van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). Daar had 
KLOZ-voorzitter Zeven op voorhand al weinig vertrouwen in. Hij opende de 
onderhandelingen met de LSV op een voor hem zeldzaam cynische manier: 
‘ik heb juist het dertig jarig jubileum van mijn gesprekken met specialisten 
herdacht, zonder dat het ooit tot resultaat heeft geleid’.41 

Dit cynisme verhulde dat er voor verzekeraars veel op het spel stond. 
De sinds de jaren vijftig bestaande kruissubsidie tussen het ziekenfonds- 
en het particuliere tarief was in de loop van de jaren zestig behoorlijk 
scheefgegroeid. Particuliere patiënten betaalden in 1968 vijf tot achttien 
keer meer voor precies dezelfde behandeling dan ziekenfondspatiënten. 
Dit betekende dat particuliere verzekeraars een onevenredig deel van de 
kostenexplosie voor hun rekening zouden moeten nemen. Het werd voor 
verzekeraars steeds moeilijker om de kostprijsverzekering te handhaven. 
Om nog enigszins gelijke tred te houden met de prijsstijgingen, moesten 
de premies jaarlijks met minimaal 20 procent omhoog. Voor het eerst sinds 
lange tijd begonnen verzekerden te morren. Het ontbrak ziektekostenver-
zekeraars aan middelen om deze situatie te doorbreken. Ze hadden zich via 
de kostprijspolis immers verplicht om alles te betalen. In de KLOZ werd 
daarom geopperd om de sommenverzekering weer in ere te herstellen. 
Door de vergoedingen weer op voorhand te maximeren, kon er paal en 
perk worden gesteld aan het declaratiegedrag van zorgverleners. Dit had 
in het verleden goed gewerkt. Het plan werd vrijwel direct afgewezen. Een 
dergelijke beperking van de risico-overdracht zou teveel moeilijkheden 
opleveren, zowel met de overheid als met de verzekerden.42 

39 Van Bottenburg e.a., Zorg tussen staat en markt, 126-127.

40 VvV, NVOZ, s19/Z.190, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 25 juni 1969; Vgl.: De Wolff, ‘Vraaggesprekken’, De 

Prijs voor gezondheid, 125-216, aldaar 154-155 en 161-163.

41 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Verslag overleg LSV en KLOZ, d.d. 19 september 1968.

42 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Advies wijziging polissen klinisch specialistenhulp, 17 september 1967; NVOZ, s19/Z.1590, 

Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 28 december 1967.
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De honorariumeisen van specialisten – die graag wilde meeprofiteren 
van de algemene loonstijging –  hadden voor verzekeraars niet alleen be-
trekking op het bedrijfsresultaat, ze hadden ook een belangrijke politieke 
dimensie. Als verzekeraars zouden falen in hun kostenbeheersende taak en 
daardoor de kostprijsverzekering niet langer konden handhaven, dan werd 
het de voorstanders van een algemene volksverzekering wel erg makkelijk 
gemaakt hun punt te maken. Daar zat ook de LSV niet om verlegen.43 Toch 
verliep het overleg tussen de KLOZ en de LSV moeizaam. Verzekeraars 
pleitten voor een vaste koppeling tussen ziekenfonds- en particuliere 
tarieven via een vermenigvuldigingsfactor. Hierdoor zou de kruissubsidie 
weer worden teruggebracht tot normale proporties en hoefden men er niet 
iedere keer weer opnieuw over te onderhandelen. Dit was echter voor de 
LSV onaanvaardbaar. ‘Nu gaat u zich ook bemoeien met de hoogte van onze 
declaraties!’, gruwde LSV-voorzitter J. van Mansvelt.44 Een specialist moest 
als vrije beroepsbeoefenaar vrij zijn in het bepalen van zijn eigen tarieven. 

De LSV beschouwde de vrijheid om zelf de particuliere tarieven te bepa-
len als een onvervreemdbaar recht en leek blind voor het feit dat het systeem 
van kruissubsidies in feite niet meer was dan een gentlemen’s agreement. 
Bovendien vond de LSV dat specialisten met het verhogen van de particu-
liere tarieven ook een sociaal gebaar maakten, want de ziekenfondstarieven 
konden hierdoor kunstmatig laag blijven. Deze inschikkelijkheid mocht 
volgens hen best beloond worden. ‘Dat dit geen argument kan opleveren 
om te verklaren dat men zich dan bij de particuliere praktijk zal mogen 
revancheren voor het te lage ziekenfondsinkomen, was de Heren van de 
LSV niet aan het verstand te brengen’, klaagde KLOZ-vertegenwoordiger 
J.C. Noorlander.45 De frustratie onder verzekeraars nam hand over hand 
toe. Het ging immers niet om inkomenspolitiek, maar om de f inanciële 
houdbaarheid van de particuliere ziektekostenverzekering. Daar hadden 
specialisten direct belang bij. 

In 1969, na twee jaar moeizaam onderhandelen, waren de specialisten 
en het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf verder van elkaar 
verwijderd dan ooit. De LSV had haar eigen richtlijnen opgesteld. De 
particuliere tarieven zouden daardoor weliswaar gekoppeld worden aan 
het ziekenfondstarief, maar de vermenigvuldigingsfactoren lagen een stuk 
hoger dan de KLOZ wenselijk vond. Daarnaast bestond er ook een ontsnap-
pingsclausule: de pendel. Als het gestelde normtarief, wegens extra han-

43 VvV, NVOZ, s19/Z.337, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 9 oktober 1968.

44 VvV, NVOZ, s19/Z.190, Verslag overleg KLOZ en LSV, d.d. 29 mei 1969.

45 VvV, NVOZ, s19/Z.190, Verslag overleg KLOZ en LSV, d.d. 6 maart 1969.
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delingen of onvoorziene omstandigheden, in de ogen van de behandelend 
specialist te laag was, kon dit met maximaal 25 procent worden verhoogd.46 

De KLOZ was aanvankelijk niet van plan met dit voorstel akkoord te 
gaan. Het plan was te vaag en te vrijblijvend. Kruisinga dwong verzekeraars 
echter het voorstel van de LSV te accepteren. Een vrijblijvende koppe-
ling was nog altijd meer dan niets. Bovendien had de LSV de toezegging 
gedaan om de particuliere tarieven te laten dalen als de ziekenfondsta-
rieven sneller zouden stijgen dan de algemene loontrend. Voor Kruisinga 
stond de particuliere ziektekostenverzekering bovenal in dienst van de 
ziekenfondsverzekering. Hiermee bevestigde hij een al langer bestaande 
traditie op het Ministerie van Sociale Zaken. Kruissubsidie, als vorm van 
stelseloverschrijdende inkomenssolidariteit, was in de eerste plaats bedoeld 
voor het ontlasten van de ziekenfondsverzekering. De vraag of de rek er 
inmiddels niet uit was, zoals verzekeraars hadden aangegeven, liet onverlet 
dat het principe koste wat kost behouden moest blijven.47 Dat had Kruisinga 
met zijn oekaze ook bewerkstelligd. Het onderliggende probleem was echter 
nog niet opgelost, zoals later zou blijken.  

Het Zeven Pijlers-plan als voorzetje voor de SER
Hoewel niemand in 1968 nog kon vermoeden hoe snel de kosten van de 
gezondheidszorg in de daaropvolgende jaren zouden stijgen en hoe ineffec-
tief het overlegmodel zou zijn, was men ook op het Ministerie van Sociale 
Zaken allerminst zeker van de stabiliteit van het bestaande zorgverzeke-
ringsbestel. Met het mislukken van de algemene volksverzekering van Veld-
kamp dreigde het politieke debat over verdere hervorming van het stelsel 
in een impasse te raken. Dat moest worden voorkomen. Nu de AWBZ was 
ingevoerd – schreef Roolvink in de nazomer van 1968 in zijn adviesaan-
vraag aan de Sociaal Economische Raad (SER) – was ‘aan de individuele 
vraag naar medische zorg (…) op redelijke wijze tegemoet gekomen  (…) 
[thans] is het noodzakelijk dat aandacht wordt geschonken aan de verdere 
ontwikkeling zowel uit een oogpunt van economische overwegingen als uit 
dat van een kwalitatief en kwantitatief toereikende beschikbaarheid van 
medische dienstverlening’.48 

In zijn adviesaanvraag gaf Roolvink aan dat hij de weg die door Veld-
kamp was ingeslagen, wilde voortzetten. Ook Roolvink streefde naar een 
vereenvoudiging van de f inancieringsstructuur van de gezondheidszorg. 

46 VvV, NVOZ, s19/Z.190, Verslag overleg KLOZ en LSV, d.d. 24 juli 1969.

47 VvV, NVOZ, s19/Z.191, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 september 1969.

48 Sociaal-Economische Raad, Advies inzake de structuur van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige ver-

zorging. Uitgave van de Sociaal-Economische Raad 1973-19 (Den Haag 1973) II/14.
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Tegelijkertijd schoof hij de verantwoordelijkheid voor de reorganisatie 
behendig af op de SER. Roolvink voelde er blijkbaar niets voor om, net als 
Veldkamp, halverwege door de SER te worden teruggefloten. Dat betekende 
echter niet, dat hij de SER volledig zijn eigen gang wilde laten gaan, want 
dan was de kans groot dat er alsnog een voorstel voor een algemene volks-
verzekering op tafel zou komen. Roolvink was geen voorstander van een 
volksverzekering en hij koesterde – net als zijn partij, de ARP – de rol van 
het maatschappelijk middenveld in de zorg.

Het Zeven Pijlers-plan kwam voor Roolvink als manna uit de hemel. 
Anders dan de ziekenfondsen die alles bij het oude wilden laten of pleitten 
voor de invoering van een algemene volksverzekering, hadden particuliere 
ziektekostenverzekeraars met het Zeven Pijlers-plan aangetoond buiten 
de bestaande kaders te kunnen denken. Het plan bood een oplossing voor 
de kostenstijging, namelijk het bevorderen van markwerking, maar bood 
tevens ruimte voor het middenveld. De private uitvoering van zorg bleef 
gehandhaafd. Bij Sociale Zaken deed men dan ook veel moeite om de SER 
op voorhand zoveel mogelijk in de richting van het Zeven Pijlers-plan te 
sturen.49

Het gevoel van urgentie was groot, zowel onder verzekeraars als op het 
ministerie. Het voorkoken van het SER-advies was vooral bedoeld om de 
adviesprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Ook het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf deed veel moeite om de zaak, nog voordat 
de SER-commissie aan haar werkzaamheden zou beginnen, in kannen en 
kruiken te krijgen. Piet Zeven, de geestelijk vader van het plan, ging hiervoor 
op tournee langs diverse werkgevers- en werknemersorganisaties, de KNMG 
en de LSV. Bij de werkgevers werd het idee gematigd positief ontvangen. 
De LSV sprak tevens haar goedkeuring uit.50 Opvallend genoeg steunde 
aanvankelijk ook de vakbond NVV het idee. H. Berends, de secretaris van 
het NVV, was een groot voorstander van het afschaffen van het onderscheid 
tussen ziekenfonds- en particulier verzekerde en dat was precies wat het 
Zeven Pijlers-plan beoogde te doen.51

Het zag er aanvankelijk goed uit voor het Zeven Pijlers-plan. Roolvink 
zorgde ervoor dat Zeven, naast de gebruikelijke kroonleden en vertegen-
woordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, zitting kreeg 
in de Commissie Structuur Verzekering Kosten Geneeskundige Verzorging 
(kortweg Structuurcommissie).52  Bij de keuze van vertegenwoordigers uit 

49 VvV, NVOZ, S.19/Z.1150, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 april 1968.

50 ‘Plan nieuwe structuur van de gezondheidszorg’, Leidsch Dagblad, 12 maart 1971.

51 VvV, NVOZ, s19/Z.1150, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 29 mei 1968.

52 SER, Advies inzake de structuur, 3-5.



211     

 De on mogelijk heiD va n soliDa r iteit, 1969-1986

 

het ziekenfondswezen drong Zeven aan op het uitnodigen van ziekenfonds-
bestuurders die ‘als assuradeur kunnen denken’.53 Hij dacht hierbij in het 
bijzonder aan Anbeek of M. Swenker die als bovenbouwbestuurders en 
KLOZ-vertegenwoordigers nauw betrokken waren bij de particuliere ziek-
tekostenverzekering. Het werd Anbeek. Die keuze zou Zeven nog betreuren. 

Ook de beroepsorganisaties KNMG, LHV en LSV kregen een aantal 
zetels toebedeeld. De Structuurcommissie stond onder voorzitterschap 
van de KVP-er Wim de Kort en werd bijgestaan door enkele adviseurs 
uit de Ziekenfondsraad, het Ministerie van Sociale Zaken en het nieuwe 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De adviseur van het 
laatste ministerie was de plaatsvervangend directeur-generaal van Volks-
gezondheid, Harry Elsen. Hij zou in de jaren tachtig nog een groot stempel 
op de stelselwijzigingsdiscussie drukken.54

De worsteling van de SER: van private volksverzekering naar Mammoetwet
De poging om de SER op voorhand in de richting van het Zeven Pijlers-
plan te sturen, mislukte jammerlijk. NVV-secretaris Berends toonde zich 
niet meer zo enthousiast over het idee. Het verplichte eigen risico zou voor 
weinig draagkrachtigen een serieuze drempel vormen en dat strookte niet 
met het gelijkheidsideaal van de vakbeweging en het streven naar een zo 
toegankelijk mogelijke gezondheidszorg. Het eigen risico in de zorg was 
voor de NVV een taboe.55  Daarbij betekende het loslaten van de werkge-
versbijdrage tevens dat de gezondheidszorg de facto onttrokken werd aan 
het gezagsgebied van de vakbeweging. Dat stond haaks op de maatschap-
pelijke ambities van de ‘brede vakbeweging’. 

De samenwerkende vakcentrales NVV, CNV en NKV hadden bovendien 
een eigen plan ontwikkeld over de toekomst van de gezondheidszorg. 
Volgens hen kon de gewenste kostenbeheersing alleen worden bereikt, als 
er niet alleen zou worden gekeken naar de f inanciering, maar ook naar de 
structurering van gezondheidszorg en welzijnswerk. Hiervoor hadden zij 
een soort Mammoetwet voor de gezondheidszorg in gedachten ‘waaraan al-
len in gelijke mate rechten kunnen ontlenen en die (…) de beste waarborgen 
schept voor een evenwichtige gezondheidszorg’.56 

Het plan ging uit van het idee van ketenzorg. Door zorg- en welzijns-
voorzieningen naar hun onderlinge samenhang in te delen in verschillende 

53 VvV, NVOZ, s19/Z.1150, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 29 mei 1968.

54 SER, Advies inzake de structuur, 5.

55 Een uitgebreid overzicht van de discussie rond het eigen risico, vgl.: Ziekenfondsraad, Rapport van de Commissie 

Verstrekkingen inzake eigen risico in de ziekenfondsverzekering (Amsterdam 1967).

56 ‘Vakcentrales willen mammoetopzet voor de gezondheidszorg’, Leidsch Dagblad, 22 september 1972.
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echelons, werd een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en dien-
sten gestimuleerd. Het eerste echelon moest bestaan uit alle extramurale 
zorgvoorzieningen die voor iedereen direct toegankelijk moesten zijn, 
zoals de huisarts, tandarts, verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en 
maatschappelijk werk. Deze voorzieningen konden eventueel gezamenlijk 
worden ondergebracht in een wijkgezondheidscentrum. Het tweede echelon 
zou bestaan uit poliklinisch-specialistische zorg en een groot aantal dien-
sten op het gebied van geestelijke en maatschappelijke (gezondheids)zorg, 
zoals Sociaal-Psychiatrische Diensten, school- en bedrijfsgeneeskundige 
zorg en scholen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Het derde 
echelon werd gevormd door categorale ziekenhuizen en verpleeginrichtin-
gen en het vierde echelon bestond uit superspecialistische ziekenhuizen 
en psychiatrische instellingen. Door het versterken van het eerste echelon 
konden vooral het derde en vierde echelon – de grootste kostenmakers – 
worden ontlast.57

Het bestaande verzekeringssysteem moest worden vervangen door één 
algemene volksverzekering, zonder eigen risico’s en met verstrekkingen in 
natura. Het verstrekkingenpakket van de volksverzekering moest samenval-
len met de verstrekkingen van de AWBZ en de ziekenfondsverzekering. 
De verzekering zou worden uitgevoerd door nieuwe publiekrechtelijke en 
regionaal werkende uitvoeringsinstanties. Zorgverleners moesten waar 
mogelijk in loondienst werken, zodat de kosten op voorhand redelijk 
voorspelbaar waren.58

De structuurfilosofie van de vakbeweging vertoonde op conceptueel vlak 
– afgezien van de voorgenomen volksverzekering – opvallende overeenkom-
sten met ongeveer gelijktijdig doorgevoerde Amerikaanse National Health 
Planning and Resources Development Act. Hiermee hoopte de Amerikaanse 
president Richard Nixon een eff iciënt gebruik van middelen en diensten in 
de gezondheidszorg te stimuleren. Dit moest niet zozeer gebeuren door het 
versterken van de rol van de overheid, maar door het stimuleren van beter 
op elkaar afgestemde zorg door middel van groepspraktijken en Health 
Maintenance Organizations, waarover in het volgende hoofdstuk meer.59 

Het plan van de vakbeweging gaf het hervormingsvraagstuk een nieuwe 
dimensie. Was een wijziging van het f inancieringsmodel afdoende – zoals 
het Zeven Pijlers-plan bepleitte – of moest de gehele gezondheidszorg 

57 Overlegorgaan der drie Vakcentrales, Schets van een Algemene Verzekering Ziektekosten opgesteld ten behoeve van 

de Commissie Structuur Verzekering Kosten Geneeskundige Verzorging van de Sociaal-Economische Raad (Amsterdam 

1972) 6-8.

58 Ibidem, 8-13.

59 Hacker, The divided welfare state, 252-253.
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worden hervormd? Daarover liepen de meningen sterk uiteen. Het debat 
in de Structuurcommissie liep binnen korte tijd muurvast.60 Het gevoel 
dat een hervorming van de gezondheidszorg noodzakelijk was, werd 
echter alleen maar sterker. Louis Stuyt, minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne in het kabinet-Biesheuvel I (1971-1972) drong bij de SER aan 
op een snel antwoord. Voor de zekerheid vroeg hij echter ook advies aan 
de Samenwerkende Organisatie Adviseurs voor de Gezondheidszorg: een 
krachtenbundeling van de adviesbureaus Berenschot, Bosboom en Hegener 
en TNO.61 Zij kwamen in 1973 met hun eindrapport waarin werd gesteld dat 
de gezondheidszorg structureel moest worden hervormd, en wel volgens het 
model dat de vakbeweging had aangedragen. Daarnaast zou de overheid 
een strikt sturings- en planningsbeleid moeten voeren.62 

Dit advies was een steuntje in de rug voor de vakcentrales en hun bond-
genoten in de SER. Ironisch genoeg was het vooral Anbeek – iemand van 
wie Zeven had verwacht dat hij hem zou steunen – die er in het SER-overleg 
alles aan leek te doen om ‘de particuliere ziektekostenverzekeraars zo snel 
mogelijk te begraven’.63 Anders dan Zeven had gehoopt, bleek Anbeeks hart 
toch vooral bij het ziekenfonds te liggen. Op zichzelf was dat ook niet zo 
vreemd, want Anbeek was niet alleen penningmeester van de bovenbouwers 
VGCN, maar ook directeur van het ziekenfonds ANOZ. Bovendien was hij 
samen met CZ-voorman Jo Hendriks voorzitter van de zojuist opgerichte 
Unie van Ziekenfondsen.

Ziektekostenverzekeraars moesten echter onderkennen, dat de kritiek 
van Anbeek en de zijnen een kern van waarheid bevatte. Verzekeraars 
hielden zich vooral bezig met de f inanciering en niet met de structuur 
van gezondheidszorg, laat staan met de inhoud van de zorg. Zorg was 
meer dan alleen geld. Om aan deze kritiek tegemoet te komen, werd de 
echelonstructuur prominent opgenomen in de nieuwe Blauwdruk voor een 
nationaal verzekeringsysteem ziektekosten; een omgewerkte versie van het 
Zeven Pijlers-plan.64 

Zeven kreeg voor de Blauwdruk binnen de KLOZ de handen niet op 
elkaar. De onderlinge ziektekostenverzekeraars en de ziekenhuisverple-
gingsverenigingen schaarden zich achter de Blauwdruk, maar de bovenbou-

60 VvV, NVOZ, s19/Z.191, Circulaire OZB-69/22 , d.d. 8 oktober 1969; Vgl.: Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 

254-257.

61 Companje, ‘Verzekering van zorg’, 581.

62 Ibidem.

63 VvV, NVOZ, s19/Z.227, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 3 december 1971

64 Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten op basis van het Zeven Pijlers-plan  (Den Haag 1972) 

13-28.
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wers steunden het plan niet.65 Zij waren intern hopeloos verdeeld. Anbeeks 
VGCN en Hendriks VZS steunden begrijpelijkerwijs hun voormannen en 
onderschreven het streven naar de invoering van een algemene volksver-
zekering. De overige bovenbouwers schaarden zich achter het plan van 
VGZ-voorzitter Swenker. Hij wilde het vooroorlogse systeem van autonome 
ziekenfondsen grotendeels herstellen, zij het met behoud van het uniforme 
verstrekkingenpakket, de uniforme premies en de onderlinge verevening.66 

Hoewel de SER nog geen advies had uitgebracht, begon het er slecht uit 
te zien voor  particuliere ziektekostenverzekeraars. Ze waren het initiatief 
kwijtgeraakt. Uiteindelijk stemde een minimale meerderheid van de SER 
voor de invoering van een algemene volksverzekering. Zeven maakte het 
echter niet meer mee, hij was enkele maanden voor de publicatie van het 
SER-advies overleden. 67

Door het oog van de naald: hoe de volksverzekering er toch niet kwam
In het voorjaar van 1973 maakten verzekeraars de balans op. De stemming 
was somber. Er werd door niemand meer getwijfeld aan het feit dat er op 
korte termijn een algemene volksverzekering zou worden ingevoerd. De 
winst van de Partij van de Arbeid en de PPR bij de parlementsverkiezingen 
liet weinig ruimte voor twijfel. In het gezamenlijke verkiezingsprogramma 
van PvdA, D’66 en PPR, Keerpunt ’72, was immers duidelijk gekozen voor de 
invoering van een algemene volksverzekering, terwijl ook de KVP, CHU en 
ARP steeds meer in deze richting leken op te schuiven.68 

De regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) – een coali-
tiekabinet van PvdA, D’66, PPR aangevuld met als vooruitstrevend te boek 
staande politici van de KVP en ARP – bevestigde deze vrees.69 Vrijwel alle 
adviezen van de Samenwerkende Organisatie en de SER werden door het 
nieuwe kabinet overgenomen. Tegen beter weten in, mobiliseerde de KLOZ 
de gelederen. De bovenbouwers hielden zich, zoals verwacht, afzijdig.70 
Ziektekostenverzekeraars richtten al hun pijlen op D’66, op advies van ARP-
politica Hannie van Leeuwen, de politiek adviseur van de NVOZ. Deze partij 
was weliswaar progressief, maar stond niet te boek als antikapitalistisch. 

65 HiZ, PCvO, 9, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 12 december 1972

66 M. Swenker, Plan voor een ziektekostenverzekering (Nijmegen 1973).

67 SER, Advies inzake de structuur, 20.

68 VvV, NVOZ, s19/Z.228, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 25; Ibidem, Notulen bestuursvergadering NVOZ, 

d.d. 30 mei 1973.

69 De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, 309-312; Wielenga, Nederland, 258-260.

70 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 7 februari 1973; HiZ, PCvO, 9, 

Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d.12 december 1972.
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Daar viel misschien nog wel mee te praten. De PPR en de PvdA hadden hun 
standpunt al ingenomen. In de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie 
voor de Volksgezondheid gingen verzekeraars er hard in. Het leek er volgens 
hen sterk op, dat de progressieve politici de burgers hun gestegen welvaart 
misgunden. Waarom moesten mensen anders worden ondergebracht in 
een collectieve regeling? Ze konden immers ook prima een particuliere 
verzekering betalen.71

Ondanks de ronkende taal gingen ziektekostenverzekeraars er eigenlijk 
al van uit dat ze hadden verloren. Jo Hendriks (KVP), in het nieuwe kabinet 
staatssecretaris van Volksgezondheid, kende als ziekenfondsvoorman het 
klappen van de zweep als geen ander. Hij liet zich niet zo eenvoudig door het 
geraas van de KLOZ van de wijs brengen. Bij de presentatie van de Structuur-
nota – het plan van aanpak voor de herstructurering van gezondheidszorg in 
Nederland dat Hendriks samen met zijn partijgenoot Jan Mertens, de staats-
secretaris van Sociale Zaken, had geschreven – bleek dat de bewindslieden 
inderdaad van plan waren de rol van de overheid te versterken. Voortaan zou 
de overheid de lijnen uitzetten in de gezondheidszorg, niet het middenveld.

In de Structuurnota werd een drieluik gepresenteerd dat een einde 
moest maken aan alle problemen in de gezondheidszorg. In de eerste plaats 
zou het aanbod van gezondheidszorgvoorzieningen aan banden worden 
gelegd. Voortaan zouden de planning en uitvoering van zorg op regionaal 
niveau worden gecoördineerd aan de hand van het echelonprincipe. De 
gezondheidsregio’s die hiervoor in het leven werden geroepen, waren in 
principe autonome gebieden. Alle benodigde gezondheidszorgvoorzienin-
gen moesten in de regio aanwezig zijn. Alleen superspecialistische zorg 
zou op nationaal niveau worden georganiseerd. Het algemene raamwerk 
hiervoor werd geschetst in de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG). 
Daarnaast moest er paal en perk worden gesteld aan de vrije prijsvorming. 
De tarieven mochten niet meer door de betrokkenen zelf worden bepaald, 
maar zouden voortaan door een onafhankelijk instituut, het Centraal Or-
gaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), worden vastgesteld. Afwijken van 
deze richtlijn was slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De wettelijke basis 
hiervoor werd gevormd door de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG).72 

Tot ieders verbazing bleef de Structuurnota echter betrekkelijk vaag 
over het derde deel van het drieluik: de volksverzekering. Het heldere 
standpunt uit Keerpunt ’72 werd in de Structuurnota niet overgenomen, 
tot grote ergernis van de woordvoerder Volksgezondheid van de PvdA, Dick 

71 VvV, NVOZ, s19/Z.222, Verslag hoorzitting Vaste Kamercie. Volksgezondheid, d.d. 15 november 1973.

72 Companje, ‘Verzekering van zorg’, 581-583.
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Dolman. Alles wees erop dat het kabinet twijfelde aan de haalbaarheid 
van het idee. De economische malaise maakte een hervorming van het 
f inancieringsstelsel er niet eenvoudiger op. Hendriks en Mertens stuurden 
alvast een wetsvoorstel-Algemene Wet Ziektekostenverzekering voor advies 
naar de Raad van State. De redactie van het ziekenfondstijdschrift UNIE, 
uitgegeven door Hendriks eigen Unie van Ziekenfondsen, kreeg op schim-
mige wijze voortijdig een exemplaar van de wetstekst in bezit. De redactie 
twijfelde geen moment en publiceerde de wetstekst, in de veronderstelling 
de staatssecretaris hiermee een dienst te bewijzen.73

Voor de critici was het hierna prijsschieten. In het wetsontwerp, dat nog 
helemaal niet rijp was voor publicatie, ontbrak de f inanciële onderbouwing. 
De claim dat een volksverzekering de stijgende kosten daadwerkelijk zou 
drukken, kon daardoor niet worden gestaafd. Dat was een pijnlijke omissie, 
aangezien juist het kostenargument door de voorstanders altijd als één van 
de belangrijkste redenen voor de invoering van een volksverzekering was 
aangedragen.74 Het was ook in politiek opzicht geen handige zet. De mi-
nister van Financiën, Wim Duisenberg, had net besloten dat de collectieve 
uitgaven in de komende jaren maar zeer beperkt zouden kunnen stijgen. 
Binnen een dergelijk beleid paste geen voorziening met een ogenschijnlijke 
openeindfinanciering. 

De financiële paragraaf zou er nooit komen, evenals de volksverzekering; 
tot grote opluchting van verzekeraars. Dat was een even onverwachte als 
ironische wending, want nooit was het maatschappelijke en politieke draag-
vlak voor de volksverzekering groter geweest dan onder het kabinet-Den 
Uyl. De andere structureringswetten, de WVG en WTG werden uiteindelijk 
pas na de val van het kabinet in het parlement behandeld.75 

Het spook van de vergrijzing: verzekeraars en verouderende portefeuilles
Het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf was ternauwernood aan 
een catastrofe ontsnapt. De volksverzekering was echter niet het enige pro-
bleem waarmee ziektekostenverzekeraars in de eerste helft van de jaren ze-
ventig werden geconfronteerd. Gelijktijdig speelde op de achtergrond een 
vraagstuk dat zeker waar het de mogelijke consequenties betrof minstens 
zo belangrijk was: de vergrijzing.

Hiervoor moeten we even terug in de tijd. Zoals in het vorige hoofdstuk 
aan de orde is gekomen, had er medio jaren dertig in Duitsland een discussie 

73 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 271-273.

74 Bijvoorbeeld: De beheersbaarheid van de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg. Symposium ter gelegenheid van 

het 25 jarig bestaan van de stichting Het Zilveren Kruis (Den Haag 1974) 81-114.

75 Companje e.a., Two Centuries, 265-266.
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plaatsgevonden over de gevolgen van een stijgende leeftijd op de ontwik-
keling van het individuele ziektekostenrisico. Als gevolg hiervan was eind 
jaren veertig in Duitsland het kapitaaldekkingsysteem voor ziektekosten-
verzekeraars een wettelijke verplichting geworden. In Nederland bleef de 
particuliere ziektekostenverzekering echter gebaseerd op het systeem van 
omslagf inanciering. Nederlandse ziektekostenverzekeraars maakten zich 
niet bijzonder ongerust over de effecten van veroudering. De een gebruikte 
nu eenmaal meer zorg dan de ander en de ervaring leerde, dat dit risico 
bij een portefeuille van enige omvang redelijk werd genivelleerd. Mocht 
iemand zich openbaren als een echt zwaar risico, dan was er sinds 1967 
altijd nog de collectieve herverzekering via de NOZ. 

Er heerste eind jaren zestig onder ziektekostenverzekeraars een zekere 
mate van zelfgenoegzaamheid. Door het invoeren van de onopzegbare polis, 
de kostprijsverzekering en de ‘afschaffing’ van de risicoselectie onderscheid-
den Nederlandse ziektekostenverzekeraars zich in positieve zin van hun 
buitenlands collega’s. Het Amerikaanse ziektekostenverzekeringsbedrijf 
was in hun ogen onderontwikkeld. De stelling die Kunneman medio jaren 
vijftig poneerde, namelijk dat ‘de Nederlandse ziektekostenassuradeur van 
zijn Amerikaanse collega’s niet veel te leren [heeft]’, werd medio jaren 

Figuur 4.1: Gemiddelde kosten van particulier verzekerde mannen in verschillende 
leeftijdscohorten als factor van de ziekenhuiskosten (3de klasse verpleging) van de 
leeftijdsgroep 40-45, in 1979, 1983 en 1986

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-4 5-9 10-4 15-9 20-4 25-9 30-4 35-9 40-4 45-9 50-4 55-9 60-4 65-9 70-4 75-9 80+

Fa
ct

or
 z

ie
ke

nh
ui

sk
os

te
n

Leeftijdscohort

1979 1983 1986

Bron: Schut, Competition, 163.



218

r echt of sch a de 

zestig nog breed gedragen.76 Ook Duitsland liep in de ogen van Neder-
landse verzekeraars in sociaal opzicht achter. Daar waren uitsluitingen 
en premiedifferentiatie naar leeftijd aan de orde van de dag.77 De NVOZ 
was weliswaar lid van het Comité Européen des Assurances (CEA), maar de 
meeste commerciële ziektekostenverzekeraars vonden de werkzaamheden 
van dit internationale platform niet bijster interessant. Deze houding werd 
door de bovenbouwers gedeeld.78 

Het Nederlandse ziektekostenverzekeringsbedrijf was behoorlijk te-
vreden met zichzelf en aan dat zelfbeeld werd lange tijd ook nauwelijks 
getornd. Doordat er niet meer gegevens werden verzameld dan voor een 
goede afhandeling van de claims strikt noodzakelijk was, hadden de meeste 
verzekeraars geen inzicht in de ontwikkeling van de vergrijzing binnen 
hun portefeuille, noch op de gevolgen die dit had voor de ontwikkeling 
van het ziektekostenrisico.  Voor veel ziektekostenverzekeraars bestond 
de ziektekostenverzekeringsportefeuille uit een amorfe groep risico’s. 
Zolang kosten en baten redelijk in evenwicht waren, maakte niemand 
zich zorgen. Bovendien maakte het feit dat de ziektekostenverzekering 
voor veel variaverzekeraars bovenal een serviceproduct was een beperkt 
verlies acceptabel. Deze visie op verzekeren was door de dominantie van 
de verzorgingslogica in de jaren vijftig en zestig enkel sterker geworden. Bij 
een systeem dat zich ten doel stelde om het recht op toegang tot zorg voor 
iedereen te verzekeren, deed het individuele risico er ook niet toe. Aan dat 
ideaal hadden particuliere ziekteverzekeraars zich gecommitteerd.

Aan het einde van de jaren zestig begonnen enkele verzekeraars zich 
toch zorgen te maken over de effecten van vergrijzing op hun portefeuille. 
In de Verenigde Staten waren in de jaren vijftig en zestig steeds meer 
ziektekostenverzekeraars overgestapt op kapitaaldekking. In 1964 werd 
dit zelfs verplicht gesteld door de National Association of Insurance Com-
missioners, de overkoepelende organisatie van toezichthouders op het 
verzekeringsbedrijf. Deze stap werd door de invoering van Medicare in 1965 
ook eenvoudiger gemaakt. Medicare was een sociale ziektekostenverzeke-
ring voor alle Amerikanen boven de 65, bepaalde groepen gehandicapten 
en mensen met een nieraandoening. Een groot deel van de groep die bij 
kapitaaldekking geconfronteerd zou worden met extreem hoge premies 
kon voortaan elders terecht.79

76 Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 146.

77 VvV, NVOZ, s19/Z.421, Brief J.K.A. Janssen aan bestuur NVOZ, d.d. 16 juli 1965; Ibidem, Memorandum L.S. Godefroi, 

d.d. 26 juli 1965.

78 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 17 augustus 1966. 

79 Hacker, The divided welfare state, 243-251.
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De verplichting tot reservevorming was in de Verenigde Staten een direct 
gevolg geweest van een survey onder dertig ziektekostenverzekeraars. De 
resultaten van dit onderzoek werden enkele jaren later gepresenteerd op het 
Internationale Congres voor Verzekeringswiskundigen in München.80 Of er 
een direct verband bestaat, is niet duidelijk, maar kort daarna besloot de 
researchafdeling van Nationale-Nederlanden, onder leiding van de actuaris 
G.W. (Willem) de Wit, om de zaak nader te onderzoeken. Toen de resultaten 
hiervan in 1969 werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Verzekerings 
Archief gingen ze als een schok door de bedrijfstak. Het verband tussen 
oplopende leeftijd en oplopende ziektekosten was veel dwingender dan 
menigeen had gedacht. De schade per geval was bij ouderen veelal lager 
dan bij jongeren. De frequentie van de schades was daarentegen vele malen 
hoger. Dit betekende dat gemiddeld genomen het risico van verzekerden 
met een leeftijd boven de vijfenveertig met het jaar slechter werd (Figuur 
4.1). De gemiddelde kosten per zestigjarige lagen al anderhalf tot twee keer 
hoger dan van een veertigjarige. Bij zeventig- en tachtigjarigen was dit zelfs 
vier keer hoger.81

Vergrijzende portefeuilles als onoplosbaar probleem
De gevolgen waren verstrekkend. Dit hield immers in, dat er voor een goede 
risicoverevening niet alleen gekeken moest worden naar de omvang van de 
ziektekostenportefeuille, maar ook naar de gemiddelde leeftijd ervan. Of 
iemand ziek of gezond was bij het afsluiten van de verzekering – iets dat 
voor ziektekostenverzekeraars tot aan het einde van de jaren zestig nog de 
belangrijkste factor was geweest in het onderscheiden van goede en slechte 
risico’s – deed er voor het evenwicht in de portefeuille veel minder toe dan 
gedacht. De gemiddelde leeftijd, dat was waar het om draaide. Die was bij 
de portefeuilles van de meeste commerciële verzekeraars verre van gun-
stig, aangezien zij het grootste deel van hun verzekerden in de jaren veertig 
en vijftig hadden binnengehaald. Veel manieren om hierin verandering te 
brengen hadden ze echter niet. De geijkte methodes om de leeftijd binnen 
de portefeuille omlaag te brengen, namelijk door selectie op leeftijd en het 
eenzijdig opzeggen van verzekeringen, waren in de voorgaande decennia 
met veel pijn en moeite uitgebannen. 

Binnen de NVOZ werd, naar aanleiding van de bevindingen van De 
Wit, serieus gesproken over een omschakeling naar het kapitaaldekkings-

80 De Wit, ‘Ziektekostenverzekering’, 141-154.

81 De Wit, ‘Ziektekostenverzekering’, 143-149; Vgl.: VvV, NVOZ, s19/Z.194, Verslag gesprek Verzekeringskamer, d.d. 22 

oktober 1971.
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systeem. Dit was in de jaren vijftig nog resoluut van de hand gewezen, 
maar de nieuwe gegevens maakte kapitaaldekking weer bespreekbaar. 
Commerciële ziektekostenverzekeraars keken met belangstelling naar 
Duitsland, waar ziektekostenverzekeraars al jaren met dit systeem werk-
ten.82 De NVOZ kwam in 1971 tot de conclusie, dat de invoering van het 
kapitaaldekkingssysteem op korte termijn niet haalbaar was. Hiervoor 
werden min of meer dezelfde redenen aangevoerd als in de jaren vijftig. 
Om op korte termijn voldoende reserves op te kunnen bouwen, zouden 
de premies voor het bestaande verzekerdenbestand fors moeten stijgen, 
met name voor verzekerden die de gepensioneerde leeftijd al hadden 
bereikt.83 Bovendien bestond er in Nederland, anders dan in Duitsland en 
de Verenigde Staten, geen mogelijkheid om deze groep onder te brengen bij 
de staat. De bejaardenverzekering kende een loongrens, net als de andere 
ziekenfondsverzekeringen.

Kapitaaldekking kon alleen goed werken als alle risicofactoren in de 
premie waren verwerkt. Dat zou de toegankelijkheid van de verzekering 
schaden. In 1971 konden particuliere ziektekostenverzekeraars zich een 
dergelijke faux pas niet veroorloven. De positie van het ziektekostenver-
zekeringsbedrijf in de stelselwijzigingsdiscussie was niet bijzonder sterk, 
zoals hierboven is behandeld.84 Daarnaast was het kapitaaldekkingsstelsel 
ook nog eens erg gevoelig voor inflatie, een ander probleem dat zich aan het 
begin van de jaren zeventig manifesteerde. Bij de levensverzekering kon 
dit risico zonder veel problemen worden doorgeschoven naar de verzekerde 
zelf. Dit was bij een ziektekostenverzekering die de vergoeding van alle 
gemaakte kosten garandeerde, vrijwel onmogelijk. Alleen al om de reserves 
op peil te houden, zou de premie gelijke tred moest houden met de inflatie. 
Dan was een compensatie van de structurele kostenstijging nog niets eens 
meegerekend.85  

Commerciële ziektekostenverzekeraars liepen ver voor de troepen uit, 
want behalve de NVOZ leek niemand zich echt zorgen te maken over de 
kosten die de zich aandienende vergrijzing met zich mee zou brengen. Op 
het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en bij de KNMG 
maakte men zich vooral druk over de verandering van de zorgvraag die 
de vergrijzing zou veroorzaken en de consequenties die dit zou hebben 

82 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Nota verouderingsreserve, d.d.14 juli 1968

83 VvV, NVOZ, s19/Z.194, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 13 oktober 1971; Vgl.: Kunneman, De Ziektekosten-

verzekering, 87.

84 VvV, NVOZ, s19/Z.194, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 13 oktober 1971.

85 G.W. de Wit, ‘Van rekenen naar knutselen. Herinneringen aan 50 jaar verzekeren’ [Ongepubliceerd Manuscript 

2008] 21.



221     

 De on mogelijk heiD va n soliDa r iteit, 1969-1986

 

op de inrichting van de gezondheidszorg.86 Ook de bovenbouwers, zie-
kenhuisverplegingsverenigingen en onderlinge ziektekostenverzekeraars 
reageerden nogal laconiek op de alarmsignalen van de NVOZ. Zij vonden dat 
de commerciële verzekeraars de zaak rijkelijk overdreven. Anbeek vond het 
een fictief probleem: ‘actuarissen maken de zaken enkel onnodig moeilijk’.87 
De bovenbouwers hadden een heilig vertrouwen in omslagf inanciering. 
Dit vertrouwen was, in het geval van de bovenbouwers, niet in de laatste 
plaats gebaseerd op de nimmer aflatende stroom jonge verzekerden uit 
het ziekenfonds. Daarbij voelde Anbeek, als ziekenfondsman, bijzonder 
weinig voor het invoeren van leeftijdsafhankelijke premies. Voor hem was 
de risicosolidariteit geen verzekeringstechnisch gegeven, maar een way 
of life. 

In de ogen van de rest van het particulier ziektekostenverzekerings-
bedrijf zaaiden de commerciëlen met hun vergrijzingsverhaal onnodige 
paniek. Zelfs de Verzekeringskamer trok er zich aanvankelijk weinig van 
aan. De noodzaak van een verplichte verouderingsreserve werd door de 
Verzekeringskamer niet ingezien, maar – zo was de boodschap – verzeke-
raars moesten vooral doen wat ze niet laten konden.88 Slechts een enkele 
ziektekostenverzekeraar schakelde over op kapitaaldekking. Eigenlijk zaten 
ook de commerciële ziektekostenverzekeraars niet echt op verplichte re-
servevorming te wachten. Er moest gezocht worden naar andere manieren 
om het vergrijzingsdilemma te ondervangen. 

Daarmee leek de zaak afgedaan, ware het niet dat het Europese harmo-
nisatiebeleid er zijdelings voor zorgde dat het probleem op de agenda bleef 
staan. Financiële dienstverleners moesten, net als alle andere bedrijven, in 
de toekomst kunnen opereren op één interne Europese markt. Om eerlijke 
concurrentie tussen verzekeraars en banken te garanderen, had de Euro-
pese Commissie in 1970 enkele deskundigen, onder andere aan de eerder 
genoemde Willem de Wit, de opdracht gegeven om een algemene Europese 
richtlijn voor het verzekeringswezen op te stellen. Reservevorming bleek 
één van de centrale thema’s van deze richtlijn te zijn. Dat was op zichzelf 
niet zo vreemd, want eigenlijk bekleedde Nederland met het ontbreken van 
wettelijke solvabiliteitseisen binnen de EEG een uitzonderingspositie.89 

86 Handelingen Tweede Kamer (1973-1974), 31 januari 1974, 2182-2183. Vgl.: D. Hoogendoorn, ‘Enkele opmerkingen 

over de betekenis van de veroudering van de bevolking voor de gezondheidszorg’, NTvG, 121 (1977) 1639-1643; ‘Overheid 

vergeet vergrijzing bij ziekenhuisbeleid’, Leidse Courant, 8 oktober 1977

87 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 december 1971.

88 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Circulaire No. OZB-68/40, d.d. 6 november 1968; Vgl.: De Wit, ‘Van rekenen naar knutselen’, 

21.

89 C. de Wijs (ed.), Toezien of toekijken? Verzekeringskamer 75 jaar, 1923-1998 (Apeldoorn 1998) 88-89.
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Dat deze Europese interventie voor veel ziektekostenverzekeraars toch 
als een verassing kwam, had veel te maken met het feit dat aan het begin 
van de jaren zeventig de stelselwijzigingsdiscussie vrijwel de volledige aan-
dacht van het ziektekostenverzekeringsbedrijf opeiste. De internationale 
verwikkelingen waren naar de achtergrond gedrukt. Bovendien waren com-
merciële ziektekostenverzekeraars ook de enigen binnen het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf die zich – halfslachtig – bezighielden met 
‘Europa’. Bovenbouwers gingen ervan uit dat de ziektekostenverzekering 
als onderdeel van de sociale zekerheid een zaak was van de soevereiniteit 
van de individuele lidstaten.90 De Europese bemoeienis kwam voor de 
bovenbouwers volledig uit de lucht vallen.

De koerswijziging van de Verzekeringskamer kon niet groter zijn. 
Anticiperend op de richtlijn vanuit Brussel veranderde de toezichthouder 
radicaal van koers. In het najaar van 1971 kregen ziektekostenverzekeraars  
per circulaire te horen dat er voortaan vier gescheiden reserves moesten 
worden opgebouwd: een schadereserve A, bedoeld voor de afhandeling van 
nog niet afgewikkelde schades; een schadereserve B, bedoeld voor de afwik-
keling van claims van nog doorlopende ziektegevallen na afloop van het 
boekjaar; een schadereserve C, bedoeld voor het opvangen van kosten van 
intermitterende behandeling en recidivegevallen en een Vergrijzingsreserve 
voor het opvangen van de kosten van verouderende portefeuilles. Deze 
voorschriften werden in 1973 off icieel bevestigd in richtlijn 73/239/EEG.91  

Tot verbijstering van vrijwel iedere particuliere ziektekostenverzekeraar 
eiste de Verzekeringskamer dat de schadereserves en de Vergrijzingsreserve, 
elk afzonderlijk, binnen tien jaar zouden zijn opgebouwd tot 25 procent van 
de brutopremieomzet.92 Dit zou volgens KLOZ-berekeningen betekenen 
dat de premie alleen al hierom jaarlijks met circa 25 procent zou moeten 
stijgen.93 Als daarbij ook nog eens de premieverhoging werd meegerekend 
die nodig was om de stijgende kosten van de zorg te dekken, dan zouden 
de premies met astronomische bedragen moeten worden verhoogd. Dat 
was niet alleen moeilijk uit te leggen aan de verzekerden, maar ook aan de 
ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken. Dat departement 
bepaalde in het kader van de inflatiebestrijding sinds 1969 jaarlijks per 
prijsbeschikking de maximaal toegestane premiestijging. Economische 

90 L.J. van Middelaar, De passage naar Europa. Een geschiedenis van een begin (Dissertatie Universiteit van Amster-

dam 2009) 224-229.

91 ‘Eerste Richtlijn 73/239/EEG’, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L.228 (1973) 3-19.

92 VvV, NVOZ, s19/Z.194, Verslag gesprek KLOZ en Verzekeringskamer, d.d. 22 oktober 1971.

93 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 december 1971.
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Zaken wilde daarbij beslist niet verder gaan dan een correctie voor de 
stijgende zorgkosten.94

Een betaalbare verzekering of duurzame financiering?
Ziektekostenverzekeraars kwamen klem te zitten tussen de Verzekerings-
kamer en het departement van Economische Zaken. Vooral de starre op-
stelling van de Verzekeringskamer zorgde voor behoorlijk wat wrevel on-
der verzekeraars, met name onder de bovenbouwers die zich in de jaren 
daarvoor weinig aan de Verzekeringskamer gelegen hadden laten liggen.95 
Nadat De Wit met enkele vertegenwoordigers van de Verzekeringskamer 
had onderhandeld, werden de eisen bijgesteld. Voortaan moest ieder jaar 
per reserveonderdeel 2,5 procent van de brutopremie apart worden gezet.96 

Ook met deze meer bescheiden opbouwmarges kregen verzekeraars het 
moeilijk. Ruud Lubbers, minister van Economische Zaken in het kabinet-
Den Uyl, greep de mogelijkheid om prijsbeschikkingen uit te vaardigen 
namelijk aan om de ziektekostenverzekeringsbranche tot meer eff iciency 
te dwingen. In 1973 en 1974  hield de maximaal toegestane premiestijging 
nog gelijke tred met de inflatie in de gezondheidszorg.97 Vanaf 1975 werd 
de toegestane premieverhoging echter consequent lager ingeschaald dan 
de inflatie. Verzekeraars konden voor de prijsbeschikking weliswaar een 
individuele ontheff ing aanvragen, maar dan moest er wel volledige open-
heid van zaken worden geven.98 Dat was geen aanlokkelijk vooruitzicht. 
Bovendien kregen alleen maatschappijen die aan de rand van de afgrond 
stonden ontheffing. De rest moest ervoor zorgen dat ze door het bezuinigen 
op provisies en beheerskosten hun zaken weer op orde kregen.

De vrijheid van ziektekostenverzekeraars om zelf de hoogte van de 
premie te bepalen, was medio jaren zeventig behoorlijk aan banden ge-
legd. Toch zorgden de premieverhogingen die werden doorgevoerd voor 
de nodige onrust. Het was vooral de Consumentenbond die zich hierover 
enorm opwond. Zij vond dat de verzekerde als premiebetalende consument 
bovenal recht had op een betaalbare verzekering. Dat geluid zou in de loop 
van de jaren zeventig steeds sterker worden. De Consumentenbond was 
voor particuliere verzekeraars een tegenstrever van formaat. Medio jaren 

94 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ d.d. 3 januari 1973; Voor de Prijzenbe-

schikkingen, zie: Staatscourant 165 (1969); Staatscourant 35 (1970); Staatscourant 249 (1970). 

95 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 12 december 1972; HiZ, PCvO, 10, 

Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 22 juni 1977.

96 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 5 januari 1972.

97 Prijzenbeschikkingen, zie: Staatscourant 227 (1972); Staatscourant 237 (1973).

98 Prijzenbeschikking, zie: Staatscourant 238 (1974); Staatscourant 7 (1976); Staatscourant 235 (1976).
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zeventig telde de Consumentenbond ongeveer 400.000 leden en daarmee 
was de organisatie groter dan menig particuliere verzekeraar. De bond 
bedolf de Verzekeringskamer en het Ministerie van Economische Zaken met 
klachten over de in hun ogen exorbitante premieverhogingen. Verzekeraars 
kregen als gevolg hiervan steeds vaker bezoek van de Economische Controle 
Dienst.99 

Ziektekostenverzekeraars voelden zich gemangeld. In hun ogen was het 
overheidsbeleid, wat betreft de kostenbeheersing in de zorg, teveel gericht 
op verzekeraars, terwijl zij toch niet de bron van het probleem waren. De 
‘aanbodzijde’ – het ziekenhuiswezen en de medisch-specialisten – had te 
maken met veel minder stringente eisen. Zij speelden het spel slimmer. 
De eis van tariefmatiging gold ook voor de medisch-specialisten, maar in 
plaats van hierover te onderhandelen met de ziektekostenverzekeraars, 
verlegde de LSV haar lobby naar het Ministerie van Economische Zaken.100 
In 1973 kreeg de LSV het zelfs voor elkaar om, in weerwil van een eerder 
uitgevaardigde prijsbeschikking, een tariefverhoging met terugwerkende 
kracht in de boeken te krijgen. De KLOZ ontplofte bijna van woede. Het 
was een gotspe, aldus de voorzitter van de KLOZ, dat ‘de Staatscourant zo 
weinig betrouwbaar blijkt, dat men eerst bij Economische Zaken moet gaan 
vragen of wat daar staat wel klopt’.101

Commerciële ziektekostenverzekeraars vonden dat het met de huidige 
regelgeving vrijwel onmogelijk was geworden een f inancieel verantwoord 
beleid te voeren. Erg geloofwaardig waren deze klachten in de ogen van 
het departement van Economische Zaken niet. De bovenbouwers hadden 
immers geen enkel probleem met de prijsbeschikkingen. Sterker nog, in 1974 
zagen veel bovenbouwers juist af van een premieverhoging. Dat zag men op 
Economische Zaken natuurlijk graag. Hierbij ging het ministerie wel voorbij 
aan het feit dat deze geste enkel mogelijk was doordat bovenbouwers had-
den besloten niet langer mee te doen met de verplichte reserveopbouw.102

Deze schoffering van de Verzekeringskamer was tekenend voor de 
weerzin die er onder bovenbouwers leefde tegen het opbouwen van om-
vangrijke reserves. Vooral de Vergrijzingsreserve moest het ontgelden. Die 
had namelijk geen duidelijk omgeschreven doelstelling. De reserve mocht 
in feite nergens voor worden gebruikt, ook niet voor het opvangen van de 
meerkosten van vergrijzende portefeuilles.  De Vergrijzingsreserve was dood 

99 VvV, NVOZ, s19/Z.194, Brief NVOZ aan Verzekeringskamer, d.d. 2 september 1971; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 

1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 9 januari 1974.

100 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 november 1972.

101 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 juni 1973.

102 VvV, NVOZ, s19/Z.223, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 28 augustus 1974.
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kapitaal en dat was voor de bovenbouwers een belangrijke reden om zich 
principieel tegen deze reserve te verzetten. Anbeek was er zeer stellig in: 
‘Gezondheidszorg is een zuiver omslagstelsel. [Ik vraag me] af of het geld 
dat op deze manier wordt gereserveerd geen weggegooid geld is voor de 
gezondheidszorg als zodanig. Vergrijzingsreserves zijn een opslag waarvan 
we niet weten of en wanneer we er uit mogen putten’.103

Ruud Lubbers schaarde zich achter de bovenbouwers. Hij vond het 
beperken van de premiestijging belangrijker dan het voldoen aan Euro-
pese regels. De Verzekeringskamer  moest voorlopig even pas op de plaats 
maken. Bovendien waren de bovenbouwers van plan om een alternatief 
voor reservevorming te ontwikkelen: een onderling garantiesysteem. 
Verzekeraars zouden hierdoor verplicht zijn om, bij een faillissement van 
een collega-maatschappij, een op voorhand vastgesteld aandeel van de 
portefeuille over te nemen. Dit plan leidde tot niets. De NVOZ zag er weinig 
in en wees het idee na twee jaar studie van de hand.104

4.3 De wederopstanding van de verzekeringslogica, 1977-1986

Zelfselectie: hoge eigen risico’s als oplossing voor de vergrijzingsspiraal
Voor commerciële ziektekostenverzekeraars voltrok zich in de eerste helft 
van de jaren zeventig een kleine nachtmerrie. Ze waren met het afketsen 
van de algemene volksverzekering ter nauwer nood aan een debacle ontko-
men. Bovendien was het ziektekostenverzekeringsbedrijf een speelbal ge-
worden in de strijd tussen inflatiebestrijding en Europese regelgeving. Deze 
overheidsbemoeienis kwam vooral de commerciële ziektekostenverzeke-
raars bijzonder slecht uit. De urgentie van de vergrijzingsproblematiek was 
alleen maar toegenomen. Sommige ziektekostenverzekeraars zagen zich 
genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken in onorthodoxe polisvormen. 

Hoewel deze ontwikkeling aan het einde van de jaren zeventig volledig 
zou escaleren, leek het daar in 1973 nog niet op. Het probleem was in de kern 
ook redelijk eenvoudig. Het omslagsysteem – waarin het ziektekostenrisico 
via een doorsneepremie evenredig werd verspreid over alle verzekerden in 
de portefeuille – bracht met name ziektekostenverzekeraars met een relatief 
verouderde portefeuille in de problemen. De gemiddelde schadelast steeg 
als gevolg van het hogere zorggebruik van ouderen, waardoor de premie 
omhoog moest. Dit zorgde er weer voor dat de goede risico’s – veelal de 

103 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d.11 december 1974.

104 VvV, NVOZ, s19/Z.195, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 27 februari 1974; HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-

1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 11 december 1974; HiZ, PCvO, 9, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 

9 december 1975; PCvO, 38, Conceptnota Garantieregeling, 1977. 
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jongeren – elders een goedkopere verzekering afsloten. De risicospreiding 
werd hierdoor steeds ongunstiger, waardoor de premies nog hoger werden. 
Om kort te gaan, de portefeuilles liepen langzaam leeg. Deze (vergrijzings)
spiraal moest op één of andere manier worden doorbroken.105

De mogelijkheden om dit te bewerkstelligen waren echter beperkt. De 
verplicht opgebouwde Vergrijzingsreserve bood geen uitkomst. Een (her)
introductie van verzekeringsbeginselen als risicoselectie, leeftijdsafhan-
kelijke premies, opzeggingen en uitsluitingen was, gezien het politieke 
klimaat in 1973, niet opportuun. Bovendien beperkte de inflatiepolitiek 
van Economische Zaken de mogelijkheid om de premies te laten stijgen. 
Ouderen konden niet worden geweerd en de premie kon niet omhoog. 
Het was echter wel mogelijk om de gemiddelde leeftijd van de portefeuille 
te laten dalen door de nadruk in de werving van nieuwe verzekerden te 
verleggen naar jongeren. Dat was een sympathiekere oplossing dan het 
beperken van de toegankelijkheid voor ouderen. De kans op het binnen-
halen van jongeren was medio jaren zeventig ook nog eens groter dan ooit. 
De babyboomgeneratie werd volwassen en dat betekende dat het aantal 
mensen in de allerbeste risicogroep – mensen met een leeftijd tussen de 
20 en 35 jaar – in de komende jaren behoorlijk zou toenemen (Figuur 4.2). 
Verzekeraars konden daarvan profiteren.

Dat was echter simpeler gezegd dan gedaan. Want hoe kreeg je een 
jongere zover dat hij een verzekering afsloot bij een maatschappij die in de 
gevarenzone zat? Commerciële verzekeraars konden niet, zoals de boven-
bouw, de ziekenfondsadministratie screenen op aantrekkelijke jongeren 
in de vrijwillige ziekenfondsverzekering.106 De meeste effectieve incentive 
was een betaalbare – liefst erg lage – premie, zoals de Consumentenbond 
eerder al had aangegeven. Door het invoeren van een hoog eigen risico (750 
gulden of meer) kon de premie, zonder dat die expliciet leeftijdsafhankelijk 
werd gemaakt, f link worden verlaagd. Het hoge eigen risico stimuleerde 
zelfselectie onder de aspirant-verzekerden. Alleen jongeren die weinig 
kosten maakten, zouden baat hebben bij deze constructie. 

De introductie van de zogenaamde HER-polis (Hoog Eigen Risico) 
markeerde een omslag in de manier waarop particuliere verzekeraars 
in Nederland de ziektekostenverzekering benaderden. De doelgroep van 
particuliere ziektekostenverzekeraars bestond niet langer uit een amorfe 
groep mensen met een bovenmodaal inkomen die recht hadden op een 

105 F.T. Schut, ‘Concurrentie op de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen: een economisch-historische 

bedrijfstakanalyse’, Het Verzekerings Archief 72 (1995) 95-103, aldaar 99-100.

106 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Correspondentie Federatie VMZ en Zilveren Kruis, d.d. 17 en 25 november 1968.
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toegankelijke ziektekostenverzekering. Verzekeraars begonnen binnen deze 
groep weer min of meer openlijk onderscheid te maken tussen goede en 
slechte risico’s. Daarbij waren inkomen en gezondheidstoestand nog steeds 
belangrijke graadmeters. Het eerste criterium bepaalde of iemand toegang 
had tot de particuliere verzekering en het tweede criterium bepaalde of 
iemand een normale polis of een speciale NOZ-polis voor hoge risico’s kreeg 
toebedeeld. Leeftijd werd echter als maatstaf steeds belangrijker. Het recht 
op een toegankelijke verzekering deed niets af aan het feit dat leeftijd een 
directe invloed had op het schadeverloop en dus de betaalbaarheid van de 
verzekering. De particuliere ziektekostenverzekering stond nog steeds voor 
iedereen open, maar verzekeraars verzekerden vanaf het midden van de 
jaren zeventig toch het liefste een gezonde jongere met een hoog inkomen 
of een student. Daar concentreerden de wervingsactiviteiten van de meeste 
ziektekostenverzekeraars zich ook volledig op.

Dat de NVOZ niet echt trots was op de introductie van de HER-polis 
– en zich hierover zelfs een beetje opgelaten voelde – zegt veel over de 
mate waarin commerciële ziektekostenverzekeraars zich het toeganke-
lijkheidsideaal hadden eigengemaakt. Volgens NVOZ-voorzitter Van Rijn 
moest het product worden gezien als ‘een defensieve maatregel, waarvoor 

Figuur 4.2: Ontwikkeling van verschillende leeftijdscohorten als percentages van de 
Nederlandse bevolking, 1950-1995
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zeker geen propaganda wordt gemaakt’.107 Het was de bedoeling dat de 
jonge verzekerden stilletjes in de richting van de probleemmaatschappijen 
werden geloodst. Ook Van Rijn moest echter onderschrijven dat met de 
introductie van deze polisvorm een ideologische grens werd overschreden. 
Risicoselectie – in 1967 door de KLOZ nog met veel bombarie ‘afgeschaft’ 
– werd via de achterdeur weer binnengelaten. Hiermee stond de deur voor 
andere beginselen uit de verzekeringslogica weer op een kier. Het waren 
vooral de bovenbouwers die ageerden tegen het hoge eigen risico. Anbeek 
liep voorop: ‘zelf risico dragen in de zorg is een wezensvreemds element 
waartegen we moeten strijden!’108 Ook de Ziekenfondsraad en het Ministerie 
van Economische Zaken lieten zich in negatieve bewoordingen uit over 
deze nieuwe polisvorm. Tot een verbod kwam het niet. Dat was vrijwel 
onmogelijk omdat verzekeraars sinds jaar en dag met eigen risico’s werkten. 
Juridisch gezien, week deze polis niet af van andere polisvormen: de dek-
king en voorwaarden bleven hetzelfde en ouderen werden niet expliciet 
geweerd.109

Ironisch genoeg, bracht de nieuwe polisvorm de noodlijdende com-
merciële ziektekostenverzekeraars weinig soelaas. Het waren de kleine 
onderlinge ziektekostenverzekeraars die er het meest van prof iteerden. 
Door hun relatief kleine portefeuilles hadden deze verzekeraars minder 
geld nodig voor het subsidiëren van oudere verzekerden in hun verzeker-
denbestand. Bovendien maakten ze handig gebruik van de toegenomen 
technologische mogelijkheden, zoals telefooncentrales, om hun producten 
direct bij de potentiële verzekerden aan de man te brengen. Door deze 
verkoopvorm – die door het omzeilen van de traditionele verzekeringstus-
senpersoon ook wel direct writing wordt genoemd – was het incalculeren 
van een provisiepercentage of het onderhouden van een dure buitendienst 
niet meer nodig.110 Hierdoor konden verzekeraars als OHRA, Enzico, FBTO 
en Interpolis de premies ook zonder eigen risico al veel lager stellen dan 
de meeste commerciële verzekeraars. Een verzekerde van vijfenveertig 
betaalde in 1975 bij de commerciële Nationale-Nederlanden, Ennia of 
Delta Lloyd rond de 850 gulden per jaar. Dezelfde verzekerde kon echter 
bij OHRA, ZHV, FBTO of Fedoz al terecht voor 550 gulden of minder.111 Voor 
alleenstaande jongeren onder de dertig was de premie nog lager. Zij konden 
zich, mits zij een beperkt eigen risico voor lief namen, bij OHRA voor nog 

107 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 oktober 1973.

108 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 7 november 1973.

109 VvV, NVOZ, s19/Z.195, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 17 april 1974.

110 Tresoar, Friese Ond., 1448, Nota samenwerking OHRA en OTOS, d.d. 27 oktober 1975.

111 Schut, Competition, 172.
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geen 360 gulden per jaar terecht. ‘Waarom zou je meer betalen dan nodig 
is’, aldus een zelfverzekerde OHRA.112 

Commerciële verzekeraars verloren de concurrentieslag. Daarmee was 
een vergrijzingspiraal vrijwel onontkoombaar geworden, met verslechte-
rende rendementsposities en een daling van het marktaandeel als gevolg.113 
Het marktaandeel van de onderlinge ziektekostenverzekeraars schoot 
echter de hoogte in (Tabel 4.2). De OHRA ontwikkelde zich in vijf jaar van 
marginale speler tot marktleider. Ondanks het feit dat de polissen met hoge 
eigen risico’s commerciële ziektekostenverzekeraars niet de verwachte 
verlichting brachten, kon vrijwel niemand achterblijven. Het aandeel van 
maatschappijen met een zogenaamde HER-polis (Hoog Eigen Risico) steeg 
tussen 1971 en 1978 van 3 naar 84 procent.114

Onderlinge ziektekostenverzekeraars en de opkomst van een nieuwe 
verzekeringsmoraal
Dat de onderlinges in de strijd om de jongeren de commerciëlen de loef 
afstaken, was veelzeggend. De NVOZ had zich verkeken op de zelfverze-
kerdheid en eigengereidheid van kleine onderlinges als de OHRA en zich 
vooral geconcentreerd op haar belangrijkste ideologische tegenstrever: de 
bovenbouw. Ook de bovenbouwers hadden zich echter vergist in de on-
derlinges. Tekenend hiervoor was de kwestie rond de opvolging van Piet 
Zeven. Zevens gedoodverfde opvolger, Jaap van Rijn, weigerde de voorzit-
tershamer van de KLOZ die statutair gezien toekwam aan zijn organisatie, 
de commerciële NVOZ. Van Rijn vond dat commerciële ziektekostenverze-
keraars zich in de toekomst onafhankelijker van de KLOZ en de bovenbou-
wers moesten kunnen opstellen. Dat een aantal bovenbouwers de invoe-
ring van een algemene volksverzekering had gesteund, was de NVOZ nog 
niet vergeten. Als alternatief schoof de NVOZ Theo Kok, de directeur van de 
OHRA, naar voren. ‘Een taai en bekwaam voorzitter’, aldus Van Rijn.115 On-
danks deze lovende woorden was het wel duidelijk dat men Kok binnen de 
NVOZ vooral zag als een stroman van het commerciële verzekeringsbedrijf.

Van Rijn zou zijn keuze betreuren, want Kok trok zich bijzonder weinig 
aan van de door de commerciëlen gekoesterde marktdiscipline. Zo nam de 
OHRA, in weerwil van alle KLOZ-tradities, zonder enige vorm van overleg 

112 Advertentie OHRA, Leidsch Dagblad, 29 april 1978.

113 F.T. Schut en J.G.A. van Hoek, ‘Falende marktordening in de particuliere ziektekostenverzekering’, Tijdschrift voor 

Sociale Gezondheidszorg 71 (1993) 303-311, aldaar 305-307; Schut, Competition, 145-155.

114 Consumentenbond, ‘Ziektekostenverzekering II’, Consumentengids, 26 (1978), 484-493.

115 VvV, NVOZ, s19/Z.228, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 25 mei 1973; NVOZ, s19/Z.228, Notulen bestuurs-

vergadering NVOZ, d.d. 30 mei 1973; NVOZ, s19/Z.222, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 23 januari 1974.
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zowel orthodontie als de anticonceptiepil op in het verzekeringspakket. 
Vergoedingen die bovendien gezien hun aard vooral gericht waren op jonge-
ren.116 Nog geen jaar later herhaalde Kok deze truc. Voortaan kon men zich bij 
de OHRA ook verzekeren tegen de kosten van gebitsregulatie, homeopathie, 
manuele therapie, acupunctuur en antroposof ische geneeswijzen.117 De 
bovenbouwers waren van dit staaltje management by example allerminst 
gecharmeerd. Zij drongen aan op het vertrek van Kok, totdat duidelijk 
werd dat diens opvolger dan volgens afspraak door de NVOZ zou moeten 
worden geleverd. De bovenbouwers hadden in dat geval liever de ‘duivel die 
ze kenden’: de OHRA was immers ‘gewoon’ een non-profit verzekeraar.118 

Kok vond het traditionele overleg tussen particuliere ziektekostenver-
zekeraars over de invoering van nieuwe vergoedingen onzinnig. Het was 
fnuikend voor de concurrentie en daar werd de verzekerde – waar het toch 
allemaal om zou moeten draaien – niet beter van. Hij gebruikte zijn positie 
als voorzitter van de KLOZ om de vastgeroeste marktverhoudingen in de 
particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt weer open te breken. Voortaan 
moesten de belangen van het individu – de verzekerde – weer primaat heb-
ben over de belangen van het collectief, ergo de ziektekostenverzekeraars. 
De rest van de branche had de keuze: OHRA volgen of met iets beters komen. 
In de ogen van Kok waren ziektekostenverzekeraars in de eerste plaats 
verantwoording schuldig aan de consument en niet aan de overheid of aan 
elkaar, zoals dat in de afgelopen jaren was gegroeid.119 Deze houding was 
voor een belangrijk deel gebaseerd op de basisf ilosofie van veel onderlinge 
ziektekostenverzekeraars: ‘een complete onbeperkte dekking (…) verder 
geen gezeur’.120

Terwijl de bovenbouwers en commerciëlen elkaar nauwlettend in de 
gaten hielden, gingen de onderlinges er als de spreekwoordelijke derde hond 
met het been vandoor. Dat nam niet weg dat er enige moed nodig was om 
als kleine verzekeraar, wat de OHRA begin jaren zeventig was, grote con-
cerns als Van Rijns Nationale-Nederlanden en Anbeeks VGCN te trotseren. 
Waar kwam deze opmerkelijke zelfverzekerdheid vandaan? Een deel van 
de verklaring ligt in het feit dat onderlinge ziektekostenverzekeraars als 
de OHRA kwartiermakers waren van een nieuwe, meer op de consument 
gerichte moraal in het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. Anders 
dan de commerciëlen zagen de onderlinges niet alleen een demografische 

116 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 8 oktober 1975.

117 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 11 augustus 1976.

118 HiZ, PCvO, 9, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 29 oktober 1975.

119 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 12 november 1975.

120 Tresoar, Friese Ond., 1529, Brief Klinckenberg aan Zadelhoff, d.d. 16 december 1985.
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verandering op zich afkomen, maar ook een fundamentele culturele ver-
andering: een doorzettende individualisering. Als gevolg daarvan was het 
solidariteitsdenken, de basis van de verzorgingslogica, aan erosie onderhe-
vig. Door de omschakeling te maken naar een meer op de verzekeringslogica 
geënt beleid, speelden de onderlinges in op deze ontwikkeling.

Dit lijkt contra-intuïtief, want onderlinge verzekeraars werden (en wor-
den) vooral gezien als de hoeders van solidariteit en gemeenschapszin.121 Het 
vergt enige uitleg. Door de onderlinge bestuursstructuur waren verzekeraars 
als de OHRA veel gevoeliger voor veranderingen in de eisen en wensen van 
de verzekerden dan commerciële verzekeraars of bovenbouwers. De directie 
van een onderlinge moest immers jaarlijks verantwoording afleggen aan 
de verzekerden, in plaats van aan de aandeelhouders of de besturen van de 
aangesloten ziekenfondsen. Dit werd door sommigen, vooral onder com-
merciële verzekeraars, beschouwd als onnodige rem. In dit geval gaf het 
onderlinges echter een voorsprong. Bovenbouwers gingen bij het bepalen 
van hun beleid, net als ziekenfondsen waaraan ze gelieerd waren, over 
het algemeen uit van het verzekerde pakket. Ze dachten in collectieve 
arrangementen, uniforme voorwaarden en uniforme premies. Commerciële 
ziektekostenverzekeraars stemden hun beleid meer af op de verzekerde, 
maar die werd vooral beschouwd als een wat abstract ‘verzekerbaar object’. 
Bovendien misten zowel de bovenbouwers als de commerciële ziektekosten-
verzekeraars door hun afhankelijkheid van een intermediair (ziekenfonds, 
tussenpersoon) een direct contact met de verzekerden. 

De onderlinges vingen via hun ledenvergaderingen direct signalen op 
van een verschuiving in de verwachtingen en wensen van hun leden. Deze 
leden wilden aan het begin van de jaren zeventig steeds vaker een op de 
individuele behoeftes aangepast product met een lage premie, in plaats 
van een collectieve regeling die voor iedereen hetzelfde was en hetzelfde 
kostte. Kortom, de verzekerde wilde ook echt iets te kiezen hebben. Dat 
deze tendens zich bij onderlinges uitte in een koerswijziging, lag voor de 
hand. Het te volgen beleid werd immers door de ledenvergadering bepaald. 
Ook de veranderende rol van de Consumentenbond gaf blijk van deze 
mentaliteitsomslag. De bond was zich eind jaren zestig intensief met de 
particuliere ziektekostenverzekering gaan bemoeien. Dat deed ze niet 
alleen door te lobbyen bij verzekeraars en politieke partijen, maar ook 

121 M. van der Linden en M. Dreyfus (eds.), Social security mutualism. The comparative history of mutual benefit so-

cieties (Bern 1996); E. Hopkins, Working-Class Self-Help in Nineteenth-Century England (Londen 1995). Voor kritische 

kanttekeningen bij deze these: M. Lengwiler, ‘Insurance and civil society: elements of an ambivalent relationship’, 

Contemporary European History 15:3 (2006) 397-416, aldaar 398-399; M. Gorsky, ‘Mutual aid and civil society: Friendly 

societies in nineteenth-century Bristol’, Urban History 25 (1998) 302-322.
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door het publiceren van vergelijkingen tussen verschillende particuliere 
ziektekostenverzekeringen.122 Dat had de bond sinds zijn oprichting in 1953 
nog niet eerder gedaan. Particulier verzekerden, zo claimde de bond, wilden 
als consument een goede, afgewogen keuze kunnen maken en bovendien 
verzekerd zijn van een betaalbare verzekering. Blijkbaar was het verband 
tussen een collectief arrangement, hoge premies en solidariteit niet meer 
voor iedereen vanzelfsprekend.

Het pleidooi van de Consumentenbond was een uiting van een breder 
maatschappelijk verschijnsel. Het profijtbeginsel – ‘de gebruiker be-
taalt’ – werd in de loop van de jaren zeventig door steeds meer mensen 
onderschreven, waarmee ook het denken langs de lijnen van de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ weer vaste voet aan de grond kreeg.123 Dit streven 
naar individualisering kwam tijdens de tweede helft van de jaren zeventig 
tot volle bloei en liet zich gelden in allerlei maatschappelijke sectoren, zoals 
het onderwijs en de gezondheidszorg.124 Dat de nadruk op het individu in 
het geval van de gezondheidszorg of sociale zekerheid enkele gevaarlijke 
kanten had, werd in 1980 door socioloog Evert Hofstee benadrukt: ‘het 
gevaar bestaat dat onze maatschappij straks alleen nog leefbaar is voor 
volledig weerbare mensen van tussen de twintig en de zestig jaar (…) aan 
de ene kant verwachten mensen dat de overheid voor alles zorgt, aan de 
andere kant zijn ze steeds minder bereid zich iets van de overheid aan 
te trekken’.125 Vooralsnog legde deze ontwikkeling de OHRA en andere 
onderlinges geen windeieren. 

Hendriks drieluik onschadelijk gemaakt
Hoewel het profijtbeginsel aan een gestage opmars bezig was, liet zich 
dit medio jaren zeventig nog niet zo direct gelden in het politieke debat 
over structurering van de Nederlandse gezondheidszorg. Het drieluik van 

122 Bijvoorbeeld: Consumentenbond, ‘Ziektekostenverzekering’, Consumentengids 16:12 (1968) 364-376; Consumen-

tenbond, ‘Ziektekostenverzekering’, Consumentengids 19:8 (1971) 313-329. 

123 De Haan en Duyvendak, In het hart, 183-185.

124 G. Blok, Baas in eigen brein. Antipsychiatrie in Nederland, 1965-1985 (Amsterdam 2004); E. Tonkens, Het zelfont-

plooiingsregime. De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig (Amsterdam 1999); Hellema, ‘De lange jaren zeventig’, 

83-85. Dit aspect wordt voor het onderwijs en de gezondheidszorg verder uitgewerkt in twee proefschriften: B. Mellink, 

Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 (Dissertatie Universiteit 

van Amsterdam 2013); en K.J. van Klaveren, Het onafhankelijkheidssyndroom. Een cultuurgeschiedenis van het Neder-

landse zorgstelsel, 1945-2006. Beide proefschriften worden naar verwachting in 2013/2014 verdedigd aan de Universiteit 

van Amsterdam. Ook in het proefschrift over blindenzorg waaraan Paul van Trigt (Vrije Universiteit Amsterdam) mo-

menteel werkt, komt dit aspect aan de orde. 

125 ‘Socioloog van het eerste uur bij afscheid: Ik-tijdperk bedreigt jongeren en ouderen’, Nieuwe Leidsche Courant, 1 

november 1980.
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Hendriks, inclusief de algemene volksverzekering, bleef ook na de val van 
het kabinet-Den Uyl in 1977 het debat grotendeels bepalen. De verwach-
ting was, dat de PvdA na de verkiezingen de zaak definitief zou afronden. 
Ondanks de eclatante verkiezingswinst kwam de PvdA tot veler verbazing 
echter niet in de regering.126 De volksverzekering was in de voorgaande on-
derhandelingen al gesneuveld. Dries van Agt had met de legendarisch ge-
worden woorden, ‘het mag niet van Hannie van Leeuwen’, te kennen gege-
ven dat het CDA van mening was veranderd.127 Met de totstandkoming van 
het liberaal-confessionele coalitiekabinet-Van Agt I (1977-1981) verdween 
de volksverzekering voorlopig van het toneel.

De andere onderdelen van Hendriks erfenis, de WVG en WTG, bleven 
echter gehandhaafd. De kostenbeheersing die deze wetten beoogden, paste 
beter in het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Van Agt. Toch had de nieuwe 
staatssecretaris van Volksgezondheid, de VVD-politica Els Veder-Smit, een 
zware dobber aan de invoering van beide wetten. De Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg zou pas na veel discussie tegen het einde van 1981 door het 
parlement worden aangenomen. Niet iedereen liep warm voor de beoogde 
regionalisering van de gezondheidszorg. Zo voorspelde de ziekenfondsvoor-
man J. de Vries – terecht, zoals later zou blijken – dat de nieuwe wetgeving 
niet veel meer zou opleveren dan een ‘gigantische papierlawine’.128

Ook de tarievenwet WTG was niet populair. Niemand twijfelde aan 
het nut en de noodzaak van prijsbeheersing in de gezondheidszorg, maar 
niet iedereen was ervan overtuigd dat deze taak in handen moest worden 
gegeven van een onafhankelijk instituut. Zorgverleners, ziekenfondsen en 
verzekeraars klaagden steen en been over het feit dat het Ministerie van 
Economische Zaken en het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven in het 
kader van de prijsbeheersing de macht naar zich toe hadden getrokken. Over 
één ding waren zij het roerend met elkaar eens: de nieuwe prijswaakhond 
mocht onder geen beding over soortgelijke verregaande bevoegdheden 
beschikken.129 De overheid had volgens de ziektekostenverzekeraars ver-
enigd in de KLOZ ‘weliswaar recht (…) om sturend op te treden, maar dit 
moet wel globaal van aard zijn. Er moet voldoende speelruimte zijn voor 
de onderhandelende partijen’.130

Veder-Smit, als liberale politica toch al net overmatig geporteerd van 
centrale sturing, kwam aan de wensen van het veld tegemoet door een vijftal 

126 Bosmans en Van Kessel, Parlementaire geschiedenis, 146-158.

127 E. van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar, 25 mei – 11 november 1977 (Amsterdam 1978) 90-91.

128 Geciteerd in: Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 290.

129 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 februari 1977.

130 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 11 oktober 1978.
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‘Kamers’ aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) toe 
te voegen. Hiermee werd – anders dan Hendriks voor ogen had gestaan 
– de oude overlegstructuur hersteld. In de Kamers zouden alle betrokken 
partijen weer met elkaar kunnen overleggen. De uitkomst zou als zwaar-
wegend advies worden voorgelegd aan het door de minister aangestelde, 
onafhankelijke COTG-bestuur.131 Dat viel niet goed bij de Stichting van de 
Arbeid. De werkgevers en werknemersorganisaties voelden er niets voor om 
de prijsvorming weer in handen te geven van belangengroepen. Het was in 
hun ogen beter om de beslissingsbevoegdheid bij de minister te laten en 
de COTG – zonder Kamers – te laten functioneren als een adviesraad. Ook 
de PvdA, PPR en CPN waren tegen de voorgenomen wijziging. Zij hadden 
weinig vertrouwen in de effectiviteit van dit nieuwe bureaucratische over-
legbolwerk van de ‘Hollandse regentenmaatschappij’. Het PvdA-kamerlid 
René Toussaint hekelde in de Tweede Kamer het besluit van Verder-Smit 
in niet mis te verstane bewoordingen: ‘wie in het besluitvormende vlak de 
weg plaveit voor de deskundigen, die plaveit de weg voor de dictatuur’.132 

Toussaints kritiek maakte echter geen verschil. De macht van ‘het veld’ 
werd door VVD en CDA in ere hersteld. Het was karakteristiek voor de 
politieke koersverandering die er onder het kabinet-Van Agt plaatsvond. Het 
idee dat alleen de overheid de welvaart eerlijk kon verdelen, maakte plaats 
voor een hernieuwd geloof in de kracht van de markt, het middenveld en 
de burger.133 Ziektekostenverzekeraars waren enthousiast en zagen met de 
WTG ‘een al vele jaren bepleite wens in vervulling gaan’.134 Zij hoopten dat 
ze door dit off iciële mandaat ‘eindelijk’ op gelijke voet met zorgverleners 
konden onderhandelen. Verzekeraars moesten nog wel geduld hebben. De 
wet werd weliswaar in 1979 aangenomen, maar de WTG zou pas – net als 
de WVG – op 1 januari 1982 in werking treden. 

Leeftijdsafhankelijke premies: het einde van de solidariteit
Voor commerciële ziektekostenverzekeraars kwam de conservatief-liberale 
wind in Den Haag als geroepen. Met CDA en VVD aan het roer, was de kans 
op een ideologisch bevlogen ingreep in het zorgverzekeringsbestel mini-
maal. Verzekeraars konden even op adem komen. Dat was nodig, want de 
HER-polis was, als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek voor com-

131 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 289-290. 

132 Handelingen Tweede Kamer (1979-1980), 4 juni 1980, 5096.

133 De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, 306-318; Wielenga, Nederland, 252-258; Hellema,‘De lange jaren zeven-

tig’, 81-82.

134 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Memorandum KLOZ voor Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, d.d. 
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merciële verzekeraars op een grandioze mislukking uitgelopen. Dit had er-
voor gezorgd, dat een steeds groter wordend aantal van hen kampte met 
zwaar verliesgevende portefeuilles.135 Begin jaren tachtig stond het water 
verzekeraars als Nieuw-Rotterdam, Ennia, de Europeesche, de Goudse en 
Delta Lloyd aan de lippen. De schadepercentages zweefden al enige ja-
ren rond de 90 tot 95 procent van de ingekomen premie. De situatie werd 
steeds nijpender.136 

De mogelijkheden om dit binnen de kaders van algemene toegan-
kelijkheid en risicosolidariteit op te lossen, werden daarentegen steeds 
kleiner. Ziektekostenverzekeraars beseften, dat ook het CDA en de VVD de 
herintroductie van risicoselectie niet zouden toejuichen. De verzekering 
moest in ieder geval de jure voor iedereen toegankelijk blijven. Het hoge 
eigen risico bood echter geen optimale stimulans voor zelfselectie onder 
verzekerden. Binnen het bestaande evenwicht tussen verzekerings- en 
verzorgingsbeginselen bleef er eigenlijk maar één uitweg over, en dat waren 
leeftijdsafhankelijke premies. Commerciële verzekeraars waren echter 
nogal huiverig. Bovenbouwers en onderlinges hadden juist op dit punt lange 
tijd een gesloten blok gevormd: premiedifferentiatie naar leeftijd zou ‘de 
bijl aan de wortels van de leeftijdssolidariteit’ leggen.137 Dat was hoe dan 
ook uitgesloten. De branche keek de kat uit de boom. Het was uiteindelijk 
een kleine onderlinge maatschappij, Enzico, die in 1979 het bal opende en 
als eerste leeftijdsafhankelijke premies introduceerde. Zoals verwacht, 
reageerden de bovenbouwers afkeurend. ‘De redelijkheid van de premies 
laat onverlet dat de weg die wordt ingeslagen in zijn algemeenheid onwen-
selijk is. Het is een ‘slippery slope’ die kan leiden tot leeftijdsafhankelijke 
premies voor de hele markt’.138 

Ook het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne reageerde 
afwijzend. Dat maakte onder verzekeraars weinig indruk. VoMil had nauwe-
lijks directe invloed op de particuliere ziektekostenverzekering. Voor com-
merciële ziektekostenverzekeraars was vooral de reactie van het Ministerie 
van Economische Zaken van belang. Dat departement kon via het prijsbe-
schikkingenbeleid direct ingrijpen in het ziektekostenverzekeringsbedrijf. 
De liberale minister Gijs van Aardenne en zijn ambtenaren reageerden 
weliswaar niet enthousiast op de introductie van leeftijdsafhankelijke 
premies, maar deden de kwestie af als een zaak van de markt. De markt had 
de verantwoordelijkheid om zichzelf te reguleren. Verzekeraars moesten 

135 Schut, Competition, 145-155.

136 Ibidem, 173.

137 HiZ, PCvO, 10, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 28 juni 1978.

138 HiZ, PCvO, 10, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 28 maart 1979.
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dus allereerst zelf een oplossing proberen te vinden voor het probleem.139 
Dat Economische Zaken zich beriep op dit neoliberale standpunt had ver-
regaande consequenties. Steeds meer ziektekostenverzekeraars gingen, 
ogenschijnlijk met de zegen van Economische Zaken, over tot het invoeren 
van leeftijdsafhankelijke premies. 

Bij de NVOZ koos men traditiegetrouw voor een gezamenlijke aanpak 
via een kartel. Meer marktwerking in de ziektekostenverzekering was goed. 
Het was echter niet de bedoeling dat commerciële verzekeraars elkaar 
kapot zouden concurreren. Participatie was voor wat betreft de ziektekos-
tenverzekering belangrijker dan hoge winsten. In 1980 lanceerden twintig 
commerciële verzekeraars met een noodlijdende ziektekostenportefeuille, 
waaronder Nationale-Nederlanden, Ennia, de Europeesche, de Goudse en 
Delta Lloyd, de zogenaamde Budgetpolis. Bij deze polis ging zowel de premie 
als het eigen risico per jaar omhoog. Deze premiestijging kwam bovenop 
de gebruikelijke inflatiecorrectie. Bij verzekerden met een leeftijd tussen 
de 21 en de 40 jaar steeg de premie jaarlijks met een vast bedrag, terwijl 
het eigen risico tot het bereiken van de vijftigjarige leeftijd, per jaar met 
50 gulden steeg.140 Hierdoor werd de leeftijdssolidariteit wel erg dun, zoals 
bovenbouwers terecht opmerkten.

De Budgetpolis ging ook het departement van Economische Zaken 
te ver. Er werd weliswaar niet openlijk geselecteerd op leeftijd, maar de 
zelfselectie die dit product beoogde was in potentie net zo desastreus voor 
de toegankelijkheid van zorg. Dat de premies enigszins werden aangepast 
aan de leeftijd van de verzekerde was nog tot daar aan toe. Een openlijke 
aanval op de risicosolidariteit was daarentegen ook volgens Economische 
Zaken niet de bedoeling. Toch zag het departement ook dit keer af van direct 
ingrijpen. In lijn met het neoliberale geloof in de kracht van de markt, deed 
het ministerie een dringend beroep op het zelfregulerend vermogen van 
de KLOZ. Verzekeraars moesten terughoudendheid betrachten met deze 
nieuwe polisvorm. De KLOZ beloofde – niet voor de laatste keer – beter-
schap; verzekeraars zagen zelf ook in dat de ingeslagen weg alleen maar 
kon leiden tot nog extremere producten. Er zou de komende jaren werk 
worden gemaakt van het herstel van de solidariteit in de particuliere ziek-
tekostenverzekering. Bovendien garandeerde het verzekeringsbedrijf via 
de NOZ-pool nog steeds de toegankelijkheid van de ziekostenverzekering 

139 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d.12 september 1979; KLOZ, Be-
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voor bejaarden en andere hoge risicogroepen, zij het tegen een steeds hoger 
wordende premie.141 

Economische Zaken liet zich hiermee apaiseren. Wat echter veel op-
merkelijker was, was de ommezwaai van de bovenbouw. Deze traditionele 
criticasters van het hoge eigen risico en leeftijdsafhankelijke premies, 
begonnen na 1979 ook leeftijdsafhankelijke premies in te voeren. Daarbij 
gingen ze weliswaar niet zo ver als de Budgetpolis. Toch kon de breuk met 
het verleden niet groter zijn. Bovenbouwers vonden leeftijdsafhankelijke 
premies nog steeds een ‘onrustbarende ontwikkeling, maar we worden nu 
eenmaal ter bestrijding van de vergrijzing van het verzekerdenbestand 
een richting opgeduwd die niemand wil’.142 Een laconiek excuus, gezien 
het feit dat volledige risico- en leeftijdssolidariteit voor de bovenbouwers 
toch dertig jaar lang het wezenskenmerk van de ziektekostenverzekering 
was geweest. Solidariteit verdween nu zonder veel omhaal van het toneel. 

Deze breuk werd mogelijk gemaakt door de steeds losser wordende 
band tussen de bovenbouw en het ziekenfonds, de eigenlijke hoeders 
van de verzorgingsbeginselen.143 Dankzij de bepalingen van de Eerste 
Schaderichtlijn waren bovenbouwers zich in de loop van de jaren zeventig 
steeds meer gaan professionaliseren. De stichting was als rechtsvorm voor 
verzekeraars niet langer toegestaan. Hiermee was de bovenbouwers hun 
geliefde rechtspersoon ontnomen. De stichtingen werden in de loop van de 
jaren zeventig één voor één omgezet in een onderlinge waarborgmaatschap-
pij. De administratie werd weggehaald bij de aangesloten ziekenfondsen 
en gecentraliseerd in één organisatie. En er kwam een aparte directie, 
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, die los stond van de door 
ziekenfondsen gevormde Raad van Bestuur.144

De macht binnen de bovenbouw lag hierdoor niet langer onverdeeld 
bij de ziekenfondsbesturen. De nieuwe directies hadden hun eigen ge-
zagsgebied. Bovendien bestonden deze directies vaak uit mensen zonder 
een ziekenfondsverleden die om hun kennis van het reilen en zeilen van 
‘gewone’ verzekeringsinstellingen bij de bovenbouw werden gehaald, zoals 
Paul Overmars die in 1984 de overstap van OHRA naar Het Zilveren Kruis 
maakte. Deze nieuwe bestuurders brachten ook een nieuwe bestuursstijl 
met zich mee. Ze lieten zich veel minder gelegen liggen aan de wensen van 
het ziekenfonds dan hun voorgangers. De klacht van de Vereniging van 

141 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 11 juni 1980.
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Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ), dat hun bovenbouwers nu wel erg veel 
op ‘normale’ particuliere ziektekostenverzekeraars begonnen te lijken, was 
niet onterecht. Dat was precies wat er gebeurde.145

Net als bij de introductie van het hoge eigen risico, leverde de invoering 
van leeftijdsafhankelijke premies de commerciële ziektekostenverzekeraars 
niet veel op. Ze werden in de concurrentieslag die hierop volgde wederom 
overvleugeld door de onderlinge verzekeraars, waarvan sommigen niet eens 
leeftijdsafhankelijke premies hanteerden. Maatschappijen als FBTO, DEL 
Ouderkerk en OLM, maar ook de relatief kleine bovenbouwer Het Zilveren 
Kruis, groeiden sneller dan hun grotere concurrenten. OHRA verstevigde 
haar positie in de top drie. Wat betreft het marktaandeel moest de OHRA 
enkel nog Anbeeks VGCN voor zich dulden.146 

Het failliet van de vrijwillige ziekenfondsverzekering 
Het leeftijdsafhankelijk maken van de premies hielp het commerciële ziek-
tekostenverzekeringsbedrijf niet veel verder. Het bracht de vrijwillige zie-
kenfondsverzekering daarentegen aan de rand van de afgrond. In het najaar 
van 1981 luidde de VNZ de noodklok. De financiële positie van de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering verslechterde bijna met de dag. Volgens de zieken-
fondsorganisatie werd dit vooral veroorzaakt door een uitstroom van jonge 
verzekerden. De vrijwillige ziekenfondsverzekering kon in dit leeftijdsseg-
ment onmogelijk concurreren met de particuliere ziektekostenverzekering. 
Daar lagen de premies, mede door het hoge eigen risico en de leeftijdsaf-
hankelijke premies, vele malen lager dan bij de vrijwillige ziekenfondsver-
zekering. Deze beschuldiging was niet zonder grond. In 1981 betaalde een 
vrijwillig ziekenfondsverzekerde gemiddeld genomen 1.850 gulden per jaar 
voor zijn verzekering. Op de particuliere markt kon dezelfde verzekerde al 
voor 450 gulden of minder terecht.147 

Dat was niet alles. Particuliere ziektekostenverzekeraars werden door 
de VNZ beschuldigd van cream skimming. Ze zouden actief werven on-
der jongeren in de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Dit versnelde de 
vergrijzingsspiraal waarin de vrijwillige ziekenfondsverzekering terecht 
was gekomen. Het risico-evenwicht was binnen korte tijd aanzienlijk 
verslechterd. Alleen de slechtste risico’s bleven achter in de vrijwillige 
verzekering. Ter illustratie: in 1983 duurde de ziekenhuisopname van een 

145 HiZ, PCvO, 10, Notulen bestuursvergadering PCvO, d.d. 28 september 1977.

146 Schut, Competition, 170.

147 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 320; Van de Ven, ‘Ziekenfonds- versus particulier’, 544.
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vrijwillig verzekerde jongere met een leeftijd tussen 20 en 29 gemiddeld drie 
keer zo lang als bij een particulier verzekerde leeftijdgenoot.148

De vrijwillige ziekenfondsverzekering werd volgens de ziekenfondsen 
niet alleen leeggezogen, het ziekenfonds werd ook gebruikt als ‘afvalputje’. 
Vijfenzestigplussers zouden door particuliere ziektekostenverzekeraars 
actief worden bewogen om over te stappen naar de bejaardenverzekering 
of de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Voor de verzekerde was een 
overstap naar de het ziekenfonds in veel gevallen gunstig. De premie lag 
een stuk lager. Voor een vijfenzestigplusser met een inkomen in de hoogste 
inkomensschaal van de bejaardenverzekering lag de premie op 1.225 gulden, 
dat was nog altijd een paar honderd gulden minder dan bij de particuliere 
ziektekostenverzekering. De premies van de bejaardenverzekering werden 
echter behoorlijk gesubsidieerd. De tekorten werden aangevuld door de 
overheidsbijdrages en bijdrages uit de door werknemers en werkgevers 
gef inancierde centrale kas van de verplichte ziekenfondsverzekering.149

Hoewel het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf zonder twijfel 
het beslissende duwtje heeft gegeven, werd het falen van de vrijwillige 
verzekering en de bejaardenverzekering niet alleen veroorzaakt door een 
losgeslagen particulier verzekeringsbedrijf. Er zaten enkele structurele 
fouten in beide verzekeringsarrangementen. De vrijwillige ziekenfondsver-
zekering ging min of meer ten onder aan haar eigen vrijwilligheid. Sinds de 
gelijkschakeling in 1947 bood de vrijwillige ziekenfondsverzekering precies 
dezelfde verstrekkingen en precies dezelfde voorwaarden als de verplichte 
ziekenfondsverzekering. Anders dan bij de verplichte verzekering waren 
ziekenfondsen echter de enige risicodrager. Bovendien gold er, ondanks de 
vrijwillige toe- en uittreding, wel een acceptatieplicht voor de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering. Dat maakte het arrangement niet alleen financieel 
kwetsbaar, maar ook bijzonder gevoelig voor goedkopere alternatieven. Het 
was al vanaf het moment van conceptie een f inancieel zorgenkindje, dat 
alleen door onderlinge samenwerking tussen ziekenfondsen – en in 1980 
ook nog met 1 miljard gulden overheidssteun – in de lucht kon worden 
gehouden. Hoogstwaarschijnlijk was de vrijwillige verzekering, zeker gezien 
het feit dat het landelijke vereveningsfonds van de vrijwillige verzekering 

148 Schut, Competition, 159-160.

149 Ziekenfondsraad, Rapport betreffende de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering (Amsterdam 

1959) 52; M. de Bruine en F.T. Schut, ‘Overheidsbeleid en ziektekostenverzekering’, in: J.A.M. Maarse en I.M. Mur-Vee-

man (eds.) Beleid en beheer in de gezondheidszorg (Assen 1990) 114-149, aldaar 123; H. Roscam Abbing en F.F.H. Rutten, 

Verleden en toekomst van het ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland (Deventer 1985) 110.
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eerder door de ziekenfondsen was opgeblazen, ook zonder de ‘aanval’ van 
particuliere ziektekostenverzekeraars in de jaren tachtig failliet gegaan.150

De bejaardenverzekering kampte met een ander soort problematiek. 
In sociaal opzicht was het verzekeringsarrangement een doorslaand suc-
ces, maar verzekeringstechnisch was het een monstrum. Dat het aantal 
bejaarden in de loop van de twintigste eeuw fors zou toenemen, was toen 
het arrangement in 1957 ontstond al ruimschoots bekend.151 Toch was de 
bejaardenverzekering niet berekend op deze toestroom aan bejaarden en 
al helemaal niet op het feit, dat deze groep door de toegenomen medische 
mogelijkheden een steeds grotere claim op de beschikbare middelen zou 
leggen (Figuur 4.1). Het bedrag dat de overheid, werknemers en werkgevers 
moesten opbrengen om het structurele gat in de f inanciering van de bejaar-
denverzekering te dekken, was aan het begin van de jaren tachtig gestegen 
tot ruim 2.5 miljard gulden.

Vrijwillig perspectief: het laatste publiek-private monsterverbond
In 1981 werden de vrijwillige ziekenfondsverzekering en de bejaardenver-
zekering in totaal met ruim 3.5 miljard gulden gesteund. Het was van meet 
af aan duidelijk dat deze steun niet tot in lengte van dagen zou kunnen 
worden gegeven. Nederland zat midden in een economische recessie. Het 
Bruto Binnenlands Product (BBP) was voor het eerst sinds 1958 gedaald in 
plaats van gestegen. De werkloosheid was opgelopen tot twaalf procent van 
de beroepsbevolking en de collectieve uitgaven waren in 1983, met ruim 
69,2 procent van het BBP, groter dan ooit. Het begrotingstekort naderde de 
tien procent.152 

Om de gevolgen van de recessie voor de staathuishouding goed op te kun-
nen vangen, moesten de collectieve uitgaven worden gedrukt. Ombuiging 
werd onder de kabinetten-Van Agt II (1981-1982) en III (1982) het nieuwe 
toverwoord. Ook het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
onder leiding van CDA-minister Til Gardeniers, moest eraan geloven. Het 
saneren van de vrijwillige verzekering en de bejaardenverzekering was 
in dit geval de meest voor de hand liggende optie.153 Harry Elsen, de al 
eerder genoemde plaatsvervangend directeur-generaal van Volksgezond-

150 Juffermans, De staat en gezondheidszorg, 164-168; 

151 ‘De veroudering der bevolking. Verslag van een referaat van Z.E. Mr. A.A. van Rhijn’, Het Ziekenhuiswezen 28 (1955) 

45-48; ‘De ouder wordende mens in onze samenleving’, VB 43 (1954) 369-370.

152 Rigter e.a., Tussen sociale wil, 380-383; Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar soci-

ale verandering (Rijswijk 1998) 98-99; zie ook CBS, Nationale Rekeningen, via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publicati

on/?DM=SLNL&PA=7343NR&D1=0&D2=1&D3=a&VW=T [geraadpleegd op 2 december 2011].

153 De Haan en Duyvendak, In het hart, 214-215; Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 315-317.



241     

 De on mogelijk heiD va n soliDa r iteit, 1969-1986

 

heid, kwam met een rigoureus voorstel: beide verzekeringsarrangementen 
moesten worden opgeheven. Dat was weliswaar geen echte bezuiniging, 
want de kosten van de gezondheidszorg zouden hierdoor niet lager worden, 
maar ze werden wel uit de collectieve sfeer gehaald en dat was voor het 
Ministerie van Financiën genoeg. De ontheemde ziekenfondsverzekerden 
zouden worden verdeeld over de verplichte ziekenfondsverzekering en 
de particuliere ziektekostenverzekering. De overheid zou vervolgens via 
wetgeving de risico- en leeftijdssolidariteit in de particuliere ziektekos-
tenverzekering moeten herstellen. Het plan werd in de ministeriële nota 
Heroverweging Volksgezondheid verder uitgewerkt.154

De VNZ reageerde geschokt op de nota. Het leek er volgens de VNZ sterk 
op alsof particuliere ziektekostenverzekeraars door de overheid werden 
beloond voor het feit dat ze de vrijwillige ziekenfondsverzekering hadden 
getorpedeerd. Verzekeraars kregen de vrijwillige verzekerden op een pre-
senteerblaadje aangereikt. Henk Anbeek, inmiddels gekozen tot voorzitter 
van de VNZ, vond het de hoogste tijd voor een algemene volksverzekering. 
Ook op de ministeries van Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken 
was men om uiteenlopende redenen niet overtuigd van de haalbaarheid 
van Elsens stelselwijzigingsvoorstel. Zelfs de KLOZ leek er niet overmatig 
gelukkig mee. Geen enkele ziektekostenverzekeraar zat te springen om 
wetgeving of de instroom van meer dan 1.5 miljoen slechte risico’s.155 

De KLOZ kon het stelselwijzigingsvoorstel echter ook weer niet direct 
van de hand wijzen. Particuliere ziektekostenverzekeraars waren bij het 
dreigende faillissement van de vrijwillige ziekenfondsverzekering mis-
schien niet de hoofdschuldigen, maar vrijuit gingen ze niet. Dat beseften 
ziektekostenverzekeraars zich goed. ‘Het is in ieder geval voor de politiek 
en de maatschappelijke organisaties een gegeven, dat wij op het ontstaan 
van de ziekenfondsproblemen invloed hebben gehad. De slechtste weg die 
wij kunnen ingaan is om op alles van anderen te reageren. Wij moeten 
daarentegen met voorstellen komen’.156

Die voorstellen kwamen er. Willem de Wit, inmiddels de onbetwiste 
actuarieel deskundige van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, 
stelde voor om een kruissubsidiesysteem op te zetten tussen de particuliere 
ziektekostenverzekering en het vrijwillige ziekenfonds: de zogenaamde 
‘externe egalisatie’. Met een jaarlijkse bijdrage van particuliere verzekeraars 
konden de meerkosten die de oververtegenwoordiging van bejaarden in de 

154 Companje, Convergerende belangen, 247-248.

155 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 28 oktober 1982.

156 VvV, NVOZ, s19/Z.1525, Verslag Algemene Vergadering NVOZ, d.d. 10 maart 1983.
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ziekenfondsverzekering met zich meebracht ook worden opgevangen. Een 
ingrijpende stelselwijziging was daardoor niet meer nodig. Het adviesbureau 
McKinsey kreeg de opdracht de voorhanden zijnde stelselwijzigingsplannen 
door te nemen en het (inmiddels tot ‘het kontaktorgaan’ omgedoopte) KLOZ 
te adviseren over de beste strategie. De titel van het rapport was dreigend: 
Eerste stap, laatste keuze. Als ziektekostenverzekeraars een politiek gebaar 
van het kabinet voor wilden zijn, dan moest er snel worden gehandeld.157 

Dat gebeurde. Binnen een tijdsbestek van enkele maanden werden de 
VNZ en het KLOZ het eens. In Vrijwillig perspectief, een overeenkomst die in 
het voorjaar van 1983 vol trots door beide partijen werd gepresenteerd, werd 
het volgende afgesproken. Particuliere ziektekostenverzekeraars zouden 
voortaan jaarlijks een bedrag van 180 miljoen gulden overmaken aan een 
speciale stichting. Die zou dit bedrag gebruiken voor het f inancieren van 
de lasten die door de oververtegenwoordiging van bejaarden in de zieken-
fondsverzekering werden veroorzaakt. Daarnaast beloofde het KLOZ er alles 
aan te zullen doen om de premies voor jong en oud – in verzekeringsjargon 
ook wel ‘de bandbreedte’ genoemd – meer naar elkaar te laten toegroeien. 
Bovendien zouden verzekeraars afzien van verdere wervingsactiviteiten 
onder de vrijwillig ziekenfondsverzekerden. De VNZ beloofde op haar 
beurt de onderlinge vereveningsconstructie voor de vrijwillige verzekering, 
ondanks de interne kritiek, te zullen handhaven en niet meer aan te dringen 
op de invoering van een algemene volksverzekering. De overeenkomst had 
een looptijd van drie jaar. Die tijd zouden ziekenfondsen en verzekeraars 
gebruiken om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.158

Niet iedereen was blij met deze overeenkomst. Zo vond de PvdA-politica 
Ina Müller-Van Ast dat ziekenfondsen zich hadden laten verleiden tot een 
pact met de duivel. Toch was de VNZ aanvankelijk erg verguld met het 
akkoord. Voorzitter Anbeek sprak waar hij kon over ‘een cadeautje van de 
particuliere ziektekostenverzekeraars’. Anbeek vergiste zich. De beloofde 
180 miljoen gulden kon weliswaar beschouwd worden als een (soort van) 
schuldbekentenis, maar een cadeautje was het zeker niet. Verzekeraars 
kochten er immers drie jaar respijt mee. Die tijd was hard nodig, want de 
volksverzekering was door de gerezen problemen weer met stip gestegen 
op de politieke agenda.159 Niet alleen de VNZ drong aan op een volksverze-
kering. Ook de Ziekenfondsraad, de PvdA, de FNV en het CNV betuigden 

157 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 november 1982; KLOZ, Notulen 

bestuursvergadering KLOZ, d.d. 2 maart 1983; De Wit, ‘Van rekenen naar knutselen’, 22-23.

158 VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Nota Vrijwillig Perspectief, 1983.

159 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 337; VvV, NVOZ, s19/Z.1527, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 

oktober 1983.
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(weer) openlijk hun adhesie aan het idee. Zelfs het CDA – dat altijd wat 
ambivalent tegenover ‘de volksverzekering’ had gestaan – leek het idee 
weer te omarmen.160 

Vrijwillig perspectief had een snelle invoering van een volksverzekering 
voorlopig afgewend. Rob Scheerens, die als directeur van het KLOZ-bureau 
met de VNZ had onderhandeld, had ziektekostenverzekeraars echter wel 
met een probleem opgezadeld. Hij had de VNZ 180 miljoen gulden beloofd, 
maar hoe hij dit bedrag precies bij elkaar dacht te krijgen, was nog ondui-
delijk.161 De haastig in elkaar geknutselde verdeelsleutel kon niet op ieders 
steun rekenen. Dat was op zichzelf niet zo vreemd, want er werd nogal wat 
van verzekeraars verwacht. Zo moest OTOS, een onderlinge verzekeraar 
met ongeveer 4.500 ziektekostenverzekerden, een bijdrage leveren van 
ongeveer een vijfde van de totale premieomzet van de ziektekostenver-
zekeringsportefeuille. De directie van OTOS was op z’n zachts gezegd not 
amused. De solidariteit tussen verzekeraars werd door deze kwestie danig 
op de proef gesteld. De directie van OTOS vroeg zich af, waarom zij moesten 
betalen voor iets dat toch vooral het gevolg was geweest van onverantwoord 
handelen van de commerciëlen en de bovenbouw?162

De haarscheurtjes die er in de loop van de jaren zeventig in de cohesie 
van het KLOZ waren ontstaan, begonnen zich onder druk van de afspraken 
van Vrijwillig perspectief te ontwikkelen tot serieuze barsten. Het idee dat de 
bedrijfstak problemen gezamenlijk moest oplossen, werd niet langer door 
iedereen gedeeld. Een klein groepje particuliere ziektekostenverzekeraars 
achtten zich niet gebonden aan de gemaakte afspraken. Zij weigerden te 
betalen.163 Ook de ambtenarenverzekeraars IZA, IZR en DGVP – die in het 
verleden graag tegen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf had-
den aangeschurkt – wensten nu ineens niets meer met het KLOZ te maken 
hebben. Maar de meeste ziektekostenverzekeraars zagen de noodzaak van 
de gemaakte afspraken wel in. Nadat de Verzekeringskamer onder zware 
druk van de minister van Financiën, Onno Ruding, had ingestemd met 
het voorstel om de jaarlijkse bijdrage aan de Vergrijzingsreserves voor dit 

160 VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Verslag overleg KLOZ en fractieleden PvdA, d.d. 13 april 1983; Ibidem, Brief van Grove 

bestuur NVOZ en VNO-NCW, d.d. 22 april 1983; VvV, NVOZ, s19/Z.1798, Circulaire OZB-84/2, d.d. 11 januari 1984.

161 VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Brief Bouwmeester aan Scheerens, d.d. 11 juli 1983.

162 Tresoar, Friese Ond., 1367, Notulen bestuursvergadering OTOS, d.d. 6 oktober 1983; Fries Ond., 1542, Brief van 

OTOS aan de FOV, d.d. 27 juni 1984.

163 VvV, NVOZ, s19/Z.1798, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 15 februari 1984.
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doeleinde te gebruiken, gingen de meeste ziektekostenverzekeraars, zij het 
met veel gemopper, akkoord.164

Specialistentarieven: het veld schiet opnieuw tekort
De CDA’er Joop van der Reijden, staatssecretaris van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur in het kabinet-Lubbers I (1982-1986), reageerde verheugd 
op het verschijnen van Vrijwillig perspectief.165 Ook hij kon de tijd die hier-
mee werd gewonnen goed gebruiken. Hij had van Ruding en Lubbers een 
bezuinigingsopdracht van ruim drie miljard gulden meegekregen. Die op-
dracht kon niet alleen worden gehaald door een hervorming van het ver-
zekeringsbestel. Er moest ook iets worden gedaan aan het beperken van 
de zorgconsumptie. Zo had hij uit de erfenis van Gardeniers onder andere 
de invoering van de medicijnknaak meegekregen, dat was een eigen risico 
in de ziekenfondsverzekering van tweeënhalve gulden op medicijnen. Bo-
vendien zouden ziekenhuizen voortaan moeten worden gebudgetteerd. Dit 
betekende dat ze gedeeltelijk vooraf werden gefinancierd. Dit zou zieken-
huizen aan moeten zetten tot matiging, want als het budget op was, dan 
ging de geldkraan voor het ziekenhuis ook daadwerkelijk dicht.166 

De tarieven van medische voorzieningen als ambulancevervoer, ver-
loskundige hulp, huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg moesten 
tevens onder de loep worden genomen. Hier was de directe invloed van 
de staatssecretaris echter veel beperkter. Er was weliswaar een COTG die 
eenzijdig prijzen voor deze voorzieningen kon vaststellen. De eigenlijke 
macht lag echter bij de zogenaamde ‘Kamers’. Daar onderhandelden, net als 
vanouds, zorgverleners, ziekenfondsen en verzekeraars met elkaar over bil-
lijke prijzen. Dit traditionele overleg had Jo Hendriks in de oorspronkelijke 
opzet van de COTG uit 1974 juist willen doorbreken. Al snel bleek waarom. 
Kostenbeheersing was niet het sterkste punt van ‘het veld’. 

Een karakteristiek voorbeeld hiervan was de kwestie van de degressieve 
tarieven voor medisch-specialistische zorg, waarop Van der Reijden zwaar 
had ingezet. Een degressieve tariefopbouw hield het volgende in: een stijging 
van het aantal medisch-specialistische verrichtingen zou leiden tot lager 
wordende vergoedingen per verrichting.167 Verzekeraars speelden hierbij 
een cruciale rol. Zij beschikten namelijk over de gegevens die nodig waren 

164 VvV, NVOZ, s19/Z.1527, Brief van Overmars aan Scheerens, d.d. 17 oktober 1983; NVOZ, s19/Z.1798, Circulaire OZB-

84/2, d.d. 11 januari 1984; NVOZ, s19/Z.1527, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 oktober 1983; NVOZ, s19/Z.1526, 

Verslag van de AV-KLOZ, d.d. 15 september 1983.

165 VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Brief Van der Reijden aan KLOZ, d.d. 6 april 1983.

166 Companje, ‘Het ziekenfondsenbesluit en de verstrekking van zorg’, 686-687.

167 Ibidem, 647-654.
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om deze degressie te koppelen aan individuele specialisten. Bovendien was 
het ook nog eens in het belang van verzekeraars. Ondanks de eerder gedane 
toezegging van de LSV, was er van een verkleining van het verschil tussen 
ziekenfondstarieven en de particuliere tarieven bitter weinig terechtgeko-
men. Nu kregen verzekeraars de kans waar ze al jaren op hadden gewacht: 
de mogelijkheid om specialisten direct aan te sturen.

De LSV toonde zich bereid tot samenwerking. De specialistenorganisatie 
moest ook wel, want er zou linksom of rechtsom toch bezuinigd worden. 
Daarbij was individuele degressie te prefereren boven collectieve degressie. 
Op die manier werd de goedbedoelende specialist niet het slachtoffer van de 
volumekoningen onder zijn vakgenoten.168 Dit betekende echter wel dat alle 
declaraties van alle specialisten in Nederland moesten worden verzameld 
in één centrale database. Daarvoor was, naast een goede codering van de 
verrichtingen en een uniforme declaratiemethode, ook nog eens een state of 
the art computercentrum nodig. Ondanks het gebruikelijke gekibbel, in dit 
geval over de codering van verrichtingen en tariefdifferentiatie, verliepen 
de besprekingen tussen het KLOZ en de LSV in een opvallend goede sfeer.169

In juni 1983 leek alles in kannen en kruiken te zijn. Er werd een lijvig 
rapport aan de staatssecretaris gepresenteerd.170 Het centrale registratie-
systeem zou bij het KLOZ-kantoor in Houten worden gehuisvest, maar door 
de LSV en het KLOZ gezamenlijk worden beheerd en gef inancierd. In de 
veronderstelling dat het nu toch niet meer mis kon gaan, had het KLOZ al 
voor meer dan een miljoen gulden geïnvesteerd in het nieuwe registratie-
kantoor. De verbijstering (en woede) onder ziektekostenverzekeraars was 
enorm, toen de LSV op het laatste moment liet weten er toch van af te zien. 
De LSV had met het ministerie geen bevredigende afspraken kunnen maken 
over de specif ieke kaders van de degressie.171

Net als aan het einde van de jaren zestig, was ‘het veld’ er niet in geslaagd 
om, wat betreft medisch-specialistische zorg, afspraken te maken over 
kostenbeheersing. Iedereen stond met lege handen. Staatssecretaris Van 
der Reijden zag de kans op een duurzame vorm van kostenbeheersing in 
rook opgaan. Ziektekostenverzekeraars en hun verzekerden kregen de 
gewenste lagere particuliere tarieven niet. De LSV had weliswaar op de 
korte termijn de f inanciële belangen van haar leden veiliggesteld, maar 

168 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 november 1982.

169 VvV, NVOZ, s19/Z.1527, Nota onderhandelingen KLOZ/KPZ - LSV, d.d. 12 december 1983; Ibidem, Nota KLOZ on-

derhandelingen LSV, d.d. 14 december 1983.

170 VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Voorstel over de opzet en uitvoering Centrale Registratie, d.d. 27 juni 1983.

171 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 9 januari 1984.
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de specialistenvereniging was op het Ministerie van WVC en bij het KLOZ 
voorlopig persona non grata.172 

Toenemende kritiek op de publiek-private vermenging in de zorg
Het publiek-private ziektekostenverzekeringssysteem kraakte in zijn voe-
gen. De gezondheidszorg leek onder de bezuinigingstaak te bezwijken. 
Onderhandelingen verwerden steeds vaker tot een spelletje zwartepieten, 
waarbij partijen het eigenbelang met verve verdedigden. De tariefonder-
handelingen verliepen steeds moeizamer. Onder particuliere verzekeraars 
nam het gemor over de externe egalisatie hand over hand toe. Het werd 
voor het KLOZ steeds moeilijker om de benodigde 180 miljoen bij elkaar 
te krijgen. Verzekeraars wezen naar het ziekenfondswezen. Dat leek zich 
weinig aan te trekken van de gemaakte afspraken, dus waarom zouden ver-
zekeraars dat wel doen? 

De VNZ drong in 1985 inderdaad weer aan op de invoering van een 
algemene volksverzekering. De VNZ wees op haar beurt weer naar het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. Verzekeraars waren niet 
gestopt met hun wervingscampagnes onder vrijwillig verzekerden en van de 
toegezegde matiging van de premieverschillen tussen jong en oud was ook 
niets terechtgekomen.173 Een kleine, maar luidruchtige groep binnen de VNZ 
vond bovendien, dat het ziekenfondswezen zich met een grijpstuiver had 
laten afschepen. FNV-voorman Herman Bode, lid van de Ziekenfondsraad 
en eerder nog kandidaat voor het voorzitterschap van de VNZ, merkte 
enigszins rancuneus op dat verzekeraars niet eens hadden gebloed voor de 
egalisatieoverdracht. Het geld kwam immers uit de Vergrijzingsreserve.174 

In de pers konden particuliere verzekeraars niet op heel veel sympa-
thie rekenen. Ook ziekenfondsen kwamen onder vuur te liggen. Voor het 
eerst sinds de jaren vijftig werden er kritische kanttekeningen gezet bij 
de verwevenheid van het ziekenfonds en de bovenbouw. VNZ-voorzitter 
Anbeek – die wegens zijn alomtegenwoordigheid de bijnaam ‘paus van het 
ziekenfondswezen’ had gekregen – kreeg het hierbij zwaar te verduren. Hij 
vormde in zekere zin de belichaming van de publiek-private verwevenheid 
in de gezondheidszorg. Hij was niet alleen voorzitter van de VNZ en vice-
voorzitter van de Ziekenfondsraad, maar ook directeur van het ziekenfonds 
ANOZ en penningmeester van de bovenbouwer VGCN. 

172 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 maart 1985.

173 ‘VNZ zet strategie uit voor de korte termijn’, Inzet 8:3 (1984) 2-6; VvV, NVOZ, s19/Z.1798, Notulen bestuursvergade-

ring NVOZ, d.d. 18 januari 1984; NVOZ, s19/Z.1526, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 15 juni 1983.

174 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 337-339.
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In 1984 zette Frank Bokern in een artikel in de Haagse Post een paar kriti-
sche kanttekeningen bij de rol die Anbeek en andere ziekenfondsbestuurders 
in de discussie over de toekomst van de vrijwillige ziekenfondsverzekering 
hadden gespeeld. Hadden zij eigenlijk wel recht om te klagen over particu-
liere verzekeraars? Uit hoofde van hun bestuursfuncties bij de bovenbouw 
waren ziekfondsbestuurders immers direct betrokken (en verantwoordelijk) 
voor datgene waar ze als ziekenfondsvertegenwoordigers over klaagden, 
namelijk het doorbreken van de solidariteit tussen jong en oud. Was die 
publiek-private verwevenheid van de Nederlandse gezondheidszorg wel 
zo’n zegen? Leidde het feit dat bestuurders in de gezondheidszorg twee, 
drie of soms vier verschillende functies bekleedden niet automatische 
tot belangenverstrengeling? Bokern stelde de vraag die niemand nog had 
durven stellen, namelijk: aan wiens kant stond Anbeek eigenlijk?175

De VNZ reageerde als door een adder gebeten. Onder een groot aan-
tal ziekenfondsen leefde al langer het idee dat zij de controle over de 
bovenbouw hadden verloren. De strategische alliantie tussen VNZ en de 
NPZ – de tot Vereniging van Non-profit Ziektekostenverzekeraars omge-
doopte organisatie van bovenbouwers – had hier weinig aan veranderd. 
De bovenbouwers moesten weer het sociale gezicht van het ziekenfonds 
krijgen, en dat kon alleen door een fusie tussen beide organisaties.176 Dit 
voornemen viel slecht in het KLOZ. De andere ziektekostenverzekeraars 
ergerden zich al jaren aan het ‘dubbelepettensyndroom’ van de bovenbouw. 
De vertegenwoordigers die namens de bovenbouw zitting hadden in de 
regionale planning- en sturingscommissies, waren in veel gevallen de 
ziekenfondsvertegenwoordigers die ‘het KLOZ er even bijdeden’. Dat een 
ziekenfondsdirecteur werd aangewezen om de belangen van het gehele 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf te behartigen, was niet alleen 
vreemd, het leidde ook tot oneigenlijke situaties. De overschrijdingen van de 
groei- en budgetteringsrichtlijnen in de ziekenfondssfeer werden hierdoor 
wel erg makkelijk afgewenteld op de particuliere ziektekostenverzekering.177 

De positie van de bovenbouwers stond niet alleen in de media, maar ook 
in het KLOZ ter discussie. Het merendeel van het particuliere verzekerings-
bedrijf, en met name de commerciële NVOZ, had al sinds de jaren veertig ge-
pleit voor een strikte scheiding tussen de sociale en particuliere verzekering. 
Ondanks het feit dat commerciële verzekeraars lang met de bovenbouwers 
hadden samengewerkt leefde het sentiment dat de bovenbouw eigenlijk 

175 F. Bokern, ‘De bedreigde ziekenfondsen. ‘Kijk, de vrijwillige verzekering is failliet’, HP: Haagse Post 71:2 (1984) 12-

14, aldaar 13.

176 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 25 september 1984.

177 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 31 januari 1983.
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niets in de particuliere ziektekostenverzekering te zoeken had in de jaren 
tachtig nog steeds. Er werd geopperd om de bovenbouwers te royeren als 
lid van het KLOZ. De bovenbouw moest nu maar eens kiezen: waren ze 
particuliere verzekeraars of toch een verlengstuk van het ziekenfonds?

De bovenbouwers werden ook door de VNZ onder druk gezet. Als ze 
geen overeenkomst met de VNZ wilden sluiten, dan zouden de ziekenfond-
sen hun banden met de bovenbouw doorsnijden en via verzelfstandigde 
aanvullingsfondsen gewoon opnieuw beginnen. De NPZ bevond zich in 
een weinig benijdenswaardige positie, maar wist een indrukwekkende 
balanceeract op te voeren. Het KLOZ werd gerustgesteld. Bovenbouwers 
waren verzekeraars en zouden ook in de toekomst bovenal particuliere 
verzekeraars blijven. De belangen van de particuliere verzekering zouden 
altijd boven die van de ziekenfondsen prevaleren. Dit weerhield de NPZ 
er niet van om toch toe te treden tot een nieuw federatief verband met de 
ziekenfondsorganisatie VNZ. Maar, zo stelde NPZ-voorzitter J.H. Bok, dat 
moesten andere particuliere verzekeraars vooral opvatten als een gebaar 
richting het ziekenfondswezen, een bevestiging van de historische relatie 
tussen bovenbouw en ziekenfonds.178 

De relatie tussen de VNZ en het KLOZ was echter – net als de relatie 
tussen het zorgveld en de overheid – behoorlijk aan het verzuren.179 In 1985 
was de steun onder particuliere ziektekostenverzekeraars voor de externe 
egalisatie volledig verdwenen. De algemene teneur onder verzekeraars was 
de volgende: als ziekenfondsen zo nodig een algemene volksverzekering 
wilden, dan moesten ze zichzelf zien te redden. In het voorjaar van 1985 
gaf de KLOZ het Ministerie van WVC te kennen de subsidie voor de zieken-
fondsverzekering stop te zetten. Het KLOZ kreeg hierop prompt bezoek van 
Onno Ruding, Joop van der Reijden en Piet van Zeil, de staatssecretaris van 
Economische Zaken. Ruding legde zonder veel omhaal zijn eis op tafel: ver-
zekeraars moesten hoe dan ook doorgaan met betalen, want anders kwam 
er ‘groot politiek gedonder (…) en komen kabinet en verzekeraars samen in 
een moeras terecht’.180 Om de pijn wat te verzachten, wilde Ruding en Van 
der Reijden wel beloven dat er voorlopig geen algemene volksverzekering 
kwam. Dat was ook niet zo problematisch, want volgens Van der Reijden 

178 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 30 juli 1984; KLOZ, Notulen be-

stuursvergadering KLOZ, d.d. 4 februari 1985.

179 T.E.D. van der Grinten en J. Kasdorp, 25 jaar sturing in de gezondsheidszorg: van verstatelijking naar ondernemer-

schap (Den Haag 1999) 15.

180 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Verslag overleg tussen Kabinetsdelegatie en het KLOZ, d.d. 28 mei 1985.
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was het begrip ‘volksverzekering’ in de loop van de jaren zo afgesleten, dat 
iedereen eronder ‘verstaat (…) wat hem of haar goeddunkt’.181 

Nieuwe tijden, oude sentimenten: ophef rond de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering
Dat had Van der Reijden immers aan den lijve ondervonden. Bij zijn aan-
treden als staatssecretaris voor Volkgezondheid had de VNZ verheugd gere-
ageerd. Van der Reijden werd door ziekenfondsbestuurders beschouwd als 
één van hen. Hij had eind jaren vijftig immers enige jaren gewerkt voor de 
ziekenfondsorganisatie Federatie VMZ en hij was tevens jarenlang voorzit-
ter geweest van de bovenbouwer Het Zilveren Kruis.182 Bij deze organisaties 
had Van der Reijden echter ook geleerd, dat een zekere mate van terughou-
dendheid de beste manier was om de rust te bewaren in de licht ontvlam-
bare wereld van de gezondheidszorg. Deze houding keerde zich nu tegen 
hem. De VNZ ging er namelijk voetstoots van uit dat Van der Reijden de 
invoering van een algemene volksverzekering tot speerpunt van zijn beleid 
zou maken. Dat werd door Van der Reijden weliswaar niet tegengesproken, 
maar hij was diplomatiek genoeg om het ook niet met zoveel woorden te 
bevestigen. Persoonlijk voelde hij weinig voor een volksverzekering. Een 
deel van de gelederen van de VNZ was daarover nogal teleurgesteld en dat 
leverde hem bij de sommige ziekenfondsbestuurders de smalende bijnaam 
op van ‘de man die niet kan kiezen’.183

Deze bijnaam verhult het feit, dat Van der Reijden wel degelijk enkele 
fundamentele keuzes maakte. Een volksverzekering was mede door de forse 
bezuinigingsopdracht überhaupt geen haalbare kaart. Bovendien moesten, 
voordat er over een fundamentele stelselhervorming kon worden nagedacht, 
eerst de acute f inancieringsproblemen van de vrijwillige ziekenfondsver-
zekering en de bejaardenverzekering worden aangepakt. De jaarlijkse 
storting van 180 miljoen gulden dichtte het grootste gat. Een structurele 
oplossing was het echter allerminst. Van der Reijden had zich door Elsen 
laten overtuigen van de noodzaak van het opheffen van beide noodlijdende 
ziekenfondsarrangementen. In 1984 legde de staatssecretaris zijn plan van 
aanpak voor aan de betrokken partijen. De bejaardenverzekering zou per 
1 januari 1985 worden bevroren en daarna via een sterfhuisconstructie 
worden afgebouwd. De vrijwillige ziekenfondsverzekering zou, in weer-
wil van de adviezen van de Ziekenfondsraad, de Nationale Raad voor de 

181 Ibidem.

182 J.P. van der Reijden, Van Leids laken tot Gooise matras (Soesterberg 2006) 57-67.

183 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 332.
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Volksgezondheid, de SER en de VNZ, worden opgeheven. De voormalig 
vrijwillig verzekerden zouden daarna en bloc worden overgeheveld naar 
de particuliere ziektekostenverzekering.184 

Hoewel het plan niet nieuw was, deed het toch veel stof opwaaien. Bij 
de VNZ maakte rede plotsklaps plaats voor emotie. De op handen zijnde 
liquidatie van de vrijwillige ziekenfondsverzekering was volgens de zieken-
fondsorganisatie zowel ‘sociaal onverantwoord’ als ‘moreel verwerpelijk’.185 
Opvallend genoeg, maakte vrijwel niemand zich zorgen over de ophef-
f ing van de bejaardenverzekering. Dat was ook volgens de ziekenfondsen 
onvermijdelijk geworden. 

Ziekenfondsbesturen koesterden de vrijwillige ziekenfondsverzekering. 
Ondanks alle f inanciële moeilijkheden die daaraan verbonden waren, 
waardeerden ziekenfondsen dat ze voor deze verzekeringsvorm nog zelf 
risico droegen. Daaraan ontleenden zij een groot deel van hun eigenwaarde. 
Het bewees in hun ogen, dat de ziekenfondsverzekering niet per def initie 
door de staat ondersteund diende te worden. Na de sanering zou alleen 
de verplichte verzekering overblijven. Dit betekende dat ziekenfondsen 
volledig in ‘staatsdienst’ zouden komen. De bovenbouw waren ze immers 
ook al min of meer kwijtgeraakt. Voor de eerste keer sinds 1941, leek het erop 
dat ziekenfondsen de autonomie waar ze zo lang voor hadden gevochten, 
zouden verliezen. In 1941 had het ziekenfondswezen vrienden gehad bij het 
ministerie; nu niet. Ze konden echter, anders dan in 1941, nu wel luidkeels 
protesteren. Dat nam niet weg dat de VNZ eigenlijk te laat was met haar 
protest. Van der Reijden had gekozen, Ruding had zijn zegen gegeven. De 
trein had het station verlaten.186

De VNZ mobiliseerde de gelederen en organiseerde een protestmanifes-
tatie in Zeist, onder het motto: ‘handen af van het vrijwillige ziekenfonds’. 
Het kabinetsbesluit om het vrijwillige ziekenfonds op te heffen, zorgde 
alom voor verbijstering. De Ziekenfondsraad keerde zich unaniem tegen 
opheff ing. De LHV en het Landelijk Patiënten en Consumenten Platform 
maakten zich zorgen over de effecten van de sanering op de toegankelijk-
heid van zorg. Zelfs de Raad voor het MKB, toch niet de beste vriend van 
het vrijwillige ziekenfonds, was tegen. Ina Müller-Van Ast vond het voorstel 
ronduit schandalig. Bij de PvdA werd de soep echter niet zo heet gegeten. 
Haar partijgenoot, Hans Kombrink, liet doorschemeren dat het plan als 
een tussenstap naar een volksverzekering voor de Partij van de Arbeid 

184 VvV, NVOZ, s19/Z.1799, Verslag Van Bijsterveldt gesprek Van der Reijden, d.d. 21 juni 1984.

185 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 347.

186 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 340-343; J.P. van der Reijden, Onze kostelijke gezondheid (Amsterdam 

1987) 144-146.
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acceptabel was.187 Bij het CDA heerste vooral twijfel. Ook daar voelde een 
groot deel, onder leiding van Ad Lansink, veel voor het handhaven van de 
vrijwillige verzekering. Tegelijkertijd ging het wel om een voorstel van een 
eigen staatssecretaris en die kon je niet zomaar afvallen.188 

De Kleine Stelselwijziging en de scheiding van publieke en private 
verzekering
Het voorstel van Van der Reijden sloot goed aan bij de wens van het KLOZ 
om de gerezen problemen stelselneutraal op te lossen. Particuliere verze-
keraars waren tegen een stelselwijziging, maar over een aanpassing van het 
bestaande bestel viel te praten. Dat met de opheffing van de vrijwillige ver-
zekering het grijze gebied tussen sociale en particuliere ziektekostenverze-
kering zou verdwijnen, werd door verzekeraars toegejuicht. Het publieke 
en private stelsel – en daarmee eigenlijk ook de werelden van verzorging en 
verzekering – moesten zo volledig mogelijk van elkaar worden gescheiden. 
Bovendien bleef het werkterrein van particuliere ziektekostenverzekeraars 
bestaan. Het werd zelfs iets groter. Dat de overheid verwachtte dat verzeke-
raars hiervoor enkele forse solidariteitsoffers zouden brengen, was accep-
tabel. ‘Het is beter om slechtere risicogroepen binnen het eigen stelsel te 
halen en zodoende in eigen kring een extra solidariteitsoffer te brengen, 
dan deze groepen aanvullend te subsidiëren naar een ander stelsel toe’.189

Toch zorgde Van der Reijdens hervormingsvoorstel voor onrust binnen 
het KLOZ. Het was niet zozeer het plan zelf, maar de reactie van de zieken-
fondsorganisatie VNZ die verzekeraars zorgen baarden. Ziekenfondsen en 
de bovenbouwers zochten weer toenadering tot elkaar. Dit versterkte bij 
de andere organisaties weer het idee, dat de bovenbouw-organisatie NPZ 
eigenlijk een soort ‘vijfde colonne’ was.190 Dat ziekenfondsen en bovenbou-
wers elkaar weer opzochten, was niet zo verrassend. Ze hadden er allebei 
geen belang bij dat er een ‘ijzeren gordijn’ zou worden opgetrokken tussen 
de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. Beide stelsels 
lagen volgens bovenbouw en ziekenfonds immers in elkaars verlengde; 
ze vulden elkaar aan en steunden op elkaar. Een scheiding tussen beide 
systemen was kunstmatig, dat hadden ziekenfondsen altijd al gevonden. 
Het is in dat opzicht ook weinig verrassend, dat de VNZ weer terugviel 

187 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 347-350; VvV, NVOZ, s19/Z.1526, Verslag overleg KLOZ en enkele fractie-

leden van de PvdA, d.d. 13 april 1983. 

188 VvV, NVOZ, s19/Z.2089, Samenvatting bijdragen CDA- en VVD-fractie aan het Eindverslag, d.d. 28 oktober 1985.

189 VvV, NVOZ, s19/Z.1527, Verslag van de Kerckebosch-bijeenkomst, d.d. 7 december 1983.

190 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen extra bestuursvergadering KLOZ, d.d. 25 september 1984; KLOZ, 

Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 februari 1985.
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op dezelfde retoriek die ziekenfondsen in hun strijd tegen commerciële 
verzekeraars in de jaren vijftig hadden gebruikt. Bovenbouwers werden door 
de VNZ consequent voorgesteld als ‘het enige sociale alternatief’ in een op 
winst beluste en losgeslagen bedrijfstak. Dat was voor de commerciële en 
onderlinge ziektekostenverzekeraars een bittere pil. Bovenbouwers waren 
in hun ogen net zo schuldig aan het echec van de vrijwillige ziekenfonds-
verzekering als zij waren, en misschien wel meer.191

Het protest van de VNZ maakte weinig indruk op het Minsterie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Staatssecretaris Van der Reijden paste 
in de loop van 1985 zijn hervormingsvoorstel op een paar punten aan. De 
verzekerden uit de bejaardenverzekering zouden allemaal worden overge-
heveld naar de verplichte verzekering. Dit was niet alleen voor de bejaarden 
in f inancieel opzicht gunstig, maar zorgde gelijk voor een bevestiging van 
de solidariteit tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerde werk-
nemers. De vrijwillig verzekerden zouden, al naar gelang hun f inanciële 
positie, aangewezen zijn op het verplichte ziekenfonds of de particuliere 
ziektekostenverzekering. Om de voorgenomen overhevelingsoperatie van 
verzekerden naar de particuliere verzekering zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, zou er een Standaardpolis in het leven worden geroepen. Deze 
polis moest dezelfde verstrekkingen, dezelfde voorwaarden en dezelfde 
premie krijgen als de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering, zodat 
het verlies van verworven rechten minimaal bleef. 

Om de hogere kosten van deze nieuwe groep particulier verzekerden zo 
eerlijk mogelijk te verdelen, moest de schade van de groep Standaardpo-
lishouders door particuliere ziektekostenverzekeraars onderling worden 
verevend. Daarnaast werd via de Wet op de Toegang tot Ziektekostenver-
zekeringen (WTZ) de particuliere ziektekostenverzekering toegankelijk 
gemaakt voor mensen met een slecht risicoprofiel. Dit gebeurde door middel 
van de invoering van een wettelijk voorgeschreven Standaardpakketpolis. 
Aan deze polis werd een acceptatieplicht gekoppeld. Dit zal echter in het 
volgende hoofdstuk uitgebreider worden behandeld.192 

De kruissubsidiestroom tussen de particuliere ziektekostenverzekering 
en de ziekenfondsverzekering die via het akkoord van Vrijwillig Perspectief 
was ontstaan, werd via de Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging 
Oudere Ziekenfondsverzekerde (MOOZ) geformaliseerd. Deze geldstroom 
moest de f inanciële gevolgen van de overheveling van bejaarden naar het 
verplichte ziekenfonds ondervangen. De Wet-ILPZ (Interne Lastenvereve-

191 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 februari 1985.

192 Kerkhof en Dols, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten tot 1987’, 764-766.
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ning Particuliere Ziektekostenverzekering) vormde het sluitstuk. Deze wet 
was bedoeld om de bron van het kwaad weg te nemen, namelijk de pre-
miedifferentiatie naar leeftijd. Door een verplicht systeem van onderlinge 
risicoverevening zouden verzekeraars met een verouderende portefeuille 
door verzekeraars met een jonge portefeuille worden ondersteund. Hierdoor 
zouden de premieverschillen tussen jong en oud weer kleiner moeten 
worden.193

De Kleine Stelselwijziging en het herstel van het verzorgingsbeginsel 
De ‘stelselneutrale’ oplossing van Van der Reijden ging daarmee veel ver-
der dan de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars hadden voorzien 
of gewild. De overheid had via wetgeving de belangrijkste beginselen van 
de verzorgingslogica – algemene toegankelijkheid, risicosolidariteit en ri-
sicoverevening – ook binnen de particuliere ziektekostenverzekering een 
stevige wettelijke basis gegeven. De berusting waarmee ziektekostenverze-
keraars deze maatregelen accepteerden, werd gevoed door het besef dat zij 
deze wetgeving over zichzelf hadden afgeroepen. De bedrijfstak was niet 
in staat gebleken een duurzame oplossing voor de gerezen problemen te 
vinden. 

Ziektekostenverzekeraars lieten zich echter niet zomaar muilkorven. 
Dat bleek wel toen Enzico – heel gedurfd – een paar dagen voor een 
Kamerhoorzitting over de op handen zijnde Stelselwijziging een nieuwe 
polis lanceerde: de No-Claimpolis. Deze polis bood de verzekerde die in 
een kalenderjaar niets had geclaimd, gedurende het eerstvolgende jaar 
vijftig procent korting op de premie. De KLOZ-delegatie kreeg van de Ka-
mercommissie de wind van voren. ‘Het product kon, lijkt mij, niet op een 
ongelukkiger moment gekomen zijn’, merkte Th.J. Hubert van de Zwolsche 
Algemene droogje op, ‘Juist nu de diskussies rond de nieuwe wetgeving hoog 
oplaaien, waarbij begrippen als solidariteit, sociaal verantwoord handelen 
en bandbreedteversmalling [het naar elkaar toe groeien van de premies] 
centraal staan’, was de introductie van een dergelijke polis niet handig.194 Het 
bevestigde voor veel Kamerleden enkel de noodzaak van de voorgenomen 
socialisering van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf.

Toch wisten verzekeraars het heft nog grotendeels in eigen hand te 
houden. Hoe de voorwaarden en premiestelling van de Standaardpolis en 
de Standaardpakketpolis precies moesten worden ingevuld, werd door Van 
der Reijden aan verzekeraars overgelaten. Ook de inrichting van de vereve-

193 Companje, ‘Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 520-522.

194 VvV, NVOZ, s19/Z.2089, Fax van de Zwolsche Algemeene aan de NVOZ, d.d. 19 augustus 1985.
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ning die door de wet-ILPZ zou worden afgedwongen, lag in handen van de 
bedrijfstak.195 Deze discussie verzandde echter binnen recordtijd in het ge-
bruikelijke geruzie, ‘als ware het hier het KLOZ-bestuur’, verzuchtte De Wit 
bijna wanhopig.196 Marktbrede risicoverevening had voor veel particuliere 
ziektekostenverzekeraars teveel weg van een sociale ziektekostenverzeke-
ring. Risicoverevening haalde een deel van het risicodragerschap weg bij 
verzekeraars, waardoor de vrijheid van maatschappijen om zelf producten 
te maken ook beperkter werd. Toch waren juist de commerciëlen erg positief 
over de ILPZ. Zij hadden er, gezien hun verouderde portefeuilles, ook het 
meeste baat bij. De onderlinges, veelal met een relatief jonge portefeuille, 
zouden daarentegen behoorlijk moeten bijdragen aan de verevening. 

Dat nog niet alles tot in detail was geregeld, liet niet onverlet, dat Van 
der Reijdens drieluik eind maart 1986, net voor de parlementsverkiezingen, 
zowel door de Tweede als Eerste Kamer werd aangenomen. Het pakket 
aan maatregelen, beter bekend als ‘de Kleine Stelselwijziging’, zou op 1 
oktober van dat jaar in werking treden. Hiermee zou de overheid er volgens 
Van der Reijden voor zorgen, dat ‘het sociale karakter (…) niet alleen in de 
ziekenfondssfeer maar ook in de particuliere sfeer’ zou worden ingebracht.197 
De Stelselwijziging werd door hem expliciet gepresenteerd als een tus-
senstap, een tijdelijke maatregel die de weg moest plaveien voor een veel 
ingrijpender hervorming.198

Voor een tijdelijke en ‘kleine’ maatregel loog de stelselwijziging er niet 
om. Het was de meest ingrijpende overheidsinterventie in de wereld van 
zorg en zekerheid sinds de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit in 
1941. Met de opheff ing van de vrijwillige ziekenfondsverzekering verdween 
het grijze gebied tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere ver-
zekering en kwam er een ogenschijnlijk waterdicht schot voor in de plaats. 
Tegelijkertijd werd het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf met de 
invoering van de acceptatieplicht en twee door de staat ingestelde polissen 
verregaand gesocialiseerd. De voorheen impliciet gebleven geldstromen tus-
sen de particuliere verzekering en het ziekenfonds werden geformaliseerd. 
Nu het evenwicht tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere 

195 A. Lugtenberg (ed.), Nieuwe wetgeving ziektekostenverzekeringen; Ziekenfondswet, Wet op de toegang tot ziekte-

kostenverzekeringen, Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, Wet interne las-

tenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf en bij deze wetten behorende uitvoeringsbesluiten (Den Haag 

1986) 225-230.

196 VvV, NVOZ, s19/Z.1828, Notulen vergadering cie-Interne Egalisatie, d.d. 7 maart 1985.

197 Handelingen Tweede Kamer (1985-1986), UCV Volksgezondheid, 11 november 1985, 26-27.

198 VvV, NVOZ, s19/Z.2088, Notulen extra bestuursvergadering NVOZ, d.d. 13 juli 1985; Ibidem, Verslag van de 

Kerckebosch-bijeenkomst, d.d. 7 juni 1985.
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ziektekostenverzekering weer was hersteld, leek de tijd meer dan rijp voor 
een algemene volksverzekering. 

Samenvatting
De fragiele balans tussen verzekering en verzorging die particuliere ziekte-
kostenverzekeraars in de loop van de jaren vijftig en zestig hadden weten te 
bereiken, kwam tijdens de jaren zeventig onder toenemende druk te staan 
en stortte aan het begin van de jaren tachtig met donderend geraas in el-
kaar. Deze ineenstorting werd mede veroorzaakt door een herwaardering 
van de verzekeringslogica door particuliere ziektekostenverzekeraars; niet 
alleen door commerciële en onderlinge ziektekostenverzekeraars, maar 
ook door bovenbouwers. Pikant, want een op de verzorgingslogica geënt 
beleid, was voor de bovenbouwers één van de wezenskenmerken van de 
ziektekostenverzekering geweest. 

Dat particuliere ziektekostenverzekeraars medio jaren zeventig deze 
opmerkelijke ommezwaai zouden maken, was aan het einde van de jaren 
zestig nog niet te voorzien. De politieke en maatschappelijke consensus 
over de toegankelijkheid van zorg was nog nooit zo groot geweest; ook 
onder particuliere verzekeraars. Zij vreesden dat er op niet al te lange 
termijn een algemene volksverzekering zou worden ingevoerd. Om toch 
een plaats voor zichzelf veilig te stellen, werkte het commerciële ziekte-
kostenverzekeringsbedrijf tussen 1967 en 1968 aan een systeem waarin 
verzekering en verzorging met elkaar werden samengesmolten. Het Zeven 
Pijlers-plan schetste de contouren van een systeem waarbij private, met 
elkaar concurrerende (zorg)verzekeraars een wettelijke basisverzekering 
zouden uitvoeren. Deze basisverzekering was voor iedereen, ongeacht in-
komen of sociale positie hetzelfde. Bovendien zouden verzekeraars worden 
geconfronteerd met risicoverevening, inkomensafhankelijke premies en 
acceptatieplicht. Hiermee werd voor het eerst in de geschiedenis van het 
Nederlandse zorgverzekeringsbestel het idee gelanceerd, dat een volksver-
zekering ook op private grondslag kon worden georganiseerd.

Op het Ministerie van Sociale Zaken reageerde men enthousiast op 
het plan. Niet alleen omdat verzekeraars hiermee bewezen zich de be-
langrijkste beginselen van de verzorgingslogica eigen te hebben gemaakt, 
maar vooral omdat het plan kostenbeheersing (via marktwerking) en een 
vereenvoudigde f inancieringstructuur beloofde. Deze belofte viel in 1968 
in goede aarde. Er pakten zich namelijk donkere wolken samen boven de 
gezondheidszorg. Met de invoering van de AWBZ was de toegankelijkheid 
van zorg voor iedereen gegarandeerd, maar was dit systeem wel f inancieel 
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houdbaar? Dat betwijfelde de minister van Sociale Zaken, Bouke Roolvink, 
in 1968 ten zeerste. 

De regerende confessioneel-liberale coalitie wees de invoering van een 
algemene volksverzekering echter van de hand. Het veld kon bij de verze-
kering van zorg betrokken blijven, mits de grote zwakte van het bestaande 
publiek-private systeem – kostenbeheersing – zou worden aangepakt. Alle 
bestaande ziektekostenverzekeringarrangementen waren gebaseerd op het 
principe van openeindfinanciering waarbij stijgende uitgaven automatisch 
werden gedekt via stijgende premies. Het veld bleek niet altijd in staat om 
via onderlinge afspraken tot kostenbeheersing te komen. Het voorstel van 
de particuliere verzekeraars leek een gouden greep. Het bood een simpele 
structuur, stimuleerde een effectief kostenbesef onder verzekerden en voor-
zag in premie- en tariefregulatie door het invoeren van meer marktwerking. 
De toegankelijkheid van zorg zou hiervoor niet hoeven worden opgeofferd.

Het Zeven Pijlers-plan werd uiteindelijk niet ingevoerd. Roolvinks 
poging mislukte om het SER-overleg op voorhand zoveel mogelijk in de 
richting van het Zeven Pijlers-plan te sturen. Ook in de Sociaal-Economische 
Raad bleek de algemene volksverzekering veel voorstanders te hebben. 
In de eerste helft van de jaren zeventig werd bovendien de zwakheid van 
het publiek-private systeem op een wel erg pijnlijke manier duidelijk. 
Zorgverleners, ziekenfondsen en verzekeraars bleken geen antwoord te 
hebben op de inflatiegedreven kostenexplosie in de zorg. Critici geloofden 
niet, dat dit met het Zeven Pijlers-plan veel beter zou worden. Het was een 
close call. Een minimale meerderheid van de SER schaarde zich uiteindelijk 
achter het voorstel van de samenwerkende vakverenigingen. Die zagen meer 
heil in het beter structureren van de gezondheidszorg. Kostenbeheersing 
kon ook worden bereikt door de goedkopere eerstelijnszorg te stimuleren 
en gezondheidszorgvoorzieningen op regionaal en lokaal niveau beter op 
elkaar aan te laten sluiten. De overheid moest de sturing en planning van 
gezondheidszorgvoorzieningen in eigen hand nemen, en dat kon alleen 
met een volksverzekering. 

Tegen ieders verwachting in kwam de volksverzekering er uiteindelijk 
niet, waardoor het systeem van AWBZ, ziekenfonds-, publiekrechtelijke en 
particuliere ziektekostenverzekeringen gehandhaafd bleef. Dat had grote 
consequenties. Eind jaren zestig kreeg het commerciële ziektekostenverze-
keringsbedrijf – gewaarschuwd door geluiden uit Duitsland en de Verenigde 
Staten – in de gaten, dat het handhaven van het omslagfinancieringsmodel 
niet zonder gevaar was. Uit onderzoek van het hoofd van de researchafdeling 
van Nationale-Nederlanden, de actuaris Willem de Wit was gebleken, dat 
gemiddeld genomen een verzekerde vanaf zijn veertigste levensjaar een 
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steeds slechter risico werd. Dit betekende dat verzekeraars met een relatief 
verouderde portefeuille een groot risico liepen om in een vergrijzingsspiraal 
terecht te komen: de stijgende leeftijd zorgde voor stijgende schade die weer 
een stijgende premie tot gevolg had. Hierdoor verlieten de goede risico’s – 
die elders een goedkopere verzekering konden krijgen – de portefeuille, 
waardoor de cyclus weer van voren af aan begon. 

Dit probleem kon worden ondervangen door om te schakelen naar een fi-
nancieringsmodel met kapitaaldekking. Door het opbouwen van individuele 
reserves kon het vergrijzingsrisico op eenvoudige wijze worden opgevangen. 
Dit systeem werd echter – net als in de jaren veertig – afgewezen. Het 
ziektekostenverzekeringsbedrijf werd door het Ministerie van Economische 
Zaken en de Verzekeringskamer in de tang genomen. Economische Zaken 
wilde de premies voor de particuliere ziektekostenverzekering in het kader 
van de inflatiebestrijding zoveel mogelijk beperken. De Verzekeringskamer 
stuurde in het kader van het Europese harmonisatiebeleid aan op de opbouw 
van uitgebreide reserves. Hiervoor moest de premie stijgen. Uiteindelijk trok 
Economische Zaken aan het langste eind. 

De oplossing voor het vergrijzingsvraagstuk kon in de eerste helft van de 
jaren zeventig dus niet uit de premie komen. Bovendien merkte verzekeraars 
nu pas op, wat ze in de jaren vijftig en zestig hadden moeten opofferen om 
aansluiting te vinden bij de verzorgingslogica. Met het uitbannen van de risi-
coselectie – essentieel voor een op kanssolidariteit gebaseerde omslagfinan-
ciering – hadden particuliere ziektekostenverzekeraars hun hand eigenlijk 
overspeeld. Levenslange looptijd, volledige risico-overdracht en algemene 
toegankelijkheid konden binnen de particuliere ziektekostenverzekering al-
leen door strakke onderlinge samenwerking worden gehandhaafd. Daarvoor 
was er een aan kadaverdiscipline grenzende saamhorigheid nodig in de 
bedrijfstak. Het was wachten op de eerste verzekeraar die zich aan deze 
discipline zou onttrekken.

De resultaten van De Wits onderzoek leidde er tevens toe, dat ver-
zekeraars anders naar hun doelgroep en hun verzekeringsproducten 
gingen kijken. In de periode tussen 1945 en 1968 hadden veel particuliere 
ziektekostenverzekeraars hun doelgroep vooral in termen van inkomen 
en gezondheidstoestand gedefinieerd en hun verzekering in termen van 
geclaimde schades. Het criterium ‘ziek of gezond’ was echter onder druk 
van de opkomende verzorgingslogica in de jaren vijftig en zestig steeds 
meer naar de achtergrond gedrongen. Bovendien werd het rechtskarakter 
van de verzekering in de jaren zestig steeds meer benadrukt. Iedereen had 
recht op toegang tot gezondheidszorg. Daaruit volgde vrijwel automatisch 
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dat ook iedereen recht had op een toegankelijke ziektekostenverzekering, 
iemands gezondheidstoestand deed aan dat recht niets af. 

In de jaren zeventig veranderde dit. Iemands gezondheidstoestand 
veranderde misschien niets aan het recht op een verzekering. Het had echter 
wel degelijk invloed op het verloop van de schades. Daar moesten particu-
liere ziektekostenverzekeraars ook rekening mee houden. Dat leidde tot een 
vreemde spagaat tussen schade en recht. Geen enkele verzekeraar twijfelde 
aan het recht van mensen op een toegankelijke ziektekostenverzekering, 
maar tegelijkertijd wilde ze toch het liefste jonge mensen verzekeren die 
weinig schades zouden inbrengen. Vooral noodlijdende maatschappijen 
hadden dringend behoefte aan jonge verzekerden, waarmee de risicosprei-
ding in de portefeuille weer zou kunnen worden genormaliseerd. 

Binnen de bestaande kaders waren er echter niet zoveel mogelijkheden 
om jongeren te werven zonder dat dit direct ten koste zou gaan van het recht 
op een toegankelijke ziektekostenverzekering. Het enige dat verzekeraars 
konden doen om jongeren hun kant op te sturen, was het stimuleren van 
zelfselectie onder verzekerden. Dit kon door middel van het aanbieden van 
polissen met leeftijdsafhankelijke premies of door het introduceren van 
hoge eigen risico’s gekoppeld aan een lagere premie. Het werd het hoge 
eigen risico. Opvallend genoeg schaamden commerciële verzekeraars zich 
voor deze ontwikkeling. De waarden achter de verzorgingslogica, zoals 
toegankelijke zorg en solidariteit, werden door verzekeraars wel degelijk 
onderschreven. In de praktijk stuitten deze idealen echter op harde prak-
tische grenzen. 

De ‘strijd om de jongeren’ pakte voor commerciële ziektekostenverzeke-
raars desastreus uit. Het wankele evenwicht kreeg een beslissend zetje en 
sloeg definitief om. Voor onderlinge ziektekostenverzekeraars als de OHRA 
was de introductie van het hoge eigen risico een signaal om de discipline 
van de KLOZ aan de kant te schuiven. Door hun relatief kleine portefeuille 
konden ze hun premies lager stellen dan de commerciële verzekeraars, 
waardoor ze meer jongeren aan zich wisten te binden. De commerciële 
ziektekostenverzekeraars bleven met lege handen achter. De bovenbouwers 
verzetten zich tegen deze nieuwe ontwikkeling, maar waren niet bij machte 
om het tij te keren. Ook zij hadden geen antwoord op de toenemende druk 
van vergrijzende portefeuilles.

Juist door hun onderlinge bestuursstructuur vonden verzekeraars als de 
OHRA aansluiting bij een doorzettende individualisering en de opkomst 
van het prof ijtbeginsel (de gebruiker betaalt). De verschuiving van de 
politieke macht van progressief-links naar conservatief-liberaal versterkte 
deze ontwikkeling. De overheid gaf steeds meer ruimte aan de markt. Het 



259     

 De on mogelijk heiD va n soliDa r iteit, 1969-1986

 

proces van risicodifferentiatie in de particuliere ziektekostenverzekering 
raakte in een stroomversnelling. De commerciële ziektekostenverzekeraars 
werden, door het steeds nijpender wordende probleem van de vergrijzende 
portefeuilles, gedwongen tot steeds extremere stappen. De rest van de 
markt volgde; ook de bovenbouwers. Uiteindelijk leidde dit, in weerwil van 
wat verzekeraars zelf eigenlijk voorstonden, tot de introductie van volledig 
leeftijdsafhankelijke premies.

In 1983 leek het stelsel van ziektekostenverzekering volledig ontwricht. 
De invoering van leeftijdsafhankelijke premies in de particuliere ziek-
tekostenverzekering had ervoor gezorgd, dat de toch al fragiele vrijwil-
lige ziekenfondsverzekering aan de rand van de afgrond kwam te staan. 
Overheidsingrijpen was onontkoombaar geworden, dat realiseerden ook 
verzekeraars zich. Het was echter zaak om ervoor te zorgen dat dit ingrijpen 
niet zou leiden tot de invoering van een algemene volksverzekering. Dat 
gevaar werd door particuliere verzekeraars in 1983 afgekocht. In de over-
eenkomst Vrijwillig perspectief kwamen ziekenfondsen en verzekeraars 
overeen, dat de komende drie jaar jaarlijks 180 miljoen gulden beschikbaar 
zou worden gesteld voor het f inancieren van de noodlijdende vrijwillige 
ziekenfondsverzekering. Ziekenfondsen en verzekeraars kwamen daarnaast 
overeen om gezamenlijk te werken aan een duurzame oplossing, en wel 
zonder de overheid. Het zou het laatste publiek-private monsterverbond 
van ziekenfondsen en verzekeraars zijn in de twintigste eeuw. 

Voor het ‘no-nonsense’-kabinet Lubbers-I was het echter duidelijk dat de 
overheid moest ingrijpen. Nederland was in een recessie beland. Er moest 
bezuinigd worden. Wederom bleek dat ‘het veld’ niet in staat was aan deze 
eis te kunnen voldoen, ondanks het feit dat zorgverleners, ziekenfondsen 
en verzekeraars op eigen aandringen eind jaren zeventig weer bij de be-
sluitvorming waren betrokken. Het publiek-private verzekeringssysteem 
kraakte in zijn voegen. De kritiek op het zelfregulerend vermogen van het 
bestel groeide. In de media werden kritische kanttekeningen gezet bij de 
verwevenheid van het ziekenfondswezen en de particuliere ziektekosten-
verzekering. 

Het was duidelijk dat het ziektekostenverzekeringsbestel op de schop 
moest. Die taak viel toe aan de voormalig voorzitter van Het Zilveren Kruis, 
Joop van der Reijden. Van der Reijden was in het kabinet-Lubbers I (1982-
1986) staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij vond dat 
de publieke en de private verzekering van elkaar moesten worden geschei-
den. Die mening werd door verzekeraars gedeeld. Dat betekende echter niet 
dat Van der Reijden vond dat particuliere verzekeraars voortaan hun gang 
konden gaan. De opheff ing van de vrijwillige ziekenfondsverzekering en 
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de bejaardenverzekering ging gepaard met een verregaande socialisering 
van de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen. 

Er kwam voorlopig geen volksverzekering, maar via de Kleine Stelselwij-
ziging kregen de belangrijkste beginselen van de verzorgingslogica, zoals 
algemene toegankelijkheid en risicosolidariteit, een stevige wettelijke basis 
in de particuliere ziektekostenverzekering. Bovendien werd via de Wet-
MOOZ een stelseloverschrijdende solidariteitsoverdracht tussen jongeren 
en ouderen gerealiseerd. Het bleef een tussenoplossing. Volgens Lubbers en 
de zijnen was het duidelijk dat het stelsel van ziekenfonds- en particuliere 
verzekering op zijn laatste benen liep. Zij broedden op een drastische, al-
lesomvattende hervorming. Zou er dan toch een volksverzekering komen?
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5 Zoeken naar een nieuw evenwicht,  
1986-2006

In de loop van de jaren zeventig was de spanning tussen het verzorgingside-
aal en de verzekeringspraktijk door vergrijzende portefeuilles, de stijgende 
kosten van gezondheidszorg en een verschuiving in de wensen van verze-
kerden steeds groter geworden. Na een lange periode waarin particuliere 
ziektekostenverzekeraars steeds meer elementen van de verzorgingslogica 
in hun beleid en producten hadden weten te incorporeren, maakte medio 
jaren zeventig de verzekeringslogica een onverwachte rentree. Dit had ver-
strekkende gevolgen. De marktdiscipline die door de KLOZ onder ziekte-
kostenverzekeraars werd afgedwongen, spatte als een zeepbel uiteen. De 
toenemende risicodifferentiatie in de particuliere ziektekostenverzekering 
bracht de vrijwillige ziekenfondsverzekering aan de rand van de afgrond. 
De overheid zag zich uiteindelijk genoodzaakt om via de zogenaamde 
‘Kleine Stelselwijziging’ enkele belangrijke beginselen uit de verzorgingslo-
gica (algemene toegankelijkheid, risico- en leeftijdssolidariteit) wettelijk te 
verankeren in de particuliere ziektekostenverzekering. 

Maar de Kleine Stelselwijziging – de naam suggereerde het al – was vooral 
bedoeld als een tussenstap ter voorbereiding van een veel ingrijpender 
stelselwijziging. De meest extreme consequenties van de oplopende span-
ning tussen verzorging en verzekering waren door de Wet op de Toegang 
tot Ziektekostenverzekeringen ondervangen. De dieperliggende oorzaak 
was echter nog niet weggenomen, namelijk de steeds groter wordende 
discrepantie tussen de zorgkosten van ouderen en jongeren en het feit 
dat de portefeuilles van de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars 
te klein waren om dit verschil goed op te kunnen vangen. Of de volgende 
stap in het stelselwijzigingsproces gebaseerd zou zijn op de verzekerings- of 
verzorgingslogica, was nog niet zeker. 

Beide logica’s leken medio jaren tachtig in hun meest pure vorm bijna 
niemand meer te kunnen bekoren. Sterker nog, ziekenfondsen lonkten 
openlijk naar de markt, terwijl particuliere ziektekostenverzekeraars – 
al dan niet gedwongen – steeds vaker steun zochten bij de overheid. De 
kloof tussen verzekering en verzorging leek hierdoor eerder kleiner dan 
groter te worden. Er hing dan ook iets nieuws in de lucht. Langzaam maar 
zeker ontstond het idee, dat algemene toegankelijkheid, risicosolidariteit, 
concurrentie en vrij ondernemerschap elkaar niet hoefden uit te sluiten. 
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De versmelting van de werelden van verzekering en verzorging ging echter 
verre van soepel. Deze ontwikkeling staat in dit hoofdstuk centraal. 

Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. De eerste paragraaf handelt over 
de belangrijkste structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg. 
Het tweede gedeelte staat in het teken van het achterhoedegevecht dat 
particuliere ziektekostenverzekeraars na de Kleine Stelselwijziging voer-
den. Verzekeraars raakten aan het einde van de jaren tachtig steeds verder 
verstrikt in hun eigen verzekeringslogica. Hierdoor duurde het lang voordat 
ze doorhadden dat ze een strijd voerden die ze niet konden winnen. Het 
afsluitende deel van dit hoofdstuk handelt over de moeizame genese van 
een nieuwe logica voor de f inanciering van zorg en de gevolgen die dit had 
voor particuliere verzekeraars. 

5.1  Structurele ontwikkelingen in de verzekering van zorg, 
1986-2006

Mede als gevolg van de Kleine Stelselwijziging, nam het aandeel van men-
sen met een particuliere ziektekostenverzekering tussen 1985 en 1990 toe 
van 26,6 naar 31,5 procent van de Nederlandse bevolking (Tabel 5.1). Na 1992 
liep het aantal particulier verzekerden weer geleidelijk terug. Deze daling 
werd veroorzaakt door een combinatie van actief overheidsbeleid – waar-
over later meer – en de natuurlijke krimp van de groep voormalig vrijwillig 
verzekerden. In 2001 besloot het kabinet-Kok II (1998-2002) de stijging van 
de inkomensgrens voor de ziekenfondsverzekering te matigen, waardoor 
het aantal particulier verzekerden weer toenam.1 Naar schatting van het 
CBS schommelde het aantal onverzekerden tussen 1985 en 2005 rond de 
anderhalf procent van de bevolking.2

In vergelijking met Duitsland kende de ontwikkeling van het Ne-
derlandse particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf hoge pieken en 
diepe dalen. Het aandeel van de Duitse bevolking met een particuliere 
ziektekostenverzekering bleef tussen 1985 en 1995 met 8,5 procent opvallend 
stabiel. Dit geeft een vertekend beeld, want achter deze ogenschijnlijke 
bestendigheid gaat ook de Duitse eenwording (1990) schuil. Na 1995 be-
gon ook voor het Duitse particuliere ziektekostenverzekeringbedrijf een 
periode van gestage groei. In 2005 was ongeveer 10 procent van de Duitse 
bevolking particulier verzekerd.3 In de Verenigde Staten voltrok zich een 

1 Vektis, Financiering van de zorg in 2001 (Zeist 2001) 12-15.

2 CBS-gegevens, zie: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7407&D1=a&D2=a&VW=T [ge-

raadpleegd op 17 februari 2012].

3 Verband der privaten Krankenversicherung, Die private Krankenversicherung. Zahlenbericht 2000/2001 (Keulen 

2001) 12; Idem, Zahlenbericht der privaten Krankenversicherung 2005/2006 (Keulen 2006) 16.
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tegengestelde ontwikkeling. Daar nam tussen 1985 en 1995 het belang van de 
particuliere ziektekostenverzekering gestaag af. Het aantal mensen met een 
private ziektekostenverzekering daalde van 74,7 procent van de bevolking, 
naar ongeveer 68 procent in 2005. In datzelfde jaar was ongeveer 16 procent 
van de Amerikaanse bevolking verzekerd bij een publieke regeling, zoals 
Medicare of Medicaid. Ongeveer 16 procent van de bevolking moest het 
zonder ziektekostenverzekering stellen.4

Gelijk met de groei van het aantal verzekerden nam in Nederland ook het 
aandeel van de particuliere ziektekostenverzekering in de financiering van 
zorg toe. In 1990 stonden particuliere verzekeraars garant voor bijna dertien 
procent van alle uitgaven aan zorg. De dip van 1995, het jaar waarin dit aandeel 
voor het eerst sinds de jaren zestig tot onder de tien procent daalde, werd 
veroorzaakt door het feit dat delen van het gebruikelijke vergoedingenpakket 
ter voorbereiding van de nieuwe basisverzekering waren overgeheveld naar 
de AWBZ. Deze overheveling verklaart ook de terugval van het belang van 
de particuliere ziektekostenverzekering in de totale premieomzet van het 
schadeverzekeringsbedrijf (Tabel 5.4). Deze inzinking werd versterkt door 
de invoering van de ‘meerbetalersregeling’ in 1991. Hiermee werd een door 
de overheid bepaalde maximumpremie voor particuliere ziektekostenverze-
keringen geïntroduceerd, waarover later in dit hoofdstuk meer.5 

De gevolgen die de invoering van de ‘meerbetalersregeling’ had, zijn 
in Figuur 5.1 duidelijk terug te zien. Na 1992 werd de particuliere ziekte-
kostenverzekering voor verzekeraars steeds verliesgevender. Zo maakten 
particuliere ziektekostenverzekeraars in 1998 per verzekerde een verlies 
van gemiddeld 105 gulden. Dit verlies kon weliswaar door de meeste 
ziektekostenverzekeraars worden gecompenseerd met de opbrengsten uit 
beleggingen (die zijn in de f iguur niet meegenomen), maar het zegt veel 
over de winstgevendheid van de particuliere ziektekostenverzekering als 
commercieel product. Die was nihil. Voor een groot deel van de nog overge-
bleven commerciële ziektekostenverzekeraars was dit, in combinatie met de 
ingezette trend van schaalvergroting en de toegenomen regelgeving, genoeg 
reden om zich in de loop van de jaren negentig uit de markt terug te trekken.

Ogenschijnlijk was het nog nooit zo goed gegaan met de particuliere ziek-
tekostenverzekering als aan het begin van de jaren negentig. Achter deze 
ontwikkeling ging, paradoxaal genoeg, ook het doorzettende verval van de 
commerciële ziektekostenverzekering schuil. Commerciële verzekeraars 

4 Gegevens US Census Bureau, via: http://www.census.gov/hhes/www/hlthins/data/historical/orghihistt2.html 

[geraadpleegd, 24 juli 2012]; Vgl.: Hacker, The divided welfare state, 256-266.

5 G.H. Okma, Studies on Dutch health politics, policies and law (Proefschrift Universiteit Utrecht 1997) 116-117.
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wisten, anders dan bovenbouwers en onderlinges, nauwelijks te profiteren 
van de Kleine Stelselwijziging. Het marktaandeel van commerciële maat-
schappijen daalde tussen 1985 en 1986 met ruim drie procentpunten (Tabel 
5.2). Het marktaandeel van de bovenbouwers steeg daarentegen in dezelfde 
periode met ruim vijf procentpunten. De ‘ontschotting’ van het bestel in 
1992 was voor veel commerciële verzekeraars min of meer de genadeslag. 
De toenmalige staatssecretaris Hans Simons stond in dat jaar OHRA toe 
een eigen ziekenfonds op te richten. Ook deze kwestie komt later in het 
hoofdstuk nog uitgebreider aan bod, maar het gevolg was dat voortaan 
zowel de ziekenfonds- als de particuliere ziektekostenverzekering door 
één verzekeringsinstelling mochten worden uitgevoerd. 

Hierop volgde een chaotische fusiegolf, waarbij de bovenbouwers als 
grote overwinnaars uit de strijd kwamen: zij kregen vijftig procent van 
de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt in handen (Tabel 5.2). Het 
onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeraars vervaagde na 
1995 aanzienlijk, mede doordat ziekenfondsen als ANOZ, PWZ en Anova 
zelf – zonder tussenkomst van een bovenbouwer – de particuliere ziektekos-
tenverzekeringen ter hand namen. Door de ontschotting kreeg ook de con-
cernvorming in de verzekeringswereld een krachtige impuls. Dit proces is 
terug te zien in de ontwikkeling van de verzekeringsportefeuilles (Tabel 5.3). 
In 1986 was de bovenbouwer ZilverenKruis-VGCN, met meer dan 750.000 
verzekerden, verreweg de grootste particuliere ziektekostenverzekeraar van 
Nederland. Verzekeraars als de onderlinge OHRA en de bovenbouwers VGZ 
en VZS volgden, met verzekerdenaantallen tussen de 200.000 en 400.000 
verzekerden, op respectabele afstand. Het merendeel van de particuliere 
ziektekostenverzekeraars had in 1986 echter een portefeuille die (veel) 
minder dan 100.000 verzekerden omvatte.

Tussen 1986 en 2005 nam het aantal kleine ziektekostenverzekerings-
maatschappijen in hoog tempo af (Tabel 5.3). Onder de maatschappijen die 
de markt verlieten, bevonden zich veel commerciële verzekeringsmaat-
schappijen. In 1985 waren er nog zo’n vijftig commerciële ziektekosten-
verzekeringsmaatschappijen actief. In 1995 was dit aantal gedaald naar 
drieëntwintig. Na de stelselwijziging van 2006 waren er van de oude groep 
commerciële ziektekostenverzekeraars nog twee over: Delta Lloyd – eigen-
lijk een ‘herintreder’, want ze had zich medio jaren negentig al een keer 
uit de markt teruggetrokken – en de Amersfoortse; een onderdeel van het 
Fortis ASR-concern. Het aantal onderlinge ziektekostenverzekeraars liep 
op ongeveer gelijke wijze terug: van twintig in 1985 naar elf in 1995. In 2006 
waren van de groep onderlinge ziektekostenverzekeraars enkel Interpolis, 
FBTO, Avéro, PNO en OHRA overgebleven. De eerste drie maakten echter 
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deel uit van het veel grotere Achmea-concern, terwijl OHRA zich had 
aangesloten bij Delta Lloyd. 

Tabel 5.1: Verdeling van de bevolking over verschillende 
ziektekostenverzekeringsarrangementen, 1985-2005*

  1985 1990 1995 2000 2005

 Aantal %  Aantal % Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Ziekenfonds-
verz.** 

9.656.000 66,7 9.190.000 61,5 9.706.000 62,8 10.311.000 64,8 10.133.000 62,1

Particuliere 
zkv.

3.856.000 26,6 4.713.000 31,5 4.685.000 30,3 4.491.000 28,2 4.947.000 30,3

IZA/IZR/
DGVP

837.000 5,8 844.000 5,6 859.000 5,6 782.000 4,9 888.000 5,4

                     

Restsaldo*** 136.000 0,9 205.000 1,4 204.000 1,3 335.000 2,1 344.000 2,1

                     

Totale bevol-
king

14.485.000 100 14.952.000 100 15.454.000 100 15.919.000 100 16.312.000 100

* KISG, Jaarboeken, 1988-1992; Vektis, Jaarboeken, 1993-2007.

** In 1985 inclusief verzekerden van de vrijwillige ziekenfondsverzekering en de bejaardenver-
zekering. 

 

*** Grensarbeiders, onverzekerden en personen wiens zorg van rijkswege wordt betaald (militairen, 
asielzoekers, gedetineerden, kinderbescherming) 

Tabel 5.2: Verdeling van marktaandelen binnen de particuliere ziektekostenverzekering in 
Nederland in percentages van het totale premievolume, 1985-1995*

  1985 1986 1990 1995

Commerciële ziektekostenverzekering 29 25 28 25

Onderlinge ziektekostenverzekering 18 19 20 21

Ziekenhuisverplegingsverenigingen 15 13 13 4

Bovenbouwverzekering 38 43 39 50

Totaal 100 100 100 100

* Tabel overgenomen uit: Schut en Van der Velden, ‘Zeker van Zorg II’, 882.

De ziekenhuisverplegingsverenigingen verging het niet veel beter. Van de 
negen verenigingen uit 1985 waren er in 1995 nog vier over: ONVZ, DEL 
Ouderkerk, Het Anker uit Groningen en DVZ uit Katwijk. DEL en DVZ gingen 
in de jaren negentig op in grotere concerns (OHRA en Achmea). Het Anker 
zou na 1999 verder gaan als Anderzorg. Van de negen bovenbouwers uit 
1985 waren er in 1995 vier overgebleven: Zilveren Kruis, VZS, VGZ en Oost-
Nederland. In 2006 bestonden enkel Zilveren Kruis (als onderdeel van de 
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Achmea-groep) en VGZ nog als aparte maatschappijen. VZS was opgegaan in 
CZ en Oost-Nederland was kort daarvoor samen met onder andere Anderzorg 
gefuseerd tot het concern Menzis.6

Tabel 5.3: Verdeling van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars naar 
omvang in termen van aantallen verzekerden, 1986-2006*

1986 1995 2000 2005

Portefeuillegrootte 
(in verzekerden)

ZF. Part. ZF. Part. ZF. Part. ZF. Part.

 > 1.000.000 - - - - - - 3 -

500.000 - 1.000.000 - 1 7 3 9 2 5 4

400.000 - 500.000 4 - 4 - 2 1 - -

300.000 - 400.000 8 1 5 2 3 3 4 2

200.000 - 300.000 5 3 2 1 2 2 2 3

100.000 - 200.000 15 13 2 12 2 12 1 9

< 100.000 16 57 7 32 9 30 7 17

(< 50.000)** - - - - (7) (25) (4) (14)

Totaal 48 75 27 50 27 50 22 35

ZF. = Ziekenfondsen; Part. = Particuliere verzekeraars

* Vektis, Jaarboeken, 1993-2006.

** De categorie (< 50.000) is een nadere specificatie van de categorie < 100.000. 

6 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006; Vektis, Zorgmonitor 2007. Finan-

ciering van zorg in 2006 (Zeist 2007) 21.

Bron: KISG, Jaarboeken, 1988-1992; Vektis, Jaarboeken, 1993-2007

Figuur 5.1: Ontwikkeling van het technisch resultaat exclusief opbrengsten uit beleggingen 
van de particuliere ziektekostenverzekering per verzekerde (in guldens), 1987-2005
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Tabel 5.4: Kerncijfers betreffende de particuliere ziektekostenverzekering, 
schadeverzekering en totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland, 1985-2005*

  netto 
premieinko-

men part. 
zkv. (in milj. 
guldens)**

netto 
premie-

inkomen 
schadeverz. 

(in milj. 
guldens)

aandeel 
part. zkv. in 

schadeverz. 
(in %)

uitgaven 
aan ge-

zondheids-
zorg (in milj. 

guldens)

aandeel 
part. zkv. 

in uitgaven 
gezondheids-

zorg (in %)

aandeel 
uitgaven 
gezond-

heidszorg in 
BNP (in %)***

1985 4.433 10.961 40,3 34.365 12,9 8

1990 5.516 15.968 34,5 43.006 12,8 8,3

1995 5.491 23.538 23,3 56.322 9,7 8,8

2000 7.830 33.027 23,7 74.093 10,6 8,1

2005 12.845 46.236 27,8 114.322 11,2 10,1

* Gebaseerd op: Schut en Van der Velden, ‘Zeker van Zorg II’, 880; KISG, Jaarboeken, 1988-1992; Vektis, 
Jaarboeken, 1993-2007; CBS-gegevens.

** Premieinkomen exclusief wettelijke heffingen (WTZ, MOOZ, Goodwill).

*** De door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerde definitie van gezondheidszorg werd 
in 2006 aangepast. Dit leidde tot een toename (met terugwerkende kracht) van het aandeel zorg in 
het BNP van ruim twee procentpunten. Deze correctie is omwille van de vergelijkbaarheid van de 
cijfers in deze tabel niet doorgevoerd.

5.2  Het achterhoedegevecht van particuliere verzekeraars, 
1986-1990

De Kleine Stelselwijziging: naar een nieuw evenwicht tussen verzekering en 
verzorging 
In 1986 was er nog niemand die deze teloorgang van het traditionele par-
ticuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf kon voorzien. Ziektekostenverze-
keraars stonden weliswaar aan de vooravond van een ingrijpende stelsel-
wijziging, maar hun uitgangspositie was niet ongunstig. De regelgeving zou 
worden uitgebreid. Daartegenover stond de mogelijkheid tot expansie en 
consolidatie. Hiervoor moesten verzekeraars zich wel van hun beste kant 
laten zien.

Nadat ook de Eerste Kamer haar goedkeuring had gegeven aan de 
invoering van het drieluik van Van der Reijden (WTZ, MOOZ en ILPZ) wa-
ren er nog zes maanden over om de overhevelingsoperatie in goede banen 
te leiden. De wetgeving zou op 1 oktober 1986 in werking treden. Voor het 
merendeel van de over te hevelen groep – ruim anderhalf miljoen mensen 
– kon dit betrekkelijk eenvoudig worden geregeld. Zij verhuisden van het 
ene naar het andere ziekenfondsarrangement, waardoor de overplaatsing 
niet meer was dan een (omvangrijke) administratieve handeling. Dit lag 
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anders voor de 800.000 mensen die van de vrijwillige ziekenfondsverze-
kering moesten overstappen naar de particuliere verzekeringsmarkt. De 
Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen dwong particuliere 
ziektekostenverzekeraars voor deze groep het verzorgingskarakter van 
de ziektekostenverzekering te bewaren. De wet eiste meer dan dat. Ook 
in de toekomst moesten de ‘kneusjes’ en de ‘brandende huizen’ zeker 
kunnen zijn van een betaalbare particuliere ziektekostenverzekering 
met een goede dekking. Toegang tot een ziektekostenverzekering was 
in de ogen van de wetgever niet een van coulance afhangende gunst, 
maar een recht. 

Toch bleef de wet betrekkelijk vaag over het belangrijkste instrument 
voor het herstel van de solidariteit: de Standaardpolis (SP).7 De praktische 
invulling van de polis werd door de overheid grotendeels overgelaten aan 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. Dit was voor verzekeraars 
zowel een kans als een bedreiging. Falen was in ieder geval geen optie. Er 
moest links- of rechtsom iets komen dat recht deed aan de sociale doelstel-
lingen van de wet. ‘Het moet niet alleen gaan over de vraag waar de 800.000 
vrijwillig verzekerden terechtkomen, maar voor alles over de vraag hoe 
deze operatie zonder publiek gedonder kan worden vormgegeven’, aldus 
KLOZ-directeur Scheerens.8

Ondanks de onderlinge spanningen, trad het KLOZ eensgezind op. 
Voor de overgehevelde groep voormalig vrijwillige verzekerden werd een 
Standaardpolis in het leven geroepen die, wat betreft verstrekkingen en 
premie (135 gulden per maand), vrijwel identiek was aan de opgeheven 
vrijwillige ziekenfondsverzekering.9 Deze aanpak was niet alleen gunstig 
voor de verzekerden, maar ook voor de verzekeraars zelf. De Standaardpolis 
vormde een gesloten collectiviteit. Door deze ‘sterfhuisconstructie’ zou 
de hoge schadelast van de Standaardpolis door natuurlijk verloop vanzelf 
minder worden. De hogere schade van de bejaarde Standaardpolishouders 
werd via een solidariteitsheff ing omgeslagen over de rest van de particulier 
verzekerde populatie.

Om de particuliere ziektekostenverzekering ook toegankelijk te maken 
voor nieuwe toetreders (loongrensoverschrijders, studenten) met een slecht 
risicoprofiel, werd een andere polis in het leven geroepen: de Standaard-
pakketpolis (SPP). Hoewel de overheid off icieel het recht had zich met de 
pakketsamenstelling en premiehoogte van de Standaardpakketpolis te 

7 Lugtenberg, Nieuwe wetgeving ziektekostenverzekeringen, 198-204.

8 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 februari 1986.

9 Lugtenberg, Nieuwe wetgeving ziektekostenverzekeringen, 204-215.
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bemoeien, liet ze dit aanvankelijk geheel over aan het ziektekostenverze-
keringsbedrijf.10 Verzekeraars spraken met elkaar af om voor de Standaard-
pakketpolis zowel uniforme voorwaarden als een uniforme premie (175 
gulden per maand) te hanteren. Er zouden geen leeftijdstoeslagen gelden en 
het eigen risico moest zo beperkt mogelijk blijven. De vastgestelde premie 
was bij lange na niet kostendekkend, maar de eventuele meerschade zou 
via een later in te richten aparte poolingregeling evenredig over de markt 
worden verdeeld. 

De Standaardpakketpolis was op het moment van introductie, mede 
door de grote tijdsdruk, geen goed doordacht product. Er speelde echter 
meer mee dan tijdsdruk. Het was voor het ziektekostenverzekeringsbedrijf 
ook een uitgelezen kans de overheid ervan te overtuigen dat verzekeraars 
zich, waar het risicoselectie en premiedifferentiatie betrof, wel degelijk in 
de hand konden houden. Hiervoor moest wel iedere vorm van marktwerking 
zoveel mogelijk worden uitgebannen, aldus KLOZ directeur Rob Scheerens, 
die hiermee teruggreep op een veel langere traditie van concurrentiemati-
ging in het ziektekostenverzekeringsbedrijf. Hij benadrukte dan ook met 
klem dat ‘het grootste gevaar (…) is dat de Standaardpakketpolis object van 
concurrentie wordt’.11 

Iedere poging om de Standaardpakketpolis een ‘eigen’ tintje te geven, 
bijvoorbeeld via een pakketuitbreiding, een eigen risico of een premiekor-
ting, werd door het KLOZ in de kiem gesmoord.12 Het ziektekostenverze-
keringsbedrijf was bang dat het doorbreken van de uniformiteit van de 
Standaardpakketpolis direct zou leiden tot overheidsingrijpen. Deze angst 
was niet geheel denkbeeldig, want de PvdA, D’66 en het CDA, maar ook de 
vakcentrales CNV en FNV, waren in 1986 nog in meerderheid voorstander 
van de invoering van een algemene volksverzekering.13 Lang niet iedere 
verzekeraar was echter gelukkig met het eindproduct. Voormalig KLOZ-
voorzitter W.C. Gorissen waarschuwde zijn collega’s in het voorjaar van 
1986 dat ze met de Standaardpakketpolis een ‘paard van Troje’ hadden 
binnengehaald. De polis kon door de overheid – mocht het kabinet daar 
reden toe zien – zonder veel omhaal worden gebruikt om het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf te socialiseren.14

10 De Bruine en Schut, ‘Overheidsbeleid en ziektekostenverzekering’, 140.

11 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 1 september 1986.

12 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 oktober 1983.

13 VvV, NVOZ, s19/Z.2203, Conceptrapport Werkgroep Lange Termijn, december 1986; NVOZ, s19/Z.2206, Kort 

verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 24 september 1987.

14 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 maart 1986.
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De overheveling: particuliere ziektekostenverzekeraars in de tang 
De eensgezindheid waarmee het KLOZ bij de invoering van de WTZ naar 
buiten trad, was grotendeels uiterlijk vertoon. De relatie tussen de com-
merciëlen, de bovenbouwers en de onderlinges was nog steeds gespannen. 
De verhoudingen kwamen bovendien verder onder druk te staan doordat 
de bovenbouwers het alleenrecht claimden op de verzekering van de voor-
malig vrijwillig verzekerden. Het belangrijkste argument voor deze claim 
was het behoud van werkgelegenheid bij de aangesloten ziekenfondsen. 
Dat leidde tot gefronste wenkbrauwen bij andere verzekeraars in het KLOZ. 
Het had er alle schijn van dat ziekenfondsen via de bovenbouw probeerden 
terug te halen wat ze bij de opheffing van de vrijwillige ziekenfondsverze-
kering hadden moeten afstaan. Hier was echter, door de innige band tussen 
ziekenfonds en bovenbouw, in de praktijk weinig tegen te doen. Met veel 
tegenzin werd overeengekomen dat niet-bovenbouwers de werving onder 
de vrijwillig verzekerden tot een minimum zouden beperken.15

Ziekenfondsen leken weinig vertrouwen te hebben in deze afspraak. 
De meesten van hen vielen bij de overhevelingsoperatie dan ook terug 
op de methode van de negatieve optie: ‘wie zwijgt, stemt toe’. Alle vrij-
willig verzekerden die niet binnen een vastgestelde termijn te kennen 
hadden gegeven zich elders te hebben verzekerd, werden automatisch 
overgeschreven naar de aangesloten bovenbouwer. Dit ging volgens de 
Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers (NVA) lijnrecht in tegen 
de heersende mores binnen het assurantie-intermediair; een bedrijfstak 
waar ziekenfondsen volgens de NVA sowieso niets te zoeken hadden.16 
Ook de Consumentenbond was niet gecharmeerd van deze gang van zaken: 
‘een aantal ziekenfondsen drijft op een schandelijke wijze koehandel met 
vrijwillig verzekerden (…) onder het mom van belangenbehartiging’.17 

De commerciële en onderlinge verzekeraars stoorden zich vooral aan 
de marketingslogan van de VNZ: de bovenbouw was ‘het enige sociale 
alternatief’ binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf. Dat 
was volgens de commerciële verzekeraars en de onderlinges niet alleen een 
belegen stelling, het strookte ook niet met de realiteit. Het zogenaamde 
sociaalvoelende karakter van de bovenbouw had niet verhinderd dat bo-
venbouwers een voortrekkersrol hadden gespeeld bij het leegeten van de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering. Bovendien gaf zelfs de meest fervente 
criticaster van de commerciële ziektekostenverzekering, de Partij van de 

15 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 februari 1986; Ibidem, Notu-

len bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 maart 1986.

16 VvV, NVOZ, s19/Z.2200, Brief NVA aan Tweede Kamerlid G.B. Nijhuis, d.d. 9 januari 1986.

17 VvV, NVOZ, s19/Z.2200, Persbericht Consumentenbond, d.d. 21 januari 1986.
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Arbeid, in haar nota’s toe dat het met het winstbejag van verzekeraars in 
deze branche wel meeviel.18 

De verkettering van het winstoogmerk van commerciële verzekeraars 
door de ziekenfondsorganisatie VNZ, stond ook haaks op de omslag die in 
het ziekenfondswezen zelf was ingezet. Winst was voor sommige zieken-
fondsen niet langer abject. In aanloop naar de overhevelingsoperatie hadden 
enkele ziekenfondsen immers het adressenbestand van hun vrijwillige 
ziekenfondsverzekeringsportefeuille voor veel geld te koop aangeboden 
aan particuliere ziektekostenverzekeraars.19 De VNZ deed dit af als inci-
denten, maar het was desalniettemin veelzeggend. De moraal was aan het 
verschuiven.

Er werd traditiegetrouw, in weerwil van de gemaakte afspraken, door 
onderlinge en commerciële verzekeraars wel degelijk actief geworven onder 
vrijwillige verzekerden. Toch kwam ruim 90 procent van deze groep bij 
een bovenbouwer terecht. Het merendeel werd ondergebracht bij Zilveren 
Kruis. Dat was weinig verrassend, want na de fusie met VGCN in 1985, was 
deze verzekeraar als bovenbouwer verbonden aan ruim de helft van alle 
Nederlandse ziekenfondsen. Zilveren Kruis kreeg een instroom van ruim 
210.000 zielen te verwerken; meer dan een kwart van het totale aantal over 
te hevelen verzekerden.20 

Tot zover verliep de overheveling vrijwel volgens afspraak. Wat niet 
was afgesproken, was het feit dat er met de overgehevelde verzekerden 
ook een deel van de reserves van het vrijwillige ziekenfonds meekwam.21 
Volgens de directeur van Zilveren Kruis, Paul Overmars, waren deze 
middelen hard nodig om de negatieve effecten van de overheveling op te 
vangen. Ruim de helft van deze nieuwe groep was immers verzekerd op 
een niet-kostendekkende Standaardpolis. Daar hadden de commerciële 
en onderlinge verzekeraars nog wel begrip voor. Het feit dat er überhaupt 
nog reserves bestonden bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering (ruim 400 
miljoen gulden), kwam voor veel verzekeraar als een verrassing. Was de 
jaarlijkse overdracht van 180 miljoen wel zo noodzakelijk geweest, als hen in 
1983 door het KLOZ en de VNZ was voorgehouden? Was het dan niet eerder 
het KLOZ dat zich door de VNZ had laten beetnemen, dan andersom – zoals 
Ina Müller-Van Ast en Herman Bode destijds nog zo stellig hadden beweerd? 

18 Bijlagen Tweede Kamer (1986-1987), 19931-2, 37-38.

19 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 7 april 1986.

20 Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 364-367

21 VvV, NVOZ, s19/Z.2200, Brief NVA aan bestuur NVOZ, d.d. 20 februari 1986.
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Bovendien werd het geld dat door verzekeraars was overgemaakt aan het 
ziekenfonds nu gebruikt als een soort startsubsidie voor de bovenbouw.22

De toch al gespannen relatie tussen het particuliere ziektekostenverze-
keringsbedrijf en de ziekenfondsen kreeg een nieuwe knauw te verwerken. 
Binnen het KLOZ werd de roep om de bovenbouwers en bloc te royeren 
steeds sterker. De alliantie tussen de ziekenfondsen en de bovenbouwers 
gaf de andere ziektekostenverzekeraars van het KLOZ het gevoel dat ze een 
spion in hun midden hadden. Het leek er nu sterk op dat ziekenfondsen en 
bovenbouwers druk doende waren om de markt voor particuliere ziekte-
kostenverzekeringen onderling te verdelen. Toch won het pragmatisme het 
uiteindelijk van de principes. Met de dreiging van een ‘grote stelselwijziging’ 
in het verschiet, was het opblazen van het KLOZ-overleg wel het laatste wat 
het particuliere ziektekostenverzekeringbedrijf kon gebruiken. De kwestie 
werd overgelaten aan de wijsheid van de Ziekenfondsraad en het ministerie 
van WVC. Zij moesten maar uitmaken wat er met het overgebleven geld 
moest gebeuren.23

Het KLOZ werd voor een roemloze ondergang behoed, maar was wel 
vleugellam geworden. Het vertrouwen was weg. Er was geen gedeelde visie 
op de verzekering van zorg, noch een wil om er samen uit te komen. Dat 
zou zich later nog wreken. 

‘Between the devil and the deep blue sea’: de ontspoorde verzekeringslogica
Het KLOZ strompelde voort. Noch de commerciële verzekeraars, noch 
de onderlinges verkeerden in een positie om bovenbouwers de maat te 
nemen. Het waren zeker niet alleen de bovenbouwers die de onderlinge 
verhoudingen in het ziektekostenverzekeringsbedrijf op scherp zetten. On-
danks herhaaldelijke toezeggingen aan het kabinet, was het commerciële 
verzekeraars en onderlinges niet gelukt om de leeftijds- en risicosolidariteit 
in de particuliere ziektekostenverzekering te herstellen. De brancheorgani-
saties hadden hun eigen leden niet meer onder controle.

Lang niet iedere verzekeraar vond de toenemende risicodifferentiatie 
namelijk een probleem. Zo reageerde P. Mulder, de directeur van de onder-
linge Enzico, vrij laconiek op de felle kritiek op zijn No-Claimpolis die vooral 
van de kant van de commerciële NVOZ kwam. ‘Ik ben in de eerste plaats 
ingehuurd voor het verantwoord runnen van mijn eigen maatschappij. 
Onze verzekerden moeten bij ons op een solide basis verzekerd zijn tegen 

22 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 oktober 1986.

23 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 november 1986; VvV, NVOZ, 

s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 september 1986. Het geld werd tenslotte ondergebracht bij 

Stichting Centraal Fonds RVVZ, het latere Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
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een redelijke premie. Ik moet zorgen voor een goed draagvlak (…). Wij 
hebben de plicht onze marktpositie te handhaven en onze portefeuille tegen 
leegloop te beschermen. Uiteindelijk gaat het er om dat onze polissen en 
tarieven vanuit de konsument worden ontwikkeld’, stelde Mulder.24 Zijn 
argumentatie vertoonde opvallende gelijkenissen met de apologie die Theo 
Kok, directeur van de OHRA, ruim tien jaar eerder nog had uitgesproken.

Mulder was geen eenling. Het hierboven aangehaalde citaat is illustratief 
voor de morele spagaat waarin veel particuliere ziektekostenverzekeraars 
zich medio jaren tachtig bevonden. Vanuit de verzekeringslogica bezien, 
was het beleid van Enzico zeer prijzenswaardig. Een ziektekostenverzeke-
raar had tegenover zijn verzekerden de plicht om voor een zo uitgebreid 
mogelijke verzekering te zorgen, met een zo groot mogelijk draagvlak en 
een zo laag mogelijke premie. Dit beleid strookte echter niet met publieke 
belangen als algemene toegankelijkheid en risicosolidariteit. Aan deze 
belangen had de branche zich, door haar toezeggingen aan het kabinet, 
wel gecommitteerd.

De keuze tussen private en publieke belangen viel onder particuliere 
ziektekostenverzekeraars steeds vaker uit in het voordeel van het eigen-
belang. Dat was voor de NVOZ – een organisatie die zichzelf graag zag als 
de hoeder van het algemeen belang – een ruw ontwaken. Gerenommeerde 
maatschappijen als Delta Lloyd, AMEV, Aegon en Nationale-Nederlanden, 
op de voet gevolgd door De Goudse en Interpolis, lanceerden in het najaar 
van 1986 vrij onverwacht een verzekeringsproduct waarbij de leeftijds- en 
risicosolidariteit volledig was verdwenen: de Budgetjong-polis. De polis was 
volledig gericht op het werven van jongeren.25 

De Budgetjong-polis zorgde voor een opflakkering van heftige emoties 
binnen de NVOZ. Vier bestuursleden traden uit protest direct af. Het werd 
de bovengenoemde maatschappijen bijzonder kwalijk genomen, dat juist 
zij – de voorhoede van ‘Verzekerend Nederland’ – de afspraken over het 
herstel van leeftijds- en risicosolidariteit aan hun laars lapten, terwijl ze 
nota bene als KLOZ-vertegenwoordigers deze afspraken zelf met het kabinet 
hadden gemaakt.26 Het was onbegrijpelijk. ‘We zijn als NVOZ-bestuur nu 
al zes jaar bezig gezamenlijk een standpunt te ontwikkelen met betrekking 
tot het vraagstuk van de premiesolidariteit tussen jongeren en ouderen’, 
aldus het zwaar aangeslagen bestuurslid P.J. Scheltema.27 Nu was de hele 

24 VvV, NVOZ, s19/Z.2089, Fax Zwolsche Algemeene aan bestuur NVOZ, d.d. 19 augustus 1985.

25 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Telex P. Scheltema aan bestuur NVOZ, d.d. 16 september 1986.

26 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 17 september 1986; Ibidem, Brief J.F. Hoender-

vangers aan bestuur NVOZ, d.d. 15 september 1986; Ibidem, Brief Swart aan Bouwmeester, d.d. 15 september 1986.

27 VvV, s19/Z.2202, Telex P. Scheltema aan bestuur NVOZ, d.d. 16 september 1986.
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zaak weer terug bij af. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar 
Scheltema zal het zich ongetwijfeld hebben afgevraagd: waar waren Delta 
Lloyd, Nationale-Nederlanden en de anderen in ‘s hemelsnaam mee bezig?

De beklaagden gingen door het stof. Ze stelden tegelijkertijd dat ze niet 
veel anders hadden gekund. ‘Het was geen boze opzet’, stelde bestuurslid 
Simon Ooms, ‘maar de productie van Delta Lloyd holde achteruit. Op lange 
termijn biedt de Budgetjong-polis geen goed rendement. Op korte termijn 
was het kiezen tussen ‘the devil and the deep blue sea’’.28 Jaap van Rijn, als 
directeur van Nationale-Nederlanden de primus inter pares van het Neder-
landse commerciële verzekeringsbedrijf, sprak zelfs van een ‘vreugdeloze 
introductie’. De effecten van de polis gaven de maatschappij even lucht. 
Op de lange termijn zouden de resultaten echter ongunstig zijn. Over een 
jaar of twintig waren ook deze nieuwe verzekerden oud geworden, en dan 
begon de hele kwestie weer van voor af aan.29

Zoals te verwachten viel, veroordeelden de bovenbouwers de Budgetjong-
polis. Ze werden hierin gesteund door een deel van de NVOZ-vertegenwoor-
diging: een unicum in het lange bestaan van de koepelorganisatie.30 Ook 
onder de politieke partijen die de particuliere ziektekostenverzekering van 
oudsher gunstig gezind waren, zoals het CDA en de VVD, was er weinig 
begrip voor de jongste zet van het ziektekostenverzekeringsbedrijf. Van 
Rijn, die goede contacten onderhield met de CDA-fractie en het kabinet, 
kon melden dat ‘veel Kamerleden nu absoluut niet meer begrijpen waar 
particuliere ziektekostenverzekeraars mee bezig zijn’.31 En als Van Rijn 
het niet meer uit kon leggen, wie dan eigenlijk wel? 

Niet alleen het moment waarop de Budgetjong-polis was gelanceerd, 
was ongelukkig. Eigenlijk rammelde de Budgetjong-polis ook actuarieel 
aan alle kanten. De polis leek volledig gebaseerd te zijn op het verevenings-
systeem van de Wet-ILPZ. Een opmerkelijke keuze, want de wet-Interne 
Lastenverevening Particuliere Ziektekostenverzekering was nog lang niet 
van kracht. Over de precieze inrichting van de vereveningsconstructie 
bestond binnen het KLOZ geen consensus. Bij deze kwestie lagen voor 
de verandering niet de bovenbouwers of de commerciëlen dwars, maar 
de onderlinges. Het vereveningssysteem zou de lasten van maatschap-
pijen met een verouderde portefeuille verlichten, door bij maatschappijen 
met een jonge portefeuille de premies voor de jongerenpolissen te laten 
stijgen. In essentie kwam het erop neer dat de onderlinges extra premie 

28 VvV, s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 september 1986.

29 Ibidem.

30 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 oktober 1983.

31 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 september 1986.
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zouden moeten heffen ten behoeve van de commerciëlen. Daar voelden 
de onderlinges begrijpelijkerwijs bijzonder weinig voor; zeker nu de 
Budgetjong-maatschappijen alvast een voorschot leken te nemen op de 
beoogde verevening. Niet alleen zouden de lasten van het verouderde deel 
van de portefeuille door de ILPZ worden verlicht. Ook de jongerenpremies 
zouden hierdoor bij de Budgetjong-maatschappijen lager kunnen worden 
gesteld, dan bij de concurrentie. Dit zou op termijn weliswaar vanzelf 
worden gecorrigeerd, maar dan was de marktontwrichting al een feit.32

Het was op zichzelf al twijfelachtig om een verzekeringsproduct te 
baseren op een regeling die nog niet bestond. In de drang om goedkoper te 
zijn dan de concurrent was ook een ander actuarieel principe gesneuveld. De 
Budgetjong-polis voorzag niet in een reserveopbouw, waardoor het voortzet-
ten van de verzekering na het bereiken van de veertigjarige leeftijd door 
de verzekerde f inancieel niet gedekt was. De Budgetjong-maatschappijen 
hadden een ongedekte wissel op de toekomst genomen, en wel in de ver-
onderstelling dat de bedrijfstak als geheel hen dan wel weer zou redden. 
Een dergelijke houding was niet alleen laakbaar, maar ook gevaarlijk.33

De Wet-ILPZ als panacee 
Kortom, de Budgetjong-polis was een actuarieel wanproduct en een maat-
schappelijke en politieke uitglijder die commerciële ziektekostenverzeke-
raars zich eigenlijk niet konden veroorloven. Daarvan waren de betrokken 
maatschappijen zich terdege bewust. Waarom deden ze dit dan eigenlijk? 
Ze konden niet veel anders, stelden ze. De sterk verouderde portefeuilles 
hingen, zeker nu de discrepantie tussen de kosten van jongeren en ouderen 
steeds groter werd, als een molensteen om de nek van verzekeraars. Verou-
derde portefeuilles zorgden voor hogere premies en dat was fnuikend voor 
het bedrijfsresultaat aldus Ooms: ‘er kwamen geen jongeren meer binnen 
en we werden gemeden door de tussenpersonen (…) de ziektekostenporte-
feuille liep simpelweg leeg’.34 

Dat was geen praatje voor de vaak. Ondanks de pogingen tot het aantrek-
ken van jongeren was de schadelast van Delta Lloyd in de jaren tachtig 
nauwelijks gedaald. De schadepercentages zweefden al meer dan een decen-
nium rond de 90 procent. In combinatie met beheers- en provisiekosten 
van gemiddeld 10 tot 15 procent, leverde dit een situatie op die voor de 
continuïteit van de portefeuille weinig goeds voorspelde. Ook bij de Goudse, 

32 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Telex P. Scheltema aan bestuur NVOZ, d.d. 16 september 1986.

33 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 24 september 1986.

34 VvV, NVOZ, s19/Z.2202, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 17 september 1986.
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Aegon en Nationale-Nederlanden vertoonde de ziektekostenportefeuille 
tekenen van doorzettend verval.35 Deze verliezen konden grotendeels 
worden opgevangen door de hoge beleggingsopbrengsten. De beurs kon 
echter niet tot in lengte van dagen een positief resultaat garanderen, zoals 
bij de beurskrach van 1987 zou blijken. 

De verzekeringslogica bood particuliere ziektekostenverzekeraars 
eigenlijk maar drie oplossingen voor het vergrijzingsprobleem: a. het 
verkopen van de ziektekostenverzekeringsportefeuille; b. het liquideren 
van de portefeuille; c. het op één of andere manier aantrekken van meer 
jongeren. Verkoop van de portefeuille was weinig realistisch. Niemand 
was geïnteresseerd in de aanschaf van een grote en zwaar verouderde 
portefeuille. Bij liquidatie van de portefeuille zou de maatschappelijke en 
politieke reputatieschade enorm zijn. Dat was vooral voor variaverzekeraars 
geen aantrekkelijk vooruitzicht. Zij verkochten immers nog tal van andere 
schadeverzekeringen en de verzekeringsbranche dreef voor een groot deel 
op reputatie en vertrouwen. Daarnaast zou bij liquidatie of verkoop een 
groot deel van de omzet, de daarmee samenhangende werkgelegenheid en 
een scala marketingmogelijkheden verloren gaan. Nergens was het contact 
tussen de verzekeraar en de verzekerde immers zo regelmatig als bij de 
ziektekostenverzekering. 

Hulp vragen aan de overheid strookte niet met het beginsel van privaat 
ondernemerschap. De mogelijkheid van een faillissement hoorde ook bij 
het door verzekeraars gekoesterde ondernemersrisico. Tegelijkertijd zou het 
voor de overheid een aanleiding kunnen vormen om over te gaan tot het 
invoeren van een algemene volksverzekering. Zo bleef alleen ‘the deep blue 
sea’ over. Verzekeraars moesten, ondanks de evident negatieve gevolgen, wel 
inzetten op het aantrekken van jongeren. Aangezien daarvoor in de loop 
van de jaren al allerlei polisvormen waren bedacht, moest dit op een steeds 
excessievere manier gebeuren. Jongeren kwamen nu eenmaal niet massaal 
af op goede service, uitgebreidere vergoedingen of warme solidariteit, maar 
op lage premies.

Voor de NVOZ was de introductie van de Budgetjong-polis een reality 
check. Zelfs om simpelweg te overleven, moesten ziektekostenverzekeraars 
zich verlaten op steeds extremere producten. Deze ontwikkeling moest, 
volgens een meerderheid van het commerciële ziektekostenverzekeringsbe-
drijf, zo snel mogelijk worden gestopt. Het was niet alleen desastreus voor de 
branche, ook de verzekerden hadden op de lange termijn geen enkel belang 
bij een steeds scherper wordende risico-equivalentie en een toenemende 

35 Schut, Competition, 173.
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verdunning van de risico- en leeftijdssolidariteit. Het was tijd voor herbezin-
ning.36 Over één ding waren commerciële ziektekostenverzekeraars het 
eens: de concurrentie was in het bestaande bestel te ver doorgeschoten.‘Er 
moet een systeem worden gevonden waarbij iedere verzekeraar die dit 
wil, aanwezig kan blijven in de markt, zonder dat hij veel gevaar loopt 
voor solventieproblemen’.37 Participatie boven concurrentie, dat was het 
ideaalbeeld van de commerciële NVOZ.

Commerciële verzekeraars grepen hiermee terug op beginselen die 
ze in de jaren dertig en veertig hadden geformuleerd. De grote waarde 
van de particuliere ziektekostenverzekering lag niet in de winst, maar in 
klantenbinding, omzet en marketing. Daarvan moest iedere commerciële 
verzekeraar kunnen profiteren. Dat betekende ook dat maatschappijen met 
een verouderde portefeuille op de één of andere manier toegang moesten 
krijgen tot voldoende jongeren. Dit kon worden gerealiseerd door het 
optuigen van een simpel en effectief risicovereveningssysteem. Hierdoor 
zou weliswaar een deel van het private risicodragerschap worden opgeof-
ferd, maar een door de branche gecontroleerd vereveningssysteem was altijd 
beter dan een door de overheid ingestelde centrale kas.38 

De NVOZ klampte zich met een aan wanhopigheid grenzend enthou-
siasme vast aan Van der Reijdens hervormingsmaatregelen. De Wet-ILPZ 
werd voor commerciële ziektekostenverzekeraars een soort panacee. 
Deze wet zou, mits goed ingericht, alle problemen rondom de toegenomen 
risicodifferentiatie in één klap oplossen. Het enige dat verzekeraars nodig 
hadden, zo verzekerde de NVOZ het kabinet keer op keer, was iets meer tijd. 
De WTZ bood bovendien een oplossing voor een andere hoofdpijndossier: 
het dubbelepetsyndroom van de bovenbouw. De wet beoogde immers een 
strikte scheiding tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere 
verzekering. Als de bovenbouwers gedwongen zouden worden hun banden 
met het ziekenfonds door te snijden, zou dat de positie van de particuliere 
ziektekostenverzekering versterken. Het was verre van handig dat het 
ziekenfondswezen bij al haar pleidooien voor een volksverzekering kon 
rekenen op steun van een groep particuliere ziektekostenverzekeraars.

De verzorgingslogica en de lokroep van de markt
Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf nam aan het einde van 
1986 min of meer afscheid van de vrije markt. Verzekeraars maakten hier-

36 VvV, NVOZ, s19/Z.2203, Notulen extra bestuursvergadering NVOZ, d.d. 10 december 1986.

37 VvV, NVOZ, s19/Z.2204, Nota Marktordening Particuliere Ziektekostenverzekering, d.d. 13 januari 1987.

38 Ibidem.
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mee een opvallende draai. Binnen de gelederen van het ziekenfondswezen 
en de overheid deed zich een tegengestelde ontwikkeling voor. Daar kon 
het concept van marktwerking op steeds meer belangstelling rekenen. De 
Nederlandse gezondheidszorg was in de ogen van veel politieke partijen 
namelijk veel te strak gereguleerd. Niet alleen de bouw- en capaciteitsbe-
heersing was centraal geregeld (WZV), maar ook het zorgaanbod (WVG) 
en de tarieven (WTG) werden centraal afgestemd. Er bestond meervoudig 
toezicht (Ziekenfondsraad, College voor Ziekenhuisvoorzieningen, COTG, 
Verzekeringskamer) en sinds de Kleine Stelselwijziging was ook de particu-
liere ziektekostenverzekering aan verregaande wettelijke regels gebonden.

De zeggenschap over dit systeem werd door overheid en middenveld ge-
deeld. De gezondheidszorg was hiermee een toonbeeld van publiek-private 
samenwerking. De betrokkenheid van ‘het veld’ (zorgverleners, zieken-
fondsen en verzekeraars) bij de f inanciering, het beheer en het bestuur 
van de gezondheidszorg, werd echter door steeds meer betrokkenen gezien 
als een belemmerende en kostenstuwende factor. Van de noodzakelijke 
kostenbeheersing was weinig terechtgekomen, ondanks het feit dat het 
één van de beleidsspeerpunten was geweest van het kabinet-Lubbers I 
(1982-1986). Bovendien had het zorg(verzekerings)veld, volgens critici, in de 
afgelopen decennia genoegzaam bewezen, dat ze problemen niet zonder 
hulp van de overheid kon oplossen.39 De Nederlandse gezondheidszorg 
was log, ineff iciënt en bovenal duur. Volgens de PvdA kon alleen een alge-
mene volksverzekering de beste waarborg bieden, dat de ‘behandelingen 
meer op de patiënt zijn afgestemd en minder op de portemonnee van de 
hulpverleners’.40 

De sociaaldemocraten stonden daarin vrijwel alleen. Het was niet de 
volksverzekering, maar het concept van de ‘gereguleerde marktwerking’ 
dat op steeds meer steun kon rekenen. Marktwerking was, voor wat betreft 
de gezondheidszorg, geen nieuw concept. Het was al sinds het begin van 
de twintigste eeuw een punt van debat. Deze discussie had aan het begin 
van de jaren tachtig weer een nieuwe impuls gekregen, onder andere door 
het rapport Herwaardering van welzijnsbeleid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en het werk van gezondheidseconomen als 
Wynand van de Ven.41 Het pleidooi voor de markt werd door het zieken-

39 Van Bottenburg e.a., Zorg tussen staat en markt, 154-159 en 185-188.

40 Bijlagen Tweede Kamer (1986-1987), 19931-2; Vgl.: Verkiezingsprogramma van de PvdA voor 1986, ‘De toekomst is 

van iedereen’, via http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/programmas/vp-per-partij/PvdA/pvda86.pdf [geraadpleegd 

op 28 februari 2012].

41 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Herwaardering van welzijnsbeleid. Rapporten aan de regering 

22-1982 (Den Haag 1982); W.P.M.M. van de Ven, ‘Ziektekostenverzekering en de collectieve sector’, in: M. Brouwer en 
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fondswezen opgepakt. In de VNZ-nota Het ziekenfonds op eigen benen, in 
de wandelgangen ook wel de Brugnota genoemd, werd er een prominente 
plaats ingeruimd voor concurrentie.

De nota was sowieso een gewaagd stuk. Het brak met vrijwel alle traditi-
onele opvattingen over structurering van zorg en de rol van het ziekenfonds 
binnen dit geheel. In de Brugnota profileerden ziekenfondsen zich voor het 
eerst als verzekeraars en niet meer als ‘instellingen voor gezondheidszorg’. 
Bovendien opereerden ziekenfondsen als verzekeraars in ‘een markt’. De 
Brugnota ging overigens gewoon uit van de traditionele drietrapsgedachte: 
een volksverzekering voor onverzekerbare zorg, een basisverzekering voor 
noodzakelijke zorg en een aanvullende verzekering voor de ‘franje’. 

De beoogde marktwerking zou moeten worden beperkt tot de segmen-
ten van de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Volgens de 
nota was concurrentie de beste manier om kosteneffectief handelen door 
verzekeraars, zorgverleners en patiënten te stimuleren. Daarvoor moesten 
ziekenfondsen wel onderhandelingsruimte krijgen. De contracteerplicht 
van ziekenfondsen moest verdwijnen. Ziekenfondsen zouden hierdoor 
zelf met zorgverleners kunnen onderhandelen over de prijs van zorg. De 
consument moest op haar beurt vrij zijn in de keuze van ziekenfonds, of 
liever gezegd zorgverzekeraar. Ook het onderscheid tussen ziekenfonds 
en particulier moest in de toekomst namelijk verdwijnen. Maar de VNZ 
omarmde het marktmodel niet volledig. Belangrijke verzorgingsbeginselen, 
zoals algemene toegankelijkheid (afgedwongen door een verzekerings- en 
acceptatieplicht) en volledige risicosolidariteit, bleven ook in de Brugnota 
onaangetast.42 

De ziekenfondsorganisatie gaf met de Brugnota aan de verschuiving 
in de heersende moraal goed te hebben aangevoeld. Sinds het begin van 
de jaren tachtig waaide er wereldwijd een nieuwe, neoliberale wind in 
de wereld van sociale zekerheid, die met name werd aangewakkerd door 
de zogenaamde ‘Chicago School of Economics’. Deze groep neoliberale 
economen had grote invloed gekregen binnen het IMF en de Wereldbank.43 
Ook het kabinet-Lubbers II (1986-1989) bereidde zich voor op het uitvoeren 

M.J. Ellman (eds.) De collectieve sector in de crisis (Deventer 1983) 267-297; Idem, ‘Ziektekostenverzekering en financiële 

prikkels tot doelmatigheid. Deel I: Op weg naar een volksverzekering’, Economisch Statistische Berichten 68 (1983) 72-

78.

42 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Het ziekenfonds op eigen benen. Discussienota vanuit het secretariaat 

van de VNZ over het stelsel van ziektekostenverzekeringen in de komende jaren (Zeist 1986). 

43 Hu en Manning, ‘The global social insurance movement’, 144-147; Vgl.: J.E. Stiglitz, Globalization and its discontents 

(New York 2002); Hellema,‘De lange jaren zeventig’, 81-82; G. Vanthemsche, De paradoxen van de staat. Staat en vrije 

markt in historisch perspectief (negentiende en twintigste eeuw) (Brussel 1998) 15-23.
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van een neoliberaal getinte agenda: het terugbrengen van de collectieve 
uitgaven en het reflexibiliseren van de ‘verstarde’ verzorgingsstaat. Het 
stelsel van sociale zekerheid, met name de WAO, moest grondig worden 
hervormd. Klassieke overheidsdiensten, zoals de PTT en de Staatsdrukkerij, 
moesten worden geprivatiseerd. Tegelijkertijd zou de staat ook haar belang 
in bedrijven als KLM, DSM en Hoogovens moeten afstoten. De overheid 
moest weer lean and mean worden, de burger weer zelfredzaam.44 

Binnen deze f ilosofie paste ook een verandering van de f inanciering van 
zorg. Marktwerking werd het nieuwe toverwoord. De Teldersstichting, het 
wetenschappelijk bureau van de VVD, publiceerde enkele maanden na het 
verschijnen van de Brugnota een rapport met een veelzeggende titel: Een 
concurrerend recept voor de Nederlandse gezondheidszorg. Ook het CDA 
maakte met de nota Zorgvernieuwing door structuurverandering de draai 
naar het marktdenken, maar hield – het CDA eigen – tegelijkertijd de deur 
naar een algemene volksverzekering open. Ondanks de verschillen waren de 
rapporten het over één ding eens: centrale planning en sturing, en daarmee 
de algemene volksverzekering, waren ‘uit de tijd’.45

Dat in de bovengenoemde rapporten vooral heilzame effecten aan 
marktwerking werden toegeschreven, stond in schril contrast met de 
ervaring die particuliere ziektekostenverzekeraars hadden opgedaan. 
Marktwerking had ervoor gezorgd dat het streven naar een zekere mate 
risico-evenwicht was doorgeslagen naar een vorm van risicodifferentiatie 
waar zelfs verzekeraars zo hun bedenkingen bij hadden. Bovendien had 
Van der Reijden er met zijn Kleine Stelselwijziging juist voor gezorgd dat 
de marktwerking in de particuliere ziektekostenverzekering aan banden 
was gelegd. De markt zoals die in de particuliere ziektekostenverzekering 
had gewerkt, was dan ook niet ‘de markt’ waar de opstellers van de boven-
genoemde rapporten zoveel heil in zagen. Een ‘geprivatiseerd’ stelsel zou 
voor ziekenfondsen meer vrijheid scheppen. Voor ziektekostenverzekeraars 
betekende het echter meer regelgeving. Dus geen concurrentie en vrij on-
dernemerschap, maar acceptatieplicht, wettelijke voorschriften voor het 
verzekeringspakket, maximumpremies en verevening via een centrale kas. 
Het beoogde stelsel van ‘gereguleerde marktwerking’ had meer raakvlakken 

44 Rigter e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 374-379; Wielenga, Nederland, 288-289.

45 B.M.S. van Praag e.a., Een concurrerend recept voor de Nederlandse gezondheidszorg. Geschrift van de prof.dr. B.M. 

Teldersstichting 61 (Den Haag 1986); F.J.M. Werner e.a., Zorgvernieuwing door structuurverandering: volksgezondheid en 

maatschappelijke dienstverlening. Rapport van een commissie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA (Deventer 

1987).
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met de verzorgings- dan met de verzekeringslogica. In een dergelijke markt 
wilden commerciële ziektekostenverzekeraar liever niet opereren.46

Op het ministerie van WVC was men nog niet overtuigd van de haast 
onbegrensde mogelijkheden die er aan marktwerking werden toegedicht. 
In een toekomstschets die in het voorjaar van 1986 door de ambtelijke top 
van het ministerie werd geschreven, werd weinig ruimte gemaakt voor 
marktwerking. Staatssecretaris Van der Reijden bestempelde het rapport 
als ‘oude socialistische koek’.47 Dit was gekscherend bedoeld, want in zijn 
eigen Romeinse notitie gaf ook hij blijk van enige reserves ten opzichte van 
concurrentie in de zorg. Zolang de staat, via een beperkte AWBZ, garant 
stond voor de f inanciering van langdurige en onverzekerbare vormen van 
zorg, dan konden in het resterende segment volgens Van der Reijden wel 
enige marktprikkels worden ingebouwd. Maar het invoeren van marktwer-
king alleen om de marktwerking, kon hem – nota bene zelf een voormalig 
ziektekostenverzekeraar – niet bekoren.48 

Ruud Lubbers deelde de mening van Van der Reijden en zijn ambtenaren 
niet. Hij wilde nog voor de verkiezingen een commissie, onder leiding van 
Philips-topman Wisse Dekker, aan het werk zetten om de beoogde markt-
werking in de zorg handen en voeten te geven. Van der Reijden liet Lubbers 
weten daar weinig in te zien. ‘Ik meende dat zo’n man [Wisse Dekker] zich 
met gloeilampen moest bezighouden en dat er voldoende kennis op het mi-
nisterie aanwezig was’.49 Na de verkiezingen van 1986 werd Van der Reijden 
als staatssecretaris vervangen door de meer marktgerichte VVD’er Dick 
Dees. De Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg – beter 
bekend als de commissie-Dekker50 – werd vrijwel direct na het aantreden 
van het nieuwe kabinet geïnstalleerd. Tijdens de installatierede gaf Dees 
de commissie een duidelijke opdracht mee: ‘Ik zeg niet op voorhand dat 
het hier een kwestie van een absolute keuze voor de ene of andere strategie 
is. Wel wil ik Uw aandacht voor een meer marktgerichte oriëntatie met 
nadruk vragen’.51

46 VvV, NVOZ, s19/Z.2204, Nota n.a.v. ‘Een concurrerend recept’, d.d. 13 januari 1987.

47 Van der Reijden, Onze kostelijke gezondheid, 168.

48 Ibidem, 174-190.

49 Van der Reijden, Van Leids laken, 204-205.

50 De commissie bestond naast de voorzitter Wisse Dekker uit de economen P.B. Boorsma en B.M.S. van Praag, 

de arts A.J. Dunning, de juristen H.J.J. Leenen en J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn en G.J. Hazenkamp, 

directeur van de Stichting Landelijke Gereformeerde Raad voor Samenlevings-Aangelegenheden.

51 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (verder CSFG), Bereidheid tot verandering. Advies van de 

Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Den Haag 1987) 186.
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De HMO: een lichtend voorbeeld uit Amerika 
Marktwerking, zo opperde staatssecretaris Dees, kon in de zorg op vele 
manieren worden ingevuld. ‘Er licht een brede waaier van mogelijkheden 
waaruit nadere keus moet worden gemaakt (…) niets mag uw commissie 
beletten om bijvoorbeeld ook het oog te slaan op ervaring die in de Ver-
enigde Staten zijn opgedaan met zogenaamde Health Maintenance Orga-
nizations’.52 

Deze Health Maintenance Organizations (HMO’s) waren instellingen die 
zowel de verzekering als de verstrekking van zorg voor hun rekening namen. 
Organisaties als Kaiser Permanente, CIGNA, Health America en United 
HealthCare stelden zich, tegen een vooraf betaalde premie, garant voor het 
volledige zorgtraject van hun verzekerden. Hiervoor sloten zij contracten 
met zorgverleners of namen hen in loondienst. Op deze manier ontstonden 
zorgverzekeringsconcerns met eigen medische diensten en eigen klinieken. 
Maar het was geen volledig op verzorgingsbeginselen gebaseerde verzeke-
ring; er was immers ook sprake van een winstoogmerk en de verzekerden 
kregen te maken met eigen bijdrages en eigen risico’s. Met steun van de 
overheid – president Richard Nixon loodste in 1973 de HMO-Act door het 
Amerikaanse congres – hadden de HMO’s in de Verenigde Staten een snelle 
ontwikkeling doorgemaakt en op het gebied van kostenbeheersing goede 
tot spectaculaire resultaten geboekt.53

Niet alleen Dees keek met belangstelling naar de Verenigde Staten. De 
HMO was medio jaren tachtig een hot item in het maatschappelijk debat 
over de f inanciering van zorg. In Nederland volgden grote ziektekostenver-
zekeraars als Zilveren Kruis en OHRA de Amerikaanse ontwikkelingen op 
de voet. De HMO kon vooral bij Zilveren Kruis als potentieel bedrijfsmodel 
op veel interesse rekenen. De directie stuurde een jonge econoom, Erik 
Schut, voor nader onderzoek naar de Verenigde Staten.54 Als één van de 
weinige ziektekostenverzekeraars experimenteerde het Zilveren Kruis aan 
het einde van de jaren tachtig met een eigen f inancieringslabel voor (wijk)
gezondheidscentra: Zilverzorg.55 

De Health Maintenance Organization boekte niet alleen goede resul-
taten op het gebied van kostenbesparing, maar bood ook garanties voor 

52 CSFG, Bereidheid tot verandering, 186.

53 M.R. Traska, ‘For-profit HMOs outpace not-for-profits in 1985’, Hospitals 60 (1986) 55-56; F.T. Schut en A.F. Caspa-

rie, ‘Health Maintenance Organizations; kwaliteit van integrale zorgverlening’, NTvG 131 (1987) 450-454; Hacker, The 

divided welfare state, 251-254.

54 F.T. Schut, Health Maintenance Organizations. Een geïntegreerde wijze van verstrekken en verzekeren van gezond-

heidszorg (Lochem en Gent 1986).

55 Duffhues e.a., Van Achlum, 351-352 en 362.
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integrale zorgverlening en een betere service. Binnen het Nederlandse 
ziekenfondswezen was de HMO-constructie niet nieuw. Onderlinge fond-
sen als Ziekenzorg Utrecht en het Haagse fonds De Volharding hadden, 
in weerwil van alle KNMG-richtlijnen, in het verleden ook beschikt over 
huisartsen en specialisten in loondienst, eigen apotheken, brillenwinkels, 
poliklinieken en – in het geval van de Volharding – ook een volwaardig 
ziekenhuis. Het hebben van eigen instellingen was voor ziekenfondsen 
sinds de Ziekenfondswet van 1964 expliciet verboden.56 

In 1975 had het ziekenfonds Azivo, samen met enkele andere onderlinge 
ziekenfondsen, de FNV en het CNV, geprobeerd via de Stichting Algemene 
Gezondheidszorgvoorzieningen (STAG) het idee van zorg in eigen beheer 
nieuw leven in te blazen. Ziekenfondsen zouden via deze constructie kun-
nen beschikken over ‘eigen’ huisartsen, tandartsen en apothekers; zij het 
dat zij niet in loondienst kwamen van het ziekenfonds, maar van de STAG. 
Het initiatief kwam door juridisch getouwtrek moeizaam van de grond. 
Het achterliggende idee van de HMO, zorg in eigen beheer en artsen in 
loondienst, werd door progressieve medici, de vakbeweging en een deel 
van de ziekenfondsen omarmd.57

De HMO kon niet alleen onder de ziekenfondsen, vakbonden en zorgver-
leners op belangstelling rekenen.58 Ook onder de Nederlandse gezondheids-
economen kreeg het model bijval. De inleiding van een artikel van Wynand 
van de Ven en Erik Schut in het vakblad Economisch Statistische Berichten 
van september 1986, sprak boekdelen: ‘welke minister van Financiën droomt 
niet van een even goede, maar veel goedkopere gezondheidszorg? In de VS 
(…) bestaan zogenaamde health maintenance organizations, die 10 tot 40 
procent voordeliger zijn dan het traditionele gezondheidszorgsysteem’.59 
De mogelijkheden leken eindeloos.

Tussen 1986 en 1987 ging vrijwel iedereen binnen de Nederlandse gezond-
heidszorg op bedevaart naar de Verenigde Staten om de HMO van dichtbij 
te bestuderen. Toch pakte de partij die in Nederland het meest ‘Amerikaans’ 
werd geacht, het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf, deze trend 
laat op. Pas in mei 1987 vertrok er een delegatie van de NVOZ richting de 
Verenigde Staten. Bij terugkomst concludeerde de NVOZ dat het HMO-

56 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 202-203; T. Weerheijm, Niet om het gewin, maar voor het gezin! 100 jaar De 

Volharding (Den Haag 1993); K.P. Companje, Ziekenzorg. Een Utrechts ziekenfonds en zijn eigen instellingen (Amersfoort 

1995). 

57 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 304-309 en 383.

58 G.M.W.M. Keijser, ‘Experiment gezonde concurrentie’, Medisch Contact 41 (1986) 783-784.

59 W.P.M.M. van de Ven en F.T. Schut, ‘Health Maintenance Organizations. De mogelijkheid van gereguleerde con-

currentie in de Nederlandse gezondheidszorg’, Economisch-Statistische Berichten 71 (1986) 892-898.
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model voor Nederlandse ziektekostenverzekeraars geen werkbare optie 
was. De dekking van de gemiddelde HMO liep achter bij de dekking van een 
gangbare Nederlandse ziektekostenverzekeringspolis. Daarnaast was de di-
recte bemoeienis van een verzekeraar met de levering van zorg in Nederland 
een heikel punt. Vrije artsenkeuze, onmogelijk in een HMO-structuur, was 
in Nederland een groot goed, dat door de meerderheid van de KNMG, LHV 
en LSV met hand en tand zou worden verdedigd. Daarbij kon de VS, anders 
dan Nederland, beschikken over een overschot aan ziekenhuisbedden, 
waardoor ziekenhuizen eerder bereid zouden zijn om korting te geven.60 

De commerciëlen zagen niets in het HMO-model. Niet alleen omdat het 
niet paste bij de cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg, maar vooral 
omdat het voor variaverzekeringsmaatschappijen teveel rompslomp zou 
betekenen. Hier zouden ze relatief weinig voor terugkrijgen. Particuliere 
ziektekostenverzekeraars hadden, vergeleken met ziekenfondsen, een uiter-
mate zwakke regionale binding. Verzekerden leefden verspreid over het hele 
land. Dit zou betekenen dat een particuliere verzekeraar een landelijk dek-
kend netwerk van zorgverlening in het leven moest roepen. Dat was vrijwel 
onmogelijk. Het HMO-model paste, ware ‘t niet dat de Ziekenfondswet dit 
verbood, perfect bij de positie die ziekenfondsen in het Nederlandse systeem 
hadden. Ziekenfondsen hadden immers wel een sterke regionale binding. 
Het HMO-principe had in de ogen van de NVOZ bovendien ook weinig meer 
met verzekeren te maken. Het was een verzorgingsarrangement, maar wel 
één die karig af zou steken bij de reeds bestaande situatie in Nederland. 
Met optuigen van een eigen medische dienst zouden schadeverzekeraars 
een wel erg afwijkend element in huis halen. Het garanderen van het recht 
op toegankelijke zorg was iets anders dan het verzekeren van de f inanciële 
schade die het gebruik van zorg met zich meebracht.61

Dat de praktische invoering van een HMO-model voor Nederlandse 
particuliere ziektekostenverzekeraars eigenlijk niet goed mogelijk was, 
bleek ook in de praktijk. In 1987 richtten enkele particuliere ziektekosten-
verzekeraars (OHRA, Sterpolis GOV, Enzico, Vezeno, VZVZ/Providentia, 
VGNN en VGZ) de Stichting Samenwerkende Gezondheidsverzekeraars 
(SSG) op. Een van de eerste projecten van de SSG was de oprichting van een 
Medisch Diagnostisch Centrum in Amsterdam. Binnen dit MDC zouden 
eerste- en tweedelijnszorg worden geïntegreerd tot één geheel (ketenzorg) 
en aan een speciale verzekeringspolis worden gekoppeld. Er ontstonden 
al snel problemen. De directie en de artsen van het MDC bleken helemaal 

60 VvV, NVOZ, s19/Z.2207, Nota ziektekostenverzekering in Nederland: the American way?, d.d. mei 1987.

61 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Verslag gesprek dr. Boerema, d.d. 25 september 1987.
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geen behoefte te hebben aan de bemoeienis van particuliere ziektekosten-
verzekeraars. Verzekeraars voelden er op hun beurt weinig voor om hun 
rol te beperken tot die van betalingskantoor. In 1988 spatte de SSG als een 
zeepbel uit elkaar.62 

Het voorstel van Dekker: een basisverzekering, marktwerking en substitutie
De kans dat de commissie-Dekker een lans zou breken voor de HMO was 
niet zo groot. De commissie moest binnen zes maanden rapport uitbrengen 
en de hoofdlijnen van het rapport lagen bij het aantreden van de commis-
sie eigenlijk al vast. Er was niet veel tijd voor het inwinnen van advies in het 
zorg(verzekerings)veld. Dit werd ook niet van de commissie verwacht. Het 
kabinet had niet voor niets gekozen voor een groep ‘externe’ deskundigen. 
Dit was gedaan ‘om als het ware metaalmoeheid in eigen kring te voorko-
men en van buiten ook uit geheel onafhankelijke bron te laten deelnemen 
aan de altijd zo intensieve gedachtewisseling over de inrichting van het 
zorgcircuit’, aldus Elco Brinkman, de minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Cultuur.63 Een veelzeggende opmerking: ‘het veld’, dat door CDA en 
VVD in de tweede helft van de jaren zeventig nog met veel kunst- en vlieg-
werk bij de uitvoering van de structuurwetten van Hendriks was betrokken, 
had in de ogen van dit kabinet afgedaan.

Het feit dat de commissie-Dekker, althans naar buiten toe, weinig be-
hoefte had aan informatie vanuit het zorgveld, was een meevaller voor het 
KLOZ. De denkbeelden over de hervorming van het stelsel liepen binnen 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf zover uit elkaar, dat er 
toch geen eenstemmig advies uitgebracht kon worden. Niets laten horen, 
was ook geen optie. Wisse Dekker informeerde zich op persoonlijke titel wel 
degelijk, onder andere bij de ziekenfondsorganisatie VNZ. Het mocht er niet 
op lijken dat particuliere verzekeraars zich niet voor de zaak interesseer-
den. Het KLOZ stuurde daarom, geheel pro forma, een in gemeenplaatsen 
uitblinkende adviesnota naar de commissie-Dekker.64 

De KLOZ-adviesnota had weinig effect op het eindrapport van de 
commissie-Dekker. Die koos, zoals verwacht, in haar rapport Bereidheid tot 
verandering voor een meer marktgericht stelsel. Marktwerking was echter 
niet de kern van het plan. Het stelselwijzigingsvoorstel van de commissie-
Dekker was vrijwel geheel gebouwd rond het concept substitutie. Dit hield 

62 T.J. Fernhout, ‘Dossier Vezeno 1947-1992. De evolutie van ziektekostenverzekeraar tot totaalfinancier, alsmede de 

relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen’ [Ongepubliceerd manuscript 1993], 128-130, 141.

63 CSFG, Bereidheid tot verandering, 182.

64 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 3 november 1986; Companje, 

Convergerende belangen, 267-268.
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in dat, waar mogelijk, zorg uit de tweede, derde en vierde lijn moest worden 
vervangen (gesubstitueerd) door zorg uit de eerste lijn. Zorgverlening moest 
zoveel mogelijk uit de dure kliniek worden teruggeplaatst in de directe 
omgeving van de patiënt: meer thuiszorg en minder ziekenhuisopnames, 
minder specialistische ingrepen en meer huisartsenzorg. De beoogde 
deregulering en flexibilisering van de zorg en het streven naar meer markt-
werking waren vooral bedoeld om substitutie zoveel mogelijk te bevorderen.

Het plan-Dekker bouwde – bewust of onbewust – grotendeels voort op 
de ideeën van het Zeven Pijlers-plan uit 1972. Net als Zeven en de zijnen, 
vond ook de commissie-Dekker dat de bestaande verkokering van de geld-
stromen in de zorg een effectief gebruik van de beschikbare voorzieningen 
blokkeerde. De AWBZ, ziekenfondsverzekering en de particuliere ziekte-
kostenverzekering moesten worden samengevoegd tot één geldstroom: 
een wettelijk verplichte basisverzekering. Deze verzekering moest alle 
onverzekerbare risico’s en alle vormen van substitutiegevoelige zorg dekken. 
De omvang van het basispakket werd geraamd op ongeveer 85 procent van 
de bestaande verstrekkingen van de AWBZ en de ziekenfondsverzekering. 
De overige 15 procent van het verstrekkingenpakket, zoals cosmetische 
chirurgie, tandheelkundige zorg, paramedische hulp en een groot deel 
van de geneesmiddelen, zou via een vrijwillige aanvullende verzekering 
kunnen worden verzekerd.65 De uitvoering van de basisverzekering en de 
aanvullende verzekering werd in handen gelegd van private zorgverzeke-
raars. De term ‘zorgverzekeraar’ was met zorg gekozen, want het bestaande 
onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars 
moest verdwijnen. 

Net als het Zeven Pijlers-plan, stelde ook het Dekker-rapport dat de 
premie voor de basisverzekering zou moeten bestaan uit een inkomens-
afhankelijk en een nominaal deel. De inkomensafhankelijke premie zou 
via de Belastingdienst worden geïnd en worden gestort in een Centrale 
Kas. Met dit geld moest ongeveer 90 procent van de kosten van de basis-
verzekering worden gedekt. Het nominale deel, goed voor de resterende 
10 procent, zou direct door de zorgverzekeraar worden geïncasseerd. De 
gelden van de Centrale Kas zouden worden gebruikt voor het budgetteren 
van zorgverzekeraars via een nog nader uit te werken systeem van norm-
uitkeringen. De eventuele tekorten moesten vanuit de nominale premie 
worden aangevuld.66

65 CSFG, Bereidheid tot verandering, 51-54; Vgl.: Zeven e.a., Zeven Pijlers, 9-33.

66 CSFG, Bereidheid tot verandering, 54-57
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Door het op voorhand creëren van een (beperkt) tekort in het beschikbare 
budget, zouden zorgverzekeraars voor wat betreft het nominale premiedeel 
zelf risico dragen. Dit was echter voor het bevorderen van kostenbeheersing 
niet voldoende. Daarvoor moesten er ook enkele marktprikkels in het 
systeem worden ingebouwd. Verzekerden zouden vrij zijn in hun keuze 
van zorgverzekeraar, wat de concurrentie tussen zorgverzekeraars zou 
moeten bevorderen. Zorgverzekeraars waren op hun beurt vrij om met 
zorgverleners te onderhandelen over de tarieven en contracten. Hierdoor 
zouden ook zorgverleners gedwongen worden om te concurreren op prijs 
en kwaliteit. De effecten van deze concurrentie zouden tot uiting komen 
in lagere nominale premies bij zorgverzekeraars die gunstige contracten 
wisten te bedingen, of zorg effectief wisten over te hevelen naar de goed-
kopere eerste lijn.67

De basisverzekering moest een restitutieverzekering zijn. Dit gaf ver-
zekerden inzicht in de kosten van de door hen gebruikte zorg. Het was de 
verwachting dat dit inzicht een ‘effectief kostenbesef’ onder verzekerden 
zou stimuleren. Het invoeren van beperkte eigen risico’s en eigen bijdrages 
zou de vervanging van dure zorg door goedkopere zorg verder moeten 
bevorderen. Een andere substitutiebevorderende maatregel was het ver-
anderen van de beschrijving van de verzekerde zorg. De verstrekkingen 
van het basispakket zouden niet institutioneel, maar functioneel worden 
omschreven. Dit hield in dat de polis niet langer zinsneden zou bevatten als: 
‘verpleging in een ziekenhuis of daarmee gelijkstaande instelling’, of ‘zorg 
verleend door een medisch-specialist’, maar enkel: ‘genees- en heelkundige 
behandeling en de daarmee verband houdende kortdurende verpleging en 
verzorging’. De laatste vorm van beschrijven liet in het midden wie de zorg 
zou verlenen, en dat gaf zorgverzekeraars mogelijkheden om te kijken naar 
goedkopere alternatieven.68

Het rapport bevatte echter ook voorstellen voor het saneren van het 
systeem van advies- en toezichtsorganen, het versimpelen van bestaande 
wetgeving, het herinrichten van de opleiding van zorgverleners en het 
promoten van gezondheidsbevorderend gedrag. De commissie-Dekker 
plaatste één belangrijke kanttekening bij haar eigen voorstel: het was alles 
of niets. Wilde de hervorming kans van slagen hebben, dan moest het geheel 
aan maatregelen integraal en in één keer worden doorgevoerd. Met een 

67 Ibidem, 57-59.

68 Ibidem, 51-53.
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stapsgewijze invoering zou er niets van de beoogde kostenbeheersing en 
versimpeling terechtkomen.69

De zorg is toch geen markt? Breed verzet tegen het plan-Dekker
Het Dekker-rapport veroorzaakte de nodige beroering; niet alleen bij lan-
delijke politieke partijen, zorgkoepels en vakbonden, maar ook op lokaal 
niveau.70 Het was vooral de intentie om de zorg te ‘vermarkten’, die het 
in de kritieken moest ontgelden. De Stichting Konsumenten Kontakt ty-
peerde het rapport vrijwel direct als een ‘rampenpakket’ en de KNMG uitte 
haar bezorgdheid over de effecten van marktwerking op de algemene toe-
gankelijkheid van zorg. Die kanttekening werd ook gemaakt door de NMT, 
KNMP en LSV en de vakorganisaties FNV en CNV. Ook het voornemen om 
bepaalde vormen van zorg over te hevelen naar een vrijwillige aanvullende 
verzekering, vond bij de critici van het plan-Dekker weinig genade. Rond 
het vrijwillig bijverzekeren van zorg hing een zweem van tweedeling. Een 
vrijwillige aanvullende verzekering zou volgens sommigen vrijwel automa-
tisch leiden tot een nieuwe klassenmaatschappij, waarbij alleen de rijken 
goede zorg zouden kunnen betalen, terwijl de minder goed bedeelden en 
chronisch zieken het met de inferieure zorg uit de basisverzekering zouden 
moeten doen.71 

Wisse Dekker pareerde de kritiek op de algemene vergadering van de 
ziekenfondsorganisatie VNZ. ‘De vraag of via het concurrentiemodel de 
gezondheidszorg optimaal kan functioneren? Mijn antwoord zou kunnen 
zijn dat de praktijk tot ieders overtuiging heeft aangetoond, dat een model 
zonder concurrentie in elk geval niet optimaal functioneert (…) de basisver-
zekering geeft geen mogelijkheid tot een elitairdere gezondheidszorg’.72 Dat 
was precies de doortastendheid waar Ruud Lubbers naar had gezocht. Hij 
was dan ook erg tevreden met het rapport. Ook Dick Dees zag ‘Dekker’ als 
een creatieve oplossing voor het losknopen van het verstikkende web van 
wet- en regelgeving. In de Tweede Kamer heerste een gematigd positieve 
stemming. De PvdA bleef kritisch: het plan zou negatieve effecten hebben 
voor de lagere inkomensgroepen.73

69 Ibidem, 87-95, 97-105, 159-166.

70 ‘Actief in de vrije tijd: Commissie Dekker’, Leidsch Dagblad, 2 juni 1987.

71 ‘Zware kritiek op plan commissie-Dekker voor basispakket. Gezondheidszorg in gevaar’, Leidsch Dagblad, 26 

maart 1986.; ‘Kabinet: voorschot op aanbevelingen Dekker’, Leidsche Courant, 29 mei 1987; ‘Medisch Centrum Leeu-

warden wil sponsors en tevreden klanten. Ziekenhuizen moeten marktgericht denken’, Leidsch Dagblad, 20 mei 1987.

72 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Afschrift toespraak Dekker ALV VNZ, 22 september 1987.

73 Companje, Convergerende belangen, 269; De Haan en Duyvendak, In het hart, 228.
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De ziekenfondsorganisatie VNZ reageerde in het openbaar wat terughou-
dend. Het rapport van de commissie-Dekker sloot goed aan bij de wensen 
die de VNZ in de Brugnota had verwoord. Deze nota werd echter lang niet 
door alle leden gesteund. De VNZ kon dus niet onverdeeld vóór het rap-
port zijn, maar was eigenlijk ook niet tegen. De ziekenfondsorganisatie 
beperkte zich tot het zetten van enkele opmerkingen in de marges. De 
nominale premie was te hoog en het basispakket te klein. Het loslaten van 
de regionale binding zou juist meer, in plaats van minder, bureaucratie 
opleveren. Ter geruststelling van een deel van de achterban liet de VNZ 
weten dat winstbeogende verzekeraars in haar ogen niets te zoeken hadden 
in de gezondheidszorg. Bovendien waren ziekenfondsen huiverig om de 
concurrentie met particuliere ziektekostenverzekeraars aan te gaan. Ze 
eisten betere waarborgen.74 

Onder particuliere ziektekostenverzekeraars zorgde ‘Dekker’ voor een 
verscherping van de al langer bestaande tweedeling. De bovenbouwers 
volgden de lijn van hun bondgenoot, de VNZ, en spraken hun steun uit 
voor het plan-Dekker.75 De commerciële ziektekostenverzekeraars liepen 
daarentegen niet bijzonder warm voor het rapport en al helemaal niet 
voor de voorgestelde marktwerking. ‘De beoogde concurrentie tussen 
verzekeraars zal bij gebrek aan speelruimte nauwelijks kunnen werken. 
De grootste geldstroom circuleert immers in het voorgestelde centrale kas-
systeem. Juist op dit grootste deel van de geldstroom hebben verzekeraars 
geen sturende invloed’.76 Zorgverzekeraars zouden in het Dekker-systeem 
geen risicodragende ondernemingen zijn, maar uitvoeringskantoren, aldus 
de NVOZ.

Particuliere ziektekostenverzekeraars konden bovendien bogen op 
een lange geschiedenis van vruchteloos overleg met zorgverleners. Zelfs 
de jongste poging om met de LSV tot overeenstemming te komen over 
een degressieve honoreringstructuur was uitgelopen op een ‘uitzichtloze 
ellende’.77 De LSV gedroeg zich als een monopolist en verzekeraars kregen 
van de overheid op z’n best halfslachtige steun. Het ministerie van WVC 
was beducht voor de gevolgen van een eventuele specialistenstaking. Het 
gevaar van een staking was niet geheel denkbeeldig, want de LSV had in de 
voorgaande jaren laten blijken dat ze het grote gebaar niet schuwde, zeker 
niet als het om de aantasting van de autonomie van de specialist ging. ‘Legt 

74 Companje, Convergerende belangen, 268.

75 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 april 1987.

76 VvV, NVOZ, s19/Z.2205, NVOZ-visie ziektekostenverzekering in kort bestek, d.d. 28 april 1987.

77 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 oktober 1983.
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u de dode maar op de stoep van de staatssecretaris’, aldus één specialist.78 
Geen enkele verzekeraar verwachtte dat deze onderhandelingen in een 
stelsel met gereguleerde marktwerking ineens veel beter zouden gaan 
lopen. De problemen in de gezondheidszorg lagen volgens de NVOZ dan 
ook niet in de f inancieringskant van de gezondheidszorg, maar vooral in 
de aanbodzijde. Het substitutiestreven kon met een paar aanpassingen ook 
in het bestaande stelsel worden doorgevoerd.79

De door de commissie-Dekker voorgestelde hervorming, was in de 
ogen van commerciële ziektekostenverzekeraars helemaal niet nodig. 
Alle doelstellingen konden vrij eenvoudig binnen het bestaande raamwerk 
worden gerealiseerd, mits de WTZ – die nu ergens tussen hemel en aarde 
was blijven hangen – volledig zou worden ontplooid. Dat betekende onder 
andere dat de ziekenfondsverzekering volledig losgemaakt moest worden 
van de particuliere verzekering. Als de bovenbouwers gedwongen zouden 
worden hun banden met het ziekenfondswezen door te snijden, zou er ook 
geen sprake meer zijn van een dubbele loyaliteit en konden de problemen 
gewoon door de branche zelf worden opgelost. De NVOZ verwachtte dat dit 
de besluitvorming rond het risicovereveningssysteem van de ILPZ gunstig 
zou beïnvloeden. 

Het pleidooi voor een scheiding van ziekenfonds- en particuliere 
verzekering was niet gespeend van eigenbelang. De meeste commerciële 
ziektekostenverzekeraars zagen de bui al hangen. Als het onderscheid 
tussen ziekenfonds en particuliere verzekeraars zou worden opgeheven, 
stond niets een fusie van ziekenfonds en bovenbouw meer in de weg. Als 
dat gebeurde, was het met de commerciële ziektekostenverzekeraars zo 
goed als gedaan. ‘Concurrentie is mooi, maar wat zou het aandeel kunnen 
worden van de NVOZ-maatschappijen in vergelijking met het ziekenfonds 
en bovenbouw?’.80 Commerciële ziektekostenverzekeraars zouden wat 
betreft zorginkoop nooit op gelijke voet kunnen concurreren met de zie-
kenfonds en bovenbouwconglomeraten. 

De onderlinge ziektekostenverzekeraars en de bovenbouwers zagen 
daarentegen wel mogelijkheden in het Dekker-rapport. Vooral de OHRA 
en Zilveren Kruis waren blij dat ‘Dekker’ het HMO-model niet bij voorbaat 
uitsloot. Ondanks de bezwaren van de NVOZ viel de algemene stemming 
in het KLOZ uit in het voordeel van het plan-Dekker.81 Dat was niet overal 

78 Van der Reijden, Onze kostelijke gezondheid, 114-115.

79 VvV, NVOZ, s19/Z.2205, Notulen extra bestuursvergadering NVOZ, d.d. 26 maart 1987; Ibidem, s19/Z.2206, Verslag 

vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 22 juli 1987.

80 VvV, NVOZ, s19/Z.2204, Nota n.a.v. ‘Een concurrerend recept’, d.d. 13 januari 1987. 

81 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 april 1987.



291     

 Zoek en na a r een nieu w ev en w icht, 1986-2006   

 

zo. Het kabinet bleek grote moeite te hebben met het formuleren van een 
gemeenschappelijk standpunt over het rapport en kwam niet verder dan 
het uitspreken van zijn steun in hoofdlijnen.82 De ministers van Financiën 
en Economische Zaken, Onno Ruding en Rudolf de Korte, hadden grote 
bezwaren tegen de basisverzekering en de manier waarop die zou worden 
gef inancierd. De verzekering dreef op een inkomensafhankelijke premie 
die aanzienlijke gevolgen kon hebben voor de werkgeverslasten en de in-
komensverdeling. Ook op het ministerie van WVC leefde het plan-Dekker, 
buiten de kleine groep gezondheidseconomen, nauwelijks.83 

De steun voor ‘Dekker’ kalfde in de loop van 1987 zienderogen af; 
met name bij het CDA. Binnen deze partij verloren de ‘Dekkerianen’ – 
waaronder Lubbers zelf – het pleit van de voorstanders van een algemene 
volksverzekering. Een meerderheid binnen het CDA steunde het idee van 
een basisverzekering, maar keerde zich tegen marktwerking in de zorg.84 
Deze positieverschuiving kwam tot uitdrukking in de kabinetsnota 
Verandering verzekerd die in 1988, ruim een jaar na het verschijnen van 
het rapport, werd uitgebracht. De nota stelde voor om het plan-Dekker 
in fases in te voeren, waarbij de AWBZ werd aangewezen als drager van 
de nieuwe basisverzekering. Delen van het verstrekkingenpakket van de 
ziekenfonds- en particuliere ziektekostenverzekering zouden stapsgewijs 
worden overgeheveld naar de AWBZ. Op deze manier zouden de drie verze-
keringsarrangementen langzaam convergeren tot één geheel.85 Het streven 
naar substitutie leek geheel van het toneel te zijn verdwenen. Wisse Dekker 
reageerde teleurgesteld: ‘de regering pakt nu een paar bezuinigingskrenten 
uit de structuurpap’.86 

Geluk bij een ongeluk: bejaarden en de uitbreiding van de 
Standaardpakketpolis
Zoals verwacht reageerde het commerciële ziektekostenverzekeringsbe-
drijf in 1988 niet enthousiast op het uitkomen van Verandering verzekerd. 
Het had liever gezien dat het kabinet de invoering van het plan-Dekker 

82 Bijlagen Tweede Kamer (1986-1987), 19945-4 en 19945-5. 

83 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Verslag gesprek met Ministerie van Financiën, d.d. 12 augustus 1987; Ibidem, Verslag ge-

sprek met Ministerie van Economische Zaken, d.d. 6 augustus 1987; Ibidem Verslag gesprek met Ministerie van WVC, 

d.d. 12 augustus 1987; Vgl.: De Haan en Duyvendak, In het hart, 228.

84 ‘CDA verlangt uitvoering plan-Dekker’, Leidsch Dagblad, 23 oktober 1987; ‘Commissie-Dekker centraal op CDA-

manifestatie in Hillegom. Overheid moet soms meer doen’, Leidsch Dagblad, 4 november 1987; Vgl.: Kerkhof en Dols, 

‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Debatten en ontwikkelingen tot 1987’, 775-776.

85 Bijlagen Tweede Kamer (1987-1988), 19945-28.

86 ‘Andere gezondheidszorg niet aangedurfd. Dekker hekelt kabinetsbeleid’, Leidsch Dagblad, 22 september 1987.
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geheel had verworpen. Aan de andere kant waren de meeste ziektekosten-
verzekeraars ook opgelucht; na een jaar onzekerheid was de kogel door de 
kerk. Er kon eindelijk begonnen worden aan de fine tuning van de WTZ-
maatregelen. De ministeries van WVC, Economische Zaken en Financiën 
waren immers niet bereid geweest om nog tijdens de kabinetsonderhande-
lingen over het plan-Dekker de kinderziektes van de Kleine Stelselwijziging 
aan te pakken.87 

Het onvoltooide karakter van de WTZ maakte vooral de commerciële 
NVOZ onrustig. Voor haar was de handhaving van het pakket aan maat-
regelen dat via de Kleine Stelselwijziging was doorgevoerd van essentieel 
belang. Alleen op die manier kon het bestaan van een aparte markt voor 
particuliere ziektekostenverzekeringen worden gegarandeerd. Omdat het 
systeem nog niet helemaal af was, bleef de mogelijkheid bestaan dat het 
WTZ een voor verzekeraars ongunstige wending zou krijgen. Er liepen na 
de verkiezingen van 1986 op het Binnenhof een groot aantal nieuwelingen 
rond. Deze nieuwelingen beschikten in de ogen van de NVOZ lang niet 
altijd over voldoende materiekennis. Dat was, zeker in combinatie met 
een ingewikkelde regeling als de WTZ, een potentieel gevaarlijke situatie, 
want ‘als Kamerleden toch spectaculaire acties willen ondernemen (…) 
lijken ideologen de meeste kans te hebben om te scoren’.88 Commerciële 
ziektekostenverzekeraars deden liever zaken met het ter zake kundige en 
technocratische ambtelijke apparaat van WVC. De WTZ-problematiek 
vergde in hun ogen namelijk vooral technische en geen ideologische oplos-
singen.

Deze wens was begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook weinig reëel. De 
problemen die als gevolg van de Kleine Stelselwijziging waren ontstaan, 
raakten ideologisch gevoelige zaken, zoals de verzekering van bejaarden 
en andere hoge risicogroepen. Vooral de overgehevelde groep voormalige 
vrijwillig verzekerden zorgde voor de nodige problemen. De kosten stegen 
veel sneller dan verwacht. Het vlaggenschip van de bovenbouw, Zilveren 
Kruis, raakte in de loop van 1987 in serieuze f inanciële moeilijkheden. De 
210.000 Standaardpolishouders drukten als een loden last op de bovenbou-
wer. Eigenlijk had Zilveren Kruis bij de overhevelingsoperatie zijn hand 
overspeeld. Er moest een beroep worden gedaan op de Vergrijzingsreserve. 
Dit kwam de bovenbouwer vrijwel direct op een reprimande van de Ver-
zekeringskamer kwam te staan: dat geld mocht niet worden gebruikt.89

87 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 12 januari 1987; VvV, NVOZ. 

s19/Z.2206, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 21 oktober 1987.

88 VvV, NVOZ, s19/Z.2206,Verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 3 september 1987.

89 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 5 oktober 1987.
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Er zat volgens het Zilveren Kruis nog maar één ding op: het marktbreed 
poolen van de meerschade van alle Standaardpolishouders.90 Als iedere 
particulier verzekerde een stukje van de schadelast zou dragen, was het 
probleem opgelost. Dit pleidooi voor onderlinge solidariteit viel bij andere 
verzekeraars niet goed. Zij vonden dat de bovenbouwer het probleem over 
zichzelf had afgeroepen. Dat staaltje ‘mismanagement’ mocht niet worden 
afgewenteld op de rest van de bedrijfstak.91 Zilveren Kruis kreeg echter steun 
van de PvdA. Bij die partij had de bovenbouwer veel goodwill opgebouwd 
door de soepele wijze waarmee het merendeel van de Standaardpolisgroep 
was opgevangen. Onwil onder commerciële ziektekostenverzekeraars om de 
poolingregeling uit te breiden, hoefde volgens de sociaaldemocraten niet ten 
koste te gaan van de bovenbouwers. Als het ziektekostenverzekeringsbedrijf 
niet zelf tot een vereveningsconstructie kon komen, dan waren PvdA (en 
het CDA) wel genegen dit via wetgeving af te dwingen.92

Zo gezegd, zo gedaan. In 1988 werd de pooling van vijfenzestigplus-
sers met een Standaardpolis wettelijk geregeld.93 De kwestie zorgde voor 
een duurzame ontwrichting van de verhoudingen in het KLOZ-bestuur. 
Anders dan bij de bestuurscrisis twee jaar eerder, werd dit keer geen 
poging meer gedaan om tot een compromis te komen. Het KLOZ bleef 
weliswaar bestaan – er was in verband met de regiovertegenwoordiging 
en de overlegrondes met zorgverleners nog genoeg werk te doen – maar de 
belangenbehartiging werd door de verschillende organisaties elders gestald. 
De bovenbouwers concentreerden zich volledig op de samenwerking met de 
ziekenfondsorganisatie VNZ.94 De organisaties van commerciële en onder-
linge ziektekostenverzekeraars en de ziekenhuisverplegingsverenigingen 
creëerden onder de vleugels van het Verbond van Verzekeraars een eigen 
overlegplatform: het Verbondsoverleg.95 

Niet alleen de bovenbouwers waren ontevreden over de wijze waarop 
het KLOZ de afgelopen jaren had gefunctioneerd. Bij de NVOZ ergerde 
men zich al enige tijd aan de eigengereidheid van het KLOZ-bureau dat 
steeds vaker zijn eigen weg koos. Zo werd het KLOZ-directeur Scheerens 
niet in dank afgenomen dat hij in het voorjaar van 1988 op de nationale 

90 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 6 oktober 1986; Duffhues e.a., 

Van Achlum, 264-265.

91 VvV, NVOZ, s19/Z.2205, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 20 mei 1987.

92 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 2 maart 1987; Ibidem, Notulen 

bestuursvergadering KLOZ, d.d. 7 december 1987; Bijlagen Tweede Kamer (1986-1987) 19931-1 en 19931-2.

93 Okma, Studies, 116.

94 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen extra bestuursvergadering KLOZ, d.d. 14 oktober 1987.

95 VvV, NVOZ, s19/Z.2208, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 18 mei 1988.
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radio verkondigde dat ruim 35 procent van de particulier verzekerden de 
premie niet meer kon opbrengen. Moest het particuliere ziektekostenver-
zekeringsbedrijf haar eigen falen zo publiekelijk van de daken schreeuwen? 
Het KLOZ was een belangenorganisatie van ziektekostenverzekeraars en 
geen consumentenvereniging, aldus commerciële verzekeraars.96

Scheerens had wel gelijk. De particuliere ziektekostenverzekering was 
voor gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen te duur. De NVOZ 
dacht – weinig verassend – dat de Wet-ILPZ dit probleem wel zou oplossen. 
Door een stijging van de premies voor goede risico’s zouden de premies 
voor slechte risicogroepen, waaronder bejaarden, immers vanzelf dalen. 
De invulling van de ILPZ-verevening werd in het KLOZ door de onderlinges 
en de bovenbouwers echter keer op keer geblokkeerd, mede omdat alleen 
de zwaar verouderde NVOZ-maatschappijen er baat bij zouden hebben.97 

De verwikkelingen rond Dekker en het uitblijven van een werkbaar 
KLOZ-voorstel voor de inrichting van de ILPZ-verevening, waren voor het 
Ministerie van Financiën reden genoeg om de inwerkingtreding van de wet 
in het voorjaar van 1989 voor onbepaalde tijd uit te stellen. De minister van 
Financiën, Onno Ruding, verzekerde het parlement dat dit uitstel niet het 
einde betekende voor de Wet-ILPZ. Het tegendeel was waar.98 Een oplossing 
voor de bejaardenproblematiek leek verder weg dan ooit. De CDA’er Ad 
Lansink stelde vervolgens voor om de Standaardpakketpolis te gebruiken. 
Die was er toch al, en kon bovendien via een eenvoudige aanpassing wor-
den ingezet. De acceptatieplicht voor deze polis werd uitgebreid tot alle 
particulier verzekerde vijfenzestigplussers. Daarmee was iedere bejaarde 
verzekerd van een betaalbare particuliere ziektekostenverzekering. Deze 
uitbreiding van de reikwijdte van de Standaardpakketpolis kon, ondanks 
een in allerijl door het KLOZ opgetuigd plan van premiereductie- en com-
pensatieregelingen, niet meer worden voorkomen.99

De WTZ leek hiermee inderdaad een voor ziektekostenverzekeraars 
ongunstige wending te krijgen. De ingreep werd door de commerciële 
ziektekostenverzekeraars aanvankelijk gezien als de eerste stap richting 
volledige socialisatie. De algemene leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar 
kon immers vrij eenvoudig naar beneden worden bijgesteld.100 Aan de 

96 VvV, NVOZ, s19/Z.2207, Verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 7 januari 1988; Ibidem, Brief NVOZ aan direc-

teur KLOZ, d.d. 8 februari 1988.

97 Vvv, NVOZ, s19/Z.2206, Verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 24 september 1987.

98 Handelingen Tweede Kamer (1988-1989), 15 maart 1989, 5543-5545. De wet zou uiteindelijk in 1996 officieel worden 

ingetrokken, zie: Staatsblad 1996:264. ‘Intrekking van de Wet-ILPZ’.

99 VvV, NVOZ, s19/Z.2208, Nota NVOZ bejaardenproblematiek. d.d. juni 1988.

100 VvV, NVOZ, s19/Z.2208, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 8 juni 1988.
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andere kant loste de ingreep in één klap het probleem op waarmee veel 
maatschappijen kampten, namelijk de verouderde verzekerdenbestanden. 
Lansinks maatregelen hadden niet alleen alle de bejaarden voorzien van 
een betaalbare ziektekostenverzekering, maar tegelijkertijd ook een aantal 
particuliere ziektekostenverzekeraars van de ondergang gered; niet in de 
laatste plaats Zilveren Kruis.101 

De maatregel pakte voor particuliere verzekeraars gunstig uit. Het slecht-
ste deel van de portefeuille kon worden ondergebracht bij een verzekerings-
constructie waarvoor verzekeraars geen enkel risico liepen. De meerschade 
van vijfenzestigplussers werd in zekere zin namelijk herverzekerd bij de 
rest van de particulier verzekerde populatie. Die bracht via de WTZ-heffing 
immers het geld voor de onderlinge verevening op. In de loop van enkele 
maanden werden dan ook vrijwel alle vijfenzestigplussers overgeheveld 
naar de Standaardpakketpolis.102 Daar hing ook een prijskaartje aan. De 
WTZ-heff ing schoot omhoog. In 1988 lag deze solidariteitsbijdrage – die 
bovenop de normale premie kwam – nog op 66 gulden per jaar. In 1990 was 
dit al 204 gulden (Tabel 5.5).

Tabel 5.5: Overzicht van de jaarlijkse wettelijke solidariteitsheffingen betaald door 
particulier verzekerden opgesplitst naar WTZ en MOOZ (in guldens), 1986-2005*

Jaar WTZ MOOZ Tot. Jaar WTZ MOOZ Tot.

1986 - - - 1996 324 91 415

1987 71 43 114 1997 324 155 479

1988 66 48 114 1998 360 238 598

1989 76 48 124 1999 408 222 630

1990 204 44 248 2000 ** 396 222 618

1991 270 46 316 2001 466 222 688

1992 414 41 455 2002 516 180 696

1993 414 32 446 2003 707 212 919

1994 414 28 442 2004 867 264 1131

1995 414 112 526 2005 891 286 1177

* Gebaseerd op: KISG, Jaarboeken, 1988-1992; Vektis, Jaarboeken, 1993-2007. 

** In 2000 werd de euro ingevoerd. De bedragen (cursief) in deze tabel zijn echter, omwille van de 
vergelijking, met de voorgaande periode omgerekend naar guldens.

101 Dit aspect komt overigens zowel in het Kamerdebat als in de Memorie van Antwoord niet duidelijk naar voren: 

Bijlagen Tweede Kamer (1987-1988), 20702-7; Handelingen Tweede Kamer (1987-1988), 1 december 1988, 46-64.

102 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 18 januari 1989; Ibidem, Notulen bestuursverga-

dering NVOZ, d.d. 15 februari 1989.
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Hoewel alle partijen zich in het getwist over de pooling van bejaarde 
verzekerden van hun slechtste kant hadden laten zien, was het vooral het 
imago van de commerciële ziektekostenverzekeraars dat er het meeste 
onder leed. De NVOZ werd op het Binnenhof nu vrij algemeen gezien als een 
ietwat verzuurde, conservatieve club die het liefst alles bij het oude liet.103 
Dat was niet helemaal terecht, want commerciële ziektekostenverzekeraars 
dachten wel degelijk na over de toekomst van het ziektekostenverzekerings-
stelsel. Maar de NVOZ zocht de oplossing vooral in het bestaande systeem, 
terwijl de meeste politieke partijen juist uitgingen van het doorbreken 
van de bestaande structuren. Die boot hadden commerciële verzekeraars 
gemist. 

De Dekker-trein rijdt door, verzekeraars draaien bij
Met het verschijnen van de nota Verandering verzekerd  stonden alle neuzen 
in het kabinet weer in dezelfde richting. Lubbers had hiervoor bij Ruding 
en De Korte wel met de vuist op tafel moeten slaan. Voor de premier was 
de stelselwijziging een prestigeproject geworden. Hij wilde de hervorming 
graag voor de verkiezingen van 1990 in kannen en kruiken hebben. Het 
KLOZ stond in de discussie buitenspel. Zolang de interne perikelen niet 
waren opgelost, werden de standpunten elders bepaald. Dat liet niet onver-
let dat het KLOZ-bureau liet weten dat ze kansen zag voor verzekeraars bij 
het ombouwen van de AWBZ tot een basisverzekering.104

Bovenbouwers en ziekenfondsen waren vol lof over Verandering ver-
zekerd. Zowel de NPZ als de VNZ vonden in de nota de bevestiging van 
de langgekoesterde verzorgingsbeginselen als non-selectieve acceptatie, 
ongedifferentieerde doorsneepremies, uitgebreide vergoedingen en regio-
nale binding. Het was een verzekering voor (bijna) alles en voor iedereen. 
Bovendien werd het langgekoesterde ideaal van een fusie tussen ziekenfonds 
en bovenbouw een steeds reëler vooruitzicht.105 Dat de ziekenfondsen en de 
bovenbouwers zich achter de plannen schaarden, was een welkome steun 
in de rug van het kabinet. Gezamenlijk verzekerden zij ruim tien miljoen 
Nederlanders, ongeveer 68 procent van de bevolking.

Het Verbondsoverleg deelde dit enthousiasme niet. De groep van com-
merciële verzekeraars, onderlinges en ziekenhuisverplegingsverenigingen 
had Dekkers basisverzekering precies andersom geïnterpreteerd. De AWBZ 
moest niet groter, maar juist kleiner worden. Daar hadden het Verbond van 

103 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 24 september 1987; NVOZ, s19/Z.2422, Notu-

len bestuursvergadering NVOZ, d.d. 15 februari 1989.

104 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 367-368.

105 HiZ, NPZ, Adres van VNZ en NPZ aan de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid, 13 april 1988.
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Verzekeraars en de werkgeversorganisaties VNO en NCW in 1987 al f link 
voor gelobbyd. In hun optiek konden sommige delen van de AWBZ zonder 
veel problemen worden geprivatiseerd. Onbeperkte ziekenhuisverpleging 
en andere verstrekkingen konden ook door private verzekeraars worden 
gegarandeerd.106 Dat idee sprak onder andere de CDA’er Klaas Tuinstra en 
de VVD’er Gerrit Zalm wel aan. Het kabinet veranderde daarentegen niet 
van koers. Daar was geen tijd meer voor. 

Het kabinetsstreven om alles voor 1990 geregeld te hebben, was ambiti-
eus, maar niet onhaalbaar. In oktober 1988 ontvouwden Brinkman en Dees 
hun plan. Op 1 januari 1989 zouden kunst- en hulpmiddelen, psychiatrische 
zorg en grote delen van de maatschappelijke dienstverlening worden 
overgeheveld naar de AWBZ. Op 1 januari 1990 zouden huisartsenzorg en 
revalidatiezorg volgen. Daarnaast moesten ziekenfondsen de mogelijkheid 
krijgen om aan hun nieuwe rol te wennen. De ziekenfondspremie, voorheen 
volledig inkomensafhankelijk, zou daarom gedeeltelijk nominaal worden 
gemaakt. Ziekenfondsen mochten deze nominale premie zelf gaan innen 
en werden, voor zover het de ziekenfondsverzekering betrof, ook weer 
risicodragers; zij het voor een beperkt deel. De AWBZ bleef vooralsnog 
voor ziekenfondsen en verzekeraars risicoloos.107

Voor particuliere ziektekostenverzekeraars zou de overheveling van ver-
strekkingen op een totale chaos kunnen uitdraaien, aangezien het verbin-
dingskantoor zou verdwijnen. Deze instellingen vormden de schakel tussen 
particuliere ziektekostenverzekeraars en de door de AWBZ gef inancierde 
zorg. Ter voorbereiding op de basisverzekering zouden ziekenfondsen en 
ziektekostenverzekeraars namelijk zelf AWBZ-zorg moeten gaan inkopen, 
te beginnen met de in 1989 overgehevelde verstrekkingen. De ziekenfondsen 
en bovenbouwers maakten zich hierover weinig zorgen. Ziekenfondsen 
hadden, als ‘huisbaas’ van het verbindingskantoor, al jaren met dit bijltje 
gehakt. 

Ziektekostenverzekeraars zagen het inkopen van zorg met angst en 
beven tegemoet. Zij zouden in nog geen drie maanden tijd met honderden 
instellingen en misschien wel duizenden zorgverleners een contract moeten 
sluiten.108 Voor een bedrijfstak die zich nog nooit met de inhoud van zorg 
had bemoeid, was dit een overweldigend vooruitzicht. De enige organisatie 
die over de benodigde expertise beschikte, was het KLOZ. Die had ook 
al een voorstel klaarliggen: een centraal administratiebureau (CAZ) kon 

106 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Verslag vergadering Stuurgroep-Dekker, d.d. 22 juli 1987; NVOZ, s19/Z.2208, Notulen be-

stuursvergadering NVOZ, d.d. 20 juli 1988.

107 Kerkhof en Dols, ‘De AWBZ. Debatten en ontwikkelingen tot 1987’, 775-778.

108 Andersom gold het ook, vgl.: Companje, Convergerende belangen, 268.
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voorlopig de rol van de verbindingskantoren overnemen. Dit was, althans 
voor de verzekeraars van het Verbondsoverleg, reden genoeg om het KLOZ 
weer in genade aan te nemen.109 

Hoewel particuliere ziektekostenverzekeraars al sinds de invoering van 
de AWBZ in 1968 volgens de wet uitvoerders waren van deze volksverze-
kering, zagen de VNZ en de Ziekenfondsraad de voorgenomen bemoeienis 
van particuliere ziektekostenverzekeraars toch als een oneigenlijk feno-
meen. Het doorkruiste het gevoelsmatige monopolie dat ziekenfondsen 
op de AWBZ hadden. Volgens de Ziekenfondsraad was het winstoogmerk 
onverenigbaar met de doelstelling van de AWBZ, het verzekeren van 
onverzekerbare vormen van zorg. De Raad hield het CAZ dan ook met 
onverholen wantrouwen in de gaten, beducht op elke vorm van oneigenlijk 
gebruik van de AWBZ-gelden.110 

Het feit dat het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf de over-
heveling van verstrekkingen naar de AWBZ zonder noemenswaardige 
problemen had weten op te vangen, bracht de bovenbouwers weer dichter 
bij het particuliere kamp. Grote en zelfbewuste bovenbouwers als Zilveren 
Kruis en VGZ voelden er weinig voor om zich, enkel op grond van een 
historische band, te laten opsplitsen. Ziekenfondsen moesten zich maar 
bij hen aansluiten en niet andersom. Bovendien had het succes van het 
CAZ aangetoond, dat bovenbouwers de ziekenfondsen eigenlijk niet nodig 
hadden. Het inkopen van zorg kon eventueel ook buiten het ziekenfonds om. 
Tot verbijstering van de VNZ zochten de bovenbouwers weer aansluiting 
met het KLOZ.111

De andere ziektekostenverzekeraars probeerden vervolgens de boven-
bouwers zoveel mogelijk los te weken van de VNZ. De bovenbouwers waren 
nu hard nodig. De kans dat het bij de Kleine Stelselwijziging bleef – iets 
wat vooral de commerciëlen nog lang hadden gehoopt – leek met het plan 
de campagne van Brinkman en Dees immers voorgoed verkeken. Nu was 
het zaak om voor het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf een zo 
goed mogelijk uitgangspositie te creëren. De vraag of zorgverzekeraars in 
het nieuwe stelsel uitvoeringskantoren zouden worden of risicodragende 
ondernemingen konden blijven, hing af van een effectieve politieke lobby. 
Die lobby kon enkel effectief zijn als er eenheid was. Het gevoel van urgentie 
onder ziektekostenverzekeraars was groot. ‘De ‘Dekker-trein’ rijdt door en 
valt niet meer te stoppen (…) De huidige coalitie biedt de beste waarborg 

109 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 19 oktober 1988.

110 Companje, Convergerende belangen, 276-278.

111 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 19 december 1988.
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voor particuliere ziektekostenverzekeraars. Een andere coalitie kan Dek-
ker nog altijd ombuigen naar een klassieke volksverzekering’, aldus de 
Stuurgroep-Dekker van de NVOZ.112

Een nieuwe strategie: een basisverzekering met een particulier randje
Nu het kabinet het invoeringstraject van de basisverzekering had vastge-
steld, veranderden commerciële ziektekostenverzekeraars hun tactiek. Het 
aansturen op de handhaving van de WTZ was niet langer opportuun. In 
plaats van het afwijzen van Dekker, drongen verzekeraars aan op het zo 
zuiver mogelijk uitvoeren van het Dekker-programma. Ook via het Dekker-
systeem kon immers recht worden gedaan aan twee, voor verzekeraars, be-
langrijke beginselen: concurrentie en privaat risicodragerschap. Als deze 
elementen in het nieuwe systeem konden worden ingebouwd, dan zouden 
particuliere ziektekostenverzekeraars ‘Dekker’ steunen.

De omvorming van de AWBZ tot een basisverzekering hoefde niet per 
def initie het einde te betekenen van het private ondernemerschap. De 
commerciële NVOZ stelde voor om de basisverzekering in te richten als 
‘normale’ particuliere polis.113 Dit kwam op het volgende neer: alle wettelijk 
voorgeschreven verstrekkingen van de AWBZ (of de toekomstige basisver-
zekering) zouden in de voorwaarden van de ziektekostenverzekeringspolis 
worden opgenomen. Verzekeraars konden deze polis verder aankleden met 
aanvullende verstrekkingen. De f inanciering van de vergoedingen uit het 
basispakket zou via de inkomensafhankelijke premie worden geregeld, 
terwijl de aanvullende verstrekkingen via de nominale premie zouden 
worden gef inancierd. 

Door deze constructie zou de verschuiving van vergoedingen van de 
basisverzekering naar de aanvullende verzekering niet gelijk leiden tot 
een verlies in dekking. Omgekeerd zouden verschuivingen van de aanvul-
lende verzekering naar de basisverzekering niet leiden tot een optische 
uitkleding van het verzekerde pakket. Bovendien bood de polisvariant 
verzekeraars de mogelijkheid om zich van elkaar te onderscheiden, en 
dat was een belangrijke vereiste voor onderlinge concurrentie. Er moest 
geconcurreerd kunnen worden op premie én op kwaliteit. Tegelijkertijd 
bleef ook de juridische relatie met de cliënt in tact. De verzekeraar, de 
organisatie die de polis uitgaf, stond immers garant voor de vergoedingen 
en bleef dus verzekeren in plaats van uitvoeren. De basisverzekering zou 
hiermee een soort privaatrechtelijke volksverzekering worden, in de geest 

112 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, Nota: Het invoeringstraject Dekker: de tweede stap, d.d. 8 februari 1989.

113 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, KLOZ-notitie Uitvoering AWBZ, 10 oktober 1988.
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van het Zeven Pijlers-plan. Het was bovendien ook verkooptechnisch een 
aardige constructie. Bij elke uitbreiding van de basisverzekering zou de 
dekking gelijk blijven, maar de nominale premie zou dalen.114

Staatssecretaris Dees was erg gecharmeerd van het idee. Op het ministe-
rie van WVC waren de ambtenaren minder enthousiast. Er zaten nogal wat 
juridische haken en ogen aan het invoeren van een verzekeringsplicht voor 
een particuliere polis. Een klassieke algemene volksverzekering was veel 
comfortabeler, zowel voor de wetgever als voor de zorgverlener. Het CDA 
vond de polisvariant te ‘particulier’. Het deed, volgens de partij, geen recht 
aan het sociale karakter van de basisverzekering. Op 1 mei 1989 overlegde 
een KLOZ-delegatie nog met premier Lubbers, minister Brinkman en de 
staatssecretarissen Dees en Albert-Jan Evenhuis van Economische Zaken 
over de zaak. Tevergeefs, want enkele weken later viel het kabinet. Na 
twaalf jaar samen geregeerd te hebben, leken CDA en VVD behoorlijk op 
elkaar uitgekeken te zijn. Met het aantreden van het nieuwe kabinet, leek 
de nachtmerrie van menig ziektekostenverzekeraar bewaarheid te worden. 
In het kabinet-Lubbers III (1989-1994) nam de ‘aartsvijand’ van particuliere 
verzekeraars, de PvdA, weer plaats in de regering.115

5.3  Het beste van twee werelden? De genese van de 
zorgverzekeringslogica, 1990-2006

Het plan-Simons: van verzekering naar verzorging
In dit nieuwe kabinet werd de wethouder voor Onderwijs van Rotterdam, 
Hans Simons, namens de PvdA staatssecretaris voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Cultuur. Hoewel in de regeringsverklaring het plan-Dekker – of 
meer precies de ‘Dekkerproblematiek’ – nog wel werd genoemd, was het 
duidelijk dat het nieuwe kabinet een andere draai aan het plan wilde ge-
ven. De PvdA had immers tegen de plannen van de kabinetsnota Verande-
ring verzekerd gestemd en had als alternatief haar eigen voorstel voor een 
algemene volksverzekering aan de Kamer aangeboden. De stelselwijziging 
maakte pas op de plaats. Hoewel dit uitstel het particuliere ziektekosten-
verzekeringsbedrijf niet slecht uitkwam, zagen verzekeraars de toekomst 
somber in: ‘het plan-Dekker heeft zijn risico’s; een geamendeerd plan-Dek-
ker is nog veel gevaarlijker’.116

114 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, Brief Werkgroep-AWBZ aan NVOZ, d.d. 13 december 1988 ; Ibidem, Notulen bestuursver-

gadering NVOZ, d.d. 15 februari 1989.

115 Bosmans en Van Kessel, Parlementaire geschiedenis, 180-182.

116 VvV, NVOZ, s19/Z.2422, Brief Hotterbeekx aan Hammega, d.d. 7 maart 1989.
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Zoals verzekeraars hadden gevreesd, ging onder Simons het roer om. 
Niet alleen de f inanciering van zorg moest worden hervormd. Er moest – 
in lijn met de PvdA-traditie – ook een einde komen aan de grote invloed 
van het middenveld in de gezondheidszorg. Dit betekende dat de staat 
zich niet moest terugtrekken, maar juist de plaats van het middenveld 
moest overnemen. Het primaat moest weer terugkomen bij de politiek. 
Simons zette onder andere de socioloog Pim Fortuijn aan het werk om een 
saneringsplan te ontwerpen voor de vele adviesraden en -commissies die 
de wereld van zorg en welzijn rijk was.117 Deze manier van besturen was 
nieuw. Ziektekostenverzekeraars werden voortaan vriendelijk te woord 
gestaan. Met hun suggesties werd echter niets gedaan.118

In het voorjaar van 1990 presenteerde Simons zijn eigen visie op het 
Dekker-rapport. Dit voorstel stond al vlug bekend als het ‘plan-Simons’, 
in navolging van het commentaar van de Volkskrant. De basisverzekering 
bleef gehandhaafd, maar maakte een f linke ruk richting de algemene 
volksverzekering. In de Simonsvariant, zou de basisverzekering ongeveer 
95 procent van het pakket van de AWBZ en de ziekenfondsverzekering 
moeten omvatten. De nominale premie, het deel waarvoor zorgverzekeraars 
zelf risicodrager zouden zijn, werd verlaagd.  

Het plan-Simons was geen klassieke volksverzekering. Van staatsuitvoe-
ring was geen sprake. Ook de voorgenomen marktwerking bleef grotendeels 
gehandhaafd. Zorgverzekeraars bleven de spil van het systeem. De verze-
kerde moest vrij zijn in zijn keuze van zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars 
zouden op hun beurt vrij zijn in het contracteren van zorgverleners, zodat 
ook in de zorgverlening een zekere vorm van concurrentie zou kunnen 
ontstaan. Het was echter de bedoeling dat zorgverzekeraars vooral op 
kwaliteit en service met elkaar zouden gaan concurreren. In dit opzicht 
bleef Simons dicht bij het originele gedachtengoed van het Dekker-rapport. 
Marktwerking was, zowel voor Dekker als voor Simons, geen kostenbeheer-
send maar een coördinerend instrument, dat de centrale planning moest 
vervangen. De levering van zorg zou hierdoor beter moeten aansluiten op 
de behoeftes van de verzekerde. In 1995 moest de basisverzekering volledig 
functioneren.119

Aanvankelijk had Simons de wind in de rug. Lubbers had, in het kader 
van de totaal uit zijn voegen gebarsten WAO, de Nederlandse sociale 
zekerheid ‘ziek’ verklaard. Dit vergrootte het draagvlak voor drastische 

117 Van Bottenburg e.a., Zorg tussen staat en markt, 179-180.

118 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 20 maart 1991.

119 Dols en Kerkhof, ‘De AWBZ. Debatten en ontwikkelingen tot 1987’, 769-797.
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hervormingen, ook op het gebied van de gezondheidszorg. Simons blaakte 
dan ook van zelfvertrouwen: ‘ik ben geen Malle Eppie die dingen voorstelt 
waarvan hij van tevoren weet dat ze niet uitgevoerd kunnen worden’, 
verzekerde hij de pers.120 CDA, PvdA en de ziekenfondsorganisatie VNZ 
lieten zich in positieve bewoordingen over het plan uit.121 Simons wist deze 
steun niet te kapitaliseren. De missiedrang van Simons, in combinatie 
met zijn relatieve onbekendheid met de mores van het zorg(verzekerings)
veld, brak hem uiteindelijk op. De manier waarop hij de partijen in de 
gezondheidszorg benaderde – door vooral veel te praten en, naar de mening 
van zijn gesprekspartners, weinig te luisteren, of er althans weinig mee te 
doen – zorgde voor de nodige irritatie. Hierdoor wist hij niet alleen in het 
zorgveld, maar ook in het kabinet en in het parlement zijn medestanders 
van zich te vervreemden.

Na de presentatie van het plan-Simons werden particuliere ziektekos-
tenverzekeraars zenuwachtig. De voorspelling dat ‘Dekker’ door de PvdA 
zou worden gebruikt als excuus voor de invoering een volksverzekering leek 
realiteit te worden. Dat moest hoe dan ook worden voorkomen. Simons had 
het verzekeraars, wat betreft hun belangenbehartiging, ook niet heel erg 
moeilijk gemaakt. Zijn plan kende een aantal zwakke plekken die er haarfijn 
werden uitgelicht. Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf pre-
dikte waar het kon dat het voornemen van Simons zou leiden tot chaotische 
taferelen. Verzekeraars merkten terecht op dat het plan-Simons uitging van 
systemen die nog niet opgetuigd, laat staan in de praktijk waren getest. Er 
was nog geen methode ontwikkeld voor de voorgenomen budgettering van 
zorgverzekeraars en van een functionele omschrijving van zorgfuncties 
was nog geen letter op papier verschenen. Hoe konden verzekeraars en 
zorgverleners dan geacht worden hiermee aan de slag te gaan?122

Toch behield Simons vertrouwen in een goede afloop. De Tweede Kamer 
was zonder veel omhaal akkoord gegaan met het wetsvoorstel-Stelselwij-
ziging Tweede Fase. In een interview in het weekblad HP/De Tijd ging hij 
er nog van uit, dat de stemming in de Eerste Kamer ook in zijn voordeel 
uitvallen. Eerste Kamerleden waren toch niet meer dan ‘stemvee’, aldus de 
wat overmoedige staatssecretaris.123 Deze ongelukkige formulering was een 
trap tegen het zere been van de CDA-fractie. CDA-senator Peter Boorsma 
begon plotseling te twijfelen of het opheffen van de contracteerplicht wel 

120 ‘Staatssecretaris optimistisch over nieuwe zorgverzekering. Hans Simons en de verdwijning van de ziekenfonds-

patiënten’, Leidsche Courant, 1 juni 1991.

121 Companje, Convergerende belangen, 186-189.

122 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 22 mei 1991.

123 Geciteerd in: Dols en Kerkhof, ‘AWBZ. Debatten en ontwikkelingen tot 1987’, 798.
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strookte met de Europese richtlijnen. Een opmerkelijk standpunt, aangezien 
Boorsma een paar jaar eerder als lid van de commissie-Dekker zelf ook 
had gepleit voor het opheffen van de contracteerplicht.124 Onder leiding 
van de strijdbare Ad Kaland dwong de Eerste Kamer-fractie van het CDA 
de staatssecretaris op de knieën. Zijn wetsvoorstel werd geaccepteerd, 
maar met de concessie dat het plan gefaseerd zou worden ingevoerd. 
De stelselwijziging kon doorgaan als er voldaan was aan twee concrete 
ijkpunten: a. het invoeren van een goed werkend budgetteringsstelsel voor 
zorgverzekeraars; b. het tot stand brengen van een werkbare functionele 
omschrijving van zorgfuncties.125

Ondertussen wierp de nadruk die particuliere verzekeraars in hun 
lobby hadden gelegd op de ‘chaos van Simons’ zijn vruchten af.126 In de 
media kreeg Simons, onder andere van opiniemakers als Nic van Rossum 
en Marc Chavannes, steeds meer kritiek te verduren. Van Rossum sprak 
zelfs consequent van ‘Simons’ Satansplan’ die ‘onze niet volmaakte, maar 
wel redelijk draaiende gezondheidszorg (…) tot een onhanteerbare chaos’ 
zou degraderen.127 Ook de werkgeversorganisatie VNO, onder leiding van 
Alexander Rinnooy Kan, mengde zich in de discussie. Dit tot grote vreugde 
van de NVOZ, die zich eerder nog had afgevraagd of het VNO wel doorhad 
hoe verstrekkend de gevolgen van Simons’ basisverzekering voor werkgevers 
zouden zijn. 

De werkgeversorganisatie pleitte opvallend genoeg tegen de voorge-
nomen marktwerking in de zorg. De kosten van gezondheidszorg zouden 
volgens VNO door het plan-Simons omhoog schieten. Dat was nog niet 
het ergste. Via de inkomensafhankelijke premie zou deze kostenstijging 
grotendeels worden afgewenteld op werkgevers, met alle gevolgen van 
dien voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In 
een live  uitgezonden tv-debat tussen Simons en Rinnooy Kan, die Simons 
beschuldigde dat hij mensen een ‘OV-jaarkaart voor de gezondheidszorg’ 
gaf, trok Simons aan het kortste eind.128 Het was één van de meest publieke 
interventies van het VNO in het democratische besluitvormingsproces. Het 
parlement werd door het bedrijfsleven teruggefloten en dat gebeurde niet 
in de achterkamertjes, maar live op televisie.

124 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 22 mei 1991.

125 Companje, Convergerende belangen, 286.

126 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 19 juni 1991.

127 N. van Rossum, ‘Simons’ Satanskind’, Elsevier, 10 augustus 1991.

128 De Haan en Duyvendak, In het hart, 232; Rinnooy Kan werd achter de schermen door de NVOZ gesteund, zie: VvV, 

NVOZ, s19/Z, 2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 18 september 1991.
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Achteraf gezien was het voor Simons desastreus verlopen debat met Rin-
nooy Kan de genadeslag voor de stelselwijziging. De maatschappelijke steun 
voor het plan verdween als sneeuw voor de zon. De hoofdredacteur van het 
artsentijdschrift Medisch Contact, C. Spreeuwenberg, tekende enkele weken 
later het volgende op in zijn hoofdredactioneel commentaar: ‘Tot het mo-
ment dat Simons in debat trad met Rinnooy Kan heb ik gehoopt dat er voor 
de problemen en verschilpunten oplossingen konden worden gevonden. 
Toen ik dit debat (…) op de televisie zag, heb ik direct (…) voorspeld dat dit 
het einde van de stelselwijziging (…) zou betekenen’.129 Lang niet iedereen 
was echter behept met de voorspellende gave van Spreeuwenberg. De 
toekomst van het plan-Simons hing weliswaar aan een zijden draad, maar 
de zaak was nog niet verloren, zeker niet in de ogen van staatssecretaris zelf.

De Standaardpakketpolis als drager van de verzorgingslogica
Dat het verzet onder particuliere ziektekostenverzekeraars tegen het plan-
Simons in het najaar van 1991 zulke grote vormen had aangenomen als hier-
boven geschetst is, was niet zo vreemd. Simons had het particuliere ziek-
tekostenverzekeringsbedrijf in de voorgaande periode hard aangepakt. De 
staatssecretaris had vrijwel direct na zijn aantreden laten blijken dat hij 
weinig zag in de polisvariant van de basisverzekering die door het KLOZ 
was aangedragen. Ook voor het behoud van het private risicodragerschap 
van verzekeraars zag Simons weinig ruimte. Zorgverzekeraars mochten in 
het toekomstige stelsel wel met elkaar concurreren, maar verzekeraars zou-
den toch hoofdzakelijk uitvoeringsorganen van de basisverzekering zijn. 
Het was volgens Simons juist het risicodragerschap van verzekeraars, dat 
binnen de particuliere ziektekostenverzekering tot ongewenste premiedif-
ferentiatie had geleid.130

Simons scepsis ten opzichte van de goede wil van verzekeraars, was be-
grijpelijk. Ondanks de herhaaldelijk gemaakte beloftes, waren verzekeraars 
er niet in geslaagd de leeftijdssolidariteit in de ziektekostenverzekering 
te herstellen. Daarvoor bleken de belangentegenstellingen binnen de be-
drijfstak te groot. Uit arren moede had het KLOZ uiteindelijk voorgesteld 
om de minimum- en maximumpremie voor ziektekostenverzekeringen 
dan maar door de overheid te laten vaststellen. De Wet op de Economische 
Mededinging bood daarvoor de benodigde juridische instrumenten.131 Dit 

129 C. Spreeuwenberg, ‘Hans: treedt af!’, Medisch Contact 47:27 (1992) 835.

130 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Commentaar op nota Werken aan zorgvernieuwing aan vaste Kamercom-

missie WVZ, 1-3.

131 De Bruine en Schut, ‘Overheidsbeleid en ziektekostenverzekering’, 142-143.
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was – na het falen van de Wet-ILPZ – het tweede brevet van onvermogen dat 
het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf in korte tijd moest afgeven. 

Het voorstel vond bij Simons dan ook geen genade. Nederland lag als 
‘kartelparadijs’ niet goed in Brussel. Dit kwam vooral door het feit dat 
de uit 1956 stammende Wet op de Economische Mededinging vrijwel 
iedere vorm van kartelvorming toestond. Het lag dus niet voor de hand 
om deze wet te gebruiken. Bovendien was de Europese Commissie geen 
voorstander van directe overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. Dit 
zou in de op handen zijnde Derde Schaderichtlijn, voor wat betreft het 
private schadeverzekeringsbedrijf, ook expliciet worden verboden.132 
Simons had de mededingingswet ook helemaal niet nodig. De WTZ bood 
genoeg mogelijkheden om het gewenste resultaat zonder prijsafspraken en 
prijsbeschikkingen te bereiken. Een bijkomend voordeel was dat de WTZ 
als sociale zekerheidsregeling buiten het bereik van ‘Europa’ viel.

Simons hoefde in feite niet meer te doen dan het opeisen van zijn 
wettelijke competenties. In september 1990 trok de staatssecretaris de 
bevoegdheid naar zich toe om de premies voor zowel de Standaardpolis 
als de Standaardpakketpolis eenzijdig vast te stellen. Het KLOZ beschouwde 
dit als een motie van wantrouwen in de actuariële deskundigheid van ver-
zekeraars.133 Daar bleef het niet bij. Om voortaan ook de maximumpremie 
voor alle ziektekostenverzekeringsproducten te kunnen voorschrijven, 
was het nodig om de reikwijdte van de WTZ uit te breiden. Het verzeke-
ringsbedrijf had hiervoor zelf een prachtig vehikel in het leven geroepen: 
de Standaardpakketpolis.

Door middel van de per 1 januari 1991 ingevoerde ‘meerbetalersrege-
ling’, werd de acceptatieplicht voor de Standaardpakketpolis uitgebreid 
tot iedereen die meer voor zijn ziektekostenverzekering betaalde dan de 
premie van de Standaardpakketpolis.134 Hiermee kreeg Simons, weliswaar 
via een omtrekkende beweging, alsnog de bevoegdheid tot het vaststellen 
van de maximumpremie voor de hele bedrijfstak. De gevolgen van deze 
maatregel waren verstrekkend. De winstmarge van de particuliere ziekte-
kostenverzekering – toch al niet hoog – duikelde naar beneden (Figuur 5.1). 

132 Het gaat om Richtlijn 92/49/EEG, Pb. EG nr. L 228 van 11 augustus 1992. Zie voor de gevolgen hiervan o.a.: J.W. van 

der Gronden, Zorg tussen lidstaat en interne markt. Zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief. Publicatie van 

het wetenschappelijk instituut voor het CDA (Den Haag 2003).

133 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, d.d. 3 september 1990; 

Vgl.: Okma, Studies, 116.

134 Staatsblad 1991:40. ‘Meerbetalersregeling’.
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Om verzekeraars enigszins tegemoet te komen werd ook de poolingregeling 
voor de WTZ-polissen uitgebreid.135

Dat de Standaardpakketpolis door de overheid werd gebruikt als carrier 
voor het verzorgingsbeginsel in de particuliere ziektekostenverzekering, 
had verzekeraars niet hoeven verbazen. Zoals eerder al is aangestipt, had 
de voormalig KLOZ-voorzitter, W.C. Gorissen, de bedrijfstak hier in 1986 
nog uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Het stond bovendien ook nog eens 
bijna letterlijk in het regeerakkoord: ‘het kabinet zal zich richten op een 
stelselwijziging ziektekostenverzekering, waar bij risicoselectie zoveel 
mogelijk vermeden (…) wordt’.136 Met het omvormen van de Standaardpak-
ketpolis tot een volwaardige sociale verzekering binnen de particuliere 
ziektekostenverzekeringsmarkt, leek dit vrijwel volledig gerealiseerd te zijn.

Niets was minder waar. De ‘meerbetalersregeling’ maakte geen einde 
aan risicoselectie in de ziektekostenverzekering, maar maakte het, ironisch 
genoeg, eigenlijk veel eenvoudiger. Verzekeraars liepen door de maatregel 
immers geen enkel risico meer voor het verzekeren van slechte risicogroe-
pen. Het risicodragerschap van de Standaardpakketpolis lag niet bij verze-
keraars, maar bij de particulier verzekerde. Zij droegen via een additionele 
WTZ-heff ing de eigenlijke schadelast. Dit werkte de ‘lozing’ van slechte 
risico’s in de Standaardpakketpolis enkel in de hand. Verzekeraars konden 
zich, waar het de verzekering van mensen betrof, nu volledig toeleggen op 
hun favoriete doelgroepen: jonge, gezonde mensen met een bovenmodaal 
inkomen en studenten. De rest kon worden ondergebracht in een collectieve 
regeling. Mede door de invoering van de meerbetalersregeling verdubbelde 
de WTZ-heff ing tussen 1991 en 1992 (Tabel 5.5). 

Staatssecretaris Simons had de smaak te pakken gekregen. In de 
wintermaanden van 1991 werd de Standaardpakketpolis opengesteld voor 
studenten. Zij moesten voor een Standaardpakketpolis ongeveer de helft 
van de normale premie betalen. Studenten hadden volgens Simons namelijk 
een inkomen dat te laag was voor het betalen van een ‘dure’ particuliere 
ziektekostenverzekering. Door ze onder te brengen in de Standaardpak-
ketpolis kon worden voorkomen, dat studenten geen toegang hadden tot 
zorg. Deze redenering was wat opmerkelijk, want studenten betaalden over 
het algemeen als jonge, alleenstaande en gezonde mensen bij lange na niet 
de hoofdprijs voor hun ziektekostenverzekering. De Standaardpakketpolis 

135 Okma, Studies, 116.

136 Bijlagen Tweede Kamer (1989-1990), 21132-8, 34.



307     

 Zoek en na a r een nieu w ev en w icht, 1986-2006   

 

voor de halve prijs was echter nog goedkoper en bood bovendien ook nog 
eens een uitgebreidere dekking.137 

Verzekeraars met een grote studentenportefeuille, zoals de gespeci-
aliseerde studentenverzekeraar SSGZ – die zichzelf in 1992 uiteindelijk 
ophief – en Nationale-Nederlanden, werden hard getroffen.138 De woede 
onder verzekeraars over deze maatregel was enorm. Eigenlijk werd niemand 
er wijzer van. Verzekeraars zagen, zonder dat daar echt reden toe was, een 
deel van hun geliefde doelgroep verdwijnen in een sociale ziektekostenver-
zekering. Voor een eventuele verbetering van de solidariteitsbasis van de 
Standaardpakketpolis was de maatregel in ieder geval totaal ongeschikt, 
want studenten betaalden veel minder premie dan ‘normale’ Standaardpak-
ketpolishouders. Hoewel het niet zo werd gepresenteerd, lijkt het erop dat 
Simons zijn collega-bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen uit de 
brand hielp. Op deze manier kon de inkomenspositie van studenten immers 
worden verbeterd, zonder dat de studiefinanciering omhoog hoefde te gaan. 

Particulier verzekerden moesten dus opdraaien voor de tekorten van 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat was volgens ziekte-
kostenverzekeraars niet alleen een oneigenlijk gebruik van de WTZ, maar 
ook een oneigenlijk gebruik van geld dat primair bestemd was voor de 
gezondheidszorg.139 Je kon volgens hen ook weinig anders verwachten van 
een staatssecretaris die al enige tijd bezig was met een ‘sluipmoord op de 
particuliere verzekeraarsmarkt’.140 Deze vijandschap zou Simons later duur 
komen te staan. 

Simons overspeelt zijn hand
Hoewel de tegenstand tegen het plan-Simons in 1991 groeide, was het plan 
zelf nog niet van de baan. In 1992 begon de AWBZ als basisverzekering 
steeds concretere vormen aan te nemen. Het verstrekkingenpakket werd 
uitgebreid met geneesmiddelen, revalidatiezorg, audiologische hulp en 
erfelijkheidsonderzoek. Een gedeelte van AWBZ-premie werd genomina-
liseerd. Ziekenfondsen en verzekeraars kregen de taak deze nominale pre-
mie te innen. Voortaan was het mogelijk om een beperkt eigen risico voor 

137 Okma, Studies, 117.

138 ‘Verzekeraar studenten heft zich op na overname’, Trouw, 28 april 1992.

139 Het was niet de eerste keer, dat er sprake was van het gebruik van geld bestemd voor gezondheidszorg voor onder-

wijsdoeleinden. In 1977 wilde het toenmalige kabinet-Den Uyl (1973-1977) geld uit de zogenaamde ‘Smallenbroekpot’ 

gebruiken voor het financieren van de Moeder-Mavo. Dit geld was door ziekenfondsen en particuliere verzekeraars 

beschikbaar gesteld om de honoraria van medici die werkzaam waren in Academische ziekenhuizen tot een markt-

conform niveau aan te vullen, vgl.: Handelingen Tweede Kamer (1976-1977), 26 januari 1977, 2753-2755.

140 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen extra bestuursvergadering NVOZ, d.d. 25 november 1991.
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de AWBZ te laten gelden. Bovendien kon de AWBZ worden omgezet in een 
restitutieverzekering.

In het kader van de aanstaande basisverzekering werd de ziekenfonds-
verzekering steeds verder geliberaliseerd. In 1991 was de ziekenfondspremie 
al gedeeltelijk nominaal geworden en hadden ziekenfondsen te maken 
gekregen met budgettering. Ziekenfondsen konden niet langer voor alle 
gemaakte kosten terugvallen op de Algemene Kas van de ziekenfondsverze-
kering, maar kregen een op ‘normuitkeringen’ begroot budget toegewezen. 
De tekorten moesten via de nominale premie worden gedekt. Ziekenfondsen 
mochten zelf de hoogte van de nominale premie bepalen. Hierdoor kregen 
ziekenfondsen weer een stukje risicodragerschap toebedeeld.

In 1992 werd ook het verplichte werkgebied afgeschaft. Ziekenfondsen 
mochten, als ze dit wilden, landelijk gaan werken. Ook de verzekerden 
waren niet langer gebonden om zich te verzekeren bij een ziekenfonds 
in hun regio of stad. Om een en ander in goede banen te leiden, werd een 
tweejaarlijkse acceptatieplicht voor ziekenfondsen ingevoerd. Daarnaast 
verviel de contracteerplicht. Huisartsen kregen te maken met de opheff ing 
van het vestigingsbeleid en er werd een begin gemaakt met het invoeren 
van functioneel omschreven zorgpakketten.141 

Tussen Simons en de particuliere ziektekostenverzekeraars bleef het 
schuren. De staatssecretaris vond dat de WTZ-heff ing wel omlaag kon. De 
gezondheidseconomen Erik Schut en René van Vliet hadden in een artikel 
in Openbare Uitgaven opgemerkt, dat de Stichting Uitvoering Pooling, 
die de omslagheff ingen voor de Standaardpakketpolis inde en verdeelde, 
over een behoorlijk grote reserve beschikte: circa 250 miljoen gulden.142 
Die reserve moest volgens Simons eerst worden opgesoupeerd, voordat de 
solidariteitsheff ing kon stijgen. Niet alleen de WTZ-heff ing moest omlaag. 
Ook de ziektekostenpremie moest dalen. Simons was ervan overtuigd, dat 
de overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ ervoor had gezorgd, dat 
verzekeraars minder hadden hoeven uitgeven. Ook het feit dat de toeslag 
voor de opbouw van de wettelijk voorgeschreven Vergrijzingsreserve bij veel 
verzekeraars zou vrijvallen, de reserve had het voorgeschreven percentage 
bereikt, kon vertaald worden in een daling van de premie.143 

141 Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 345-379; Dols en Kerkhof, ‘De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

Debatten en ontwikkelingen vanaf 1987’, Tussen Volksverzekering en vrije markt, 795-880 aldaar 798-802.

142 F.T. Schut en R.C.J.A. van Vliet, ‘Raadsels rond de omslagbijdrage ziektekostenverzekering’, Openbare Uitgaven. 

Zin en omvang van de overheidsuitgaven 24:2 (1992) 57-66.

143 HiZ, Archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeraars (verder FOZ), inv.nr. 4, Verslag 

overleg tussen Staatssecretaris van WVC en het KLOZ, d.d. 16 januari 1992.
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Alles bij elkaar genomen, achtte Simons een premiedaling van twintig à 
dertig procent niet onwaarschijnlijk. Zover wilden Schut en Van Vliet niet 
gaan. Zij dachten dat een daling van twaalf procent de absolute limiet was.144 
Het KLOZ stelde echter, dat er helemaal geen sprake kon zijn van een pre-
mieverlaging. De kosten stegen vooral binnen het WTZ-segment. Hierdoor 
waren niet alleen hogere reserves nodig, maar ook de solidariteitsheff ing 
zou waarschijnlijk moeten stijgen.145 De NVOZ ging nog een stap verder. De 
overheid had stijging van de WTZ-heff ing (Tab. 5.5) zelf veroorzaakt, door 
het consequent verlagen van de maximumpremie voor ziektekostenverze-
keringen en het toevoegen van nieuwe groepen in de Standaardpakketpolis. 
Bovendien was de Vergrijzingsreserve een Europese verplichting. Daarover 
konden alleen de Verzekeringskamer en de Ministeries van Economische 
Zaken en Financiën beslissingen nemen.146 

144 Schut en Van Vliet, ‘Verlaging premie ziektekosten mogelijk tussen de 7 en 12 procent’, Nederlandse Staatscourant 

61 (1992) 16-17.

145 ‘Ziektepremie kan volgens onderzoekers niet omlaag’, de Volkskrant, 14 mei 1992.

146 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Verslag bestuursvergadering NVOZ, d.d. 18 maart 1992; Ibidem, Verslag bestuursvergade-

ring NVOZ, d.d. 17 juni 1992.
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Simons was zeker van zijn zaak. Hij schakelde het adviesbureau Beren-
schot en Moret in om de premieopbouw van particuliere ziektekostenver-
zekeraars nader onder de loep te nemen. De resultaten van dit onderzoek 
bleken tegen te vallen, zelfs nadat de Algemene Rekenkamer de cijfers nog 
eens had gecontroleerd. Een daling van twintig of dertig procent was volgens 
Berenschot onverantwoord. Het adviesbureau gaf het KLOZ min of meer 
gelijk.147 Ondanks het feit dat Simons bakzeil moest halen, had deze actie 
de aversie onder verzekeraars tegen zijn beleid enkel vergroot. In oktober 
1992 waren de verhoudingen dusdanig verzuurd dat het verslag van de 
overlegronde tussen het KLOZ en het ministerie het hatelijke opschrift 
meekreeg ‘Wat doet Hans? (Komedie in twee bedrijven)’. Het commentaar 
op de onderhandelingsstijl van de staatssecretaris was scherp: ‘het was 
opnieuw een trieste vertoning. Volop bereidheid om eruit te komen om 
vervolgens steeds weer uit het niets een probleem op te roepen’.148

147 Bijlagen Tweede Kamer (1991-1992) 22393-26.

148 HiZ, FOZ, 5, Map 3, Verslag overleg WVC-KLOZ/VNZ, d.d. 22 oktober 1992.
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Verzekering, verzorging en de ontschotting van het stelsel
Niet alleen de ziektekostenverzekeraars keerden zich in de loop van 1992 
af van Simons. Hij verspeelde ook de steun van de huisartsen en van zijn 
belangrijkste steunpilaar, het ziekenfondswezen. De huisartsenorganisatie 
LHV protesteerde fel tegen de komst van functioneel omschreven zorgpak-
ketten, waarbij de huisarts als spil in de zorg niet meer expliciet werd ge-
noemd. De VNZ vond dat de staatssecretaris te hard van stapel liep met 
de liberalisering van de ziekenfondsverzekering. De budgettering van zie-
kenfondsen verliep moeizaam. Het was volgens de ziekenfondsorganisatie 
verstandiger om even pas op de plaats te maken.149

Dat was Simons niet van plan. In de laatste weken van 1991 besloot hij om 
de ziektekostenverzekeraar OHRA toestemming te geven een eigen landelijk 
werkend ziekenfonds op te richten: Medizorg. Dit ging lijnrecht in tegen de 
adviezen van de Ziekenfondsraad en de Raad van State.150 Simons zag zelf 
echter weinig problemen. Ziekenfondsen en particuliere ziektekostenver-
zekeraars zouden op den duur toch met elkaar moeten gaan concurreren. 
De VNZ vond daarentegen, dat je ziekenfondsen niet in één keer ‘in het 
diepe’ kon gooien. Het was voor ziekenfondsen nu wel erg veel in één keer: 
landelijk werken, zelf risico dragen, zelf premies innen, onderhandelen met 
zorgverleners over contracten en prijzen, concurreren met elkaar – en nu 
via Medizorg – ook nog met particuliere ziektekostenverzekeraars.151 

Opvallend genoeg vond de VNZ steun bij de commerciële verzekeraars. 
Ook zij hadden graag wat meer tijd gehad en ook zij stonden niet te springen 
om te concurreren met ziekenfondsen. Bovendien speelde de ontschotting 
enkel de bovenbouw in de kaart. De door verzekeraars gevreesde fusie 
tussen bovenbouw en ziekenfonds was weer een stap dichterbij gekomen. 
Particuliere ziektekostenverzekeraars hadden in het verleden wel eens 
gespeeld met het idee ‘eigen’ ziekenfondsen op te richten, maar de tijden 
waren veranderd.152 Commerciële verzekeraars waren ervan overtuigd 
geraakt dat ze nooit op gelijke voet met de grote ziekenfondsen konden 
concurreren. Ziekenfondsen hadden een bijna onoverbrugbare voorsprong. 
Ze hadden jarenlange ervaring met het onderhandelen met zorgverleners, 
beschikten over portefeuillegroottes waar de meeste commerciële verze-

149 Companje, Convergerende belangen, 293-294; Van der Hoeven e.a., Om welzijn of winst, 376-377.

150 HiZ, FOZ, 47, Persbericht: landelijk werkend ziekenfonds voor OHRA, d.d. 3 januari 1992.

151 Companje, Convergerende belangen, 292; Vgl.: ‘Ziekenfondsen boos over snelle toelating van nieuwe concurrent’, 

NRC Handelsblad, 4 januari 1992.

152 VvV, NVOZ, s19/Z.377, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 9 oktober 1968; Idem, s19/Z. 222, Notulen be-

stuursvergadering NVOZ, d.d. 8 november 1973.
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keraars enkel van konden dromen en ze waren gepokt en gemazeld in het 
verzorgingsdenken. 

Het was in de ogen van commerciële verzekeraars onmogelijk om 
verzekerings- en verzorgingsarrangementen door één bedrijf te laten 
uitvoeren. Daarvoor waren de belangen van het ziekenfonds en de parti-
culiere verzekering te tegenstrijdig. De brancheorganisatie van commerciële 
verzekeraars, de NVOZ, reageerde dan ook lauw op de ziekenfondsplannen 
van Stad Rotterdam, VZVZ-Providentia en OHRA. De organisatie steunde 
de bovenbouwers zelfs in hun protest tegen deze ontwikkeling.153 

Simons zette niettemin door. Met de toelating van OHRA verdween 
het toch al poreuze schot tussen particulier en ziekenfonds geheel. Als 
gevolg hiervan, spoelde in de periode tussen 1992 en 1994 een chaotische 
fusiegolf over de ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringssector. Binnen 
een mum van tijd schoten nieuwe samenwerkingsverbanden en ‘strategi-
sche allianties’ uit de grond. Ziekenfondsen en verzekeraars klonterden 
samen tot grotere concerns. In de f iguren 5.2 en 5.3 is dit fusieproces verder 
uitgewerkt voor twee van de vier grote zorgverzekeringsconglomeraten 
die in deze periode ontstonden. Zoals commerciële verzekeraars al had-
den gevreesd, waren het de ziekenfondsen en de bovenbouwers die het 
meest van deze ontwikkeling prof iteerden. De onderlinges wisten een-
voudig aansluiting te vinden bij deze nieuwe onderneming, met name 
dankzij hun non-prof it-karakter. De commerciëlen bleven alleen achter. 
Ze probeerden het overigens wel. Nationale-Nederlanden ging in 1992 een 
samenwerkingsverband aan met de ziekenfondsclustering Meanderzorg. 
UAP-NieuwRotterdam zocht toenadering tot het ziekenfonds Anova.154 Toch 
werden deze samenwerkingsverbanden nooit zo innig als bij de clusteringen 
van bovenbouwers en ziekenfondsen 

De ontschotting van het bestel zorgde voor gespannen verhoudingen 
tussen bovenbouwers en ziekenfondsen. Simons had namelijk met één 
beweging het bestaansrecht van de bovenbouwers van tafel geveegd. 
Ziekenfondsen hadden de bovenbouw, nu ze zelf particuliere ziektekos-
tenverzekeringen op de markt mochten brengen, niet meer nodig. De 
verhoudingen tussen VNZ en NPZ, de eeuwige verloofden, kwam onder 
druk te staan. De meeste ziekenfondsen zagen de bovenbouwers het liefst 
volledig opgaan in het ziekenfonds-‘nieuwe stijl’, maar lang niet iedere 
bovenbouwer zag dat zitten. 

153 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 7 december 1987; Ibidem, Brief 

Overmars aan Scheerens, d.d. 27 oktober 1987.

154 HiZ, FOZ, 6, Map 4, Nota: Het Verbond in de zorgmarkt, d.d. 11 oktober 1993.
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Het bleek al snel dat Zilveren Kruis weinig heil zag in een versteviging 
van de samenwerking met de aangesloten ziekenfondsen. In plaats van een 
verdeling van de particuliere ziektekostenverzekeringsportefeuille over 
de vijfentwintig aangesloten ziekenfondsen, besloot de bovenbouwer het 
heft in eigen hand te nemen. Zilveren Kruis beperkte de samenwerking tot 
drie ziekenfondsen, waarvan één door Zilveren Kruis zelf was opgericht. 
Dit kwam voor alle andere aangesloten ziekenfondsen als een schok. Zij 
beschouwden Zilveren Kruis nog steeds als hun eigendom. De afgestote 
ziekenfondsen werden uiteindelijk collectief geapaiseerd met een bedrag 
van 45 miljoen gulden. In f inancieel opzicht was het Zilveren Kruis er goed 
afgekomen, maar het verlies aan goodwill was enorm.155 

Binnen het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf versterkte het 
wegvallen van het schot de tendens onder kleine verzekeraars om zich uit 
de markt terug te trekken.156 Het waren daarentegen niet alleen de kleine 
maatschappijen die zich door het fusiegeweld lieten wegjagen. Delta Lloyd, 
al sinds de jaren dertig actief in de particuliere ziektekostenverzekering, 
besloot de ziektekostenportefeuille af te stoten, vanwege de verslechterende 
concurrentiepositie en de veelvoud aan nieuwe regels. De portefeuille werd 
verkocht aan de eveneens nieuwbakken fusiemaatschappij Nuts-Aegon.157 

Voor de VNZ was de fusiegolf aanleiding om bij het KLOZ te informeren 
naar de mogelijkheden van een samenwerkingsverband tussen beide or-
ganisaties. Nu het schot in de praktijk was weggevallen, was er geen reden 
meer om beide belangenorganisaties apart van elkaar te laten bestaan. De 
organisatie van commerciële ziektekostenverzekeraars, de NVOZ, vond 
het nog te vroeg voor een fusie. Samenwerking werd echter toegejuicht.158 
Ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars hadden dan ook 
een gedeeld doel: het stoppen van Simons. De VNZ en het KLOZ keerden zich 
met een stevig njet tegen de plannen van de staatssecretaris.159 Zolang de 
onduidelijkheid over de ijkpunten bleef bestaan, zouden beide organisaties 
niet verder meewerken aan de stelselwijziging. 

Ziekenfondsen en verzekeraars werden gesteund door een meerderheid 
van de Tweede Kamer. De derde fase van het plan-Simons, de overheveling 
van huisartsenhulp en kraamzorg, werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
Simons probeerde nog aan de klachten van de VNZ en het KLOZ tegemoet 

155 Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 365.

156 VvV, NVOZ, s19/Z.2206, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 20 mei 1987; HiZ, FOZ, 4, Nota: Het Verbond in 

de zorgmarkt, d.d. 11 oktober 1993.

157 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 1900-2006.

158 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 17 juni 1992.

159 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 maart 1991.
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te komen door een commissie in te stellen onder voorzitterschap van de 
burgemeester van Ridderkerk, Harm Bruins Slot. Deze commissie moest de 
voorgenomen budgettering van zorgverzekeraars toetsen op haalbaarheid 
en waar mogelijk met verbeterpunten en alternatieven komen.160

Het mocht niet meer baten. In het parlement had Simons vrijwel alle 
steun verloren. Ook binnen de PvdA kreeg de staatssecretaris steeds meer 
kritiek te verduren.161 In het kabinet had Simons lange tijd nog kunnen 
bogen op de steun van premier Ruud Lubbers, maar ook hij trok zijn han-
den uiteindelijk van Simons af.162 Nederland leek na bijna vijf jaar debat 
stelselwijzigingsmoe. In de zomer van 1992 verscheen er een tweede nota, 
met de veelzeggende titel Weloverwogen verder. Simons maakte pas op de 
plaats, de stelselwijziging zou in fases worden uitgevoerd. Van dit uitstel 
kwam afstel. Het doek voor het plan-Simons viel off icieel in mei 1993.163 

Van Otterloo en de laatste stuiptrekkingen van de volksverzekering
Simons was na het mislukken van zijn stelselwijziging in politiek opzicht 
vleugellam geworden. Hij lonkte openlijk naar de post van wethouder van 
de Havens in zijn oude standplaats Rotterdam. Nog voor het einde van de 
zittingsperiode van het kabinet in 1994 verruilde hij zijn staatssecretariaat 
voor het lijsttrekkerschap van de Rotterdamse afdeling van de PvdA.164 Zijn 
laatste wapenfeit als staatssecretaris was een overeenkomst met het KLOZ, 
die sinds het echec van de stelselwijziging een stuk toeschietelijker was 
geworden. Voor gepensioneerden met een laag inkomen zou binnen het 
raamwerk van de Standaardpakketpolis een aparte premiereductierege-
ling worden gecreëerd. Dit was nodig omdat de Standaardpakketpolis voor 
een kleine groep bejaarden met enkel AOW ondanks alle aanpassingen nog 
steeds te duur was. Het was een kleine bijstelling die betrekking had op een 
groep van ongeveer 70.000 mensen.165 

160 De Haan en Duyvendak, In het hart, 233; De Wit, Van rekenen, 26.

161 Er was veel kritiek op de ‘marktwerking’ van Simons: J. Hamel, N. de Jong, H. Rigter en T. Witteveen, Naar een 

nieuwe gezondheidszorg; discussiestuk van een werkgroep van de PvdA [Z.pl.] 26 april 1992; Zie voor kritiek vanuit de 

PvdA op het centralisme van het plan-Simons, o.a: ‘Van der Zwan acht zorgsector door overheidsbeleid ‘rijp voor de 

sloop’’, de Volkskrant, 31 maart 1994.

162 Volgens overlevering gebeurde dit na een telefoongesprek tussen Lubbers en Jaap van Rijn, de topman van Natio-

nale-Nederlanden. Hoewel dit niet te staven is, is het niet onwaarschijnlijk. Jaap van Rijn onderhield goede contacten 

met diverse CDA-prominenten. 

163 Dols en Kerkhof, ‘AWBZ. Debatten en Ontwikkeling vanaf 1987’, 801-802; ‘Plan-Simons vanaf begin onhaalbaar’, 

Utrechts Nieuwsblad, 11 mei 1993; ‘Kabinet stelt ‘derde fase’ plan-Simons uit tot 1996’, Staatscourant, 9 juni 1993.

164 ‘Men denkt dat het wel een tandje lager kan’, de Volkskrant, 23 februari 1994.

165 ‘Nieuw systeem ziektekostenpremies voor particulier verzekerde bejaarden’, Staatscourant, 26 februari 1994.
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De kwestie kreeg na het vertrek van Simons een heel eigen dynamiek. 
Het kabinet trok in maart niet alleen haar handen af van de premiereductie-
regeling, maar omarmde het eerder nog door het CDA verguisde alternatieve 
voorstel van de PvdA’er Gerrit-Jan van Otterloo. Het voorstel om de AOW 
vier jaar lang te bevriezen was het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen 
namelijk op een forse afstraff ing komen te staan. De partij had, met het 
oog op de aankomende parlementsverkiezingen in mei, iets goed te maken 
met de gepensioneerde kiezers.166 

Het voorstel van Van Otterloo was voor bejaarden veel gunstiger. Hij 
stelde voor om bejaarden met een klein pensioen toegang te geven tot de 
verplichte ziekenfondsverzekering. Hierdoor zouden ze in plaats van enkele 
honderden guldens, slechts enkele tientjes per maand aan premies kwijt 
zijn.167 Niet alleen het CDA steunde het wetsvoorstel, ook de VVD en D’66 
waren als een blad aan een boom gedraaid. Op 10 mei 1994 – een week na de 
parlementsverkiezingen – stond de wet in het Staatsblad. Op 1 juni kon de 
overhevelingsoperatie van 162.000 particulier verzekerde ‘arme bejaarden’ 
beginnen.168 Zo snel was zelfs het Ziekenfondsenbesluit niet ingevoerd. 

De reacties op de Wet-Van Otterloo waren aanvankelijk positief. Zo 
jubelde de Volkskrant, dat het wetsvoorstel-Van Otterloo een einde maakte 
aan de ‘ongelijke behandeling van gelijke gevallen’.169 Er was weer een stukje 
solidariteit hersteld. Bij het KLOZ wekte de voortvarendheid waarmee het 
parlement deze, toch redelijk marginale, zaak aanpakte nogal wat verbazing. 
Een van de kerngedachten achter de WTZ was immers, dat de problemen 
van het ene systeem – in dit geval de particuliere ziektekostenverzekering 
– niet op het andere systeem – in dit geval de ziekenfondsverzekering – zou-
den worden afgewenteld.170 Eventuele problemen zouden ‘stelselneutraal’ 
moeten worden opgelost, en dat was precies wat het KLOZ en Simons in 
februari overeen waren gekomen. 

Ziektekostenverzekeraars vonden de nieuwe wetgeving en de over-
heveling onnodig. Sterker nog, het leek in hun ogen wel erg veel op ‘een 

166 Bosmans en Van Kessel, Parlementaire geschiedenis, 195-198.

167 Bijlagen Tweede Kamer (1992-1993), 23090-2; Vgl.; ‘Van Otterloo heeft voor het CDA ‘godgeschenk’, de Volkskrant, 9 

maart 1994; ‘Coalitie eens over verlaging ziektepremie voor ouderen’, de Volkskrant, 18 maart 1994; ‘‘Godsgeschenk voor 

CDA’ leidt tot chaos’, Trouw, 23 maart 1994.

168 Staatsblad 1994:465. ‘Wet-Van Otterloo’.

169 ‘Particulier verzekerde bejaarden gaan na overstap naar ziekenfonds veel lagere premie betalen. Wetsvoorstel-

Van Otterloo repareert schade van jaren’, de Volkskrant, 26 maart 1994.

170 Van der Reijden, Onze kostelijke gezondheid, 150-163; Companje, ‘Het ziekenfondsenbesluit en de gevolgen’, 519-

522.
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stelselherziening via de achterdeur’.171 De wet schiep immers een precedent 
door de ziekenfondsverzekering, die in de kern nog steeds een werkne-
mersverzekering was, open te stellen voor groepen niet-werknemers. Er 
was geen enkele garantie dat na de bejaarden niet de kleine zelfstandigen 
en andere groepen zouden volgen. Als dit beleid werd doorgezet, kon een 
volksverzekering alsnog worden gerealiseerd, simpelweg door het verhogen 
van de loongrens tot een niveau waarbij iedere Nederlander recht had op 
een ziekenfondsverzekering. Dat paste niet bij een kabinet dat net besloten 
had af te zien van een stelselwijziging.172

Ook de ziekenfondsorganisatie VNZ en de Sociale Verzekeringsbank, 
die verantwoordelijk was voor het uitkering van de AOW, waren verre van 
gelukkig met de nieuwe wet. Ze ondervonden serieuze problemen met het 
toetsen van het inkomen van gepensioneerden, vooral bij de tienduizenden 
gepensioneerden in het buitenland. Die hadden namelijk recht op een 
AOW-uitkering en daardoor (misschien) recht op een ziekenfondsverze-
kering.173 Bovendien joeg de ‘Van Otterloo-reshuffeling’ ook nog eens 60.000 
bejaarde ziekenfondsverzekerden, meestal met een dubbele AOW of een 
klein aanvullend pensioen, naar de veel duurdere particuliere ziektekos-
tenverzekering.174

De Wet-Van Otterloo zorgde ervoor, dat bejaarden met een klein pensi-
oen het iets beter kregen. Bejaarden met een iets beter pensioen moesten 
daarvoor bloeden. De wet had, behalve onrust, dan ook weinig opgeleverd, 
aldus de Ziekenfondsraad.175 Dat leek er voor Van Otterloo weinig toe te doen: 
‘deze wet (…) was niet nodig geweest als we een volksverzekering hadden 
gekregen’.176 De Wet-Van Otterloo was eerder een reactie op het mislukken 
van het plan-Simons, dan een oplossing voor een nijpend probleem. De 
frustratie bij de PvdA over het falen van de stelselwijziging was enorm. 

Van drastische hervorming naar geleidelijke convergentie
Bij de Partij van de Arbeid leek het streven naar een algemene volksver-
zekering voorgoed verleden tijd. Het nieuwe ‘paarse’ kabinet-Kok I (1994-

171 HiZ, Stukken van de Vereniging van Collectiviteiten en Personeelsfondsen Ziektekosten (hierna: CPZ), Docu-

mentatie 1994, Brief CPZ aan de Eerste Kamer, d.d. 29 april 1994.

172 HiZ, CPZ, Documentatie 1994, Brief CPZ aan de Eerste Kamer, d.d. 13 april 1994.

173 ‘Overstap AOW’ers naar fondsen wekt twijfel’, de Volkskrant, 14 april 1994. 

174 ‘Vakcentrales vragen om reparatie neveneffecten initiatief-Van Otterloo’, de Staatscourant, 15 april 1994; ‘Kabinet 

verwacht lawine aan vragen. Onrust ouderen over ziektekosten’, Utrechts Nieuwsblad, 10 mei 1994; ‘Wet-Van Otterloo 

strop voor veel AOW-paren’, de Volkskrant, 2 juni 1994. 

175 ‘Wet van Otterloo brengt minder ouderen naar ziekenfonds dan verwacht’, Trouw, 17 september 1994.

176 G.J.P. van Otterloo, ‘Onnodig misbaar over groep bejaarden naar het ziekenfonds’, Haagsche Courant, 20 oktober 

1994.
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1998), een coalitie van PvdA, D66 en VVD, liet weten dat het voorlopig afzag 
van alle ‘grand designs’ voor de hervorming van de financiering van zorg. 
‘Het beleid wordt minder gericht op einddoelen in de toekomst, maar meer 
op het treffen van bereikbare maatregelen met een no regret-karakter’, al-
dus het regeerakkoord.177 De Tweede Kamer leek het hiermee eens te zijn. 
Het parlement vond dat er eerst diepgravend onderzoek moest worden ge-
daan naar de oorzaken van het mislukken van het plan-Simons, voordat er 
verder werd nagedacht over stelselhervormingen.178

Voor Els Borst-Eilers, namens D66 minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport, was het allereerst zaak de rust te herstellen in de zorg. Bij 
veel zorgverleners leefde het idee, dat de volksgezondheidsbeleid op haar 
ministerie werd gegijzeld door economen, ‘en economen hebben absoluut 
geen verstand van gezondheidszorg’, aldus de strijdbare Rotterdamse eme-
ritus hoogleraar, Andries Querido.179 Maar de onrust was breder. Tandartsen 
liepen te hoop tegen de beperking van vergoedingen voor tandheelkundige 
zorg in de ziekenfondsverzekering. Apothekers schreeuwden moord en 
brand over de ‘postorderapotheken’ van ziektekostenverzekeraars als Geové 
en Zilveren Kruis. Specialisten protesteerden tegen de verlaging van de 
tarieven. De Gehandicaptenraad uitte zijn bezorgdheid over de beperkingen 
in het pakket aan hulpmiddelen. In de kranten regende het klachten over 
commerciële experimenten in de thuiszorg en de opkomst van zogenaamde 
‘bedrijvenpoli’s’.180 

Het beleid van Borst kenmerkte zich aanvankelijk door een op appease-
ment gerichte aanpak. Ze hield zich ogenschijnlijk niet meer bezig met de 
hervorming van de financieringsstructuren, maar richtte zich hoofdzakelijk 
op de inhoud van de zorg en de daarbij horende ethische dimensies.181 Het 
plan-Simons werd voor een deel teruggedraaid. Medicijnen, revalidatiezorg, 
hulpmiddelen, audiologische hulp en erfelijkheidsonderzoek werden weer 
uit de AWBZ gehaald. De stelselwijziging verdween niet helemaal uit beeld. 
Het regeerakkoord bevatte een passage over een zogenaamde ‘convergen-
tiewet’. Die wet zou ervoor moeten zorgen dat de ziekenfondsverzekering, 

177 Bijlagen Tweede Kamer (1993-1994), 23715-11 en 23715-36.

178 Bijlagen Tweede Kamer (1993-1994), 23666-2.

179 ‘Van der Zwan acht zorgsector door overheidsbeleid ‘rijp voor de sloop’’, de Volkskrant, 31 maart 1994

180 De Haan en Duyvendak, In het hart, 288-296; ‘Vullen zonder verdoving. Tandartsen gaan actie voeren tegen kor-

ting op honorarium’, Trouw, 20 april 1994; ‘Onrust onder gehandicapten’, Trouw, 1 april 1994; ‘Nieuwe tariefkorting 

medisch specialisten’, Het Financieele Dagblad, 22 februari 1994; ‘Bedrijfsleven knaag aan pijlers gezondheidszorg’, NRC 

Handelsblad, 19 februari 1994; ‘Opkomst postorderfarmacie maakt apothekers nerveus’, NRC Handelsblad, 11 februari 

1994; ‘Bedrijven huren ziekenhuisruimte voor personeel’, de Volkskrant, 20 januari 1994.

181 De Haan en Duyvendak, In het hart, 282-288.
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de particuliere verzekering en de AWBZ op den duur zouden versmelten tot 
één geheel. Het was vooral bedoeld als voornemen voor de lange termijn. 
Een streefdatum waarop deze convergentie zou moeten zijn voltooid, werd 
wijselijk niet genoemd.182

Het betekende echter wel dat de liberalisering van de ziekenfonds-
verzekering die onder Simons was ingezet, niet werd teruggedraaid. De 
verzekeringselementen die in de ziekenfondsverzekering waren ingebouwd, 
bleven gehandhaafd en werden hier en daar zelfs uitgebreid. Zo besloot het 
kabinet in 1994, in het kader van de door de economische teruggang opge-
legde bezuinigingsopdracht, tot het invoeren van een verplicht eigen risico 
in de ziekenfondsverzekering van 200 gulden per jaar. Dat was Veldkamp 
en Van der Reijden niet gelukt.183 

Voor de directeur van ziekenfondsorganisatie VNZ, Niek de Jong, vormde 
het kabinetsstandpunt over ‘convergentie’ van ziekenfonds en particulier 
een steuntje in de rug. Hij was nog steeds van mening dat de VNZ moest 
fuseren met het KLOZ, de organisatie van particuliere verzekeraars. De 
ideeën van de Brugnota – één basisverzekering, beperkte marktwerking en 
vrij ondernemerschap – konden volgens hem enkel in de praktijk worden 
gebracht als hij hulp kreeg van particuliere ziektekostenverzekeraars. 
Binnen de eigen gelederen stuitte het plan bij een aanzienlijke groep im-
mers nog steeds op weerstand. Deze tegenstand kon worden omzeild door 
steun te zoeken bij de particulieren.184 Er werd ook al veelvuldig met elkaar 
overlegd in het zogenaamde College Gezamenlijk Overleg Zorgverzekeraars 
(CGOZ). Het CGOZ was een pragmatisch samenwerkingsverband. Geza-
menlijke stellingname was mogelijk, zolang daar maar geen inhoudelijke 
‘geloofsbelijdenissen’ aan werden gekoppeld.185 De samenwerking tussen 
VNO en NCW stond hiervoor model: geen fusie, wel nauwe samenwerking. 
Ziekenfondsen, onderlinges en bovenbouwers wilden eigenlijk meer.186 

Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf kon een fusie niet lan-
ger blokkeren. De Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzeke-
ringsinstellingen (FOZ), een clustering van de organisaties van onderlinge 
ziektekostenverzekeraars (FOV) en voormalige ziekenhuisverplegingsver-
enigingen (VVZ), en de bovenbouwers verenigd in de NPZ, zagen zichzelf 

182 Bijlagen Tweede Kamer (1993-1994), 23715-11 en 23715-15.

183 Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-2007’, 590-591.

184 VvV, NVOZ, s19/Z.2778, Notulen bestuursvergadering NVOZ, d.d. 21 augustus 1991; Ibidem, Notulen bestuursverga-

dering NVOZ, d.d. 17 juni 1992. Zie over de ideeën achter de fusie ook een interview met Niek de Jong in: P. Bulterman, 

De geest uit de fles. Van ziekenfonds naar zorgverzekeraar (Zeist 1997) 55-63.

185 HiZ, KLOZ, Bestuursnotulen 1962-1995, Notulen bestuursvergadering KLOZ, d.d. 4 maart 1991.

186 HiZ, FOZ, 6, Map 4, Nota ‘Het Verbond in de zorgmarkt’, d.d. 11 oktober 1993.
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toch vooral als zorgverzekeraars. De commerciële NVOZ-maatschappijen 
waren als variaverzekeringsmaatschappijen meer gehecht aan de status 
van schadeverzekeraar. De ziektekostenverzekering was slechts één van de 
vele producten die zij aanboden.187 Het commerciële ziektekostenverzeke-
ringsbedrijf stond echter machteloos. De bovenbouwers en de onderlinges 
hadden gezamenlijk meer dan 75 procent van de markt, en daarmee ook 
van de KLOZ-zetels, in handen (Tab. 5.2). Dit betekende dat een overgrote 
meerderheid van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf voor een 
fusie met de ziekenfondsorganisatie VNZ was.

Op 1 januari 1995 was deze samenvoeging een feit. Er ontstond een 
nieuwe zelfstandige organisatie, Zorgverzekeraars Nederland. De NVOZ had 
liever gezien dat de organisatie onderdeel zou uitmaken van het Verbond 
van Verzekeraars. Hierdoor zou de kans dat de nieuwe organisatie zich 
zou ontpoppen als een tweede VNZ kleiner zijn en zou het verzekeraar-
skarakter van de nieuwe organisatie beter gewaarborgd zijn. Het mocht 
niet zo zijn. Als handreiking aan commerciële verzekeraars kreeg de net 
aangetreden voorzitter van het KLOZ, de prominente VVD’er Hans Wiegel, 
de voorzittershamer van ZN overhandigd.188 De vrees van de NVOZ kwam 
uit, want als snel bleek dat de fusie de invloed van het commerciële ziekte-
kostenverzekeringsbedrijf, de hoeders van het de verzekeringsdenken in de 
particuliere ziektekostenverzekering, danig had beperkt. Zorgverzekeraars 
Nederland pleitte er op het Binnenhof voor om zorgverzekeraars – een naam 
die commerciële verzekeraars altijd hadden verafschuwd – een centralere 
rol te laten spelen in de zorg. ‘De verzekeraars zijn de coach en wij willen de 
spelers inzetten aan de hand van de prijs van hun produkt’, aldus Wiegel.189 

ZN maakte zich sterk voor minder regels, meer marktwerking, meer 
eigen verantwoordelijkheid van de burgers en een wettelijk gewaarborgde 
toegang tot zorg. Hiermee leken de ziekenfondsen, althans naar mening van 
sommige tijdgenoten, een knieval te maken voor de particulieren. In prin-
cipe week het pleidooi van ZN niet veel af van wat de VNZ in de Brugnota al 
jaren daarvoor had verkondigd. Een hogere nominale premie, de invoering 
van een eigen risico, en meer risicodragerschap voor verzekeraars paste 
uitstekende in het verzelfstandigingsprogramma van de ziekenfondsen. 
Voor particuliere verzekeraars waren dit niet zulke grote issues. Zij werkten 
immers al jaren met een volledig nominale premie en hanteerden al sinds 
jaar en dag een eigen risico. 

187 Ibidem.

188 Companje, Convergerende belangen, 312-314.

189 ‘Verzekeraars baas in gezondheidszorg’, Trouw, 23 juni 1994.
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Bij de VNZ stuitte de fusie met de voormalige aartsvijand, het KLOZ, op 
veel weerstand. De algemene vergadering waarop de fusie moest worden 
geratif iceerd, werd een aantal keer geschorst om de gemoederen wat tot 
bedaren te laten komen. Het altijd krijgshaftige ziekenfonds Azivo en het 
ziekenfonds De Friesland uitten scherpe kritiek, maar stemden uiteindelijk 
niet tegen de fusie. Er bestond in hun ogen nog steeds een gapende kloof 
tussen het ziekenfonds en de particuliere markt. Ze vreesden een overwicht 
van de particulieren in de nieuwe organisatie. ‘De solidariteit is in gevaar’, 
meende de directeur van De Friesland, Hans Möller.190 

Dat wantrouwen was niet zomaar verdwenen. In 1998 richtten vijf kleine 
regionale zorgverzekeraars met een sterke ziekenfondsachtergrond, Azivo, 
De Friesland, Zorg en Zekerheid, Salland en Trias, de Vereniging van Regi-
onale Zorgverzekeraars (VRZ) op. Deze ‘alternatieve’ koepel kon overigens 
gewoon binnen ZN-verband functioneren. Het gaf deze verzekeraars echter 
wel een eigen platform. VRZ-voorzitter Ron Hendriks liet in de Volkskrant 
weten dat zijn organisatie zich grote zorgen maakten over ‘het virus van de 
commercie’ dat binnen Zorgverzekeraars Nederland, door Hendriks ietwat 
smalend ‘de club van Hans Wiegel’ genoemd, zou rondwaren.191

De vraag is, in hoeverre de zorg van Hendriks reëel was. Ook binnen ZN 
bleven ziekenfondsen en particuliere verzekeraars aanvankelijk in strikt ge-
scheiden groepen vergaderen. De geest mocht sinds Simons dan zogenaamd 
wel ‘uit de fles’ zijn, maar binnen ZN zorgde het numerieke overwicht van 
de ziekenfondsen ervoor dat het verzorgingsdenken primaat had boven 
de klassieke verzekeringslogica. Dit was tegelijkertijd ook de grote zwakte 
van de organisatie. Er bestonden twee ‘bloedgroepen’ die weliswaar druk 
met elkaar overlegde, maar tegelijkertijd ook erg bezig waren intern de 
vrede te bewaren. Mede daardoor schakelde de organisatie zichzelf in de 
discussie over de toekomst van het stelsel vrijwel direct uit. Het formuleren 
van een gezamenlijk standpunt over het vraagstuk bleek met de bestaande 
tegenstellingen vooralsnog onmogelijk. De stelselwijziging werd een ‘vrije 
kwestie’, waarover in ZN-verband niet werd gesproken. Het standpunt moest 
door de individuele maatschappijen zelf worden bepaald.192

190 ‘Zorgen bij ziekenfondsen. Sociaal gehalte nieuwe koepel zorgverzekeraars betwijfeld’, Trouw, 24 juni 1994.

191 ‘Virus van de commercie’ baart nieuwe vereniging zorgen. Zorgverzekeraars richten aparte club op’, de Volkskrant, 

10 januari 1998.

192 Companje, Convergerende belangen, 314-316; E. Bassant, Ziekenfonds of particulier? Hoe de basisverzekering er toch 

is gekomen (Maarssen 2007) 83-54.
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De opkomst van een nieuwe moraal: de versmelting van verzorging en 
verzekering
De oprichting van Zorgverzekeraars Nederland had de positie van particu-
liere ziektekostenverzekeraars in Nederland eerder verzwakt dan versterkt. 
Ze beschikten niet langer over een eigen spreekbuis. Ook in de markt van 
de collectieve verzekeringscontracten – het traditionele bolwerk van de 
particuliere ziektekostenverzekering – leken commerciële schadeverzeke-
raars het onderspit te delven. Het aantal particulier verzekerden met een 
collectief contract was tussen 1980 en 1998 bijna verdubbeld (van 34,4 pro-
cent naar 62,4 procent van alle particulier verzekerden), maar traditionele 
ziektekostenverzekeraar hadden hiervan niet weten te profiteren.193 

Ziekenfondsen en verzekeraars die beschikten over een eigen zieken-
fondsverzekering, zoals de bovenbouwers en onderlinges als OHRA, waren 
in het voordeel. Werkgevers sloten liever een collectief contract af voor het 
hele personeelsbestand, en dat bestand bestond hoofdzakelijk uit zieken-
fondsverzekerden.194 Voor grotere schadeverzekeringsconcerns, zoals Aegon, 
AMEV en Nationale-Nederlanden, was het zaak aansluiting te zoeken bij 
ziekenfondsen als Nuts, VGZ en Meanderzorg of Zorg en Zekerheid. Voor de 
kleinere particuliere ziektekostenverzekeraars zat er meestal niets anders 
op dan het opgaan in een groter verband. 

Zoals in Figuur 5.2 te zien is, vond een aanzienlijk deel van de kleine 
particuliere ziektekostenverzekeraars – zoals Enzico, Vezeno, FBTO, DVZ en 
OLM – in de loop van de jaren negentig onderdak bij Achmea. Dit concern 
was in 1995 ontstaan uit de fusie van ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis 
en de schadeverzekeraar Averó-Centraal Beheer-groep. Achmea bood ook 
onderdak aan enkele grote ziekenfondsen als PWZ en Het Groene Land. 
Aan het einde van de jaren negentig beheerste het concern ongeveer 18 
procent van de markt voor ziekenfonds- en particuliere verzekeringen.195 
De samenwerking tussen particuliere verzekeraars en ziekenfondsen was 
vooral voor de eerste groep erg belangrijk. Het beperken van de productlijn 
tot de particuliere ziektekostenverzekering, werd voor schadeverzekeraars 
steeds onaantrekkelijker. Door de snelle stijging van de loongrens voor de 
ziekenfondsverzekering, het oprekken van de Wet-Van Otterloo (1997) en het 

193 F.T. Schut, Collectieve ziektekostenverzekeringen voor werknemers. Een onderzoek in opdracht van het FNV (Rot-

terdam 2000) 1-3.

194 Tresoar, FBTO, inv.nr. 743, Afdelingsplan 1995 FBTO Zorg; Coopers & Lybrand, Ondernemingsanalyses 94/95 – 

trends bij verzekeringsmaatschappijen (Den Haag 1994) xiv-xv; Funke en Van Lier, Ondernemers in Verzekeringen, 128-

130.

195 Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 362-371 en 430-437; Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzeke-

raars in Nederland, 1900-2006.
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invoeren van de ‘zelfstandigen-maatregel’ in 2001, die kleine zelfstandigen 
met een laag inkomen toegang gaf tot de ziekenfondsverzekering, werd de 
doelgroep voor particuliere ziektekostenverzekeringen steeds kleiner.196 

Tegelijkertijd was, door middel van de ‘meerbetalersregeling’, de maxi-
mumpremie voor particuliere ziektekostenverzekeringen zo laag gesteld, 
dat er met de toch al weinig winstgevende ziektekostenverzekering eigenlijk 
niets meer te verdienen viel. Het gemiddelde jaarlijkse verlies per particulier 
verzekerde steeg tussen 1993 en 2000 van 20 naar 120 gulden (Figuur 5.1). 
Dit dwong verzekeraars tot een fundamentele heroverweging van de por-
tefeuille: ‘als ons rendement op ziektekostenverzekeringen gemiddeld een 
paar procent bedraagt, zijn we tevreden. Meer hoeft niet, gezien het sociale 
karakter van de verzekeringsvorm. Maar we willen er ook niet op toeleggen’, 
aldus een woordvoerder van Nationale-Nederlanden.197 Dat dreigde nu wel 
te gebeuren.

Met de invoering van een nieuwe Mededingingswet in 1998 werd het 
vooral voor kleine particuliere verzekeraars steeds moeilijker zich te hand-
haven. In tegenstelling tot haar voorganger, verbood de Mededingingswet 
iedere vorm van kartelvorming.198 Voor particuliere ziektekostenverze-
keraars waren kartels van cruciaal belang. Het was één van de weinige 
middelen waarmee concurrentie kon worden uitgebannen, zodat iedereen 
mee kon blijven doen. Daarbij was een kartel een uitgelezen instrument 
om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de maatschappij en de 
overheid, zoals in het geval van de ANPZ-polis van 1957, de NOZ van 1967 
en in zekere zin ook de Standaard(pakket)polis van 1986. 

Anders dan een paar jaar eerder maakten ziekenfondsen zich medio 
jaren negentig weinig zorgen meer over de concurrentie met particuliere 
verzekeraars. Grote en middelgrote zorgverzekeraars als CZ, VGZ en Agis, 
Geové-RZG, OZ en De Friesland keken bijna reikhalzend uit naar de 
mogelijkheid om weer ‘autonoom’ te kunnen functioneren, los van de 
overheid. Concurrentie was niet langer een angstaanjagend vooruitzicht 
voor ziekenfondsen. ‘Het ziekenfonds moet verder de markt op’, aldus zie-
kenfondsvoorman Eggo Boer in 1995, ‘en zal zich door markgericht opereren 
en het dragen van risico’s staande moeten houden’.199 

Het zelfvertrouwen van de ziekenfondsen was niet onterecht. In verge-
lijking met de ziekenfondsconcerns waren de traditionele hoofdrolspelers 
op de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt (Nationale-Nederlanden, 

196 Vektis, Financiering van zorg in 1999 (Zeist 2000) 7-8.

197 ‘Stille revolutie bij verzekeraars ziektekosten’, NRC Handelsblad, 22 januari 1993.

198 Staatsblad 1997:242. ‘Mededingingswet’.

199 ‘Ziekenfonds moet verder de markt op’, De Stem, 23 juni 1995.
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Delta Lloyd, OHRA, de Goudse, Fortis/AMEV en ONVZ) gedegradeerd tot 
kleine spelers. Enkel Achmea kon zich, wat betreft het verzekerdenbestand 
en de premieomzet, nog meten met de grote ziekenfondsconglomeraten. 
Het concern ontpopte zich dan ook tot de ‘kampioen’ van het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf.200 Met Achmea als leider veranderde echter 
ook de teneur van het pleidooi van particuliere verzekeraars. Achmea was 
weliswaar voor keuzevrijheid voor de verzekerde, de mogelijkheid tot 
premiedifferentiatie, het toestaan van een winstoogmerk en onderlinge 
concurrentie. Maar ze was tegelijkertijd ook voorstander van het behoud 
van de risicoverevening, verzekeringsplicht en een directe bemoeienis van 
verzekeraars met de inrichting en invulling van zorg. Hiermee was de visie 
van Achmea niet meer dan een variatie op het inmiddels bekende thema: 
de ziektekostenverzekering als verzorgingsarrangement met enkele markt-
gerichte elementen. Ook voor Achmea was de ziektekostenverzekering in 
de kern een verzekering voor alles en iedereen.201

Particuliere verzekeraars waren op hun beurt ook niet meer zo huiverig 
voor het verzorgingsidee. Anders dan de ziekenfondsen, die zich graag 
onafhankelijker van de overheid wilde kunnen gedragen, waren particuliere 
verzekeraars in de loop van de jaren negentig – ironisch genoeg – steeds 
meer gaan vertrouwen op de door de overheid ingevoerde collectieve rege-
lingen. Het private risicodragerschap werd door verzekeraars weliswaar nog 
steeds met de mond beleden, maar eigenlijk was er van het zelf dragen van 
risico’s ook binnen de particuliere ziektekostenverzekering nauwelijks nog 
sprake. De Standaardpakketpolis was niets meer of minder dan een sociale 
ziektekostenverzekering, waarvoor verzekeraar geen enkel f inancieel risico 
liepen. De kosten werden afgewenteld op een derde partij: de particulier ver-
zekerde populatie. Simons had, door het oprekken van de acceptatieplicht 
van de Standaardpakketpolis, voor verzekeraars een prachtige mogelijkheid 
in het leven geroepen om zich aan hun risicodragerschap te onttrekken.202

De hierboven geschetste situatie was exemplarisch voor de positiewis-
seling die zich rond het begin van de jaren negentig in het Nederlandse 
systeem voor ziektekostenverzekeringen had voorgedaan. Ziekenfondsen 
waren marktgerichter gaan opereren en waren zelf ook steeds meer risico 
gaan dragen voor de ziekenfondsverzekering. Particuliere ziektekostenver-
zekeraars daarentegen waren in steeds grotere mate afhankelijk geworden 
van risicoverevening en waren daardoor steeds minder risico gaan dragen. 

200 Bassant, Ziekenfonds of particulier?, 53-54.

201 Duffhues e.a., Van Achlum naar Achmea, 430-437

202 Bassant, Ziekenfonds of particulier?, 79-81. 
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Ziektekostenverzekeraars waren medio jaren negentig niet alleen verze-
keraars, maar – hoewel ze dit altijd hadden verfoeid – voor een belangrijk 
deel ook uitvoerders van een sociale regeling.

Dat was precies het tegenovergestelde van wat de overheid, in het kader 
van het streven naar meer marktwerking, wilde bevorderen. Zorgverzeke-
raars – of ze nu ziekenfonds of particulier waren – moest in principe geheel 
zelfstandig kunnen functioneren. Op het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport werd in 1997 een werkgroep opgericht die moest onderzoe-
ken hoe het risicodragerschap van particuliere ziektekostenverzekeraars 
voor de WTZ-polissen kon worden hersteld. Het ging de werkgroep vooral 
om ‘het vergroten van de doelmatigheid, met behoud van toegankelijk-
heid. De doelmatigheid van de zorg wordt vergroot door gereguleerde 
concurrentie te stimuleren’. Dat particuliere ziektekostenverzekeraars 
zich weer zouden toeleggen op het verzekeren van mensen in plaats van 
het uitvoeren van een regeling, was hiervoor een ‘essentiële voorwaarde’.203 
Het rapport van de werkgroep kwam te vroeg. Sleutelen aan het stelsel lag 
in het parlement nog gevoelig. 

De Zorgverzekeringwet: het beste van twee werelden?
In het kabinet leek deze wissel al te zijn genomen. In de nota Vraag aan bod 
van 2001 werd duidelijk, dat het Paarse kabinet-Kok II (1998-2002) op korte 
termijn streefde naar invoering van een publiekrechtelijke basisverzekering 
uitgevoerd door private verzekeraars. Het nieuwe stelsel was gebaseerd op 
een mix zijn van verzorgings- en verzekeringsbeginselen.204 Het Ministerie 
van Volksgezondheid had de periode van rust en bezinning onder Els Borst 
gebruikt om de stelselwijziging rustig voor te bereiden.205 Bovendien was 
het bestaande systeem, zonder dat er expliciet werd gesproken over een 
stelselwijziging, al stap voor stap geflexibiliseerd. Borst had hier, enigszins 
gechargeerd, ook niet meer voor hoeven doen dan wachten en bijsturen. 
Het belangrijkste werk was al door Simons gedaan. Met het opheffen van de 
Ziekenfondsraad in 1998 verwijderde minister Borst de laatste corporatieve 
trekken in het Nederlandse zorgveld die concurrentie, vrije onderhandelin-
gen en marktwerking nog in de weg konden staan.206 

De introductie van de basisverzekering werd over de verkiezingen 
heen getild. In het kabinet-Balkenende II (2003-2006) ging de VVD’er Hans 
Hoogervorst met de nieuwe basisverzekering aan de slag. Het wetsvoorstel-

203 ‘Rapport van de MDW-werkgroep WTZ maart 1998. Risico in de WTZ’, 3.

204 Bijlagen Tweede Kamer (2001-2002), 27855-2.

205 De Haan en Duyvendak, In het hart, 282-301; Bassant, Ziekenfonds of particulier?, 21-75.

206 Van Bottenburg e.a., Zorg tussen staat en markt, 185-200.
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Zorgverzekeringswet was een soort compilatie van ideeën uit het Zeven 
Pijlers-plan, het rapport-Dekker en het plan-Simons. Zo moest er een 
basisverzekering komen die, gelijk aan het ziekenfondspakket, vrijwel 
alle vormen van noodzakelijke zorg zou dekken. De AWBZ bleef echter 
bestaan. De f inanciering van de basisverzekering werd verdeeld over een 
inkomensafhankelijke premie, te betalen door werkgevers en een nominale 
premie, te betalen door verzekerden. De verzekering van kinderen tot acht-
tien jaar kwamen voor rekening van het Rijk.

Om de toegankelijkheid van het stelsel te waarborgen, kregen verze-
keraars een acceptatieplicht opgelegd. Risicosolidariteit werd binnen de 
basisverzekering afgedwongen door middel van een verbod op premiedif-
ferentiatie. Het risicodragerschap van verzekeraars bleef beperkt. De kosten 
die het verzekeren van slechte risico’s met zich mee zou brengen, werden 
via een risicovereveningssysteem vereffend. Een zorgtoeslag moest de 
onevenredige premiedruk op de midden- en lagere inkomens ondervangen. 
De eindverantwoordelijkheid voor het vaststellen van het verzekerde pakket 
van de basisverzekering en de maximale premie daarvan, lagen bij het 
parlement. Om de zorgconsumptie te remmen, zou er een no-claimregeling 
in de basisverzekering worden ingevoerd.207 

De verzekeringsplicht van de Zorgverzekeringswet werd gekoppeld aan 
de AWBZ: iedereen die krachtens de AWBZ verzekerd was – aangezien het 
een volksverzekering betrof, was dat iedere inwoner van Nederland – was 
verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar 
keuze. Het nastreven van winst door zorgverzekeraars was toegestaan, 
maar ze werden vooral geacht te concurreren op kwaliteit, service, scherpe 
zorginkoop en aantrekkelijke aanvullende verzekeringen. De Tweede 
Kamer ging op 21 december 2004 akkoord met de Zorgverzekeringswet. 
Op 1 januari 2006 zou de wet off icieel in werking treden.208 

De Zorgverzekeringswet was het product van een lang proces van 
interactie tussen de verzorging- en verzekeringslogica. In de kern was de 
wet een verzorgingsarrangement, dat in veel opzichten leek op de oude 
ziekenfondsverzekering: verzekeringsplicht, private uitvoering, zorginkoop 
door de verzekeraar, overheidsregulering en -toezicht, risicoverevening, 
inkomensafhankelijke premies, acceptatieplicht en een omvangrijk pakket 
aan verstrekkingen. De ingevoerde marktelementen – het winstoogmerk, 
concurrentie, het (beperkte) risicodragerschap van verzekeraars en een 

207 Staatsblad 2005:358. ‘Zorgverzekeringswet’

208 Companje, ‘Verzekering van zorg 1943-2007’, 604-609; Het ligt hier niet in de bedoeling om een uitgebreide behan-

deling te geven van de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor, zie o.a: Companje, ‘Verzekering van zorg 

1943-2007’ en Bassant, Ziekenfonds of particulier? 
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grote mate van vrijheid voor de verzekerden – waren precies die elementen 
die particuliere ziektekostenverzekeraars eind jaren tachtig nog uit de 
failliete boedel van de verzekeringslogica hadden weten te redden.

Toch was de Zorgverzekeringswet voor de resterende variaverzekeraars 
op de markt voor particuliere ziektekostenverzekering niet aantrekkelijk 
genoeg. De Zorgverzekeringswet maakte de ziektekostenverzekering tot 
een gespecialiseerd product, dat als verzorgingsarrangement niet goed zou 
passen binnen de productenportefeuille van een private schadeverzekeraar. 
Daarbij zou binnen het voorgestelde systeem de invloed van de overheid 
op de markt, ondanks het discours over privatisering, marktwerking en 
concurrentie, veel groter zijn dan ze zelfs in de zwartste dagen onder Simons 
was geweest. Nationale-Nederlanden, De Goudse, AXA en het Duitse Al-
lianz trokken zich rond 2006 dan ook terug uit de wereld van de private 
ziektekostenverzekeringen.209 

Mede daardoor kwam er in 2006 niet alleen op institutioneel niveau 
een einde aan de particuliere ziektekostenverzekering zoals die in Neder-
land bijna een eeuw lang had bestaan. Er kwam tevens een einde aan het 
openlijk gespleten karakter van het Nederlands zorgverzekeringsbestel. 
Verzekering en verzorging waren na meer dan honderd jaar moeizaam debat 
geïntegreerd tot één geheel. Of deze samensmelting van verzekerings- en 
verzorgingsbeginselen ook een lang leven is beschoren, zal de toekomst 
moeten leren.

Samenvatting
Tussen 1986 en 2006 gebeurde er iets opmerkelijks in de wereld van de ver-
zekering van zorg. Naast de al langer bestaande verzekerings- en verzor-
gingslogica, ontstond er een nieuwe set beginselen, technieken en denk-
beelden met betrekking tot de dekking van de kosten van medische zorg. 
Deze logica kan nog het beste worden gekarakteriseerd als een ‘zorgverze-
keringslogica’, want in feite was deze logica een combinatie van het ver-
zorgings- en het verzekeringsdenken. In de kern bleef de ziektekostenver-
zekering een verzorgingsarrangement. Hierin was echter plaats ingeruimd 
voor gereguleerde concurrentie, beperkte marktwerking en vrij onderne-
merschap, onder toezicht van de staat. Maar het verplichte karakter van het 
systeem (verzekeringsplicht, acceptatieplicht, zorgplicht) stond in schril 
contrast met het onder particuliere ziektekostenverzekeraars lang gekoes-
terde beginsel van vrijwilligheid. De uitvoering bleef in private handen: een 
wettelijke basisverzekering met een klein particulier randje. 

209 Bijlage: Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland,1900-2006.
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De opkomst van deze nieuwe logica was voor een belangrijk deel het 
gevolg van twee ontwikkelingen: het morele en technische failliet van de 
verzekeringslogica en een herwaardering van ‘de markt’ door partijen die 
zich in het verleden juist als hoeders van het verzorgingsdenken hadden 
opgeworpen. Particuliere ziektekostenverzekeraars moesten in de loop van 
de jaren tachtig erkennen dat ze misschien wel vonden dat de ziektekos-
tenverzekering voor iedereen open moest staan, maar dat ze dat niet kon 
garanderen. Het belang van de eigen maatschappij, bedrijfscontinuïteit, liet 
zich steeds slechter rijmen met de publieke belang van toegankelijkheid en 
solidariteit. Ziektekostenverzekeraars durfden eigenlijk niet toe te geven 
dat ze de overheid en het grote publiek iets beloofden, wat ze gezien de aard 
van hun verzekeringsproduct en de samenstelling van de markt helemaal 
niet konden waarmaken. 

Daar leek het aanvankelijk niet op. De overheid had in 1986, middels de 
Kleine Stelselwijziging, het losgeslagen particuliere ziektekostenverzeke-
ringsbedrijf weer enigszins in het gareel weten te krijgen. Ondanks deze 
forse ingreep, behield het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf 
echter een grote mate van vrijheid. Het mocht aanvankelijk zelf, via het 
samenstellen van de dekking en het bepalen van de premie van zowel de 
Standaard- als de Standaardpakketpolis, de parameters bepalen waarbin-
nen het herstel van deze verzorgingsbeginselen zou plaatsvinden. Ook 
de invulling van de vereveningsconstructie, de Wet-ILPZ, werd aan het 
verzekeringsbedrijf overgelaten. Deze wet moest een einde maken aan de 
bron van alle kwaad, de toenemende discrepantie tussen de premies voor 
jongeren en ouderen.

Hoewel de meeste ziektekostenverzekeraars oprecht probeerden de 
solidariteit in de markt te herstellen, bleek de speelruimte die ze hadden 
te beperkt en de marktdiscipline te zwak. Ziektekostenverzekeraars zaten 
min of meer gevangen in hun eigen verzekeringslogica. Een verzekering 
gebaseerd op risico-evenwicht kon, zonder de overheid, maar op één manier 
ontkomen aan een vergrijzingsspiraal, namelijk door het aantrekken van 
zoveel mogelijk jongeren. Deze ‘verjonging’ kon alleen worden bereikt door 
een verscherping van het equivalentieprincipe. De premie moest nog meer 
worden toegespitst op het individuele risico van de verzekerde, met als 
gevolg de Budgetjong-polis en aanverwante producten. Dit beleid ging lijn-
recht in tegen de heersende verzorgingsmoraal. Dit was in politiek opzicht 
een uitermate ongelukkige ontwikkeling, maar tegelijkertijd – gedacht 
vanuit de verzekeringslogica – ook vrijwel onontkoombaar. 

De introductie van de Budgetjong-polis leidde tot een proces van herbe-
zinning onder commerciële verzekeraars. Eind 1986 werd de basisf ilosofie 
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waarmee particuliere ziektekostenverzekeraars de ziektekostenverzekering 
benaderden, opnieuw geformuleerd. Iedere maatschappij die dat wilde, 
moest zich kunnen handhaven op deze de markt, die haar grote aantrek-
kingskracht niet ontleende aan hoge winsten, maar aan de mogelijkheden 
voor klantenbinding, marketing en het genereren van omzet. Hiervoor 
moesten verzekeraars weer gaan samenwerken, want zonder samenwerking 
– door bijvoorbeeld kartelvorming – was het voor individuele verzekeraars 
vrijwel onmogelijk om aan het dwingende keurslijf van de verzekeringsbe-
ginselen te ontkomen. 

Deze opvatting lag aan de basis van de verbetenheid waarmee com-
merciële verzekeraars tussen 1986 en 1988 vasthielden aan een ‘pure’ 
implementatie van de Kleine Stelselwijziging. Zonder risicoverevening 
tussen verzekeraars of een strikte scheiding tussen particuliere en sociale 
ziektekostenverzekering konden, volgens verzekeraars, de problemen niet 
worden opgelost. Als er geen oplossing voor de losgeslagen premiedifferenti-
atie zou worden gevonden, stond niets een complete hervorming van de 
ziektekostenverzekering meer in de weg. Bij die hervorming – zo was de 
verwachting binnen brancheorganisatie van commerciële ziektekosten-
verzekeraars – zou de rol van traditionele ziektekostenverzekeraars zijn 
uitgespeeld. 

Maar de Nederlandse Vereniging voor Ongevallen en Ziekteverzekeraars 
voerde een achterhoedegevecht. Het bestaande publiek-private bestel, had 
de structurele kostenstijging in de zorg geen halt toe weten te roepen. Het 
had bovendien de gezondheidszorg omgevormd tot een strak gereguleerd en 
log systeem, dat de aansluiting bij de verandering in de zorgvraag dreigde 
te verliezen. Het kabinet, de ziekenfondsen en vrijwel alle politieke partijen 
streefden naar een drastische hervorming van het verstarde bestel, zij het 
niet altijd volgens dezelfde lijnen. De één pleitte voor meer markt, terwijl 
de ander pleitte voor meer directe overheidssturing. 

Hierbij deed zich een opvallende positieverwisseling voor. Particuliere 
ziektekostenverzekeraars pleitten voor het behoud van het bestaande bestel, 
terwijl ziekenfondsen, de traditionele hoeders van de verzorgingsbeginsel in 
de zorg, zich ontpopten tot de grote voorstanders van marktwerking. Met het 
pleidooi voor een meer ‘marktgerichte’ ziekenfondsverzekering – verwoord 
in de Brugnota van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen – vonden 
de ziekenfondsen aansluiting bij het deregulerings- en bezuinigingsstreven 
van de confessioneel-(neo)liberale kabinet Lubbers II (1986-1989). 

Het plan van de commissie-Dekker kwam in 1986, ondanks steun van 
Lubbers en zijn kabinet, te vroeg. De koppeling die de commissie maakte 
tussen een verzorgingsarrangement en marktwerking, werd vooral door 
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de politieke tegenstanders van het kabinet – de PvdA voorop – gezien 
als een stap in de verkeerde richting. Dit vertraagde de besluitvorming 
aanzienlijk. Desalniettemin werd het systeem voor de verzekering van zorg 
stapje voor stapje geliberaliseerd. Er zat echter een paradoxaal element 
in deze ‘privatisering’. Ziekenfondsen kregen meer vrijheid, maar de vrij-
heid van particuliere verzekeraars werd juist beknot. Nu het kabinet had 
gekozen voor een hervorming langs de lijnen van het Dekker-rapport, deden 
particuliere ziektekostenverzekeraars er alles aan om de volgende twee 
elementen veilig te stellen: gematigde concurrentie en privaat risicodrager-
schap. Marktwerking kon in hun optiek enkel functioneren als verzekeraars 
zelf bleven verzekeren en zich van elkaar konden blijven onderscheiden. 
Beide wensen leken door de staatssecretaris Dick Dees (VVD) te worden 
gehonoreerd

Onder Hans Simons, staatssecretaris voor Volksgezondheid namens de 
PvdA in een kabinet-Lubbers III (1989-1994), leek de basisverzekering een 
stevige draai in de richting van een algemene volksverzekering te maken. 
Dit was grotendeels uiterlijke schijn, want ook in het plan-Simons zouden 
zorgverzekeraars vrij zijn in hun contractering, zelf meer risico moeten 
dragen en onderling moeten concurreren. Ondanks het falen van het plan-
Simons was het beleid van de staatssecretaris van essentieel belang voor 
de geboorte van de nieuwe zorgverzekeringslogica. 

Onder Simons’ bewind werd de ziekenfondsverzekering verregaand 
geflexibiliseerd. Ziekenfondsen kregen te maken met risicodragerschap, 
nominale premies (die ze zelf moesten innen), verevening via normuit-
keringen, afschaff ing van de contracteerplicht voor eerstelijnszorg en de 
afschaff ing van de vastgestelde (regionale) werkgebieden. Tegelijkertijd 
legde Simons het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf aan banden. 
De Standaardpakketpolis werd gebruikt als vehikel om de verzorgingslogica 
def initief in de particuliere ziektekostenverzekering in te voeren. Simons 
breidde de Standaardpakketpolis uit tot een bijna volwaardige sociale 
ziektekostenverzekering binnen de particuliere ziektekostenverzekering. 
Het was weliswaar een verzekering waarvoor verzekeraars geen risico 
liepen, maar het betekende wel dat de markt voortaan grotendeels aan de 
leiband van de staat lag. 

Het afbreken van de muur tussen de ziekenfonds- en de particuliere 
verzekering werd Simons pièce de résistance. Door de particuliere ziekte-
kostenverzekeraar OHRA toestemming te geven voor de oprichting van een 
eigen ziekenfonds, viel het ‘ijzeren gordijn’ tussen beide verzekeringsstelsels. 
Bij de fusiegolf die op deze beslissing volgde, kwamen de ziekenfondsen en 
de bovenbouwers als grote overwinnaars uit de strijd. De basisverzekering 
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was eind 1992 mislukt, maar het samensmelten van beide stelsels was net 
begonnen. 

De nuances daargelaten, hoefden de twee kabinetten-Kok (1994-2002) 
eigenlijk alleen maar te wachten tot de maatregelen die door Simons waren 
ingevoerd hun vruchten zouden afwerpen. De gevolgen van het beleid 
van Simons waren ingrijpend. De klassieke positieverdeling in het Neder-
landse zorgverzekeringssysteem was medio jaren negentig totaal veranderd. 
Ziekenfondsen kregen steeds meer ruimte om te ondernemen en gingen 
zelf meer risico dragen. Particuliere verzekeraars werden daarentegen 
steeds afhankelijker van onderlinge risicoverevening. Op het vlak van de 
belangenbehartiging ‘versmolten’ beide stelsels in 1995 met de oprichting 
van Zorgverzekeraars Nederland. Hiermee leken de ‘particulieren’ een 
overwinning te behalen. In feite waren de hoogtijdagen van het particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf voorbij. Aan de vooravond van de invoering 
van de Zorgverzekeringswet in 2006 waren de bovenbouwers vrijwel geheel 
versmolten met de ziekenfondsen en waren de onderlinges opgegaan in 
grotere verbanden. Commerciële ziektekostenverzekeraars hadden daar-
entegen de markt voor ziektekostenverzekeringen grotendeels verlaten. 

De Zorgverzekeringswet van 2006 vormde in wezen de juridische 
bevestiging van het ontstaan van een nieuwe zorgverzekeringslogica. De 
Zorgverzekeringswet combineerde verzorgings- en verzekeringselementen 
tot één geheel. In de kern was de nieuwe verzekering een verzorgingsar-
rangement, dat veel opzichten leek op de oude ziekenfondsverzekering. 
Er bestond een verzekerings- en acceptatieplicht voor de basisverzeke-
ring, risicoverevening en een wettelijk gereguleerde en gecontroleerde 
basisverzekering. Het systeem bevatte ook marktelementen, zoals privaat 
risicodragerschap en (gereguleerde) marktwerking onder toezicht van 
de staat. Voor het eerst in de geschiedenis mochten de dragers van een 
publieke ziektekostenverzekering in Nederland ook een winstoogmerk 
hebben. Bovendien werd de keuzevrijheid, zowel voor de verzekeraar als 
voor de verzekerde, gegarandeerd. Na jaren van debat zorgde de Zorgver-
zekeringswet voor een nieuw evenwicht tussen recht en schade. 
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Conclusies en slotbeschouwing

Kernbevindingen
In de wereld van de verzekering van zorg in Nederland is niets wat het op 
het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Het is een wereld vol contradicties, 
ambivalenties en tegengestelde belangen. Dat maakt de geschiedenis van 
de particuliere ziektekostenverzekering ingewikkeld, maar ook fascine-
rend. Een aantal van deze contradicties en ambivalenties werden al in de 
inleiding aangehaald, zoals de spanning tussen het lage vertrouwen in par-
ticuliere ziektekostenverzekeraars en de aanzienlijke waarde die ze voor 
het ziektekostenverzekeringssysteem hadden. Ook de fluctuaties die er in 
het beleid van particuliere ziektekostenverzekeraars in de twintigste eeuw 
te constateren zijn, de schommelingen tussen een sociaal en commercieel 
ingestelde bedrijfsvoering, vroegen om nadere uitleg.

Deze studie bouwde voort op de hypothese dat een belangrijk deel van 
de verklaring voor de bovengenoemde ambivalenties en contradicties lag in 
de wisselwerking tussen publieke en private belangen rond het vraagstuk 
van de verzekering van zorg. Dit is onderzocht aan de hand van de volgende 
hoofdvraag: in hoeverre heeft de spanning tussen publieke en private 
belangen de ontwikkeling van de particuliere ziektekostenverzekering 
in Nederland tijdens de twintigste eeuw beïnvloed, en op welke manier 
heeft het beleid van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf de 
verhouding tussen publieke en private vormen van verzekering binnen het 
ziektekostenverzekeringssysteem veranderd? Zoals we hebben gezien, kan 
de ontwikkeling van de particuliere ziektekostenverzekering in Nederland 
niet los worden gezien van de expansie van de Nederlandse verzorgings-
staat, veranderende opvattingen over solidariteit en ontwikkelingen binnen 
de gezondheidszorg en de economie. 

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, vrijwel de hele twintigste eeuw 
door, iets ongemakkelijks. Ze dansten als het ware voortdurend op het 
slappe koord, waarbij ze zochten naar een zo optimaal mogelijk evenwicht 
tussen hun eigen bedrijfseconomische belangen en de eisen van een op 
verzorging gerichte Umwelt. Ziektekostenverzekeraars waren bereid om 
de grenzen van hun eigen mogelijkheden op te zoeken, zoals in de jaren 
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vijftig en zestig. In die periode verschoof de focus binnen de particuliere 
ziektekostenverzekering – ondanks de negatieve f inanciële gevolgen en de 
beperking van de handelingsvrijheid van verzekeraars – stap voor stap in 
de richting van algemene toegankelijkheid, volledige risico-overdracht en 
uitgebreide dekking. Toch kon de belangenkloof nooit helemaal worden 
gedicht; zoveel werd duidelijk in de jaren zeventig en tachtig. Verzekeraars 
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. Al in de jaren veertig leefde 
onder ziekenfondsen en bij de overheid het idee dat de publieke ziekte-
kostenverzekering kon worden ‘aangekleed’ met private karaktertrekken, 
zonder dat dit het sociale karakter van de verzekering negatief zou beïnvloe-
den. De bovenbouwconstructie – particuliere ziektekostenverzekeraars ‘in 
beheer’ van ziekenfondsen – was één van de uitingen van dat denkbeeld. 
Dit idee vormde tevens de basis voor het streven van de overheid naar de 
invoering van eigen risico’s en eigen bijdrages in de ziekenfondsverzekering, 
een grotere keuzevrijheid voor verzekerden en meer risicodragerschap voor 
ziekenfondsen.

In de volgende paragrafen zal worden stilgestaan bij de in de inleiding 
geformuleerde deelvragen. Hierbij zal eerst de ontwikkeling van het publiek-
private ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland aan bod komen. 
Daarna zullen de manier waarop de botsing tussen publieke en private 
belangen het beleid van verzekeraars beïnvloedde en de achtergronden 
van de ideeën van de afzonderlijke actoren gezamenlijk worden behandeld. 
De slotbeschouwing sluit af met een korte epiloog over de toekomst van 
het bestel.

Het Nederlandse ziektekostenverzekeringsstelsel: een publiek-private 
hybride 
Particuliere ziektekostenverzekeraars, ziekenfondsen en medici konden ge-
durende een groot deel van de twintigste eeuw beschikken over een grote 
mate van vrijheid ten opzichte van de overheid. Dit was grotendeels het 
gevolg van het dualistische karakter van het Nederlandse ziektekostenver-
zekeringssysteem; een ambiguïteit die tot op de dag van vandaag bestaat. 
Ook de kritiek hierop is niet verdwenen. In juni 2006 stelde de toenmalige 
voorman van de Partij van de Arbeid, Wouter Bos, dat Nederland wat be-
treft haar sociale politiek eigenlijk het ‘Scandinavische model’ zou moe-
ten volgen.‘De sociale modellen in Nederland en Duitsland zijn vlees noch 
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vis, en scoren op elk front slechter dan Scandinavische landen’, vond hij.1 
Hiermee herhaalde Bos een klacht die een aantal jaren eerder nog door de 
Deense socioloog Gøsta Esping-Andersen was uitgesproken. Ook hij vond 
de Nederlandse verzorgingstaat een enigmatisch allegaartje van sociaalde-
mocratische, liberale en corporatistische regelingen.2

Voor wat betreft het Nederlandse systeem van ziektekostenverzekeringen 
is daar veel voor te zeggen. Een echte keuze tussen één van Esping-Andersens 
verzorgingsstaatregimes (liberaal, sociaaldemocratisch of corporatistisch) 
werd in Nederland nooit gemaakt. Dat was echter ook een (bewuste) keuze. 
Het systeem bood ruimte voor alle drie de regimes. De liberale vrije markt 
vond haar thuis in de particuliere ziektekostenverzekering. Vanaf 1941 
ontstond er een systeem van corporatistisch bestuurde ziekenfondsverzeke-
ringen. Het geheel werd in 1968 gecomplementeerd met een (bijna) klassiek 
voorbeeld van een sociaaldemocratische volksverzekering: de AWBZ. Het 
Nederlandse ziektekostenverzekeringssysteem was (en is) hiermee een 
treffend voorbeeld van een publiek-private hybride, beter bekend als een 
mixed welfare economy.3 

Dat maakt de klacht van Esping-Andersen ook begrijpelijk, want hybride 
systemen passen niet goed in zijn model. Er kunnen dan ook de nodige 
vraagtekens worden gezet bij het nut van een starre typologie als die van 
Esping-Andersen. Daarbij schiet zijn verklaringsmodel over het ontstaan 
van zogenaamde mixed welfare economies – een zwakke centrale overheid 
– op velerlei vlakken tekort.4 De staat is niet de enige die bouwt aan de 
verzorgingsstaat en het inschakelen van of vertrouwen op private partijen, 
maakt een staat nog niet per def initie zwak. Bovendien is het lang niet 
altijd mogelijk om ‘staat’ en ‘markt’ – publiek en privaat – goed van elkaar 
te onderscheiden.5 Hybride systemen ontstaan dan ook niet zozeer door 
het falen van de staat om sociale zekerheid te centraliseren, maar door 
een proces van interactie en concurrentie tussen verschillende publieke 
en private actoren.6 

Deze studie laat zien dat dit ook voor Nederland geldt. Gedurende het 
grootste deel van de twintigste eeuw was de verzekering van zorg voor 

1 ‘Bos kiest Scandinavisch model’, Trouw, 9 juni 2005. 

2 G. Esping-Andersen, Social foundations of post-industrial economies (Oxford 1999) 88.

3 Lengwiler, ‘Competing appeals’, 171-175.

4 Baldwin, ‘Beyond weak and strong. Rethinking the state in comparative policy history’, Journal of Policy History 

17:1 (2005) 12-33, aldaar 15-19.

5 G. Vanthemsche, Paradoxen van de staat. Staat en vrije markt in historisch perspectief (negentiende en twintigste 

eeuw) (Brussel 1998) 26-35.

6 Klein, For all these rights; Hacker, The divided welfare state; M. Lengwiler, ‘Competing appeals’, 173-200.
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de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid die ze weliswaar niet 
alleen kon dragen, maar ook niet alleen wilde dragen. De basis hiervoor 
lag in een idee van gelijkwaardig partnerschap van staat, maatschappelijk 
middenveld en bedrijfsleven dat aan het begin van de twintigste eeuw in de 
Nederlandse politiek vorm kreeg. Deze notie vormde de gulden middenweg 
tussen confessionele principes van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen 
kring, het liberale laissez faire-denken en het sociaaldemocratische beginsel 
van functionele decentralisatie. 

De overheid voerde de verzekering in Nederland niet zelf uit, maar 
maakte, om sturend op te treden, gebruik van de mogelijkheden die het 
publiek-private kader bood. Hierbij beperkte ze haar taak grotendeels tot 
die van troubleshooter. De overheid faciliteerde en stuurde het onderhande-
lingsproces en greep pas in als ziekenfondsen, verzekeraars en zorgverleners 
er onderling niet uitkwamen, zoals ten tijde van de Kleine Stelselwijziging 
in 1986 en in zekere zin ook bij de invoering van de AWBZ in 1968. Hierbij 
verhinderde de vermeende ‘zwakte’ van de overheid niet dat er rigoureus 
werd ingegrepen.

De gloriedagen van het Nederlandse model, 1941-1975
De overheid stond dus zeker niet machteloos tegenover private partijen in 
de zorg. Het overheersende idee was echter, dat de overheid zich niet te-
veel met de uitvoering van de ziektekostenverzekering moest bemoeien. 
Die mening werd breed gedragen, niet alleen door politieke partijen – van 
de liberalen tot aan de sociaaldemocraten –, maar ook door zorgverleners, 
ziekenfondsen en verzekeraars. Deze consensus remde de ontplooiing van 
het systeem niet. Ondanks het uitblijven van een wettelijk sociale ziekte-
kostenverzekering had Nederland in 1939 voor wat betreft de verzekering 
van zorg een verzekeringsgraad tussen de 60 en 70 procent van de bevol-
king. Dat was vergelijkbaar met de verzekeringsgraad landen waar de over-
heid zich wel met de verzekering van zorg bemoeide, zoals Duitsland (ca. 
70 procent) en België (ca. 50 procent). Na de Duitse bezetting zette deze 
ontwikkeling zich door. 

De politieke en maatschappelijke aversie tegen verstatelijking en grand 
designs had in Nederland stevige politieke en maatschappelijke wortels. 
Ook de Duitse bezetter kon in 1941 niet om deze traditie heen. Het opge-
legde Ziekenfondsenbesluit gaf weliswaar bevoegdheden aan de staat die 
ze daarvoor niet had gehad, maar het Ziekenfondsenbesluit was op de 
keper beschouwd een compromis. Van de door Reinhard Jakob – de Duitse 
zaakgelastigde op het gebied van sociale zekerheid in Nederland – gewenste 
volledig door de staat gecontroleerde en uitgevoerde ziekenfondsverzeke-
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ring, was mede door de tegenwerking van Nederlandse ambtenaren niet veel 
terecht gekomen. De regeling die er uiteindelijk kwam, was eigenlijk niet 
meer dan een doekje voor het bloeden. Bovendien werd de vrijwel absolute 
macht die overheid na de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit over de 
ziekenfondsverzekering kreeg, na de bezetting vrijwel direct weer afgestaan 
aan een buitenstatelijk corporatistisch orgaan van belanghebbenden: de 
Ziekenfondsraad. 

De reikwijdte van de verplichte ziekenfondsverzekering bleef beperkt. 
De verplichte sociale ziektekostenverzekering omvatte tot aan de Kleine 
Stelselwijziging in 1986 nooit meer dan de helft van de bevolking. De rest van 
de bevolking was aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering 
of op semipublieke arrangementen als de vrijwillige ziekenfondsverzeke-
ring, de bejaardenverzekering en de ziektekostenregelingen voor politie-, 
gemeente- en provincieambtenaren. Er kwam dan ook weinig terecht van 
de duidelijke scheiding tussen het publieke en het private ziektekostenver-
zekeringssysteem die de Duitse bezetter via het Ziekenfondsenbesluit had 
willen aanbrengen. De grens tussen de private en de sociale ziektekosten-
verzekering werd in Nederland – mede door de overheid zelf – opzettelijk 
poreus gehouden. 

Voor de overheid, ziekenfondsen en medici waren de ziekenfondsver-
zekeringen en de particuliere ziektekostenverzekering onderdelen van 
één ondeelbaar bestel. Publieke en private verzekeringen raakten dan ook 
vrij snel innig met elkaar vervlochten. Niet alleen institutioneel, maar ook 
f inancieel. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘weeldebelasting’, 
de kruissubsidie tussen de ziekenfonds- en particuliere tarieven voor 
medische behandeling. Dit was een vorm van stelseloverstijgende inko-
menssolidariteit die nergens wettelijk was vastgelegd, maar door vrijwel 
alle betrokken partijen in de jaren vijftig en zestig impliciet of expliciet 
werd gesteund.

In de periode tussen 1945 en 2006 werd het overheidsbeleid voor wat 
betreft de particuliere ziektekostenverzekering gedomineerd door twee 
tegenstrijdige motieven. Het private karakter van de bedrijfstak moest 
zoveel mogelijk behouden blijven, maar de verzekering moest tegelijkertijd 
ook voldoen aan dezelfde eisen als de sociale ziektekostenverzekering. De 
overheid verliet zich hierbij – bij gebrek aan directe sturingsmechanismen – 
noodgedwongen op een ondoorzichtige, indirecte en soms ronduit laconieke 
stijl van bestuur. Pressie en uitruil waren geliefde beleidsinstrumenten en 
als verzekeraars iets meer overreding nodig hadden, schroomde de overheid 
niet om de troefkaart van volledige nationalisatie te spelen.
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De invoering van de AWBZ in 1968 markeerde de grootste triomf van 
dit bestuursmodel. In ruil voor een zetel in de Ziekenfondsraad en off iciële 
erkenning als uitvoeders van de AWBZ toonden verzekeraars zich bereid de 
onverzekerbaarheid van slechte risicogroepen binnen de particuliere ziek-
tekostenverzekering op te heffen. Tot aan het einde van de jaren zestig was 
de (impliciete) vervlechtingspolitiek tamelijk succesvol. De verschillende 
verzekeringsarrangementen waren in 1968 samengesmeed tot een stelsel, 
dat voor de gehele bevolking toegang bood tot alle mogelijk vormen van 
zorg en tegelijkertijd kon rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak.

De zwaktes van een publiek-private hybride, 1975-2006
Maar de wederzijdse afhankelijkheid van overheid en het ‘zorg(verzekerings)
veld’ had ook zwakke plekken. Effectieve kostenbeheersing was binnen 
het op onderhandeling en uitruil gebaseerde model vrijwel onmogelijk. 
Pas toen het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Orgaan 
Ziekenhuistarieven er medio jaren zeventig in slaagde de bevoegdheid om 
eenzijdig prijzen vast te stellen naar zich toe te trekken, kon de inflatoire 
kostenexplosie in de zorg enigszins worden ingedamd. Nadat het meest 
urgente gevaar was geweken, werd deze centralisatie door CDA en VVD 
vrijwel direct weer ongedaan gemaakt. Het veld kreeg weer een rol in de 
tariefregulering en planning. Deregulering – het afstoten van overheidsbe-
voegdheden naar het middenveld en het bedrijfsleven – won begin jaren 
tachtig van effectieve kostenbeheersing. Het logge geheel van overlegstruc-
turen dat hieruit voortkwam – door liberalen vaak gehekeld als het ‘Mos-
kou aan Zee’ – was ironisch genoeg voor een belangrijk deel door de libera-
len zelf gecreëerd. 

Maar het publiek-private systeem faalde niet alleen op het gebied van 
de kostenbeheersing. De f inanciële en institutionele vervlechting van de 
ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering, waarvan het zie-
kenfonds jaren had geprofiteerd, bleek ook onvoorziene effecten te hebben. 
In hun zoektocht naar jongeren die het risico-evenwicht in hun steeds 
ouder wordende portefeuilles moesten herstellen, waren commerciële 
ziektekostenverzekeraars en bovenbouwers vanaf medio jaren zeventig 
begonnen met het ‘leegeten’ van de vrijwillige ziekenfondsverzekering. 
Dit kwam op een ongelukkig moment aangezien ook de vrijwillige zieken-
fondsverzekering sporen begon te vertonen van een vergrijzingsspiraal. In 
de strijd om de jongeren waren particuliere verzekeraars in het voordeel. 
Zij waren, anders dan ziekenfondsen, niet via wetgeving gebonden aan 
acceptatieplicht en doorsneepremies. 
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Medio jaren tachtig leek het publiek-private model volledig failliet. Van 
de kostenbeheersing door het veld kwam niet veel terecht zodat de overheid 
zich moest verlaten op harde budgettering. De vrijwillige ziekenfonds-
verzekering kon alleen overeind worden gehouden met een bailout van 
180 miljoen per jaar, opgehoest door het particuliere ziektekostenverzeke-
ringsbedrijf. De kritiek op de vermenging van beide stelsels nam hand over 
hand toe. Via de Kleine Stelselwijziging (1986) werden de ziekenfonds- en 
de particuliere verzekering voor het eerst echt uit elkaar getrokken en 
werd de stelseloverschrijdende solidariteit – die er in feite altijd al was 
geweest – uitgebreid en in wetgeving vastgelegd. 

Daarna gebeurde er voor Nederlandse begrippen iets unieks. Na 1986 
veranderde het denken over de inrichting van het ziektekostenverze-
keringssysteem voor Nederlandse begrippen ingrijpend. Het idee van 
gelijkwaardige partnerschap van overheid, maatschappelijk middenveld 
en bedrijfsleven kwam op de helling te staan. Steeds meer partijen vonden 
dat het onderscheid tussen de publieke en private ziektekostenverzekering 
moest verdwijnen. Daarvoor in de plaats moest er een publieke verzekering 
komen voor de gehele bevolking, uitgevoerd door private instellingen, maar 
gecontroleerd door de overheid. Het werkelijke gezag zou daardoor bij de 
overheid komen te liggen. 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 de voorbereiding op 
hun nieuwe taak meer vrijheid kregen. De vrijheid van de enige vrije markt 
in de zorg, de particuliere ziektekostenverzekering, werd echter drastisch 
beperkt. Verscholen achter een wolk van liberalisering ging een harde 
socialisering schuil.

De traditionele aversie tegen grand designs was echter niet verdwenen. 
Het plan-Dekker liep in 1992 onder staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
def initief vast. Het ingezette proces van convergentie tussen publieke en 
private verzekering van zorg was echter, mede door de maatregelen die 
Simons had genomen, niet meer te keren. De ziekenfondsverzekering en 
de particuliere verzekering groeiden in de jaren negentig langzaam maar 
zeker naar elkaar toe. De Zorgverzekeringswet van 2006 was in dat opzicht 
niet zozeer een stelselwijziging als wel een de jure bevestiging van een 
de facto al gewijzigd bestel. Het Nederlandse systeem was nog steeds een 
publiek-private hybride, maar de eigenlijke zeggenschap over het geheel 
lag na 2006 grotendeels bij de staat.
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Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf: een atypische bedrijfstak
Particuliere ziektekostenverzekeraars opereerden gedurende een belang-
rijk deel van de twintigste eeuw in een veld dat scherp afweek van andere 
takken van het verzekeringsbedrijf. Terugblikkend kan de vraag worden ge-
steld, waarom commerciële ziektekostenverzekeraars – een van de belang-
rijkste protagonisten van deze studie – zich überhaupt de moeite getroost-
ten om hun positie in het systeem te verdedigen. De omslag die ze maakten 
naar een socialer en ruimhartiger verzekeringsbeleid had in ieder geval 
geen gunstig effect op de winstverwachting van verzekeraars. Bovendien 
stelde het openstellen van de verzekering voor hoge risicogroepen verze-
keraars voor behoorlijk wat verzekeringstechnische problemen en bracht 
de inbedding van verzekeraars in een stelsel van sociale verzekeringen veel 
bureaucratische rompslomp met zich mee. 

Daar kregen ze in termen van goodwill niet bijzonder veel voor terug. 
De andere actoren waren weliswaar niet altijd openlijk vijandig, maar echt 
vertrouwd werden commerciële ziektekostenverzekeraars nooit. Het winst-
oogmerk bleef als stigma aan ziektekostenverzekeraars kleven. Voor een 
beter begrip van de manier waarop zij zich gedurende de twintigste eeuw 
positioneerden in het spanningsveld tussen verzekering en verzorging, is 
het dan ook goed om stil te staan bij de kern van de ziektekostenverzekering 
voor commerciële verzekeraars. Wat hoopten ze te winnen bij het aanbieden 
van particuliere ziektekostenverzekeringen?

Tijdens de eerste drie decennia van de twintigste eeuw lag het accent 
hoofdzakelijk op het behalen van winst. De ziektekostenverzekering was 
een speelveld van kleine gespecialiseerde verzekeringsinstellingen, geleid 
door avonturiers, oplichters en wereldverbeteraars. Deze op ‘het snelle geld’ 
gerichte mentaliteit kwam de reputatie van het jonge ziektekostenverze-
keringsbedrijf niet ten goede. Verhalen over fraude en oplichting doken 
regelmatig op in de krantenkolommen, evenals de openbare aankondigin-
gen van gehonoreerde faillissementsaanvragen, en klachten over het harde 
en weinig coulante beleid van ziektekostenverzekeraars.

Deze onstuimige beginperiode was tevens het enige tijdvak waarin het 
winststreven in de ziektekostenverzekering de boventoon voerde. In de 
jaren dertig werden de kleine gespecialiseerde ziektekostenverzekeraar(tje)
s overvleugeld door de veel grotere, kapitaalkrachtige variaverzekerings-
concerns. Voor deze groep was de ziektekostenverzekering vooral een 
middel tot klantenbinding. Als de pionierende ziektekostenverzekeraars 
iets hadden aangetoond, was het immers wel dat het maken van winst op 
de ziektekostenverzekering zonder chicanes vrijwel onmogelijk was. De 
grote aantrekkingskracht van de ziektekostenverzekering lag voor variaver-
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zekeraars in de hoge contactfrequentie tussen verzekeraar en verzekerde. 
Ziekte trad heel wat vaker op dan brand, diefstal of hagel. Dit maakte het 
product bij uitstek geschikt voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie 
met de verzekerde. De particuliere ziektekostenverzekering moest een 
serviceproduct worden, bedoeld voor de klantenbinding en het verkopen 
van lucratievere verzekeringsproducten.

Waar het de commerciële ziektekostenverzekeraars eigenlijk om ging, 
waren de verzekerden zelf; en wel in de meest letterlijke betekenis. Zolang 
de verzekerden verbonden bleven aan de maatschappij, waren marginale 
winsten of beperkte verliezen bedrijfseconomisch acceptabel. Hiermee 
legden schadeverzekeraars het fundament van een visie op de ziektekos-
tenverzekering waarop ze in periodes van existentiële crisis, zoals het begin 
van de jaren vijftig, het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren 
negentig, keer op keer teruggrepen. In de loop van de jaren zestig en zeventig 
kwam daar nog een ander aspect bij. De particuliere ziektekostenverzeke-
ring werd voor veel schadeverzekeraars een belangrijke bron van omzet. 

Tussen verzekering en verzorging: een discussie langs verschillende lijnen
Commerciële ziektekostenverzekeraars toonden zich op verschillende mo-
menten in de twintigste eeuw bereid om grote offers te brengen om deze 
aspecten van de ziektekostenverzekering – klantenbinding, verkoopmoge-
lijkheden en omzet – voor hun bedrijfstak te bewaren. Het dreef hen er on-
der andere toe om twee tegenovergestelde en onverenigbare logica’s toch 
met elkaar te verbinden. 

Dat feit is op zichzelf al opmerkelijk, want zoals we in de inleiding heb-
ben gezien, stelde de Franse verzekeringssocioloog en f ilosoof François 
Ewald dat dit eigenlijk niet kan. Hij beargumenteerde dat zich aan het einde 
van de negentiende eeuw een paradigmawisseling in de omgang met risico’s 
had voorgedaan. Het paradigma van de individuele verantwoordelijkheid 
had plaatsgemaakt voor een paradigma van sociale solidariteit. Private 
verzekeraars zouden niet in een ‘publieke’ setting van sociale solidariteit 
kunnen werken, omdat zij hun beleid baseerden op het paradigma van de 
individuele verantwoordelijkheid. 

In deze studie is duidelijk geworden, dat deze nogal rigide tweedeling 
voor wat betreft het Nederlandse ziektekostenverzekeringssysteem niet 
opgaat. De historische houdbaarheid van Ewalds Foucaultiaanse benade-
ringswijze lijkt dan ook gering. De grens tussen eigen verantwoordelijkheid 
en sociale solidariteit werd in Nederland in ieder geval niet bepaald door 
een onderscheid in publieke en private vormen van ziektekostenverzeke-
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ring. In dit onderzoek is aan de hand van de begrippen verzekerings- en 
verzorgingslogica gekeken naar de interactie tussen beide velden. 

De verzekeringslogica werd gedefinieerd als een uiting van individuele 
verantwoordelijkheid waarbij elementen als private uitvoering, beperkte 
toegankelijkheid, beperkte risico-overdracht en kanssolidariteit belangrijke 
beginselen waren. De verzorgingslogica werd daarentegen gedef inieerd 
als een uiting van sociale solidariteit waarbij staatsuitvoering, algemene 
toegankelijkheid, volledige risico-overdracht en volledige risico- en inko-
menssolidariteit centraal stonden. 

Het fundamentele verschil tussen beide logica’s ligt in de opvatting over 
de aard van de ziektekostenverzekering. Wat is er eigenlijk verzekerd: de 
f inanciële schade als gevolg van zorggebruik (verzekering) of het recht 
op medische zorg (verzorging)? Die keuze bepaalde ook welke taak een 
verzekeraar kreeg toebedeeld, namelijk de bij de verzekeringslogica pas-
sende taak van het vergoeden van de gemaakte kosten (restitutie) of de bij 
de verzorgingslogica passende taak van het toegankelijk maken van zorg 
door middel van verstrekkingen in natura.

Particuliere ziektekostenverzekeraars bewogen zich in het spannings-
veld tussen deze twee logica’s. De discussie werd hierbij niet alleen bepaald 
door de tegenstelling tussen publieke en private uitvoering en individuele 
en collectieve verantwoordelijkheid, zoals Ewald terecht heeft opgemerkt. 
Maar ook – en misschien nog wel meer – door de tegenstelling tussen het 
rechts- en het schadeconcept in de ziektekostenverzekering; heel praktische 
gezien, tussen natura- en restitutieverzekeringen. Ziektekostenverzekeraars 
en andere actoren in het zorgverzekeringsveld zochten de hele twintigste 
eeuw door naar een werkbaar evenwicht tussen deze drie tegenstellin-
gen. De keuze voor het overnemen van elementen uit de verzekerings- of 
verzorgingslogica verschilde per tijdvak en per thema. Het ging hierbij 
om fundamentele kwesties, zoals de vraag hoe een rechtvaardig en goed 
verzekeringssysteem eruit diende te zien en hoe dit moest werken. Bin-
nen deze discussie kunnen de volgende drie min of meer samenhangende 
periodes worden onderscheiden.

Verschillende werelden, 1900-1939
Hoewel de grootste slagen werden gemaakt in de periode na 1945, lag de bron 
voor de botsing tussen de belangen rondom de particuliere ziektekostenver-
zekering in de ontstaansgeschiedenis van het particuliere ziektekostenver-
zekeringbedrijf. Al vanaf het begin kozen particuliere ziektekostenverzeke-
raars ervoor om hun product te construeren rond het schadeconcept. Dit 
lag ook voor de hand, want ze speelden in op een kleine, maar groeiende 
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vraag onder een groep mensen die zich graag als particuliere patiënt wilde 
laten behandelen. Juist voor die groep stond de naturaverzekering van het 
ziekenfonds niet open.

Met deze keuze voor een verzekering gebaseerd op f inanciële schade 
werd ook de logica van het schadeverzekeringsbedrijf omarmd. Het 
ziektekostenrisico verschilde immers niet wezenlijk van het brand- of 
hagelschaderisico. De keuze voor een beleid dat erg dicht tegen de ide-
aaltypische verzekeringslogica aanschurkte, betekende onder andere dat 
particuliere ziektekostenverzekeraars streefde naar risico-evenwicht, ofwel 
equivalentie. De verzekering stond alleen open voor gelijksoortige risico’s, 
niet voor iedereen. In de periode tussen 1900 en 1940 uitte zich dit in een 
hard verzekeringsbeleid. Er bestond nog geen actuariële basis voor de 
premieberekening en er was sprake van een grote mate van informatieasym-
metrie. Dit wil zeggen dat verzekeraars nauwelijks wisten welke risico’s ze 
via hun verzekerden in huis haalden. Bovendien wisten ze vaak ook niet 
goed op welke risicofactoren ze moesten letten bij het vaststellen van de 
premies. Hierdoor werd vrijwel iedereen geweigerd (of geroyeerd) waarvan 
ook maar enigszins te verwachten viel, dat hij of zij een slecht risico zou 
kunnen zijn. Bovendien dreef de concurrentie tussen verzekeraars op deze 
ultracompetitieve markt de premie steeds verder naar beneden, waardoor 
de f inanciële ruimte voor soepelheid er ook bij welwillende verzekeraars 
niet was. Dit werd door verzekeraars zelf niet als problematisch ervaren. 
Concurrentie hoorde nu eenmaal bij een vrije markt.

Commerciële ziektekostenverzekeraars waren niet de enigen die werkten 
volgens de beginselen van de verzekeringslogica, zoals risicoselectie, leef-
tijdsgrenzen en wachttijden. Ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsver-
enigingen deden dit ook, maar waren hierin vaak soepeler. Ziekenfondsen 
en verenigingen concurreerden nauwelijks met elkaar en wisten bovendien 
het verzekerde risico succesvol te begrenzen en/of door te schuiven naar 
derden, zoals de arts. Binnen de private kaders zochten ziekenfondsen en 
verenigingen naar een optimale realisatie van collectieve verantwoordelijk-
heid en algemene toegankelijkheid. Toegang tot zorg was een recht. Het ging 
ziekenfondsen en verenigingen dan ook niet om het behalen van winst, 
maar om het toegankelijk maken van zorg. Toch stond ook bij ziekenfondsen 
en verenigingen de naturaverzekering niet voor iedereen open en bood de 
verzekering ook geen dekking voor alle medische voorzieningen. 

Hoewel het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf in de periode 
tussen 1900 en 1939 veel kritiek kreeg, kwam er geen alternatief. In Neder-
land kwam, anders dan in veel andere Europese landen, geen wettelijk 
geborgde sociale ziektekostenverzekering tot stand. Hoewel er in de jaren 
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dertig voorzichtige bewegingen waren richting een wettelijk vastgelegde 
sociale ziektekostenverzekering, was het de Duitse bezetter die de knoop 
uiteindelijk doorhakte. De invoering van een volledig publiek systeem, 
gebaseerd op de beginselen van uitgebreide dekking, volledige toegankelijk-
heid en brede risicosolidariteit, mislukte. Via het Ziekenfondsenbesluit werd 
er desalniettemin voor een beperkte groep een arrangement ingesteld dat 
wel degelijk aan de criteria van de verzorgingslogica voldeed. Particuliere 
ziektekostenverzekeraars verloren als gevolg hiervan een groot deel van 
hun verzekerdenbestand. Maar door de zich doorzettende verarming van 
de bevolking krabbelden ze verrassend snel weer op. Dit leek verzekeraars 
in slaap te sussen. De afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit had een 
belangrijke kwestie aangesneden die volledig langs hen heen leek te gaan. 
Waarom hield het door de staat gegarandeerde recht op toegang tot medi-
sche zorg op bij een arbitrair vastgestelde inkomensgrens? 

Verzorging in private handen, 1946-1975
In het bevrijde Nederland kwam het spel vrijwel direct op de wagen. Door 
middel van het rapport van de commissie-Van Rhijn – zwaar beïnvloed 
door het rapport van de Engelse commissie-Beveridge –, werd een visie 
op de sociale ziektekostenverzekering geïntroduceerd die 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 ka-
binet, propageerde onder andere 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, 
omdat de voorgestelde gecentraliseerde uitvoering bij vrijwel geen enkele 
politieke partij op steun kon rekenen, met uitzondering van de CPN en een 
klein deel van de PvdA. 

Dat gold echter niet voor het achterliggende gedachtegoed. De opvat-
ting dat de ziektekostenverzekering in principe alle vormen van medische 
zorg moest dekken en voor iedereen, ongeacht zijn of haar risicoprof iel, 
toegankelijk moest zijn, vond brede weerklank. Het rechtsconcept in de 
ziektekostenverzekeringen, en daarmee ook de verzorgingslogica, had 
hiermee vaste voet aan de grond gekregen. Er was wel een kleine aanpas-
sing: het moest zonder de staat. Het idee was dat een systeem, gebaseerd 
op collectieve verantwoordelijkheid en sociale solidariteit, ook zonder de 
overheid kon worden gerealiseerd. Deze lijn van denken – kort samen te 
vatten onder het motto ‘verzorging in private handen’ – werd in de jaren 
vijftig en zestig, zowel door de overheid als het zorg(verzekerings)veld, 
consequent doorgevoerd.
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Deze omslag in het denken over de verzekering van zorg hadden 
particuliere ziektekostenverzekeraars aanvankelijk helemaal gemist. Ze 
dachten – in slaap gesust door het verrassend snelle herstel na de invoering 
van het Ziekenfondsenbesluit – gewoon verder te kunnen gaan op de ver-
trouwde weg. Het afwijzen van ‘Van Rhijn’ en de keuze voor een zo privaat 
mogelijk verzekeringssysteem, betekende volgens verzekeraars immers ook 
een keuze voor eigen verantwoordelijkheid. Dat was een package deal. Er 
bestond in hun ogen geen middenweg tussen verzekering en verzorging. De 
verzekering was of publiek, of privaat. Men kon een private verzekering niet 
afrekenen op haar onvermogen om tegemoet te komen aan de maatstaf van 
een publiek systeem. De denk- en handelingskaders verschilden hiervoor 
teveel. 

In de felle ideologische strijd die hierop volgde, grepen enkele zieken-
fondsbestuurders hun kans. De bestuurlijke top van de Federatie van 
(voormalige) Maatschappijziekenfondsen (VMZ) keek al sinds het einde van 
de jaren dertig met veel belangstelling naar de particuliere ziektekostenver-
zekering. De invoering van het Ziekenfondsenbesluit en de gelijkschakeling 
van de verplichte en vrijwillige ziekenfondsverzekering had hun streven 
om de activiteiten van het ziekenfonds uit te breiden naar de particuliere 
markt eigenlijk alleen maar versterkt. Het ging de ziekenfondsen niet alleen 
om het herstel van de vooroorlogse autonomie, maar ook om iets anders. 
Ziekenfondsen hadden in hun eigen beleving een zorgplicht voor de gehele 
bevolking. De scheiding die er door middel van het Ziekenfondsenbesluit 
tussen de publieke en private verzekering was ontstaan, was naar hun 
beleving geheel kunstmatig. Ook de particulier verzekerde had recht op 
een algemeen toegankelijke verzekering met een complete dekking. De 
bovenbouwverzekering die vanaf het einde van jaren veertig gestalte kreeg, 
was een uiting van dat denkbeeld.

De (typisch Nederlandse) bovenbouwconstructie was weliswaar in strijd 
met de bestaande regelgeving, maar werd desalniettemin door de overheid 
gedoogd. De denkwereld achter de bovenbouw sloot te goed aan bij het 
breed gedragen ‘private’ toegankelijkheidsideaal om het te laten afketsen op 
juridische haarkloverij. Het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf 
kwam klem te zitten tussen de hamer en het aambeeld van de verzorgings-
logica. Het verloor zowel via de voor- als achterdeur verzekerden aan het 
ziekenfonds: enerzijds via de gestage verhoging van de loongrens, anderzijds 
door heftige concurrentie van de bovenbouw. De bovenbouwverzekering 
was uitermate succesvol. In nog geen tien jaar tijd hadden bovenbouwers 
bijna veertig procent van de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt in 
handen en staken ze het commerciële verzekeringsbedrijf naar de kroon. De 
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bewering van commerciële verzekeraars, dat er geen middenweg mogelijk 
was tussen verzekering en verzorging, werd door de bovenbouwers in de 
praktijk gelogenstraft.

Het succes van de bovenbouwers en het bewijs dat daarmee leek te 
zijn geleverd voor de merites van een op verzorgingsbeginselen gebaseerd 
verzekeringsbeleid, leidde tot herbezinning bij de commerciële ziektekos-
tenverzekeraars. Als ze de verzekerde en de omzet die hij of zij genereerde, 
wilden behouden, moesten ze de verzekerde ook geven waar die om vroeg: 
een socialere ziektekostenverzekering met een uitgebreide dekking. Lang-
zaam begonnen commerciële ziektekostenverzekeraars zich elementen 
uit de verzorgingslogica eigen te maken, en wel met name het rechtsidee. 
Er kwam een garantie van levenslange dekking (onopzegbaarheid en 
non-selectie bij geboorte), een garantie van volledige risico-overdracht 
(door het garanderen van de vergoeding van alle gemaakte kosten, werd 
het verschil tussen de natura- en restitutieverzekering vrijwel nihil) en 
een gewaarborgde algemene toegankelijkheid (non-selectieve acceptatie 
mogelijk gemaakt door marktbrede pooling via het Nederlands Onderling 
herverzekeringsinstituut Ziektekosten, NOZ).

Deze omslag ging gepaard met een incorporatie van één van de andere 
pijlers van de verzorgingslogica: het idee van collectieve verantwoordelijk-
heid. De verzekering van zorg was de verantwoordelijkheid van de hele be-
drijfstak. Een verzorgingsarrangement gebaseerd op algemene toegankelijk-
heid en brede dekking, kon binnen de particuliere ziektekostenverzekering 
alleen worden gerealiseerd als iedereen met elkaar samenwerkte. Concur-
rentie werd via kartels, formele overlegstructuur en informele gentlemen’s 
agreements, zoveel mogelijk beperkt. Dat de commerciële verzekeraars 
hierin de leiding namen, behoeft geen verbazing meer: zij hadden er het 
meest bij te winnen. De verzekering was nog steeds privaat georganiseerd, 
maar verzekeraars hadden de stap richting verzorging gezet. De succesvolle 
incorporatie van de belangrijkste verzorgingsbeginselen zorgde er uitein-
delijk voor dat het commerciële ziektekostenverzekeringsbedrijf off icieel 
werd opgenomen in het nationale systeem van ziektekostenverzekeringen. 
In 1968 was de toegang tot medische zorg voor iedere inwoner van Nederland 
gegarandeerd. Daarmee was het stelsel volgens tijdgenoten min of meer 
voltooid: een half publiek, half privaat verzekeringssysteem dat voldeed 
aan de belangrijkste verzorgingsbeginselen en bovendien was gebaseerd 
op het idee van collectieve verantwoordelijkheid.

Maar het evenwicht tussen de verzekeringspraktijk en de verzorgingsmo-
raal was binnen de particuliere ziektekostenverzekering behoorlijk fragiel. 
Dat realiseerden vooral de commerciële verzekeraars zich. Het waren dan 
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ook de commerciële verzekeraars die aan het begin van de jaren zeventig 
bereid waren een stap verder te gaan. In het Zeven Pijlers-plan (1972) 
stelden zij voor om de ziekenfonds- en particuliere verzekering te laten 
versmelten tot een privaat uitgevoerde volksverzekering. Maar in de ogen 
van progressieve politici, een belangrijk deel van het ziekenfondswezen en 
de vakbonden gingen de commerciële ziektekostenverzekeraars niet ver 
genoeg. Zij pleitten voor de volledige realisatie van het Beveridge-ideaal: 
de invoering van een algemene volksverzekering in handen van de staat. 

Op zoek naar een nieuwe consensus, 1975-2006
De volksverzekering kwam er, ondanks de grote politieke steun, uiteindelijk 
niet. Daardoor kwam ook de inherente zwakte van het bestaande hybride 
bouwwerk duidelijk naar voren. Het equivalentiebeginsel was in de parti-
culiere ziektekostenverzekering niet afgeschaft; enkel omzeild. De ‘tegen-
natuurlijke’ balans tussen verzekerings- en verzorgingsbeginselen die er 
binnen de bedrijfstak was gecreëerd, kwam tijdens de jaren zeventig onder 
hoogspanning te staan. Het lukte commerciële ziektekostenverzekeraars 
steeds minder goed om beide polen bij elkaar te houden. De hoge inflatie 
zorgde voor een stringent premiebeleid van de overheid, terwijl de toene-
mende vergrijzing van de portefeuilles commerciële verzekeraars steeds 
meer in het nauw drong. Met de introductie van polissen met hoge eigen 
risico’s werd de eerder nog uitgebannen risicoselectie via de achterdeur 
weer binnengelaten. Hiermee vond ook het denken langs de lijnen van 
schade en individuele verantwoordelijkheid weer een plaats in de particu-
liere ziektekostenverzekering. Na een periode waarin de verzorgingslogica 
dominant was geweest, maakte de verzekeringslogica een stille, maar niet 
minder ingrijpende comeback. 

Commerciële verzekeraars waren niet de enige die het systeem on-
dermijnden. Het hele particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf leek 
samenwerkingsmoe, waardoor de marktdiscipline – de pijler waarop de 
algemene toegankelijkheid van de verzekering was gebaseerd – afnam. Was 
de verzekering van zorg eigenlijk wel een collectieve verantwoordelijkheid, 
vroegen sommige verzekeraars zich af. Een groeiende groep verzekeraars 
vond dat de bedrijfstak in zijn streven om tegemoet te komen aan de ver-
wachtingen van de maatschappij juist de individuele verzekerde uit het oog 
was verloren. Die had in de bestaande situatie nauwelijks meer iets te kiezen, 
want vrijwel alle pakketuitbreidingen werden centraal afgestemd in de 
Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars 
(KLOZ). Waarom moest een verzekerde voor dit pakket ‘eenheidsworst’ bij 
de ene maatschappij meer betalen dan bij de andere?
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Bij de beantwoording van deze vragen speelden onderlinge verzekeraars 
als de OHRA een doorslaggevende rol. Zij ontpopten zich als voorvechters 
van een nieuwe verzekeringsmoraal: één die teruggreep op de verzeke-
ringslogica van de vrije markt. Hierin hadden de wensen van de indivi-
duele verzekerde primaat hadden boven de belangen van het collectief, 
c.q. het ziektekostenverzekeringsbedrijf en het maatschappelijk belang. 
OHRA en zijn medestanders hadden steeds vaker lak aan de bestaande 
overlegcultuur. Het jachtseizoen voor de ‘goede risico’s’ was weer geopend, 
met als hoogtepunt de introductie van leeftijdsafhankelijke premies in de 
ziektekostenverzekering.

Hierdoor stortte het op collectieve verantwoordelijkheid gebouwde 
kaartenhuis binnen het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf aan 
het begin van de jaren tachtig in elkaar. Particuliere ziektekostenverzeke-
raars kwamen terecht in een spiraal van toenemende risicodifferentiatie 
en steeds scherper wordende concurrentie. Ze raakten de controle volledig 
kwijt. Uiteindelijk kon de overheid niet veel anders doen dan enkele ele-
mentaire beginselen van de verzorgingslogica – algemene toegankelijkheid 
en risicosolidariteit – via wetgeving stevig te verankeren in de particuliere 
ziektekostenverzekering. Het recht op toegankelijke zorg leek hiermee 
hersteld.

De Kleine Stelselwijziging (1986) bood echter geen oplossing voor die-
perliggende oorzaken van het toegankelijkheidsprobleem: de steeds groter 
wordende discrepantie tussen de zorgkosten van ouderen en jongeren en het 
beperkte verzekerdenbestand van de particuliere ziektekostenverzekering. 
Kon een op verzorgingsbeginselen gebaseerd systeem nog wel zonder de 
staat worden gerealiseerd? De commissie onder leiding van voormalige 
Philips-topman Wisse Dekker leek, met haar pleidooi voor gereguleerde 
marktwerking, deze vraag ogenschijnlijk positief te beantwoorden. Maar in 
het beoogde systeem kreeg de overheid een veel grotere rol dan ze daarvoor 
had gehad. 

De basisverzekering van Dekker was geen private verzekering met 
publieke kenmerken, maar een publieke verzekering met private karak-
tertrekken. Het was de overheid die de verzekerings- en acceptatieplicht 
zou opleggen, de samenstelling van het basispakket zou voorschrijven, 
de risicoverevening tussen verzekeraars zou organiseren en de hoogte 
van de inkomensafhankelijke premie zou bepalen. Dit voorstel stond in 
schril contrast met de verzekeringsmores die op dat moment binnen het 
particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf golden. Dat verklaart de 
ogenschijnlijke contradictie dat het particuliere ziektekostenverzekeraars 
ronduit negatief op Dekkers ‘privatiseringsvoorstel’ reageerden, terwijl de 
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Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen het plan haast met gejuich 
begroette. Het systeem dat het plan-Dekker in het leven zou roepen, was 
volgens particuliere ziektekostenverzekeraars geen private verzekering, 
maar een verzorgingsarrangement dat door de overheid privaat zou wor-
den uitbesteed. Daarmee haakte Dekker aan bij een al langer bestaande 
Nederlandse traditie. 

Commerciële verzekeraars realiseerden zich echter heel goed dat een op 
schade en verzekeringsbeginselen gebaseerd verzekeringssysteem, waarin 
verzekeraars vrijelijk met elkaar konden concurreren, onherroepelijk 
zou leiden tot risicoselectie en uitsluiting van bepaalde risicogroepen. 
Duurzame risicosolidariteit kon niet privaat worden georganiseerd en het 
recht op toegankelijke zorg kon evenmin door private instellingen worden 
gegarandeerd. Verzorging en verzekering konden niet zonder hulp van de 
staat bij elkaar worden gehouden, daarvoor was een systeem gebaseerd op 
onderlinge samenwerking te kwetsbaar. 

Het ziekenfondswezen had zich op zijn beurt in de jaren tachtig ‘be-
keerd’ tot de markt en individuele verantwoordelijkheid; zij het tot een wat 
afwijkende interpretatie van beide principes. Ook ziekenfondsen voelden 
de spanning tussen het collectieve verzekeringspakket en afwijkende 
individuele behoeftes. Erg veel ruimte om in te spelen op de individuele 
vraag hadden ziekenfondsen niet. Bovendien beperkte de contracteerplicht 
ziekenfondsen in het ontplooien van een effectief kostenbeheersingsbeleid. 
Wilde dit laatste kans van slagen hebben, dan moesten zowel de zieken-
fondsen als hun verzekerden meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
krijgen. Met de Brugnota van 1986 gaven ziekenfondsen aan, dat ze graag 
meer werk wilden maken van marktwerking in de zorg, maar wel binnen 
de door de staat gestelde kaders. 

Dit gedeeld besef – bij verzekeraars dat verzorging eigenlijk niet zonder 
de overheid kon, en bij ziekenfondsen dat verzorging ook weer niet helemaal 
via de overheid hoefde te lopen – stimuleerde het ontstaan van een nieuwe 
manier van denken over de ziektekostenverzekering: de zorgverzekeringslo-
gica. Hierin werden de belangrijkste beginselen uit het verzorgingslogica, 
zoals het recht op medische zorg, gecombineerd met concepten als private 
uitvoering, gereguleerde marktwerking en vrije keuze voor verzekeraars 
en verzekerden. Onder staatssecretaris Simons werd de ziekenfonds-
verzekering geflexibiliseerd en de particuliere ziektekostenverzekering 
gesocialiseerd. Het afbreken van de muur tussen de publieke en private 
verzekering werd Simons pièce de résistance. Hoewel de basisverzekering 
van Simons in 1992 mislukte, was de convergentie tussen het publieke en 
private verzekeringsstelsel en daarbij horende logica’s niet meer te stoppen. 
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De Zorgverzekeringswet van 2006 vormde de bevestiging van de nieuwe 
moraal. De basisverzekering die met deze wet in het leven werd geroepen, 
was in de kern een door de overheid gecontroleerd verzorgingsarrangement, 
waarin plaats was ingeruimd voor gereguleerde concurrentie, het behalen 
van winst en privaat ondernemerschap onder toezicht van de staat. Voor 
de oude commerciële verzekeraars vormde het verplichte karakter van het 
systeem (verzekeringsplicht, acceptatieplicht, zorgplicht) een scherpe breuk 
met de lang gekoesterde beginselen van vrijwilligheid. Voor hen was de 
wereld in korte tijd radicaal veranderd. De markt werd voor commerciële 
verzekeraars ook wat betreft klantbinding en omzet steeds onaantrek-
kelijker. Bovendien konden zij met de nieuwe kartelwetgeving niet meer op 
gelijke voet concurreren met de ziekenfonds- en bovenbouwconglomeraten. 
Het is dan ook weinig verrassend – maar wel contra-intuïtief –, dat aan de 
vooravond van de grote privatiseringsslag in 2006 de meeste commerciële 
ziektekostenverzekeraars de markt al hadden verlaten.

Erfenis van een eeuw particuliere ziektekostenverzekering in Nederland
Door de focus die deze studie had, namelijk de particuliere ziektekosten-
verzekering, is het eenvoudig over het hoofd te zien, dat de invoering van de 
Zorgverzekeringswet in 2006 ook het einde betekende van de ziekenfonds-
verzekering. Dit afscheid was voor sommigen veel bitterder. In 2010 kopte 
de Telegraaf nog dat ‘twee derde van de zorgverzekerden in Nederland het 
liefst [zou] terugkeren naar het systeem van het aloude ziekenfonds. Als 
belangrijkste reden noemen zij de gestegen premies’.7 Dat sentiment leeft 
vandaag de dag nog steeds. 

Gek genoeg lijkt niemand heimwee te hebben naar de particuliere 
ziektekostenverzekering, terwijl deze – zoals uit deze studie is gebleken 
– essentieel is geweest voor het in stand houden van de ‘goedkope’ zie-
kenfondsverzekering. Geen ziekenfondsverzekering, zonder particuliere 
ziektekostenverzekering. Dat is, terugkijkend op bijna een eeuw particu-
liere ziektekostenverzekeringen in Nederland, wellicht de belangrijkste 
verdienste van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf geweest. 
Het was misschien een kleine, maar desalniettemin essentiële schakel in 
het geheel aan zorgverzekeringen. Daar wordt wel eens te makkelijk aan 
voorbijgegaan. 

Bovendien kan het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf bogen 
op een geschiedenis waarin – ondanks de evidente dieptepunten – ook 
opvallend veel is bereikt. De claim dat het Nederlandse ziektekostenver-

7 ‘Verzekerden verlangen terug naar het ziekenfonds’, de Telegraaf, 13 november 2010.
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zekeringsbedrijf wat betreft voorwaarden, dekking en acceptatiecriteria, 
tot het meest sociale private verzekeringsbedrijf in de Westerse wereld 
behoorde, is zeker voor wat betreft de jaren vijftig en zestig niet overdreven. 
Dit sociale beleid was voor een groot deel gebaseerd op diep gevoelde besef 
van sociale verantwoordelijkheid onder particuliere ziektekostenverzeke-
raars. Met een modern woord zouden we dit ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap’ kunnen noemen. Niet de winst, maar de verzekerde 
stond centraal. In dat opzicht kan het levensverzekeringsbedrijf, dat nog 
steeds in de nasleep zit van de woekerpolisaffaire, nog één en ander van 
ziektekostenverzekeraars leren. Maar het kan ook een inspiratiebron zijn 
voor huidige zorgverzekeraars, die zich graag als maatschappelijk onder-
nemingen profileren.

Aan de andere kant biedt de geschiedenis van het particuliere ziekte-
kostenverzekeringsbedrijf ook genoeg voorbeelden waaruit blijkt, dat ook 
een maatschappelijk verantwoorde onderneming haar beperkingen heeft. 
Private partijen kunnen veel, maar niet alles. Het is daarom goed om te 
onderkennen dat de invoering van de Zorgverzekeringswet niet alleen 
werd ingegeven door een streven naar meer marktwerking in de zorg, maar 
ook door het falen van particuliere verzekeraars. Zij konden op den duur 
hun eigen toezeggingen niet meer waarmaken. Overheid, ziekenfondsen 
en verzekeraars hebben in de loop van de twintigste eeuw met vallen en 
opstaan geleerd wat er wel en niet kan binnen een publiek-privaat bestel. 
Enige kennis van dit verleden kan geen kwaad, ook niet voor beleidsmakers, 
zorgverzekeraars en zorgverleners die zich, heel begrijpelijk, vooral zorgen 
maken over actuele vraagstukken en de problemen van de toekomst. Het 
verleden is niet alleen stoff ig en oud. Het is ook een reservoir van moge-
lijkheden en toekomstscenario’s. 

Hinken op twee gedachten: dilemma’s in de verzekering van zorg?
Ook na de stelselwijziging van 2006 hinkt het Nederlandse zorgverzeke-
ringssysteem op twee gedachten: is medische zorg nu bovenal een bron 
van financiële schade of een noodzakelijke voorziening waar iedere burger 
recht op heeft? Met de introductie van een basisverzekering die de gehele 
bevolking toegang geeft tot een behoorlijk minimum van medische voor-
zieningen, lijkt er een duidelijke keuze te zijn gemaakt voor het laatste idee. 
In de vorm van de aanvullende verzekering is er echter een niche blijven 
bestaan, waarin het schadeconcept in de ziektekostenverzekering (en daar-
mee ook de verzekeringslogica) vrij spel houdt. 

Het gevaar voor ontsporing, zoals eind jaren zeventig en begin jaren 
tachtig gebeurde, is misschien niet urgent, maar zeker niet f ictief. Dat 



350

r echt of sch a de 

premiedifferentiatie en risicoselectie vandaag de dag beperkt zijn gebleven 
tot het topsegment van de aanvullende verzekeringen, is te danken aan 
een gentlemen’s agreement tussen zorgverzekeraars. Hoe kwetsbaar een 
systeem gebaseerd op onderlinge afspraken en samenwerking is, behoeft 
na deze studie geen uitleg meer. Dit zou moeten worden meegewogen bij 
beslissingen om het verzekerde pakket van de basisverzekering te beperken. 
Hoewel veel politieke partijen hier impliciet op lijken te vertrouwen, is er 
in wezen geen enkele garantie dat voorzieningen die uit het basispakket 
worden gehaald via de aanvullende verzekering toch algemeen toegankelijk 
blijven.8

Ook op het gebied van de kostenbeheersing zien we een ongemakkelijk 
evenwicht. Verwachten we in de nieuwe publiek-private setting niet te-
veel van zorgverzekeraars? Zij moeten immers door het effectief inkopen 
van zorg de kosten zien te beheersen. Tegelijkertijd staan veel patiënten, 
zorgverleners en politici huiverig, dan wel ronduit vijandig, tegenover het 
idee dat verzekeraars zich actief met de levering van zorg gaan bemoeien.9 
Daarbij hebben, zoals we in deze studie hebben gezien, onderhandelingen 
tussen verzekeraars en zorgverleners in het verleden vrijwel nooit geleid tot 
lagere kosten. Het lijkt contra-intuïtief, maar in Nederland is de overheid 
de enige die op dat punt een gunstig trackrecord heeft opgebouwd; zij het 
dat ze daarbij vaak vaak moest terugvallen op draconische instrumenten 
als budgettering en prijsbeschikkingen.

Niet alleen het zorgverzekeringssysteem hinkt op twee gedachten. Ook 
in de maatschappij is deze ambiguïteit tussen recht of schade duidelijk 
voelbaar. Toegankelijke zorg is volgens een ruime meerderheid van de 
Nederlandse bevolking een recht, zeker als het om ‘noodzakelijk zorg’ 
gaat. Tegelijkertijd wordt er met grote regelmaat teruggegrepen op het idee 
van individuele verantwoordelijkheid als er gesproken wordt over rokers, 
mensen met overgewicht, comazuipers en andere ‘onverantwoordelijken’. 
Zij zouden de kosten van hun zorggebruik eigenlijk zelf moeten dragen.10 
Hoe billijk deze overweging op het eerste gezicht ook lijkt te zijn, ze zijn 
tegelijkertijd behoorlijk arbitrair. Wie stelt de differentiatiecriteria vast en 
waar letten we op? Overgewicht wel, en stress niet? Bovendien is het gevaar 

8 ‘Verzekeraar gaat meer selecteren’, Reformatorisch dagblad, 28 december 2011; ‘Dekking aanvullend pakket vaak 

te gering’, de Telegraaf, 17 december 2011. 

9 ‘Zorgverzekeraar let vooral op de centen’, Trouw, 16 juni 2012.

10 ‘Laat comazuipers hun zorgkosten zelf betalen’, Het Financieele Dagblad, 19 maart 2012; ‘Wees een solidair: eet wat 

broccoli’, NRC.Next, 4 juli 2012; “Heft extra belasting op vet eten’. Lagere zorgpremie voor wie gezond leeft, stimuleert 

burgers hun gedrag aan te passen’, Trouw, 29 januari 2010.
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van een slippery slope niet denkbeeldig. Een beetje differentiëren gaat niet. 
Binnen de verzekeringswereld is het vaak alles of niets. 

Bovendien is het beperken van een verzekering tot noodzakelijke vor-
men van zorg eenvoudiger gezegd dan gedaan.11 De invulling van het begrip 
‘noodzakelijke zorg’ verschilt immers per sociaaleconomische groep. Bij het 
streven naar een verzekering die toegang biedt tot een behoorlijke mini-
mum van medische voorzieningen, zullen er voorzieningen in het pakket 
moeten worden opgenomen die voor bepaalde groepen niet noodzakelijk 
of zelfs totaal onnodig zijn. De samenstelling van de basisverzekering laat 
zich niet reduceren een beslissing gebaseerd op utilitaire overwegingen. 
Het is en blijft een normatieve discussie: welke vormen van zorg vinden 
we als maatschappij noodzakelijk? Verdient in dat licht het model van de 
Ziekenfondsraad, waarbij deze discussie in ieder geval op een geinsitutio-
naliseerde basis en in een bredere setting gevoerd werd dan nu het geval 
is, geen heroverweging?

Maar het is niet ondenkbaar dat leefstijl in de nabije toekomst een 
belangrijkere rol zal krijgen in het beleid van verzekeraar. Hoe dan ook, 
er is één ding dat bij het formuleren van selectie- en differentiatiecriteria 
moet worden overwogen: hoe meer factoren we bij het vaststellen van de 
solidariteit en premies binnen de zorgverzekering betrekken, hoe minder 
er in wezen sprake is van een verzekering. Bij een verzekering gaat het 
immers niet om het oneindig uitsplitsen, maar juist om het samenbrengen 
en samen dragen van risico’s. Een verzekering, in welke vorm dan ook, 
draait altijd om het collectief.

11 ‘Overbodige zorg schrappen, maar hoe?’, het Financieele Dagblad, 17 augustus 2012.
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Bijlage 

Overzicht particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland, 
1900-2006

Bronnen: 
Schut, Competition, 170-177,

Kunneman, De Ziektekostenverzekering, 163-167

Algemeen Assurantieblad gecombineerd met Zonneschijn (1891-1943)

Het Verzekeringsblad voor Nederland en België (1911-2005)

De Polis (1921-1943)

Verenigde Verzekerings Pers VVP (1943-2006)

Nederlandsche Almanak van Levensverzekering (1891-1915)

Jaarboek voor het assurantie- en credietwezen (1905-1914)

Jaarboek voor het assurantie- en hypotheekwezen (1915-1972)

Jaarboek-Vademecum voor het verzekeringswezen (1973-1992)

Vademecum voor het verzekeringswezen (1993-2004)

Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Verzekering Maatschappij van Geneeskundige 
Behandeling

1854 1864? 1854 N.V. faillissement Amsterdam

Vereeniging tot Onderlinge Waarborg tegen 
Kosten door Ziekte Veroorzaakt

1854 ? 1854 O.W.M.   ?

Onderlinge Ziektekostenverzekering “Allen voor 
Allen”

1890 1891 1890 O.W.M. faillissement Amsterdam

Algemeene Nederlandsche Maatschappij “Troost 
en Hulp in Lijden”

1892 1893 1892 N.V. faillissement Amsterdam

Nederlandsche Zieken- en Ongevallenverzekering 
Maatschappij en Burgerziekenfonds

1904 1939? 1904 N.V. overname door Fatum Amsterdam

Onderlinge Ziekteverzekering Maatschappij 
“Vertrouwen”

1906 1930 1906 O.W.M. faillissement Wildervank

Onderlinge Ziekteverzekering voor Scheepseige-
naren “Het Noorden”

1907 1949 1907 O.W.M. omgezet in Ond. Ver. 
Maatschappij “Het 
Noorden” W.A.

Groningen

Wederkerige Verzekering Maatschappij Boerhaave 1909 1981 1907 N.V. overgenomen door Ennia Den Haag

Algemeene Friesche Onderlinge Assurantie 
Maatschappij

1909 1913 1909 O.W.M. omgezet in de Ond.Ziekte-
Risico-Verzekering Mij

Heereveen



354

r echt of sch a de 

Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Algemeene Nederlandsche Verzekering Bank 1910 1913 1910 O.W.M. faillissement Rotterdam

Maatschappij tot Uitkeering bij Werkloosheid 1911 1914 1911 O.W.M. faillissement Leiden

Vereniging voor Ziekteverzekering “Sint Lucia” 1911 1913 1911 O.W.M. faillissement Haaren

Onderlinge Ziekte Risico Verzekering Maatschappij 1913 1915 1913 O.W.M. fusie tot Risico Verzekering 
Maatschappij “Rotterdam”

Heereveen 

Nederlandsche Ziekte Waarborg Maatschappij 1913 1915 1913 O.W.M. fusie tot Risico Verzekering 
Maatschappij “Rotterdam”

Rotterdam

Moira Verzekeringsbank 1914 1925 1909 N.V. omgezet in de Verzeke-
ringsbank “de Oude Moira” 

Utrecht

Verzekering Maatschappij “Concordia” 1914 1925 1914 N.V. portefeuille naar E.N.M.Z. Den Haag

Risico Verzekering Maatschappij “Rotterdam” 1915 1922 1915 N.V. faillissement, portefeuille 
naar Concordia

Rotterdam 

Eerste Nederlandsche Middenstands Ziekenfonds 1915 1984 1915 V.O.F. overname door VZVZ Den Haag

Maatschappij tot verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ziekte en ongeval “Labor”

1915 1950 1908 N.V. overname VZVZ Groningen

Utrechtse Algemeene Verzekering-Maatschappij 1916 1930 1916 O.W.M. faillissement Utrecht

Verzekering Maatschappij “de Nieuwe Boerhaave” 
voor Vrije Genees- en Heelkundige Behandeling

1917 1930 1917 N.V. faillissement Den Haag

Fatum, Ongevallenverzekering Maatschappij van 
de Nederlanden van 1845 (I)

1918 1930 1899 N.V. liquidatie ziektekosten-
portefeuille

Den Haag

Onderlinge Hulp 1918 ? 1918 O.W.M.   Pieterzijl

Onderlinge Middenstands Ziekenfonds te Delft 
“OMZO”

1920 1946 1920 O.W.M. faillissement Delft

Nationale Onderlinge Verzekering Maatschappij 
“NOVM”

1921 1976 1908 O.W.M. overname Hollandsche 
Lloyd

Leeuwarden

Ziektekosten Waarborg Maatschappij “Holland” 1922 ? 1922 N.V.   Den Haag

Nationale Onderlinge Verzekering Maatschappij 
“De Voorzorg”

1922 ? 1922 O.W.M.   Zwolle

The Ocean Accident and Guarantee Corporation 
Ltd.

1922 1968 1885 N.V. overname door Delta Lloyd Amsterdam

Verzekering Maatschappij “Emir” (“Est Modus in 
Rebus”)

1923 1929 1923 O.W.M. faillissement Den Haag

Onderlinge Verzekering Maatschappij “Diligentia” 1923 1931 1923 O.W.M. faillissement Sittard

Vereniging “de Verpleging” 1923 1983 1923 O.W.M. omgezet in OWM “de 
Verpleging” U.A.

Katwijk

Eerste Amsterdamsche Wederkeerige Verzekering 
Maatschappij voor den Middenstand

1924 1928 1924 O.W.M. faillissement Amsterdam

Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen de 
gevolgen van Ziekte en Ongeval “De Ambtenaren 
Centrale”

1924 1992 1924 O.W.M. overname UAP Den Haag
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Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Onderlinge Waarborgverzekering tegen Ziekteri-
sico’s “Helpt Elkander”

1924 1926 1924 O.W.M. faillissement Heerenveen

De Goudsche Maatschappij van Ziekenhuiskosten- 
en Ongevallenverzekering “M.V.Z.” / De Goudse

1924 2006 1924 N.V. portefeuille naar Trias 
Zorgverzekeraar

Gouda

Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Zieken-
huisverpleging

1924 ? 1924 N.V.   Schoonhoven

Onderlinge Ziektekostenverzekeringsfonds van 
Hoogere Rijksambtenaren “O.H.R.A.”

1924 nvt 1924 O.W.M.   Arnhem

Ziekenhuisverplegingsfonds Noordwijk 1924 1975 1924 O.W.M. liquidatie Noordwijk

Onderlinge Fonds voor Ziekenhuisverpleging voor 
Reeuwijk en Omstreken

1924 1953 1924 O.W.M. liquidatie Reeuwijk

Verzekeringsbank “de Oude Moira” 1925 1966 1925 N.V. omgezet in Schadever-
zekeringsmaatschappij 
v.d. Moira

Utrecht

Individueele Risico Onderlinge 1925 1943 1925 O.W.M. overname Noordzee Den Haag

Onderlinge Verzekering Maatschappij “Zieken-
zorg”

1925 1949 1925 O.W.M.   Rotterdam

Algemeene Verzekering Maatschappij “Dr. 
Nicolaas Tulp”

1925 1965 1924 N.V. overname door AMVO Alkmaar

Verzekeringsbank “de Nieuwe Eerste Nederland-
sche”

1925 1974 1902 N.V. opgenomen in Ennia 
Schadeverzekering

Den Haag

Onderling Middenstandsziekenfonds 1926 ? 1926 O.W.M.   Wormerveer

Algemeene Vereniging voor Ziekenhuisverpleging 
“Noord-Holland-Noord”

1925 1992 1925 O.W.M. opgegaan in Univé Alkmaar

Uitgebreide Ziektekostenverzekering van de Mid-
denstand “Medische Hulp”

1926 1981 1926 N.V. overname Ennia Den Haag

Vereniging voor ziekenhuisverpleging “Draagt 
Elkanders Lasten” D.E.L.

1927 1992 1927 O.W.M. overname OHRA Ouderkerk a/d Am.

Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Zuid en 
Noord-Beveland

1928 1968 1928 O.W.M. gewijzigd in Ver.voor 
Ziekenhuisverpleging Zuid 
en Noord

?

Vereniging voor Ziekenhuisverpleging op 
Walcheren

1928 1968 1928 O.W.M. overname Hollandsche 
Kruis

Middelburg

Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging Apeldoorn 1928 1971 1928 O.W.M. opgenomen in de V.G.C.N. Apeldoorn

Ziekenhuisverplegingsfonds “Eigen Hulp” 1928 1969 1928 O.W.M. overname D.E.L. Aalsmeer

Verzekeringmaatschappij “Emma” 1929 1968 1929 N.V. overname De Unie Haarlem

Verzekering Maatschappij “Precautia” 1929 1976 1926 N.V. overname Providentia Bilthoven

Nationale Verzekering Maatschappij “Navema” 1929 1967 1929 N.V. opgeheven Den Haag

Nationale Ziektekosten Verzekering Maatschappij 1929 1937? 1929 N.V. overname Boerhaave Den Haag



356

r echt of sch a de 

Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Ziekteverzekering voor personeel in dienst der ge-
meente Amsterdam en zijn gezinsleden “Z.P.G.A.”

1929 1968 1929 O.W.M. overname Zilveren Kruis Amsterdam

Dordrechtse Onderlinge Ziekte Verzekering 
“Doziver”

1929 1941 1929 O.W.M.   Dordrecht

Onderlinge Drentse Verzekering Maatschappij voor 
Ziektekosten

1930 ? 1930 O.W.M. opgegaan in Fedoz Ruinen

Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzeke-
ring Tegen Ongevallen

1930 1970 1903 N.V. overname Nationale 
Nederlanden

Rotterdam

Onderlinge Ziektenkostenrisico Maatschappij 
“Eigen Hulp”

1930 1933 1930 O.W.M.   Tilburg

Ziekteverzekering voor het Gemeentelijk en Semi-
Gemeentelijk Personeel “Z.G.S.P.”

1930 1979 1930 O.W.M. overname OHRA Rotterdam

Onderlinge Ziekteverzekering van de Aartsdioce-
sane R.K. Boeren- en Tuinders-Bond “A.B.T.B.”

1930 1970 1910 O.W.M. gewijzigd in Interpolis 
A.B.T.B.

Arnhem

Diocesane Ziekte-Onderlinge, afd. L.T.B. 1930 1952 1910 O.W.M. gewijzigd in Waarborg 
Maatschappij van de L.T.B.

Leiden

Gemeentelijke Ziekenhuisverzekering Haarlem 1931 1968 1931 O.W.M. overname Zilveren Kruis Haarlem

Fatum, Ongevallenverzekering Maatschappij van 
de Nederlanden van 1845 (II)

1931 1970 1899 N.V. opgenomen in Nationale 
Nederlanden

Den Haag

Nationale Levensverzekeringsbank Rotterdam 1931 1970 1875 N.V. fusie met De Nederlanden 
van 1845 tot Nat.
Nederlanden

Rotterdam

Stichting Ziekenhuisverpleging 1931 1950 1931 St. omgezet in V.G.C.N. Amersfoort

Verzekering Maatschappij “Verpado” 1931 1944 1931 O.W.M. overname N.V.S. Amsterdam

Homoeopatisch Onderling fonds voor Ziekenhuid-
verpleging en Operatiekosten “H.O.Z.O.”

1931 1965 1931 O.W.M. overname Nederlandsche 
Lloyd

Zaandam

Groote Nederlandsche Verzekering-Sociëteit 1931 1934 1931 O.W.M. overname portefeuille 
door Fiducia

Den Haag

Stichting Ziektekostenverzekeringen Amersfoort 
en Omstreken

1931 1986 1931 O.W.M. opgenomen in het A en O 
Concern

Amersfoort

Coöperatieve Vereeniging voor Ziekenhuisverple-
ging en Operatiekosten “Onderlinge Hulp” U.A.

1932 1971 1932 O.W.M. overname GAM Arnhem

Verenigde Maatschappij tot Exploitatie van 
Ziektenkostenverzekering “V.M.E.Z.”

1932 1940 1932 N.V. liquidatie Den Haag

Wederkeerige Waarborg-Maatschappij van de 
Algemeene Bond voor Ziektekostenverzekering

1932 1950 1932 O.W.M. faillissement Den Haag

N.V. Ziekenfonds “Ons Belang” 1932 1958 1932 N.V. verder als Ziektekos-
tenverzekering Mij “Ons 
Belang”

Amersfoort

Verzekering Maatschappij “Noord-Holland” 1932 ? 1929 N.V.   IJmuiden

Nederlandsche Assurantie en Waarborg Sociëteit 1932 1934 1931 N.V. liquidatie Utrecht
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Assurantie Sociëteit “Waarborg” 1933 1936 1933 O.W.M.   Lutterade

Onderlinge Nationale Verzekering tegen Zieken-
huiskosten “O.N.V.Z.”

1933 nvt 1933 N.V.   Utrecht

Coöperatieve Vereniging Eerste Nederlandsche 
Ziektekosten Coöperatie U.A. “Enzico”

1933 1990 1933 O.W.M. fusie met Avéro Groningen

Verzekering Maatschappij voor Ziekteverzekerin-
gen Door Allen Voor Allen “D.A.V.A.”

1933 1937 1933 O.W.M.   Houthem

Nationale Onderlinge Verzekering Maatschappij 
“De Nederlanden”

1933 1958 1933 O.W.M. faillissement Utrecht

Algemeene Nederlandsche Onderlinge Ziekte-
verzekering

1933 ? 1933 O.W.M.   Den Haag

Verzekering Maatschappij “Utrechtsche Lloyd” 1933 1935 1928 N.V. faillissement Utrecht

Nijmeegsche Verzekering-Onderneming 1933 ? 1933 N.V.   Nijmegen

Eerste Utrechtsche Middenstands Ziektekosten 
Verzekering Maatschappij

1934 1936 1934 Comm.V. overname port. door 
Nat.Ond.Verz.Mij “De 
Nederlanden”

Utrecht

Verzekering-Maatschappij “VZVZ” (VoorZorg Voor 
Ziekte)

1934 1986 1934 N.V. fusie met Providentia tot 
VZVZ-Providentia

Amsterdam

Assurantie Maatschappij “Het Groene Kruis” van 
1910

1934 1961 1910 N.V. overname Noord-Holland, 
Alkmaar

Alkmaar

Algemene Middenstands Ziekteverzekering 
Amsterdam “A.M.Z.A.”

1934 1965 1934 O.W.M. overname Compagnie van 
Assuradeuren

Amsterdam

Nationale Verzekering Sociëteit “N.V.S” 1934 1950 1934 O.W.M. omgezet in Nieuwe 
Nationale Verzekering 
Sociëteit NVS

Amsterdam

Ziekte- en Ongevallen Verzekering Maatschappij 
“Nederland”

1934 1940 1934 N.V.   Amersfoort

Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds 1934 1970 1934 St. opgenomen in V.G.C.N. Utrecht

General Accident Fire & Life Assurance Corpora-
tion, Ltd.

1934 1997 1885 N.V. overname Nuts Ziekte-
kosten

Perth/Amsterdam

Rotterdamsche Ziekte-onkostenverzekering 
“Erzov”

1935 1939 1935 ? faillissement Rotterdam

Onderlinge Ziektekostenverzekering “Zieko” 1935 1938 1935 O.W.M. faillissement Venlo

Algemeene Nederlandsche Coöperatieve Vereni-
ging voor Ziekteverzekering U.A. “Ancozo”

1935 1962 1935 O.W.M. overname “Onderlinge 
Hulp”

Amsterdam

“Nederland” Verzekering Maatschappij voor 
particuliere doktersbehandeling bij ziekten en 
ongevallen

1935 1938/37 1935 N.V.   Den Haag

Nijmeegsche Verzekerings Onderneming voor 
Ziekenhuisverpleging- en Operatiekosten

1935 ? 1935 O.W.M.   Nijmegen

Europeesche Goederen- en Reisbagage-Verzeke-
ring Maatschappij

1936 1988 1920 N.V. overname UAP Amsterdam
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Onderlinge Dokters- en Apothekersfonds voor 
Ambtenaren “ODAFA”

1936 1944 1936 O.W.M.   Maastricht

HARO Verzekeringsbank 1936 1946 1933 N.V. faillissement Roosendaal

Nederlandsche Lloyd Verplegingsverzekering 1936 1971 1936 N.V. gewijzigd in Delta-Lloyd 
Ziektekosten

Amsterdam

Ziekteverzekering fonds Voor Allen “Z.V.V.A.” 1936 ? 1936 O.W.M.   Amsterdam

Algemeene Verzekering Maatschappij “De 
Econoom”

1936 1938 1936 N.V.   Bussum

Algemeene Noord-Nederlandsche Verzekering 
Maatschappij 

1936 1939 1936 N.V.   Utrecht

Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen Zie-
kenhuisverpleging en Operatiekosten “Voorzorg”

1936 1970 1936 O.W.M. overname Nederlandsche 
Lloyd

Groningen

Verzekering Maatschappij “Holland van 1859” 1936 1970 1859 N.V. opgenomen in Holland, 
Utrecht

Dordrecht

Gelre’s Assurantie Vennootschap 1936 ? 1935 N.V.   Arnhem

“Noord-Holland” Verzekering voor Ziekenhuis, 
Operatie en Specialistenhulp

1936 1942 1936 N.V.   Bussum

Nationale Assurantie en Waarborg Maatschappij 1937 1944 1937 C.V. faillissement Apeldoorn

Onderlinge Verzekering Maatschappij “Zuid-
Nederland”

1937 1945 1937 O.W.M. faillissement Oss

Coöperatieve Vereniging voor Ziektekosten 
Verzekering U.A.

1937 1940 1937 O.W.M.   Amsterdam

Algemeen Middenstands Ziekenhuisverplegings 
Fonds voor Hilversum

1937 ? 1937 O.W.M.   Hilversum

Fonds voor Ziekenhuisverpleging 1937 ? 1937 O.W.M.   Alkemade

Nieuwe Vaderlandsche Verzekering Maatschappij 1938 1955 1926 N.V. omgezet in De Jong & 
Comp’s Nieuwe Vader-
landsche 

Amsterdam 

Hollandsche Assurantie Maatschappij 1938 1965 1925 N.V. opgegaan AMVO Alkmaar

Verzekering Maatschappij “De Noord-Zuid-
Hollander”

1938 1957 1925 N.V. omgezet in Neerlandia 
van 1880

Den Haag

P.Z.V. “Het Wit-Blauwe Kruis” van 1938 1938 1967 1938 ST. vanaf 1967 de Amers-
foortse

Amersfoort

De Hollandsche Maatschappij van Verzekering 
tegen Ziekenhuisverpleging

1938 ? 1938 N.V.   Gouda

“ENZET” Nationale Maatschappij voor Ziekenhuis-
verpleging

1938 1941 1938 N.V.   Gouda

Onderlinge Ziekteverzekering voor de Mid-
denstand M.Z.V. “De Onze” in beheer van Centraal 
Beheer

1938 1940 1938 O.W.M.   Apeldoorn
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Verzekering Maatschappij “De Burcht” 1938 1974 1938 N.V. overname Hollandsche 
Lloyd

Utrecht

Hollandsche Maatschappij van Verzekering tegen 
Ziekenhuisverpleging “Rotterdam-Gouda”

1938 1951 1938 N.V. fusie met Woudsend 1816 
tot Holland-Woudsend

Gouda

PTT Personeelsfonds 1939 1981 1939 O.W.M. overname OHRA ?

Zeyl’s Verzekering Maatschappij 1939 1948 1929 N.V. overname Eerste Rot-
terdamsche

Sneek

Algemeene Verzekering Maatschappij “Victoria” 1939 1971 1925 N.V. fusie met Vesta tot 
Victoria-Vesta

Amsterdam

Vereniging tot Bestrijding van Ziektekosten 
“V.Z.K”

1939 ? 1939 O.W.M.   Alphen a/d Rijn

Nederlandsche Varia Verzekering Maatschappij 1939 1965 1939 N.V. overname Emma Groningen

Arnhemsche Verzekering Sociëteit 1939 1956 1939 N.V. faillissement Arnhem

Zaanlandsche Assurantie-Compagnie voor Brand 
en Binnenlandsche Vaart

1939 1969 1845 N.V. overname Holland van 
1859

Zaandam

Nederlandsche Assurantie Maatschappij “Mentor” 1939 1950 1939 C.V. faillissement Utrecht

Verzekerings Maatschappij “De Oude Zwolsche 
van 1895” 

1939 1976 1895 N.V. naam gewijzigd in ALBOZ 
Schadeverzekering 

Den Haag

Noordhollandsche Brandwaarborg-Maatschappij 
van 1816

1940 1990 1816 N.V. overname Levob Oudkarspel

Generale Verzekering Maatschappij 1940 1969 1932 N.V. port. overgenomen 
door Compagnie van 
Assuradeurs

Den Haag

Sliedrechtse Verzekering Maatschappij 1940 1970 1938 N.V. overname Stad Rotterdam Sliedrecht

Verzekeringsbank der “Oude Haagsche van 1836” 1940 1974 1926 N.V. overname Tiel-Utrecht Den Haag

Vereniging voor Middenstands Ziektekostenverze-
kering en Sanatoriumverpleging “Hestia”

1940 1954 1940 O.W.M.   Arnhem

Ziekenhuisverplegingsverzekering “de Stad 
Amsterdam”

1940 1965 1940 O.W.M. faillissement Amsterdam

Vereniging Sint Lucas 1941 1958 ? O.W.M. faillissement Meijel

Nederlandse ziekenhuisverplegingsfonds “Nezifo” 1941 1985 1941 O.W.M. naam gewijzigd in AEGON 
onderlinge ziektekosten 
U.A.

Enschede

Verzekering Maatschappij “Fiducia” 1941 1967 1922 N.V. overname door A.V.S. Nijmegen

Hollandsche Assurantie Sociëteit 1941 ? 1925 N.V. voortzetting Dr. Nicolaas 
Tulp?

Alkmaar

National Forsikringsaktieselskabet 1942 ? 1905 N.V.   Amsterdam

Nederlandsche Onderlinge Verzekering Maat-
schappij voor Boeren en Tuinders

1942 1945 ? O.W.M. faillissement Den Haag
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De Groninger Brandwaarborg Maatschappij 1942 1970 1890 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Groningen

Assurantie Maatschappij Groningia 1942 1970 1890 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Zeist

Verzekering Maatschappij “Minerva” 1942 1986 1918 N.V. port. overgenomen door 
Hol. Verz. Sociëteit van 
1808

Amsterdam

Vereniging voor ziekenhuisverpleging “Wierin-
germeer”

1942 1968 1942 O.W.M. overname O.N.V.Z. Middenmeer

Onderlinge Drentse Vereniging voor Ziekenhuis-
verpleging “O.D.V.V.Z.”

1942 1982 1942 O.W.M. fusie met Fedoz Hoogeveen

Algemeene Verzekering Maatschappij “Maasstad” 1943 1950 1943 N.V. gestopt Rotterdam

de Nederlandsche Brans-Assurantie Maatschappij 
“De Salamander van 1888”

1943 1970 1888 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Dordrecht

Eerste Nationale Arbeidscontract en Ziekte-
Verzekeringsmaatschappij Hollandsche Kruis

1943 1988 1908 N.V. naam gewijzigd in Helvetia 
Brand Nederland

Den Haag

Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van 
Individuele Risico’s “M.O.V.I.R.”

1943 1945? 1943 N.V.   Ede

Stichting Ziekenhuisverplegingsfonds “Westelijke 
Zuid-Hollandsche Eilanden”

1943 1985 1943 St. opgenomen in de Z.H.V. Brielle

s-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij 
van 1841

1944 1970 1841 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Den Bosch

Stichting Nederlandsche Sanatorium Verzekering 
“N.S.V.”

1945 1983 1945 St. liquidatie Den Haag

O.O.W.M. Verzekeringen 1945 nvt 1940 O.W.M.   Den Haag

Schadeverzekering-Maatschappij “Anticas” 1946 1960 1936 N.V. faillissement Rotterdam

Ziekensociëteit “Eendracht Maakt Macht” 1946 1955 1866 N.V. overname AMVO Rotterdam

De Groninger Ziekte Onderlinge 1946 ? 1914 O.W.M.   Groningen

Maastrichtsche Verzekering Sociëteit 1946 1970 1924 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Maastricht

Maatschappij van Assurantie, Discontering en 
Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 

1946 2005 1720 N.V. opgegaan in Fortis ASR Rotterdam

Verzekering Maatschappij “De Nationale Unie” 1946 1954 1945 N.V. faillissement Den Haag

Nederlandsche Assurantie Maatschappij 
“Noordzee”

1946 ? 1943 N.V. opgenomen in Holland-
sche Kruis

Den Haag

Universeele Verzekering Maatschappij 1946 1950 1938 N.V. faillissement Den Haag

Onderlinge Ziekenhuisverzekering van de Noord-
Brabantsche Christelijke Boerenbond

1946 ? 1898 O.W.M.   Tilburg

Stichting “Vezeno” 1947 1992 1947 St. fusie met Avéro Zaandam

Assurantie Sociëteit “De Nieuwe Lloyd” 1947 1952 1946 C.V liquidatie ziektekosten-
portefeuille

Rotterdam
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Assurantie Maatschappij “De Zeven Provinciën” 1947 1984 1918 N.V. overname RVS Den Haag

Onderlinge Vereniging voor Ziekenhuis- en 
Sanatoriumverpleging U.A.

1947 1977 1947 O.W.M. opgenomen in het Zilveren 
Kruis

Sliedrecht

Stichting Middenstands-verplegingsfonds “Oost-
Nederland”

1947 1998 1947 St. fusie met RZR tot Amicon Enschede

Nederlandsche Verzekering Maatschappij “De 
Unie”

1948 1969 1934 N.V. fusie met Nieuwe Eerste 
Nederlandsche

Amsterdam

De Brand Maatschappij te Amsterdam van 1790 1948 1970 1790 N.V. opgegaan in Nedlloyd 
Schade

Amsterdam

Nieuw Geldersch Variaverzekering-Bedrijf “G.V.B.” 1948 1950 1946 N.V. faillissement Nijmegen

Brand-Premie-Verzekering Maatschappij 1948 ? 1875 N.V.   Zaandijk

Stichting “Het Zilveren Kruis” 1948 1985 1948 St. fusie met VGCN tot 
Zilveren Kruis-VGCN

Noordwijk

Vereniging voor Ziektekostenverzekering voor de 
Vervoer- en Havenbedrijven

1948 1985 1948 O.W.M. opgenomen in de ZHV Rotterdam

Stichting Ziekenhuisverpleging “Schouwen-
Duiveland”

1948 1968 1948 St. port. overgenomen door 
Zilveren Kruis

Zierikzee

Onderlinge Ziekte-verzekering “O.Z.V.” 1949 1974 1949? O.W.M. gewijzigd in G.O.V. Aalten

Onderlinge Verzekeringmaatschappij van het 
L.L.T.B. & K.A.B.

1949 1970 1903 O.W.M. opgenomen in Interpolis 
LVM

Roermond

Wederkerige Verzekering Maatschappij “Twenthe 
Varia Verzekering Maatschappij”

1949 ? 1949 O.W.M.   Rotterdam

Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij 
“Het Noorden” W.A.

1949 1990 1949 O.W.M. overname door “Het 
Anker”

Groningen

Varia-Verzekering Maatschappij Twenthe 1949 1969 1949 N.V. gestopt Enschede

Stichting “Volksgezondheidszorg” [VGZ] 1949 2004 1949 St. fusie met IZA tot VGZ-IZA Nijmegen

Algemeen Provinciaal-Ziektekosten-Verzekering 1949 1950? 1919 O.W.M.   Groningen

Hollandsche Verzekering Vennootschap 1950 1970? 1915 N.V. onderdeel Stad Rotterdam Amsterdam

Inbraak-, Brand-, en Ongevallen Verzekering 
Maatschappij IBEON

1950 1953 1947 N.V. port. overgenomen door 
Nieuwe Eerste Neder-
landsche

Rotterdam

Nederlandsche Maatschappij van Brandverzeke-
ring opgericht te Tiel Anno 1833

1950 1970 1833 N.V. opgegaan in de Tiel-
Utrecht

Utrecht

Nederlandsche Nationale Verzekering Maatschap-
pij

1950 1967 1902 N.V. liquidatie Den Haag

Zwolsche Algemeene Verzekering Maatschappij 1950 2003 1909 N.V. gewijzigd in Allianz 
Nederland (na fusie Royal 
Nederland)

Zwolle

Coöperatieve Vereniging voor Gezondheidszorg 
Centrum Nederland “V.G.C.N.”

1950 1985 1950 Ver. fusie met Zilveren Kruis tot 
Zilveren Kruis-VGCN

Amersfoort



362

r echt of sch a de 

Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

West-Friesche Verzekering Maatschappij 1950 1970 1945 N.V. opgenomen in Algemeene 
Friesche

Hoorn

Verzekeringsbank “De Hollandsche Lloyd” 1950 1984 1929 N.V. omgezet in Nieuwe Hol-
landsche Lloyd

Amsterdam

Continentale Assurantie Compagnie 1950 1966 1949 N.V. overname Agrippina Driebergen

Brandverzekering Maatschappij “De Algemeene 
Friesche”

1950 1973 1948 N.V. opgenomen in AGO 
verzekeringen 

Leeuwarden

Coöperatieve Vereniging voor Gezondheidszorg 
Noord-Nederland “V.G.N.N.”

1950 1995 1950 Ver. naam gewijzigd in Noor-
derkruis Zorgverzekeraars 
U.A.

Groningen

AMRO 1950 1969 1950 N.V. fusie met Verzekering 
Maatschappij Risco tot 
Amrorisco

Amsterdam

Verzekering Maatschappij “West-Europa” 1951 1968 1951 N.V. overname Minerva Den Haag

Maatschappij voor Verzekering en Hypotheek “De 
Regentes”

1951 ? 1933 N.V. onderdeel van “de 
Noordzee”

Den Haag

Algemeene Verzekering Maatschappij “Provi-
dentia”

1951 1986 1897 N.V. fusie met VZVZ Amsterdam

Verzekering Maatschappij “Holland-Woudsend” 1951 2005 1951 N.V. opgegaan in Fortis ASR Gouda/Woudsend

Leidsche Assurantie Maatschappij 1951 1970 1948 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Leiden

Rotterdamse Verzekeringsbank “de Schie” 1952 1967 1952 C.V. faillissement Rotterdam

Onderlinge Waarborg Maatschappij van de L.T.B. 1952 1970 1952 O.W.M. gewijzigd in Interpolis 
L.T.B.

Leiden

Onderling Medisch Steunfonds (Shell) 1952 2006 1952 O.W.M. port. overgedragen aan 
Achmea Zorg

Noordwijk

Verzekerings Associatie v.d. Nederlandse Bond van 
Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs VABONO

1953 1967 1953 St. liquidatie Den Haag

Stichting “Nutsziektekostenverzekering” 1953 1992 1953 St. fusie met AEGON en Delta 
Lloyd tot Nuts-Aegon

Den Haag

Stichting voor Ziekenhuisverpleging en Operatie-
kosten “A.A.Z.”

1953 1974 1953 St. fusie met Nutsziektekos-
tenverzekering

Den Haag

Algemeene Verzekering Sociëteit “A.V.S.” 1954 1968 1929 N.V. overname Verzekering 
Maatschappij Holland, 
Utrecht

Utrecht

Stichting Studenten Gezondheids Zorg “SSGZ” 1954 1992 1954 St.   Amsterdam

De Centrale Algemeene Verzekeringsmaatschappij 1954 1991 1929 N.V. fusie met Concordia tot Re-
aal Schadeverzekeringen

Den Haag

Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij 
van 1846

1954 1970 1846 N.V. port. overgenomen door 
Holland, Utrecht

Haarlem

Assurantie Maatschappij “Nieuw Rotterdam” 1954 1996 1940 N.V. fusie met UAP tot UAP-
NieuwRotterdam

Rotterdam
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Assurantie Maatschappij “De Nieuwe Prudentia” 1954 1970 1950 N.V. port. overgenomen door 
Stad Rotterdam

Utrecht

Algemeene Maatschappij van Verzekering tegen 
Ongelukken en Wettelijke Aansprakelijkheid 
“Zürich”

1954 1989 1872 N.V. overname de Goudse Den Haag 

Nieuwe Nationale Verzekering Sociëteit N.V.S. 1954 2004 1954 N.V. gewijzigd in NVS-Confior Amsterdam

Onderlinge Verzekering tegen Langdurige 
Verpleging “O.V.L.V”

1954 1959 1954 O.W.M. opgeheven met de invoe-
ring van de AWBZ

Den Haag

VZS Ziektekostenverzekering 1954 199? 1954 N.V. opgenomen in CZ-groep Tilburg

Schadeverzekeringmaatschappij van de Neder-
landsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten 
“S.V.A.A.”

1955 1976 1955 N.V. gewijzigd in V.V.A.A. Utrecht

Algemeene Zeeuwsche Verzekering Maatschappij 1955 nvt 1939 N.V.   Middelburg

Eagle Star Insurance Company ltd. 1955 1991 1885 N.V. omgezet in Eagle Star 
Medische Varia

Rotterdam

B.V.S. Binnenlandse Verzekering Sociëteit voor 
Algemene Risico’s 

1955 1956 1950 N.V. omgezet in “Delta-Lloyd” 
(geen band met huidige 
DL!)

Amsterdam

De Jong & Comp’s Nieuwe Vaderlandsche Verzeke-
ring Maatschappij

1956 1976 1956 N.V. omgezet in NOG/De Jong Amsterdam

Compagnie van Assuradeuren 1956 1973 1941 N.V. opgenomen in AGO 
schadeverzekerings 
Maatschappij

Den Haag

Wederkerige Waarborg Maatschappij “O.T.O.S.-
Varia”

1956 1986 1956 O.W.M. opgenomen in Avéro Leeuwarden

Algemene Verzekering Maatschappij “Delta Lloyd” 1956 1962 1956 ? faillissement Amsterdam

Verzekering Maatschappij “Neerlandia van 1880” 1957 1979 1925 N.V. port. overgedragen aan 
Nuts Ziektekostenver-
zekering

Den Haag

Friese Boeren- en Tuinders-Onderlinge “F.B.T.O.” 1957 nvt 1956 O.W.M.   Leeuwarden

Stichting Ziekenhuisverzekering A.Z.R. 1957 1960 1957 St. port. overgenomen door 
Rijnmond

Rotterdam

Rotterdamsche Assurantie Compagnie 1957 1967 1936 N.V. port. overgenomen door 
AMVO

Rotterdam

Ziektekostenverzekering Maatschappij “Ons 
Belang” / Zifob van 1927”

1957 1970 1957 ? omgezet in “Ons Belang” 
Schadeverzekering NV

Amersfoort

Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten “R.V.S.” 1957 2005 1838 N.V. port. overgenomen door 
Nationale Nederlanden

Rotterdam

Onderlinge Ziektekosten Verzekeringmaatschappij 
“Het Anker” U.A.

1957 1999 1957 O.W.M. omgezet in Anderzorg Groningen

Stichting Personeelfonds voor de Radio Omroep in 
Nederland “PNO”

1958 nvt 1947 St.   Hilversum
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Nassau Verzekering Maatschappij 1958 ? 1958 N.V.   Rotterdam

Keur (E.H.) 1959 1960 ? N.V. omgezet in K.I.A.M. Amsterdam

N.V. Brand- en Variaverzekering Maatschappij 
“Koning & Boeke van 1819”

1959 1994 1819 N.V. overname Stad Rotterdam Zaandijk

Standaard Verzekering Maatschappij 1959 1974 1901 N.V. liquidatie Amsterdam

Algemene Verzekering Maatschappij “Universum” 1959 1965 1955 N.V. overnameAgrippina Rotterdam

Amsterdam-London Verzekering Maatschappij 1960 1990 1895 N.V. overname de Goudse Amsterdam

Verzekering Maatschappij “Rijnmond” 1960 2004 1959 N.V. fusie met NVS tot NVS 
Confior

Rotterdam

Sociëteit voor Verzekering en Herverzekering 1960 1974 1960? N.V. opgenomen in Klaverblad 
Maatschappijen N.V.

Den Haag

Algemene Verzekering Maatschappij U.B.O. 1960 ? 1957 N.V.   Utrecht

Kennemer Internationale Assurantie Maatschappij 
“K.I.A.M.”

1960 1966 1960 N.V. faillissement Amsterdam

Stichting “IJsselmeerpolders” 1960 1968 1960 St. overgenomen door 
Providentia

Emmeloord

Onderlinge Waarborgmaatschappij Nieuwleusen 1960 ? 1960 O.W.M.   Nieuwleusen

Amsterdamse Assurantie Associatie “de Koepel” 1961 1970 1958 N.V. opgenomen in Delta-Lloyd 
Schadeverzekering

Amsterdam

Amsterdamsche Maatschappij van Ongevallenver-
zekering “AMVO”

1961 1975 1912 N.V. naam gewijzigd in Royal 
Nederland

Amsterdam

Beurtvaart-, Brand-, en Zeeverzekering Maat-
schappij

1961 1974 1941 N.V. port. overgedragen aan 
Nieuwe Rotterdam

Rotterdam

Maatschappij van Brandverzekering voor het 
Koninkrijk der Nederlanden “De Groote Bossche 
van 1838”

1961 1970 1838 N.V. port. overgedragen aan 
Holland, Utrecht

Den Bosch

Algemeene Verzekering Maatschappij “Hercules” 1961 1970 1933 N.V. omgezet in  “de Nederlan-
den van 1870”

Amsterdam

Hollandsche Assurantie Sociëteit van 1841 1961 1970 1841 N.V. opgenomen in Nationale 
Nederlanden

Amsterdam

Onderlinge Brandverzekering van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw

1961 ? 1890 N.V.   Den Haag

Internationale Reassurantie Maatschappij “IREMA” 1961 1998 1948 N.V. overname Marlow 
Underwriting

Amsterdam

Algemeene Risico Verzekering Maatschappij 
“Mercurius”

1961 1970 ? N.V. overname Nationale 
Nederlanden

Nijkerk

Nederlandsche Assurantie Maatschappij voor 
Handel en Industrie “Nedasmij”

1961 1974 1938 N.V. port. overgedragen aan 
Nieuwe Rotterdam

Rotterdam

Verzekering Maatschappij “Schiedam van 1866” 1961 1970 1866 N.V. overname Noord- en Zuid-
Hollandsche Lloyd

Amsterdam

Tiel-Utrecht Brandverzekeringen van 1811 1961 2001 1938 N.V. overname de Goudse Utrecht
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Zwitsersche Maatschappij van Verzekering tegen 
Ongelukken te Winterthur

1961 ? 1875 N.V.   Amsterdam

Onderlinge Verzekering Maatschappij voor de 
Middenstand “O.V.M.”

1961 ? 1959 O.W.M.   Den Haag

Verzekerings Maatschappij “De Nederlanden van 
1845” 

1962 1970 1845 N.V. fusie Nationale Levens-
verzekeringsbank tot 
Nat.Ned.

Den Haag

Assurantiebedrijf van de Samenwerkende Spaar-
kassen N.C.V.-N.S.L.

1962 1969 1962 N.V. port. overgedragen aan 
Zeven Provincien

Amsterdam

Schadeverzekering Maatschappij Nillmij 1963 1973 1959 N.V. opgenomen in Ennia 
Schadeverzekering

Den Haag

BOVAG Verzekering Maatschappij “Bovemij” 1964 ? 1963 N.V.   Den Haag

N.C.B. Verzekeringen 1964 1970 1898 N.V. gewijzigd in N.C.B.-
Interpolis

Tilburg

Eerste Algemene Ongevallen- en Schadeverzeke-
ring Maatschappij

1964 ? 1882 N.V.   Amsterdam

Schadeverzekeringmaatschappij van de Moira 1966 1988 1966 N.V. overname UAP Utrecht

Provinciale Verzekerings Maatschappij 1966 1976 1925 N.V. port. overgedragen aan 
Hollandsche Lloyd

Rotterdam

Brand- en Variaverzekerings-Maatschappij “De 
Twaalf Gewesten”

1966 1992 1955 N.V. port. overgedragen aan 
Interpolis Zorgverzeke-
ringen

Den Haag

Verzekering Maatschappij “de Twee Steden” 1966 1974 1956 N.V. port. overgedragen aan 
Nieuwe Rotterdam

Amsterdam

Stichting Ziektekostenverzekering DNO 1967 1990 1967 St. fusie met RZZ tot Het 
Groene Land

Meppel

Nederlandsche Arbeiders Verzekering Onderne-
ming “N.A.V.O.”

1967 2001 ? N.V. overname Monuta 
Verzekering NV

Leiden

De Amersfoortse 1967 nvt 1967 N.V.   Amersfoort

Schadeverzekeringmaatschappij Libra 1968 1976 1968 N.V. liquidatie Utrecht

Onderlinge Vereniging voor Ziektekostenverzeke-
ring “Fedoz”

1968 1992 1968 O.W.M. opgegaan in Univé Assen

Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziektekosten-
verzekering Ambtenaren “Z.V.A.”

1968 1992 1968 O.W.M. overname Zilveren Kruis Leiden

Verzekering Maatschappij “de Drie Provinciën” 1968 1988 1937 N.V. naam gewijzigd in NVG 
Schadeverzekeringmaat-
schappij

Groningen

Vereniging voor Ziekenhuisverpleging “Zuid en 
Noord” 

1968 1985 1968 O.W.M. omgezet in de Z.H.V. Goes

Verzekeringmaatschappij AMRO-Risco 1969 1991 1969 N.V. naam gewijzigd in ABN 
AMRO Schadeverzekering

Amsterdam
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Verzekering Maatschappij “Holland” 1970 1985 1970 N.V. naam gewijzigd in AMEV 
Schadeverzekering

Utrecht

Interpolis 1970 1996 1970 N.V. port. overgedragen aan CZ Den Haag

Magdeburger-Nederland Verzekering Maatschap-
pij

1970 1984? 1936 N.V. omgezet in Park Insurance Rotterdam

Nationale-Nederlanden 1970 2004 1970 N.V. port. overgedragen aan 
ONVZ

Rotterdam

“Ons Belang” Schadeverzekering 1970 1976 1970 N.V. omgezet in Levob schade-
verzekering

Amersfoort

La Belgique Compagnie d’Assurances 1970 ? 1855 N.V.   Rijswijk

Schadeverzekeringsmaatschappij “de Nederlanden 
van 1870”

1970 1993 1970 N.V. gewijzigd in de Generali 
Verzekeringen

Amsterdam

Noord-, Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Zee- en 
Brand-verzekering Maatschappij

1971 ? 1852 N.V.   Amsterdam

Delta Lloyd Ziektekostenverzekering 1971 1992 1971 N.V. fusie met Nuts en AEGON 
tot Nuts-Aegon

Amsterdam

GAM Gelderse Assurantie Maatschappij 1971 1979 1960 N.V. port. overgedragen aan 
Nezifo

Arnhem

Centraal Beheer Schadeverzekering 1972 1992 1972 O.W.M. fusie met Avéro tot de 
AVCB groep

Apeldoorn

AGO schadeverzekerings Maatschappij 1972 1982 1972 N.V. fusie met ENNIA tot AEGON Amsterdam

Onderlinge Waarborg Maatschappij AGRA-RISICO 1973 1990 1973 O.W.M. port. overgedragen aan 
Sterpolis Schadeverze-
keringen

Arnhem

Ennia Schadeverzekering 1974 1982 1974 N.V. fusie met AGO tot AEGON ?

Interlloyd Verzekering Maatschappij 1974 1991 1974 N.V. overname Fortis-Amev Rotterdam

Klaverblad Maatschappijen 1974 1995 1974 N.V. port. overgedragen aan 
ONVZ

Den Haag

Onderlinge Verzekering Maatschappij van de 
Z.L.M.

1974 ? 1951 O.W.M.   Goes

Gelderse Onderlinge Verzekeringmaatschappij 
“G.O.V.”

1974 1992 1974 O.W.M. fusie met Sterpolis tot 
Geové

Aalten

Royal Nederland Verzekering Maatschappij 1975 2003 1975 N.V. fusie met de Zwolsche 
Algemeene tot Allianz

Rotterdam

VVAA Schadeverzekeringen 1976 ? 1976 N.V.   Utrecht

Levob Schadeverzekering 1976 2004 1976 N.V. fusie met Achmea Amersfoort

NOG/De Jong 1976 2003 1976 N.V. overname Hooge Huys 
Verzekeringen

Amsterdam

ALBOZ schadeverzekering 1976 1985 1976 N.V. port. overgedragen aan 
ENNIA

Amsterdam
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1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

AEGON 1983 1992 1983 N.V. fusie met Nuts en Delta 
Lloyd tot Nuts-Aegon

Den Haag

Onderlinge Ziektekosten Verzekeringmaatschappij 
“de Verpleging” U.A. 

1983 1997 1983 O.W.M. opname in Achmea Katwijk a/d Rijn

Nieuwe Hollandsche Lloyd Schadeverzekering-
maatschappij

1984 1989 1984 N.V. port. overgedragen aan 
UAP-Nederland?

Noordwijk

Park Insurance Company 1984 1996 1936 N.V. port. overgedragen aan 
Hannover International 
Insurance 

Rotterdam

Onderlinge Ziektekostenverzekering-maatschappij 
“Procovera” U.A.

1984 1991 1984 N.V. fusie met OHRA Amsterdam

Onderlinge Waarborgmaatschappij Verstrekkings-
fonds Gezondheidszorg “Middenrivierengebied” 
U.A.

1984 1994 1984 O.W.M. opgenomen in Trias Aan-
vullende Verzekeringen

Gorinchem

Onderlinge Waarborgmaatschappij VeGeBe, Verze-
kerden Gezondheid Belangen U.A.

1984 1990 1984 O.W.M. overgenomen door Amicon Goor

Salland Gezondheidszorg Verzekeringen 1984 nvt 1984 N.V.   Deventer

Onderlinge Ziektekostenverzekersmaatschappij 
Z.H.V. U.A.

1985 1995 1985 O.W.M. opgegaan in CZ groep Goes

Onderlinge Waarborgmaatschappij “Allego” U.A. 1985 1985 1985 O.W.M. gewijzigd in RZLA Verze-
keringen

Noordwijk

Onderlinge Waarborgmaatschappij “Midden-
Brabant” U.A.

1985 1990 1985 O.W.M. opgenomen in VGZ Tilburg

Onderlinge Waarborgmaatschappij “RZZ verzeke-
ringen” U.A.

1985 1990 1985 O.W.M. fusie met DNO tot Het 
Groene Land Verzeke-
ringen

Zwolle

Onderlinge Waarborgmaatschappij “Zilveren Kruis 
VGCN” U.A.

1985 1995 1985 O.W.M. fusie met de AVCB-groep 
tot Achmea

Noordwijk

Ziektekostenverzekering “Leeuwarden-Sneek” 
U.A.

1985 1990? 1985 O.W.M. port. overgedragen aan De 
Friesland?

Sneek

Onderlinge Waarborgmaatschappij “Medische en 
Sociale Voorzieningen” U.A.

1985 ? 1985 O.W.M. overname Amicon? Doorwerth

A en O Ziektekosten 1985 1994 1985 N.V. overname ANOVA Amersfoort

Verzekeringmaatschappij “Zivero” 1985 1995 1985 N.V. fusie met Zilveren Kruis Rotterdam

AMEV Schadeverzekering / Fortis-Amev 1985 2005 1985 N.V. opgegaan in Fortis ASR Utrecht

Onderlinge Waarborgmaatschappij RZLA 
Verzekering U.A.

1985 1990 1985 O.W.M. gewijzigd in ZenZ Leiden

Schadeverzekeringmaatschappij “Maas Lloyd” 1985 1988 1985 N.V. gestopt Rotterdam

ANOVA Ziektekostenverzekeringen 1985 1999 1985 N.V. fusie met ZAO en ANOZ 
tot Agis

Utrecht

Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO zorgverze-
keringen U.A.

1985 1999 1985 O.W.M. fusie met ANOZ en ANOVA 
tot Agis

Amsterdam
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Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

LIASS Ziektekostenverzekeringen 1986 2003 1986 N.V. overname door Interpolis Sittard

Onderlinge Waarborgmaatschappij A en O 
Verzekeringen U.A.

1986 1994 1986 O.W.M. gewijzigd in ANOVA Amersfoort

Avéro Schade U.A. 1986 1992 1986 O.W.M. fusie met Centraal Beheer 
tot AVCB groep

Leeuwarden

VZVZ-Providentia Schadeverzekering Maatschap-
pij

1986 1988 1986 N.V. gewijzigd in UAP-
Nederland

Amsterdam

Regionale Particuliere Ziektekostenverzekering 
Maatschappij “Twente” U.A.

1986 1990 1986 O.W.M. overname OostNederland Hengelo

Ziektekostenverzekeringsmaatschappij “Maas & 
Roer” [M&R]

1986 1990 1986 N.V. gewijzigd in AZM/CZF, 
thans CZ groep

Sittard

Aurora Ziektekostenverzekering 1986 2000 1986 N.V. naam gewijzigd in DSW 
Ziektekostenverzekering

Schiedam

Helvetia Brand Nederland 1988 1997 1988 N.V. overname Het Hooghe 
Huys

Zoetermeer

Schadeverzekering Maatschappij UAP-Nederland 1988 1996 1988 N.V. fusie met de Nieuw 
Rotterdam

Amsterdam

Ivory Zorgverzekeringen 1989 1996 1989 N.V. faillissement Deventer

Het Groene Land Verzekeringen 1990 1994 1990 B.V. fusie met OLM Zwolle

Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zeker-
heid “ZenZ” Verzekeringen U.A.

1990 nvt 1990 O.W.M.   Leiden

Stichting De Friesland Ziektekostenverzekeringen 1990 nvt 1990 St.   Leeuwarden

Sterpolis Schadeverzekeringen 1990 1992 1990 N.V. fusie met G.O.V. tot Geové Arnhem

ABN AMRO Schadeverzekering 1991 ? 1991 N.V.   Amsterdam

Reaal Schadeverzekeringen 1991 2002 1991 N.V. opgeheven Utrecht

Postbank Schadeverzekeringen 1991 2004 1991 N.V.   Amsterdam

CZ groep Ziektekosten 1991 nvt 1991 ?   Tilburg

Falcon Medische Varia 1991 nvt 1991 N.V.   Hoofddorp

OWM Aanvullingsfonds van het Alg. Ziekenfonds 
voor West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen U.A.

1991 1993 1991 O.W.M. fusie met ZHE tot OWM 
Zorgverzekeraar AZWZ/
ZHE

Breda

Eagle Star Medische Varia 1991 1994 1991 N.V. overname Fortis, naam 
gewijzigd: Falcon Medi-
sche Varia

Hoofddorp

AVCB groep 1991 1995 1991 N.V. fusie met Zilveren Kruis tot 
Achmea

Apeldoorn

Nuts-Aegon Ziektekosten 1992 2001 1992 N.V. Delta Lloyd Zorgverze-
keringen

Den Haag

Onderlinge Waarborgmaatschappij de Zorgverze-
keraar Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

1992 1993 1992 O.W.M. fusie met AZWZ tot AZWA/
ZHE

Zwijndrecht
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1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Geové 1992 2000 1992 N.V. fusie met RZG tot Geové-
RZG

Velp

Univé-groep 1992 2006 1992 N.V. fusie met VGZ-IZA en Trias 
tot UVIT

Alkmaar

Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzeke-
raar AZWZ/ZHE u.a.

1993 ? 1993 O.W.M.   Breda

Generali Schadeverzekering Maatschappij 1993 2006 1993 N.V. liquidatie portefeuille 
i.v.m. stelselwijziging 
2006

?

MeanderZorg 1993 1997 1993 N.V. overname ANOVA Maarssen

TopZorg Verzekeringen 1993 1999 1993 N.V. overname Geové Velp

OLM Het Groene Land Verzekeringen 1994 nvt 1994 N.V.   Zwolle

Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda 1995 nvt 1995 N.V.   Gouda

OWM Noorderkruis Zorgverzekeraars 1995 1995 1995 O.W.M. overname door RZG Groningen

ANOZ Ziektekostenverzekeringen 1995 1999 1995 N.V. fusie met ZAO en ANOVA 
tot Agis

Utrecht

Achmea Groep 1995 nvt 1995 N.V.   Zeist

ELVIA Zorgverzekeringen 1995 1999 1995 N.V. overname door Royal 
Nederland

Amsterdam

Onderling Ziektekosten Fonds [OZF] Top 1996 1998 1996 N.V. gewijzig OZF Hengelo

Onderlinge Waarborgmaatschappij GemZU 
Ziektekosten B.A.

1996 2002 1996 O.W.M. faillissement Rijswijk

UAP-NieuwRotterdam 1996 1998 1996 N.V. fusie met AXA Leven tot 
AXA verzekeringen

Amsterdam

Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaat-
schappij “Concuras”

1997 ? 1997 N.V.   Hengelo

AXA verzekeringen 1998 2005 1998 N.V. port. overgedragen aan 
Avéro-Achmea

Utrecht

Amicon Zorgverzekeraar 1998 2006 1998 O.W.M. fusie met Geové, NSV, 
Anderzorg tot Menzis

Wageningen

Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaat-
schappij OZF

1998 2005 1998 O.W.M. overname Achmea Zorg Hengelo

Anderzorg 1999 2006 1999 O.W.M. fusie met Geové, NSV, 
Amicon tot Menzis

Groningen

Agis zorgverzekeringen 1999 nvt 1999 N.V.   Amersfoort

DSW Ziektekostenverzekeringen 2000 nvt 2000 N.V.   Schiedam

Geové-RZG Zorggroep 2000 2006 2000 O.W.M. fusie met Amicon, NSV, 
Anderzorg tot Menzis

Velp

Delta Lloyd Zorgverzekering 2001 nvt 2000 N.V.   Amsterdam
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Naam 1 2 3 4 Overname/Faillissement Plaats

1: beginjaar ziektekostenverzekering; 2. eindjaar ziektekostenverzekering;  
3. oprichtingsjaar maatschappij; 4. rechtsvorm

Allianz Nederland Schadeverzekeringen 2003 2004 2003 N.V. port. overgedragen aan 
ONVZ

Zwolle

VGZ-IZA 2004 2006 2004 N.V. fusie met Univé en Trias 
tot UVIT

Nijmegen

NVS Confior Zorgverzekeraar 2004 2006 2004 N.V. fusie met Geové, Amicon, 
Anderzorg tot Menzis

Rotterdam

Fortis ASR / Ziektekostenverzekeringen 2005 nvt 2005 N.V.   Rotterdam

Menzis Zorg en Inkomen 2006 nvt 2006 N.V.   Enschede

UVIT 2006 nvt nvt N.V.   Nijmegen
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Archief van Joannes Antonius Veraart over de jaren 1904-1955, toegang: 2.21.306
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Archieven van Friese Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen, die meerendeels zijn opgegaan in de 
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Archieven van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij FBTO, toegang: 113

Stadsarchief Amsterdam
Archief van de Amsterdamse Specialisten Vereniging, toegang: 1445

Gemeentearchief Katwijk
Archief van het Gemeentebestuur van Katwijk 1932-1945

Bedrijfsarchief Internationale-Nederlanden Groep, Amsterdam
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Documentatie II (Zaken), toegang 249

Stichting Historie Ziekenfondswezen, Houten
Archief van de Federatie van Onderlinge non-prof it Ziektekostenverzekeringsinstellingen 

Archief van de Federatie van Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen
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Archief van de Permanente Commissie van Overleg van Instellingen voor Gezondheidszorg 

Archief van PWZ Zorgverzekeringen en rechtsvoorgangers

Archief van de Stichting Samenwerkende Instellingen voor Gezondheidszorg

Archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds

Collectie historisch materiaal Achmea 

Stukken van de Vereniging van Collectiviteiten en Personeelsfondsen Ziektekosten

Verbond van Verzekeraars, Den Haag 
Archief Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf 

Archief van de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars
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Centraal Bureau voor de Statistiek
‘Gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg vanaf 1900’, via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publicatio
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‘Schadeverzekeraars; brancheresultaten’, via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLN

L&PA=70060NED&D1=a&D2=a&D3=0,5&VW=T

US Census Bureau
‘Health Insurance Coverage Status and Type of Coverage. All People by Age and Sex: 1987 to 2005’, via: 

http://www.census.gov/hhes/www/hlthins/data/historical/orghihistt2.html
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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 gedefinieerd 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 def initie van de basis van de ziektekosten-
verzekering: is medische zorg een bron van f 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 



395     

 sa men vatting

 

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 f 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 officiële 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 off 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 financiële vervlechting van publieke en private 
ziektekostenverzekeringen, had dit directe gevolgen voor de sociale ziekte-
kostenverzekering. De vrijwillige ziekenfondsverzekering werd slachtoffer 
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. 
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Summary

A Right or a Loss. A history of private health insurers and their position in the 
Dutch health-insurance system, 1900-2006

This study is about the history of private health insurance in the Nether-
lands and its place in the Dutch health-insurance system in the twentieth 
century. In this context, private health insurance is defined as a refund-
based insurance for the costs of medical care, governed by private law and 
administered by private insurance institutions, not limited by an income 
threshold and with insured persons free to choose the care provider.

A large market for private health insurance has existed alongside the 
state-regulated social health-insurance system in the Netherlands for almost 
the whole of the twentieth century. On the eve of the most recent system 
reform in 2006, approximately 28% of the population in the Netherlands 
were privately insured. In the European context, the Netherlands is unique 
in this respect. Nowhere else in Europe was private medical insurance so 
extensive and so important.

Yet the position of private health insurers in the Dutch health-insurance 
system was never undisputed. Insurers had to operate in a f ield in which 
care providers, social health-insurance funds and the public sector also had 
interests. These parties were not competitors in the normal sense of the 
word, but ‘antipodes’ in terms of ideology and underwriting. The market for 
private health insurance was not only a market that was driven by demand 
and supply, but also a ‘normative’ market that was dominated by friction 
between public and private interests. This thesis addresses the central 
question of how this friction affected the development of private health 
insurance in the Netherlands, and how the policy of the health insurance 
business changed the relationship between public and private forms of 
insurance within the health-insurance system. 

In order to understand the dynamics of the Dutch health-insurance 
system and the position of private health insurers within it, this study 
employs the conceptual model of insurance logic and welfare logic. These 
forms of logic are both idea constructs (meaningful cohesive clusters of ways 
of thinking and acting) and serve as an heuristic instrument in evaluating 
the influence and consequences of the public-private interaction on changes 
in predominant visions for insuring care. 
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The friction between the two forms of logic is rooted in a fundamental 
difference in def ining the basis for health insurance: is medical care a 
source of f inancial loss, or a fundamental right? Insurance logic is based 
on the loss model and can be understood as an expression of the notion of 
individual responsibility. The main elements are as follows: private-sector 
administration, limited accessibility, limited transfer of risk and limited risk 
solidarity. By contrast, welfare logic encompasses an entirely different way 
of thinking and acting, and can be understood as an expression of the notion 
of collective responsibility and social solidarity. Within this conceptual 
framework, accessible health care is a right. The most important elements 
of welfare logic are, among others: public-sector administration, universal 
accessibility, full transfer of risk, and full risk and income solidarity. On 
the basis of these logics, we can distinguish f ive periods in the history of 
private health insurance in the Netherlands. Each period is characterised 
by a different balance in the relationship between insurance and welfare. 

In the period between 1900 and 1940, the loss concept and the insurance 
logic emerging from this predominated in the thinking on insuring care. In 
this context, the private health insurers occupied the most extreme posi-
tion. They developed a product that was characterised by rigorous attempts 
to achieve risk balance, based on stringent risk selection and premature 
cancellation. However, other parties also based their policy largely on the 
loss concept (and therefore on insurance logic). Hospital-care associations 
and social health-insurance funds also worked with risk selection, age 
thresholds and waiting periods. But these institutions had greater scope 
for leniency because they hardly competed with each other and, moreover, 
were able to limit the insured risk or pass it on to a third party, such as 
the physician. At the same time, a political majority in the Netherlands 
supported the view that insuring health care was not, and should not be, a 
duty of the government. That is why, unlike many other European countries, 
no legislation on social health insurance was introduced in the Netherlands 
at the beginning of the twentieth century. 

This situation changed drastically during the German occupation 
between 1940 and 1945. Although cautious steps had been taken in the 
1930s towards a statutory social health-insurance system, it was the German 
occupier that actually implemented it. The introduction of a fully public in-
surance system, regulated by the state and based on welfare principles such 
as extensive cover, universal accessibility and broad risk solidarity, was a 
failure. However, the Health-Insurance Fund Decree (Ziekenfondsenbesluit) 
of 1941 did provide for statutory insurance for employees, and it fulf illed 
almost all the criteria of welfare logic. In addition to this compulsory 
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health insurance, voluntary health insurance continued to exist for the 
self-employed on a low income and for groups with a specif ic status (e.g. 
civil servants).

Access to social health insurance was limited by an income ceiling. 
All persons with an income above that ceiling had to pay for health care 
from their own resources or through private health insurance. Neverthe-
less, private health insurers initially lost between half and two-thirds of 
their insurees following the promulgation of the Health-Insurance Fund 
Decree. But this did not mean the end of the sector. Due to the fact that the 
population was becoming continually poorer in real terms, which meant 
that health insurance became essential for many people, health-insurance 
companies made a surprisingly rapid recovery. After the war their position 
seemed stronger than ever.

But this was an illusion. In 1946, the report by the Van Rhijn Commit-
tee – strongly influenced by the Beveridge Report in Britain – introduced 
a vision for social health insurance that went well beyond what had been 
realised during the German occupation. The plan drawn up by Aart van 
Rhijn, Secretary-General of the Ministry of Social Affairs, advocated health 
insurance for all Dutch citizens, for all forms of medical care, guaranteed 
by the state from the cradle to the grave. The plan eventually foundered in 
1946 due to lack of political support.

But that did not apply to its underlying philosophy. There was broad 
support for the view that health insurance should cover all forms of medical 
care and be accessible to everyone. But many argued that a system based 
on collective responsibility and social solidarity could also be realised 
without state involvement. Initially, private health insurers completely 
overlooked this U-turn in the thinking on insuring care, but the social 
health-insurance funds – the designated administrators of social health 
insurance – embraced the idea. Private health insurance should not be 
done away with; the existence of a private market meant that the prices 
that health-insurance funds had to pay for care could be kept artif icially 
low. But the private sector could be ‘socialised’. The health-insurance funds 
assigned themselves a major role in this. With the government’s blessing, 
they broke through the salary ceiling for national-insurance contributions 
and began to provide private health insurance themselves. The health-
insurance funds attempted to apply welfare logic in a private setting by 
means of a ‘superstructure’ (bovenbouw, the Dutch term for this, is used to 
describe this type of insurance) of private health insurance managed by 
the health-insurance funds themselves. 
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The commercial health-insurance business consequently became 
trapped between the devil and the deep blue sea. It lost out to the social 
health-insurance funds on two fronts: on the one hand through the gradual 
raising of the salary ceiling for statutory social health insurance, and on 
the other hand through stiff competition from the bovenbouw insurers. 
The bovenbouw insurance system was extremely successful. In less than 
ten years, its insurers had conquered almost 40% of the private health-
insurance market.

This success caused the commercial health insurers to reconsider. They 
gradually began to adopt elements from welfare logic. Guaranteed lifelong 
cover was introduced, along with a guarantee of full risk transfer through 
unlimited reimbursement of costs incurred, and guaranteed universal 
accessibility through market-wide pooling via the Netherlands Mutual 
Medical-Expenses Reinsurance Institute (Nederlands Onderling Herverzek-
eringsinstituut voor Ziektekosten, NOZ). Gradually, private health insurance 
in the Netherlands also became an insurance for everything and everyone, 
from the cradle to the grave.

This U-turn in the private health-insurance business was accompanied 
by the incorporation of the idea of collective responsibility. A welfare ar-
rangement, based on universal accessibility and broad cover, could only be 
achieved in private health insurance through close cooperation. Competi-
tion was excluded as far as possible through cartels, a formal consultative 
structure and informal ‘gentlemen’s agreements’. Eventually, the successful 
incorporation of the most important welfare principles by the commercial 
insurance sector led to its off icial recognition by the government. In 1968, 
insurance companies were designated alongside the social health-insurance 
funds as administrators of the new Exceptional Medical Expenses Act 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ), and were therefore given 
seats on various off icial advisory and administrative bodies.

For a short time it appeared that welfare logic would predominate in 
private health insurance too. But the balance between insurance practice 
and the moral principles of welfare was very fragile in private health insur-
ance. This became painfully clear in the period between 1968 and 1986. 
The carefully built solidarity within private health insurance came under 
pressure. More and more health insurers were confronted with ‘ageing’ 
portfolios, and hence an increasing need to attract young insurees. The 
introduction of high excess levels, followed later by age-related premiums, 
marked the beginning of a period of stiff competition and decreasing risk 
solidarity. Moreover, the sector was suffering from ‘cooperation fatigue’. At 
the beginning of the 1980s, the system of cartels and market agreements – 



405     

 su mm a ry

 

and with it the foundation of universal accessibility and risk solidarity in 
private health insurance – collapsed like a house of cards.

Because public and private health insurance were institutionally and 
f inancially interwoven, this had direct consequences for social health 
insurance. Voluntary health insurance fell victim to a process of ‘cream 
skimming’. Young people were actively persuaded to switch to private health 
insurance. At the beginning of the 1980s, voluntary health insurance was 
on the edge of the abyss. In 1986, the government brought the private insur-
ers back into line with the ‘minor system reform’ (Kleine Stelselwijziging). 
By means of legislation, elementary principles of welfare logic – such as 
universal accessibility and risk solidarity – were f irmly anchored in private 
health insurance. For the f irst time, health insurers in the Netherlands were 
faced with a legal obligation to accept applications for insurance and provide 
prescribed forms of basic insurance: standard insurance (Standaardpolis) 
and the standard insurance package (Standaardpakketpolis). But the minor 
system reform did not resolve the deeper causes of the accessibility problem: 
the growing discrepancy in the cost of providing care to the elderly and the 
young, and the limited resources (and hence the solidarity basis) of many 
private insurers.

Between 1986 and 2006, the thinking on the structure of the health-
insurance system changed radically by Dutch standards. The view that the 
traditional distinction between public and private health insurance should 
be removed was gaining ground. It should be replaced by a form of insurance 
in which elements of insurance logic and welfare logic were combined in a 
single system. In 1986 a committee chaired by former Philips topexecutive 
Wisse Dekker introduced a new approach to insurance, an approach based 
on a new ‘health insurance logic’. The new system comprised compulsory 
basic insurance for the whole population, with legislation to guarantee 
risk solidarity and universal accessibility. The system also incorporated 
elements of insurance logic, such as private-sector administration (by 
health insurers). A regulated market mechanism would drive down costs. 

The system advocated by the Dekker Committee was thus largely based 
on welfare logic. The fact that this review had a suggestion of liberalisation 
about it was mainly due to the market-mechanism rhetoric of the Dekker 
Plan and the fact that the social health-insurance funds were granted 
increasing freedom in preparing for their new task. On the other hand, 
the freedom of the only free market in healthcare – private health insur-
ance – would be radically restricted. During and after the Dekker Plan, 
liberalisation and socialisation went hand in hand.
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For private health insurers, the Dekker Plan heralded the beginning 
of the end. The market it envisaged was not one in which private insurers 
wished to operate, because government influence was too strong. Moreover, 
many health insurers realised that they wanted something that was not 
really possible: fully private insurance that could compete with social insur-
ance in terms of cover, premiums and accessibility - and also enabled them 
to make a profit. Consequently, in the mid-1990s, more and more private 
insurers withdrew from the market. 

Having completed this study, we can conclude that the interaction 
between public-sector and private-sector interests had a far-reaching effect 
on the policy of private insurance companies. Throughout the twentieth 
century, the interaction process was an uncomfortable one for health insur-
ers in the Netherlands. They constantly sought to achieve a balance between 
their own commercial interests and the demands of the welfare-oriented 
environment in which they operated. They were prepared to explore the 
boundaries of their capabilities, as in the 1950s and 1960s. Despite this, the 
gap in interests could not be satisfactorily bridged; that much became clear 
in the 1970s and 1980s. Health insurers were playing a game that they could 
not actually win: the context of private-sector insurance made it impossible 
to fully embrace public-sector welfare logic. 

However, private health insurers in turn influenced the policy of other 
actors such as the social health-insurance funds and the government. In the 
1940s already, health-insurance funds and the government were considering 
the idea that public health insurance could be ‘clothed’ with private-sector 
characteristics, without this having a negative effect on the social nature of 
the insurance. Moreover, private health insurance was essential in order to 
preserve ‘inexpensive’ social health insurance. Compulsory social health 
insurance could not exist without private health insurance. Looking back 
on almost a century of private health insurance in the Netherlands, this is 
probably the main merit of commercial health insurance. 
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Lijst van afkortingen

(K)NMG (Koninklijke) Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
VoMil Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
ABTB Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuinders-Bond
ANOZ Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANPZ Algemene Nederlandse Polis voor Ziektekostenverzekering
AOW Algemene Ouderdoms Wet
ARP Antirevolutionaire Partij
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWZ Algemene Wet Zware medische risico’s
AZR Algemeen Ziekenfonds Rotterdam
BVV Beperkte Verplichte Verzekering
CAZ Centraal Administratiebureau Ziektekostenverzekeraars
CBOZ Centrale Bond van Onderlinge Ziekenfondsen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDA Christen-Democratisch Appèl
CEA Comité Européen des Assurances
CGOZ College Gezamenlijk Overleg Zorgverzekeraars
CHU Christelijk-Historische Unie
CLTO Centrale Land en Tuinbouw Onderlinge
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
COZ Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven
CPN Communistische Partij van Nederland
CSWV Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
CZ Centraal Ziekenfonds Tilburg
D’66 Democraten 1966
DAF Deutsche Arbeitsfront
DEL Vereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’ te Ouderkerk aan de Amstel
DGVP Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
DS’70 Democratisch-Socialisten 1970
DSM De Staats Mijnen
DVZ De Verpleging Ziektekostenverzekeringen
DZVA Dienst Ziektekostenverzekering voor (Rijks)Ambtenaren 
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EEG Europese Economische Gemeenschap
ENMZ N.V. Eerste Nederlandsch Middenstands Ziekenfonds
FBTO Friese Boeren en Tuinders Onderlinge
VMZ Federatie van Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen
FNV Federatie van Nederlandse Vakverenigingen
FOB Federatie van Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappijen in Nederland
FOV Federatie van Onderlinge Verzekeraars
FOZ Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen 
GOZ Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsen
GSV Geschäftsgruppe für Soziale Verwaltung
HER Hoog Eigen Risico
HMO Health Maintenance Organization
ILPZ Interne Lastenverevening Particuliere Ziektekostenverzekering
IMF Internationaal Monetair Fonds
IZA Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren
IZR Interprovinciale Ziektekosten Regeling
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KLOZ Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars
KLOZ Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (na 1980)
KNMP Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Pharmacie
KRO Katholieke Radio Omroep
KVP Katholieke Volkspartij
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LLTB Limburgsche Land- en Tuinbouw Bond
LSV Landelijke Specialisten Vereniging
MDC Medisch-Diagnostisch Centrum
MKB (Raad voor het) Midden- en Kleinbedrijf
MOOZ Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden
MVZ (N.V. Goudsche) Maatschappij van Ziekenhuiskosten- en Ongevallenverzekering
NCB Noodbrabantse Christelijke Boerenbond
NEVA Nederlandsche Vereniging van Varia-Assuradeuren
Nezifo Nederlands Ziekenhuisverzekerings Fonds
NHS National Health Service
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NMT Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NOZ Nationaal Onderling herverzekeringsinstituut voor Ziektekosten
NPZ Vereniging van Non-Profit Ziektekostenverzekeraars
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NVA Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers
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NVOZ Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars
NVV Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen
OHRA Onderling Ziekenhuisverzekeringsfonds van Hoogere Rijksambtenaren
OLM Overijsselse Landbouw Maatschappij
ONVZ Onderlinge Nationale Vereniging voor Ziekenhuisverpleging en Operatie
PCvO Permanente Commissie van Overleg van Instellingen voor Gezondheidszorg
PNO Stichting Personeelfonds voor de Radio Omroep in Nederland
PPR Politieke Partij Radicalen
PTT  Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
PvdA Partij van de Arbeid
PWZ Coöperatieve Vereniging Ziekenfondsen Purmerend, Wormer, Zaanland
RVS Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten
SA Sturmabteilung
SER Sociaal-Economische Raad
SIG Stichting Samenwerkende Instellingen in de Gezondheidszorg
SP Standaardpolis
SPP Standaardpakketpolis
SSGZ Stichting Studenten Gezondheidszorg
STAG Stichting Algemene Gezondheidszorgvoorzieningen
SUZ Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds
VDB Vrijzinnig Democratische Bond
VGCN (coöperatieve) Vereniging voor Gezondheidszorg ‘Centrum van Nederland’
VGNN (coöperatieve) Vereniging voor Gezondheidszorg Noord-Nederland
VGZ Stichting ‘Volksgezondheidszorg’
VNO Vereniging van Nederlandse Ondernemingen
VNZ Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (1977-1989)
VNZ Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (1989-1995)
VRZ Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
VVBR Verzekeringsgroep voor Bijzondere Risico’s
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVZ (Federatie van) Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland
VZA Stichting Verenigde Ziektekosten Assuradeuren
VZS Stichting voor Verzekering van Ziekenhuiskosten en Specialistenhulp
VZVZ N.V. Verzekering voor Ziekte
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZ Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen
WVG Wet Voorzieningen Gezondheidszorg
WZV Wet Ziekenhuisvoorzieningen
ZN Zorgverzekeraars Nederland
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