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Inleiding

Voor de opkomst van de moderne verzorgingsstaten in Europa, met hun verplichte
volks- en werknemersverzekeringen, bestonden er allerlei vormen van zelfredzaam-
heid op het gebied van sociale zekerheid. Anders dan de 'verticale' liefdadigheid
bestonden er ook overal vormen van 'horizontale' bijstand, waarbij mensen elkaar
op een georganiseerde manier hielpen, soms met hulp van 'hoger' geplaatsten.
Zulke vormen van onderlinge zelfhulp heten mutualisme. Het mutualisme kent tal-
loze verschijningsvormen, maar de kern is steeds hetzelfde; een groep mensen
stort regelmatig geld in een gezamenlijk fonds en leden kunnen uit dat fonds een
uitkering krijgen volgens bepaalde, van tevoren vastgestelde, regels.'

De laatste twee decennia is de belangstelling voor het mutualisme sterk ge-
groeid, zowel bij antropologen, economen als onder historici.' Het gaat daarbij om
studies naar bijvoorbeeld arrangementen van roterend krediet, werkloosheidskas-
sen, consumentenco8peraties ofonderlinge verzekeringen. De laatstgenoemde vorm
van mutualisme staat centraal in dit onderzoek.

Sinds de tweede helft van de jaren negentig van de twintigste eeuw verschijnen
er geregeld historische studies over de onderlinge hulpverlening v66r het ontstaan
en de groei van de verzorgingsstaat.' De studies van S. Bos, J. van Genabeek, J. van
Gerwen, M. van Leeuwen, M. van der Linden en A. de Swaan zijn hier voorbeelden
van: Deze onderzoeken besteden echter vrijwel geen aandacht aan een cruciaal
aspect van de sociale zekerheid: de gezondheidszorg. Dit onderzoek doet dit wel en
heeft als onderwerp de Nederlandse onderlinge (mutualistische) ziekenfondsen.
Dit waren ziekenzorgverzekeringen waarvan de leden, de verzekeringnemers, over-
wegend uit arbeiders bestonden en waarvan het fonds door de leden zelf werd
beheerd. Dit sluit niet uit dat dergelijke verenigingen ook leden telden niet afkom-
stig uit de arbeidende stand, evenmin dat anderen (gemeenten of filantropen)  bij-
droegen aan het gemeenschappelijke fonds. Eveneens is het niet noodzakelijk dat
de fondsen zich uitsluitend toelegden op het verstrekken van medische behande-
ling en geneesmiddelenzorg. Zij konden hiernaast ook andere typen verzekeringen
aanbieden tegen bijvoorbeeld inkomstenderving (ziekengeld).

Gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw verschenen er naast de
bestaande monografieen over individuele ziekenfondsen diverse historische stu-
dies over het Nederlandse ziekenfondsbestel waarvan die van K.P. Companje, H.C.
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van der Hoeven, J. Jaspers, L. van der Valk en H. F. van der Velden de belangrijkste
zijn.' Een van de overeenkomsten van deze studies is dat de auteurs doorgaans de
politieke en institutionele kant van de Nederlandse ziekenfondsen benadrukken.
Daarnaast ligt het accent op de positie en het functioneren van de producenten (de
artsen, vroedvrouwen, specialisten en apothekers) en de intermediairs (de zieken-
huizen, oog- en tbcklinieken). Dit leidde ertoe dat deze twee belangengroepen door-
gaans meer centraal stonden dan de consumenten: zij die via het afsluiten van een
verzekering betaalbare en kwalitatief goede en relevante medische zorg wensten te
ontvangen: Dit onderzoek zal in ruime mate speciaal aandacht besteden aan de
positie van de verzekerden.

Hoeveel mensen waren er aangesloten bij een ziekenfonds in Nederland?
Van der Velden schat het aantal ziekenfondsverzekerden aan het begin van de
twintigste eeuw landelijk op ongeveer I7% van de totale bevolking. In een stad als
Amsterdam echter was al voor de Eerste Wereldoorlog de helft van de bevolking bij
een ziekenfonds aangesloten. Vanaf het laatste decennium van de negentiende
eeuw verspreidde het ziekenfondswezen zich ook over de in toenemende mate
industrialiserende oostelijke provincies. Het aantal verzekerden in het noorden en
zuiden van Nederland was vrijwel nihil. Hier begon het aantal ziekenfondsver-
zekerden pas te groeien omstreeks I925:

De bestaande studies en de drie veelvuldig geciteerde, rondom de eeuwwisse-
ling van I900 verschenen rapporten over de (mis)toestanden van de ziekenfondsen
geven inzicht in de hoeveelheid en aard van de bestaande ziekenfondsen in deze
periode: De rapporten verschenen op initiatief van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen en de beroepsvereniging voor de artsen: de Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst (NMG). In het begin van de twintigste eeuw be-
stonden er landelijk rond de 600 ziekenfondsen en zieken- en ondersteunings-
fondsen. De Maatschappij van Geneeskunst spreekt van 6i6 in totaal, waarvan er
48I ziekenfondsen (alleen verstrekking van geneeskundige hulp) en I35 zieken- en

ondersteuningsfondsen (medische hulp en ziekengeld) waren.9
Naast de in dit onderzoek centraal staande onderlinge ziekenfondsen waren er

meer typen ziekenfondsen actief aan het einde van de negentiende eeuw Dit betrof
de ziekenfondsen opgezet en grotendeels bestuurd door de artsen, de fabrieksfond-
sen opgezet en doorgaans bestuurd door ondernemers, en de commerciale fondsen.
De redenen waarom deze studie zich in essentie richt op 66n van de andere t>pen
fondsen, zijn vierledig. Ten eerste omdat de ontstaanswijze, ontwikkeling en het
functioneren van de onderlinge ziekenfondsen weinig aandacht heeft gekregen in
zowel de studies aangaande de onderlinge hulpverlening als de bestaande zieken-
fondsliteratuur. Vooral de periode na I9OO is sterk onderbelicht. Ten tweede ver-
schaft het de mogelijkheid om het functioneren van de onderlinge ziekenfondsen
te beschrijven van onderop (bottom-up), dit in tegenstelling tot de bestaande studies
die bij de bestudering van de ziekenfondsen vaak kozen voor een benadering van
boven af (topdown). Ten derde richt deze studie zich op de onderlinge fondsen om
meer inzicht te krijgen in de oorzaken waarom dit type fonds zich anders ontwik-



INLEIDING          I3

kelde dan in de omringende landen. Waarom sloten zich in Nederland slechts
ongeveer 30% van de verzekerden aan bij een onderling fonds, terwijl dit percen-
tage in de twee buurlanden veel hoger lag? Ten slotte is gekozen voor de bestude-
ring van dit type fonds omdat hierin doorgaans alleen de verzekerden invloed uit-
oefenden op het functioneren en niet derden zoals industrielen of de artsen.  Het
uitblijven van de ziekenfondswet leidde ertoe dat de Nederlandse onderlinge zie-
kenfondsen autonoom als sociale verzekeraars in een vrije markt opereerden tot
I941, zonder of hoogstens met incidentele financiele steun van de (lokale) over-
heid. De kern van de onderlinge ziekenfondsen berustte vanwege deze omstandig-
heden op wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit.

De centrale vraag van dit onderzoek is hoe de onderlinge fondsen uitdrukking
gaven aan het solidariteitsbegrip. Alvorens deze vraag verder uit te werken zal eerst
dieper ingegaan worden op het begrip solidariteit.

I Solidariteit

Er zijn diverse verschijningsvormen van solidariteit die onderling niet samenvallen
of hetzelfde karakter dragen." Het begrip solidariteit wordt vaak in verband ge-
bracht met het bewustzijn van saamhorigheid tussen mensen en de bereidheid om
de consequenties daarvan te dragen. Solidariteit in de betekenis van het voor elkaar
opkomen, de helpende hand toesteken in noodsituaties binnen familieverband of
bepaalde samenlevingsvormen, heeft altijd bestaan. Door het regulerend optreden
van de overheid is in de verzorgingsstaat geleidelijk het solidariteitsbesef vervan-
gen door een houding van recht op solidariteit. De oorspronkelijke opvatting kreeg
geleidelijk een meer zakelijke inhoud." De overheid kreeg vanuit deze solidariteits-
gedachte de opdracht om de zwakke burger te beschermen; deze werd afgedwongen
via een verplichte verzekering."

Voor de invoering van de sociale zekerheidswetten was er sprake van spontane
ofwel informele solidariteit. Solidariteit die via de vrije markt georganiseerd wordt,
steunt op strikte wederkerigheid." Bij informele solidariteit vindt er dan ook een
horizontale herverdeling plaats binnen een groep met gelijksoortige risico's, terwijl
bij opgelegde solidariteit een verticale herverdeling plaatsvindt van rijk naar arm.4

Solidariteit is een belangrijk begrip in verschillende wetenschappelijke discipli-
nes. Historici wenden het begrip solidariteit veelvuldig aan, maar doen dit doorgaans
zonder enige uitleg van de betekenis. De sociologen en antropologen daarentegen
analyseerden het begrip solidariteit uitgebreid. Zowel aan het einde van de negen-
tiende eeuw, als aan het eind van de twintigste eeuw bestond er een groeiende

belangstelling voor kwesties van maatschappelijke solidariteit en cohesie. Deze inte-
resse liep parallel met de ingrijpende sociale, culturele en economische veranderin-
gen in deze periodes."

Volgens de klassiek sociologen Durkheim en Weber kwam solidariteit als maat-
schappelijke binding voort uit de onderlinge lotsverbondenheid tussen individuen
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en groepen.'6 Hierin onderscheiden zij twee soorten: ten eerste de cultureel ge-
baseerde lotsverbondenheid of lotsverbondenheid uit identiteit en ten tweede de
structureel gebaseerde lotsverbondenheid of lotsverbondenheid uit utiliteit.° Bij de
eerste vorm ligt identificatie ten grondslag aan de solidaire relatie terwijl de tweede
vorm voortkomt uit de rationele overweging dat men van elkaar afnankelijk is om
levenskansen te realiseren. Malinowski, Ltvi-Strauss en Mauss gaven onder andere
een antropologische bijdrage aan het begrip solidariteit. Deze auteurs onderstreep-
ten ondanks onderlinge accentverschillen hetzelfde: wederzijdse (geschenken)uit-

wisseling bindt mensen aan elkaar en is daardoor, via gevoelens van verplichting
en dankbaarheid, het morele cement van de samenleving.'8

De recente sociologische theorieen zijn vrijwel alle een verbijzondering van de
door de klassieken geformuleerde gedachten.'9 Kenmerkend voor deze onderzoe-
ken is  dat ze zich voornamelijk richten op het opgelegde of afgedwongen solidari-
teitsbegrip binnen de bestaande verzorgingsstaten." Een andere en opvallende
karakteristiek is dat in tegenstelling tot de klassieke literatuur in de moderne stu-
dies de twee typen opvattingen over solidariteit en cohesie tegenover elkaar ziin
komen te staan." Enerzijds zijn er de theorieen van wetenschappers waarin een
instrumentele en utilistische motivatie ofwel het rationele eigenbelang van indivi-
duen de motor is van solidair gedrag en anderzijds zijn er de theorieen waarin
normen, waarden en emoties als basis van solidariteit worden gezien. Hechter, De
Swaan, Raub en Lindenberg vertegenwoordigen de eerste groep en Mayhew en
Etzioni behoren tot de tweede categorie.» Komter, Burgers en Engbersen beschou-
wen deze wederzijdse uitsluiting in de moderne sociologische theorieen over soli-
dariteit als een theoretische verarming:'

Een van de deelaspecten van het solidariteitsonderzoek betreft het onderzoek dat

is gedaan naar solidariteit op het gebied van de gezondheidszorg en verzekering. In
deze literatuur treft men veelvuldig de mening aan dat binnen het verzekerings-
wezen de utiliteitsgerichte solidariteit een zeer 'koude' vorm van solidariteit heerst
die de 'warme' solidariteit gebaseerd op sociale contacten heeft verdrongen.

Verzekeren tegen medische risico's in ten vr(ie markt

De economische functie van een verzekering komt neer op de 'vervanging van een
onbekend groot verlies door een bekend klein verlies'.4 Bovenberg formuleerde dit
principe op de navolgende wijze: 'Wanneer mensen niets weten over hun lot in de
maatschappij, een ex ante situatie, kiezen ze er dikwijls voor zich tegen de toekom-

stige onzekerheden in menselijk kapitaal, maatschappelijke positie en gezondheid
te verzekeren. .5

Het afsluiten van een verzekering berust op parallel lopende particuliere be-

langen (belangensolidariteit): mensen solidariseren zich met elkaar om ieder voor
zich en dan allen gezamenlijk hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Deze
horizontale solidariteit komt tot uitdrukking in het verzekeringskarakter en de band
tussen premie en uitkering (risico-equivalentie, risicodeling): naarmate iemand
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26een hogere premie betaalt, heeft die recht op een hogere uitkering.   Deze vorm van
solidariteit steunt dus op het welbegrepen eigenbelang van elk van de betrokkenen,
zij strekt tot wederzijds voordeel ofbeperking van schade op basis van wederkerig-
heid. Vandaar dat in dit verband ook van contractuele relaties gesproken kan wor-
den. Gelijkwaardigheid van de contractpartijen en wederkerigheid zijn essentiele
voorwaarden om een dergelijk contract tot stand te laten komen." Daarmee zijn
meteen ook de grenzen van deze variant van het solidariteitsconcept duidelijk:
solidariteit mag slechts verwacht worden zolang de belangen van mensen gelijk
opgaan en zolang er een redelijke mate van wederkerigheid bestaat. Het bijvoor-
beeld tot geheel verschillende categorieen gaan behoren van de verzekerden betref-

28fende de gezondheidsrisico's kan een bedreiging vormen.   Bij deze vorm van ver-
zekeren speelt ook de groeiende kennis op medisch gebied een grote rol, want
hierdoor wordt de verzekering steeds gedifferentieerder.' 

De besproken vorm van solidariteit wordt doorgaans aangeduid als een zwakke
vorm van solidariteit. Het is immers in ieders eigen belang om zich te verzekeren.
Is dit wel echte solidariteit? Een sterke vorm van solidariteit zou inhouden dat er
ook een herverdeling plaatsvindt van de goede naar de slechte risico's, dat er met
andere woorden een verticale herverdeling plaats vindt tussen verschillende risico-
klassen.30 Verticale solidariteit komt tot uitdrukking in een premie die onafhanke-
lijk is van de kans dat iemand arbeidsongeschikt wordt. Goede en slechte risico's
betalen dezelfde premie oftewel er is sprake van premiesolidariteit, de ene groep

31draagt meer bij aan de eigenlijke kosten ten gunste van de andere groep.
De vermenging van horizontale solidariteit en verticale solidariteit heeft volgens

De Beer twee nadelige consequenties voor de 'goede risico's'. Ten eerste betalen zij
een hogere premie dan wanneer uitsluitend in de regeling aan de horizontale soli-
dariteit uitdrukking zou worden gegeven. Ten tweede gaat de keuzevrijheid met
betrekking tot de horizontale solidariteit haast onvermijdelijk ten koste van de verti-
cale solidariteit wanneer beide met elkaar worden vermengd. Immers, keuzevrij-
heid betekent dat de verzekerden ervoor kunnen kiezen om bepaalde risico's niet te
verzekeren of een zeer hoog eigen risico te accepteren, vanzelfsprekend met een
lagere premie tot gevolg. Deze groep verzekerden draagt door deze keuzes niet of
nauwelijks bij aan de verticale solidariteit. Juist omdat er sprake is van premiesoli-
dariteit zal de premie voor de goede risico's relatief hoog zijn met als gevolg dat ze
voor de beperkte dekking kiezen. Gevolg: de afgedwongen premiesolidariteit levert
de slechte risico's nauwelijks voordeel op.

32

Het bovenstaande betekent echter niet dat er binnen de ziekteverzekering geen
bereidheid zou kunnen bestaan andermans lasten ook op niet-wederkerige wijze te
delen. Te denken valt aan een andere normatieve vorm van solidariteit, namelijk de
groepssolidariteit, gebaseerd op bijvoorbeeld een gevoel van gemeenschap, traditie,
levensstijl, afkomst, politieke of religieuze beweging. Mensen worden geacht zich
in deze gevallen met elkaar te solidariseren, niet vanwege de voordelen die elk voor
zich daarvan kan verwachten, maar vanwege een hen verbindende leef- en denk-
wijze. 33
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Door het ontbreken van een goed ontwikkeld sociaal zekerheidsstelsel in de negen-
tiende eeuw zocht de Nederlandse bevolking naar andere middelen om zich te ver-
zekeren tegen de risico's van het leven betrekking hebbend op ziekte, werkloosheid
en ouderdom.'4 De verzekerden gingen over tot het afsluiten van verzekeringen
wanneer zij wel in staat waren om in hun eerste levensbehoefte te voorzien maar
individueel niet over voldoende middelen beschikten om zich tegen de financiele
gevolgen van deze risico's in te dekken.

Op dit punt kan de eerder gestelde onderzoeksvraag opnieuw en grondiger wor-
den geformuleerd. Om een beter inzicht te krijgen in de vraag hoe de fondsen uit-
drukking gaven aan het solidariteitsbegrip en hoe ze daarmee omgingen, analyseert
dit onderzoek de organisatie en het functioneren van de Nederlandse onderlinge zie-
kenfondsen op microniveau in het tijdvak I890-I94I. Om deze onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden zijn de navolgende deelvragen geformuleerd:
1    Op welke wijze werd vorm gegeven aan solidariteit in de ziekenfondsen en welke

externe (omgevings) factoren en interne (organisatorische) factoren waren hierbij
van doorslaggevend belang?

2 In hoeverre stond het ideaal van solidariteit onder druk door interne bedrei-

gingen?
3 In hoeverre stond het ideaal van solidariteit onder druk door externe bedrei-

gingen?

Hierbij is het nog van belang om een goed werkbare definitie van solidariteit te for-
muleren. In de literatuur worden verschillende omschrijvingen van het begrip soli-
dariteit gegeven. K. Schuyt doet dit op de navolgende wijze: 'Solidarity as a social

phenomenon means sharing of feelings, interest, risks and responsibilities.'" W. van
Oorschot definieert solidariteit als: 'Een feitelijke toestand van positieve onderlinge
lotsverbondenheid tussen individuen en groepen van een gemeenschap, die het

mogelijk maakt dat collectieve belangen behartigd worden. '36

Voor de definiering van het begrip solidariteit sluit dit onderzoek aan bij de
beter te operationaliseren werkdefinitie van Komter, Burgers en Engbersen:

'De waarden en opvattingen die ten grondslag liggen aan de bijdragen van mensen
aan het welzijn van een individuele ander ofaan dat van een groep, de feitelijke
gedragingen die voortvloeien uit die waarden en opvattingen, en de (in)formele
regelingen waartoe die gedragingen kunnen leiden. 737

2 Tijdsafbakening

Voor de keuze van het jaar I890 als beginpunt van deze studie zijn verschillende
argumenten aan te voeren. Ten eerste brak in de jaren I890 bij de meeste politieke
krachten het besef door dat het Particulier Initiatief niet toereikend was om de
bestaanszekerheid van de werknemers te regelen. Dit leidde tot een gehele reeks van
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sociale verzekeringswetten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ten tweede
begon vanaf I890, na een periode van stagnatie, het aantal ziekenfondsverzekerden
te groeien. Dit was het gevolg van de economische opleving in combinatie met de
blijvende beperkende maatregelen die in de medische armenzorg waren genomen. 38

Een derde reden is dat de stijgende welvaart en verbeterde voeding- en leefgewoon-
ten de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking verbeterde, met als ge-
volg dalende sterftecijfers en een stijgende gemiddelde levensduur. Infectieziekten
maakten plaats voor chronische degeneratieve ziekten zoals kanker, hart- en vaat-
ziekten en ongevallen. Ten slotte kwam vanaf deze periode de oprichting op gang
van de onderlinge,  door de arbeiders zelf beheerde en aan de moderne aan arbei-
dersbeweging gelieerde ziekenfondsen, dikwijls op initiatief van werkliedenvereni-
gingen. Het jaar I94I is als eindpunt van het onderzoek gekozen omdat in dat jaar
de door de Duitse bezetter afgedwongen ziekenfondswet werd aangenomen. Vanaf
dat moment werden de ziekenfondsen uitvoeringsorganen van de overheid.

3     De bronnen

Hoe kunnen de onderzoeksvraag en de deelvragen het best worden beantwoord?
Bestudering van de archieven van de onderlinge ziekenfondsen is essentieel om de
organisatie en het functioneren van deze fondsen op microniveau te kunnen analy-
seren. Gezien de overweldigende hoeveelheid moest een keuze worden gemaakt.
Bij deze keuze speelden vier inhoudelijke criteria een rol: (i) type regio (randstede-
lijk, provinciaal), (ii) soort agglomeratie: dat wil zeggen steden (groot, middelgroot,
klein) en dorpen, (iii) omvang en (iv) religieuze of ideologische achtergrond. Ten
slotte is, naast genoemde criteria, de keuze van de vijf te onderzoeken fondsen
mede gebaseerd op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het beschikbare mate-
riaal. Een minimale vereiste om voor selectie in aanmerking te komen vormde de
aanwezigheid van de jaarverslagen, de financiele gegevens (tabellarische kasboe-
ken) van de fondsen en de verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Een ruime hoeveelheid archiefmateriaal van de onderlinge ziekenfondsen is
behouden gebleven in zowel de gemeente-, stads- en rijksarchieven als in de kelders
van de hedendaagse zorgverzekeraars. Een deel van deze archieven is gebundeld in
de Inventarisatie van Historische Ziekenjbndsarchieven bq Zorgperzekeraars in Neder-

land, uitgevoerd door prof. dr. P. Kooij en drs. W. van der Schuit in opdracht van
Stichting Historie Ziekenfondswezen in I994· Hoewel er veel, voornamelijk hand-
geschreven materiaal bewaard is gebleven, is het doorgaans onvolledig, ongeordend
en ongeinventariseerd en bovendien leert de praktijk dat niet alle zorgverzekeraars
bereid zijn om hun materiaal beschikbaar te stellen. In een enkel geval is het archief-
materiaal niet meer te vinden, te bereiken ofblijkt het zelfs vernietigd.

Vooral de laatste eis, betreffende de beschikbaarheid en volledigheid van het
archiefmateriaal, leidde ertoe dat veel fondsen, waaronder het bekende Haagse
ziekenfonds 'De Volharding', niet voor selectie in aanmerking kwamen.
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De navolgende vijf onderlinge fondsen zijn voor dit onderzoek geselecteerd:
Ziekenfonds voor de Arbeidende Stand Deventer (I860), Ziekenfonds Helpt Elkaar
Ede (I890), Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam (I895), Ziekenfonds Ziekenzorg

Delft (I OI) en ten slotte het Centraal Ziekenfonds van het bisdom Roermond

(I926).  Deze vijf geselecteerde ziekenfondsen zijn niet representatief voor alle in
Nederland in dit tijdvak voorkomende onderlinge fondsen. Ze zijn immers niet
aselect en de steekproef is te klein (5 uit ruim 200) om generalisatie toe te laten. Ze

zijn wel zodanig geselecteerd dat ze tezamen een goede ruimtelijk en 'soortgelijke'
spreiding geven van de in Nederland in die tijd fungerende onderlinge fondsen.

4     De opzet van het boek

Het boek omvat naast de inleiding en conclusie acht hoofdstukken. Deze zijn inge-
deeld in drie delen. In deel I, bestaande uit de hoofdstukken 2,3 en 4, zal ingegaan

worden op de omgeving van de fondsen op zowel internationaal, nationaal als
lokaal niveau. In deel II zal in de hoofdstukken 5 en 6 de organisatie van de onder-

linge fondsen beschreven worden. De beschrijving en analyse van het functioneren
van de fondsen zal plaatsvinden in deel III en omvat de hoofdstukken 7,8 en 9.

In de hoofdstukken 2 en 3 van het eerste deel staan de ontwikkelingen op
medisch gebied en het ziekenfondslandschap op nationaal en internationaal niveau
centraal. In het vierde hoofdstuk zal ingegaan worden op de economische, demo-
grafische en religieuze omgeving van de vijf geselecteerde onderlinge ziekenfondsen.
In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk staan de oorsprong, concurrentie-

positie en omvang van deze fondsen centraal.
In deel II zal, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de organisatie

van de geselecteerde fondsen, in hoofdstuk 5, het aanbod en in hoofdstuk 6 achter-

eenvolgens het bestuur, de organisatiestructuur en de financien van de fondsen
beschreven worden. In dit hoofdstuk zullen eveneens de overeenkomsten en de
verschillen tussen de vijf bestudeerde fondsen benadrukt worden.

Het functioneren van de fondsen in het derde en laatste deel wordt beschreven

en geanalyseerd via het bestuderen van de patronen van in- en uitsluiting, de
patronen van toe- en uittreding en ten slotte de gevolgen van de in- en externe

bedreigingen. Zoals eerder gesteld, functioneerden de onderlinge ziekenfondsen
voor de instelling van de ziekenfondswet in een vrije markteconomie en waren zij
aangewezen op de wederkerigheid en gelijkheid van de verzekerden. De door de
verzekerden bet:aalde premies vormden, enkele uitzonderingen daargelaten, de enige
bron van inkomsten. Het was aldus een vereiste dat de herverdeling van de pre-
mies plaatsvond binnen een homogene groep verzekerden met vergelijkbare risi-
co's.'9 Zodoende was de selectie van de leden, door onder andere het instellen van
toetredingsbeperkingen. erg belangrilk. De bestudering van de patronen van
in- en uitsluiting biedt inzicht in wie er tot een onderling ziekenfonds kon toetreden
en wat voor een type leden de fondsen wensten. Het onderzoeken van de patronen
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van toe- en uittreding biedt de mogelijkheid om antwoord te geven op de vragen
waarom de verzekerden toetraden tot een fonds en waarom zij het fonds verlieten.

In de hoofdstukken 8 en g zal de fundamentele vraag beantwoord worden wat
er met de verzekerden gebeurde wanneer de wederkerigheid binnen de verzeke-
ring werd bedreigd. Bij het analyseren en beschrijven zal onderscheid gemaakt
worden tussen de interne (misbruik en dergelijke) en de externe bedreigingen (ont-
wikkelingen in de samenleving).

Schematisch ziet de opzet van deze studie er als volgt uit:

SCH EMA 1.1: Schematische weergave van de onderzoeksopzet

UITGANGSSITUATIE DYNAMIEK

De omgeving Externe bedreigingen
Hoofdstukken: 11,111, IV Hoofdstuk: IX

V V

SOLIDARITEIT I         SOLIDARITEIT
(Ideaal) (Praktijk)

Hoofdstuk: 1 Hoofdstuk: X
A A

De organisatie Interne bedreigingen
Hoofdstukken: V, VI Hoofdstukken: VII, VIll



DEEL I



HOOFDSTUK 2

Veranderingen in de samenleving:
gezondheid en de gezondheidszorg,
I850-I940

I Inleiding

Vanaf het einde van de negentiende eeuw verbeterde de gezondheidstoestand van
de Nederlandse bevolking. Op demografisch gebied uitte deze verbetering zich
voor het eerst in een daling van het sterftecijfer en nam dientengevolge de gemid-
delde levensduur toe.' De daling van het sterftecijfer zette in vanaf I875 en duurde
tot ongeveer I94O: In de periode I889-I9I3 daalde het sterftecijfer per I.000
inwoners van I4,6 naar Io,4: Deze daling kwam deels voort uit de vermindering
van de schommeling in sterfte voortkomend uit de geleidelijke afname van de epi-
demieen: Toch was de daling van de mortaliteit groter dan alleen door het verdwij-
nen van grote epidemieen verklaard kan worden. Ook het teruglopen van de sterfte
aan verschillende endemische infectieziekten zoals tyfus, roodvonk, tuberculose,
difterie en malaria droeg bij aan de daling van het sterftecijfer.' Vervolgens was ook
de afname van de zuigelingensterfte, de ziekten van de ademhalingsorganen en
aangeboren afwijkingen verantwoordelijk voor de daling van de sterfte. De verbete-
ring van de gezondheidstoestand die in het dalende sterftecijfer tot uitdrukking
kwam, kan niet aan een enkele oorzaak worden toegeschreven. Een groot aantal
factoren speelde op de achtergrond een rol, onder meer de verbetering in voeding
en sanitaire voorzieningen, kennis over hygiene, uitbreiding van de medische zorg
en veranderingen in de mentaliteit van de mensen. 6

Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw vond een aanhoudende
industrialisatie, urbanisatie en groei van de economie en bevolking plaats.' Het
aantal middelgrote en grote steden steeg snel en het hier gehuisveste deel van de
bevolking liep in de eerste decennia van de twintigste eeuw op tot meer dan de
helft. Rondom en nabij deze steden vestigden zich bovendien veel nieuwe indus-
trieen: De toegenomen werkgelegenheid in de nijverheid en de migratie van grote
groepen arme plattelanders naar de stad brachten een verschuiving teweeg in de
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samenstelling van de beroepsbevolking: Tussen I849 en I890 groeide het aantal
industriewerknemers met I40% per jaar."

De opbrengsten van het nationaal product, die de snelle bevolkingstoename
ruimschoots overtrof en leidde tot een inkomensvermeerdering  met  30% tot  35%,
waren echter ongelijkmatig verdeeld." Rond de fabrieken en in de snelgroeiende
steden concentreerde zich een industriele bevolkingsgroep die nauwelijks meepro-
fiteerde van de toenemende nationale welvaart. De nieuwe woon- en leefomstan-

digheden vormden een gevaar voor de gezondheid van de arbeiders: herhaaldelijk
ontbraken waterleiding, riolering en vuilnisophaaldienst. Niet alleen de woon- en

leefomstandigheden van de arbeiders waren vaak ondermaats, ook de werkomstan-

digheden beinvloedden hun gezondheid negatief. Op enkele uitzonderingen na
ontbraken veiligheidsvoorschriften en sociale voorzieningen."

De te hoge kosten verbonden aan de medische zorg voor de meeste mensen
leidde ertoe dat de medische markt tot het einde van de negentiende eeuw beperkt
bleef" De toegenomen welvaart en de verlengde levensverwachting brachten hier
verandering in waardoor meer mensen de hulp van een arts inriepen en deze ook
konden bekostigen. Een andere verklaring voor de toenemende vraag naar gezond-
heidzorg kwam voort uit het gegeven dat in de industriele maatschappij het traditio-
nele beeld van het gesloten samenlevingsverband niet meer paste. Het gezins- en
werkmilieu vielen niet meer samen en voor sociale zekerheid kon de 'moderne
arbeider' doorgaans niet meer terugvallen op de familiegemeenschap.'4

In dit hoofdstuk zal in eerste instantie de toenemende overheidsinteresse op het

gebied van de gezondheidszorg beschreven worden. Vervolgens staan de vraag en
aanbodzijde op de medische markt centraal. Welke initiatieven werden er genomen
om de medische zorg toegankelijk te maken? Ten slotte zal in de derde en laatste

paragraaf uitgebreid worden ingegaan op de veranderingen binnen de medische
wetenschap: welke medische beroepsgroepen bestonden er of kwamen tot stand,
welke zorg boden zij aan en in hoeverre was die zorg toegankelijk?

2 Toenemende overheidsinteresse

De gemeenten en de centrale overheid hadden zich aan het begin van de twintigste
eeuw, met uitzondering van enkele grote steden, niet onderscheiden door inspan-
ningen op het gebied van de volksgezondheid. Onder andere de gezondheidswet
Van I90I trachtte hier verandering in te brengen. I5

Sinds I848 stond de politiek in het teken van de burgerlijke vrijheid: de liberale
grondwet van I848 bracht onder andere de vrijheid van vereniging en vergadering,
verder uitgewerkt in de Wet op het Verenigingsleven van I855· Het door de Fransen
in I795 ingevoerd coalitieverbod, dat geleidelijk aan was uitgehold, werd uiteinde-

I6lijk in I872 afgeschaft. De economische vrijheid en de liberale ideeen van non-
interventie en zelfhulp domineerden zodat de overheid nauwelijks initiatieven nam
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om de armoede en de bestaansonzekerheid te bestrijden. Illustratiefvoor deze pas-
siviteit was de quasi-totale afwezigheid van voorschriften op het terrein van de
gezondheidszorg en de ziekteverzekering van niet alleen de nationale maar ook de
lokale overheid. De Gemeentewet van I85I bracht hier officieel verandering in.
Deze wet wees aan de gemeentelijke overheden de taak toe om controle te houden
op de openbare gezondheidszorg:' In de praktijk besteedden vele gemeenten hier
echter nauwelijks aandacht aan. Integendeel, door de invoering van de Armenwet
van I854 stopten de lokale besturen met het aanzuiveren van de tekorten van de zie-
kenfondsen. In I872 schreven de geneeskundige inspecteurs een circulaire waarin
zij bij de gemeentebesturen aandrongen om de oprichting van ziekenfondsen voor
minvermogenden te stimuleren. Vele lokale besturen bleven echter zoals voorheen
een onverschillige houding aannemen en hadden nauwelijks aandacht voor een
behoorlijke geneeskundige verzorging van de armen en minvermogenden.'8 De
stedelijke burgerij en de armen raakten echter meer op elkaar aangewezen. Aan de
zijde van de burgerij stimuleerde deze grote wederzijdse afhankelijkheid de belang-
stelling voor het welzijn van de lagere klassen. De 'sociale quaestie', de noemer
waarop de mensonterende arbeids- en levensomstandigheden van de stedelijke
arbeidersklasse werden samengebracht, ontwikkelde zich tot het maatschappelijke
probleem van de late negentiende eeuw. Allerhande particuliere initiatieven ter ver-
heffing van het volk en ter bestrijding van pauperisme, ziekte en onwetendheid
probeerden hierop een antwoord te formuleren.'9

Vanaf het einde van de negentiende eeuw realiseerden politici zich toenemend
dat het Particulier Initiatiefniet meer toereikend was om de bestaanszekerheid van
de werknemers te regelen. Nieuwe politieke partijen van confessionele en socialis-
tische snit begonnen het oude liberale machtsblok te overstijgen en in de liberale
omgeving ontwikkelden zich sociale en radicale stromingen die niet langer afkerig
stonden tegenover overheidsingrijpen. In de gemeentepolitiek tekende deze veran-
derende houding zich het eerste af. Gemeenten realiseerden zich toenemend dat
hun bemoeienissen niet beperkt konden blijven tot het controleren en stimuleren
van het Particulier Initiatief. Een enkel cijfer vormt een duidelijke indicatie voor
deze kentering: tussen I890 en I920 steeg de gemiddelde gemeentelijke jaarlijkse
uitgave per inwoner van I6 naar I30 gulden.

Ook de landelijke politiek begon het belang van overheidsbemoeienis in te
zien. Op medisch gebied maakte in I8661867 de cholera-epidemie duidelijk dat
de gemeentebesturen tekortschoten en dat een ingrijpen van de landelijke overheid
noodzakelijk werd. Dit ingrijpen kreeg onder meer vorm in I872 in de wet tot voor-
ziening tegen besmettelijke ziekten die gemeentebesturen verplichtte tot de inrich-
ting van voorzieningen voor lijders aan besmettelijke ziekten en hun voorschreef
hoe zij in geval van dreigende epidemieen dienden op te treden.*' Daarnaast wer-
den na I880 ingrijpende sanitaire hervormingen doorgevoerd. De belangstelling
voor de openbare gezondheidszorg, die de hygienisten al enkele decennia tever-

22geefs hadden geprobeerd te wekken, was eindelijk tot leven gekomen.
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De eerste sociale voorzieningen voor de arbeiders werden vastgelegd door de
invoering van een reeks nieuwe wetten, zoals de ongevallenwet en de invaliditeits-
wet, in de eerste helft van de twintigste eeuw." Ook de ziekenfondsverzekering werd
onderdeel van de pogingen om een stelsel van sociale verzekeringen tot stand te
brengen: Zoals Van der Velden beschrijft in zijn proefschrift over Dejinancidetoe-
gankelijkheid van de gezondheidszorg lag het in de lijn der verwachtingen dat zich
rond de eeuwwisseling de overgang van de vrijwillige naar de verplichte zieken-

fondsverzekering voor loontrekkenden zou voltrekken en dat zowel het ziekenfonds-
wezen als de medische armenzorg aan stringentere wettelijke regels zou worden

onderworpen." Dat gebeurde echter niet. De achtergronden voor het uitblijven van
een verplichte ziekenfondsverzekering komen in het navolgende hoofdstuk aan de
orde.

3      Vraag- en aanbodzijde op de medische markt

De veranderende samenstelling van de bevolking, de grotere afhankelijkheid en de
hieruit voortkomende vraag naar allerlei niet altijd voorhanden zijnde vormen van
medische zorg leidden tot diverse initiatieven om hierin te voorzien. Bovendien
vond er een verschuiving plaats in de vraag- en aanbodzijde van de medische markt.
Aan de vraagzijde waren drie klassen patifnten te onderscheiden: de armen, de
minvermogenden en de vermogenden ofde gegoeden. Deze sociale categorisering
was afkomstig van de medici, gebaseerd op het vermogen van de patient om de
dokterskosten te financieren. De eerste categorie behelsde de onvermogenden: zij
konden zelf niets betalen en waren voor hun dokterskosten geheel of gedeeltelilk
afhankelijk van de armenzorg of diaconie.'6 De tweede categorie kon zich verzeke-
ren of zelf iets betalen.  A. Juch beschri jft in haar studie naar  De medisch specialisten

in degezondheidszorg de minvermogende klasse als volgt:

'Bij de minvermogenden maakten geneesheren een onderscheid in minvermo-

genden (arbeiders met vast werk) en 'beschaafde' minvermogenden, ook wel
mingegoeden of middenstand genoemd (zoals kleine neringdoenden en lagere
ambtenaren). De minvermogenden konden zich bij een plaatselijk ziekenfonds
aansluiten ofwerden verondersteld iets te kunnen bijdragen aan de doktershulp.
De mingegoeden behoorden tot de groep van particuliere patienten. Niet omdat

zi j altijd zo'n goed inkomen hadden, maar omdat zij geen werklieden waren.47

Bij de vermogende of gegoede patientencategorie ten slotte waren de artsentarie-

ven afhankelijk van de inkomensklasse.
In de praktijk bestonden en ontwikkelden zich voor de eerste twee categorieen

patienten voor het veilig stellen van medische zorg verscheidene organisatievor-
men, waarvan de medische armenzorg, het ziekenfondswezen en de verenigingen

28

voor ziekenhuisverpleging de belangrijkste waren.
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De medische armenzorg. de ziekenfondsen en de ziekenhuisverpleging fondsen

In Nederland kwam tegen het einde van de negentiende eeuw het veranderingspro-
ces van de medische armenzorg op gang. De bevolkingsgroei en toestroom van veel
mensen naar de steden stelden de burgerlijke armbesturen voor capaciteitsproble-
men. Daar kwam nog bij dat de tot dan toe functionerende kerkelijke armenzorg de
kosten van de medische verzorging van on- en minvermogenden in een groeiend
aantal gemeenten niet langer meer volledig kon dragen. Rond I880 stootten de her-
vormde diaconieen uit enkele grote steden de medische armenzorg geheel af. Hun
voorbeeld werd snel gevolgd door kerkelijke armbesturen van andere signatuur en
door kerkelijke armbesturen uit kleinere gemeenten. In de negentiende eeuw ont-
stond een taakverdeling tussen particuliere, kerkelijke en burgerlijke instellingen.
Vastbedeelden die lid waren van een kerkgenootschap en zich bovendien waardig
gedroegen, werden door het betreffende kerkelijk armbestuur bedeeld.* De veel
grotere groep van losse arbeiders en paupers was op de burgerlijke armenzorg aan-
gewezen. De medische armenzorg werd veel sneller naar de gemeentelijke over-
heden overgeheveld dan de andere vormen van armenzorg. De groep geneeskundig
bedeelden was veel groter dan de groep gewoon bedeelden en bestond grotendeels
uit mensen die onder de verantwoordelijkheid van de burgerlijke armenzorg viel.'«

Voorgaande ontwikkelingen leidden ertoe dat de relatief kostbare medische
armenzorg in veel gemeenten het eerste doelwit van de modernisering van de
armenzorg werd. Dit resulteerde uiteindelijk in de overheveling van de geneeskun-

dige zorg van de burgerlijke armbesturen naar de nieuwe Gemeentelijke Genees-
kundige Diensten (GGD)." Deze diensten die vanafhet begin van de twintigste eeuw
in de grote steden ontstonden, hadden dezelfde positie als andere gemeentelijke
bedrijven." In de GGD werden alle geneeskundige taken gebundeld die de gemeente
op zich had genomen. Op het platteland bleef de medische armenzorg doorgaans
onder de directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen. 33

Het slechts beperkt afleveren van tijdelijke bewijzen op gratis geneeskundige
hulp en de strikte controle van de inkomens van de aanvragers leidden ertoe dat uit-
sluitend de onvermogenden toegang kregen tot de armenzorg, de minvermogen-
den werden voortaan uitgesloten. Deze zogenoemde beperkende maatregelen van
de armenzorg of de uitstoting van niet-armlastigen en de industriele ontwikkeling
en de hieruit voortvloeiende toename van het aantal arbeiders bracht een stijging
van de potentiele ziekenfondsleden teweeg. Dit leidde tot de uitbreiding van de
bestaande en oprichting van nieuwe ziekenfondsen. Tijdens de eerste helft van de
twintigste eeuw functioneerden de onderlinge, nuts-, dokters-, maatschappij-, com-
merciele- en fabrieksfondsen naast elkaar. In hoofdstuk drie zal dieper worden
ingegaan op de ontwikkeling en de diverse structuur van het Nederlandse zieken-
fondslandschap.

Een tweede organisatievorm die vanaf het begin van de twintigste eeuw tot
ontwikkeling kwam voor het veilig stellen van medische zorg, betrof de ziekenhuis-
verplegingsfondsen. Binnen deze fondsen zijn grofweg twee typen te onderschei-
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den.34 Ten eerste de zonder winstoogmerk opgerichte, voor iedereen toegankelijke
en zowel plaatselijk als regionaal of landelijk werkende verenigingen. De initiators
tot oprichting van een landelijk netwerk vormden de kruisverenigingen van ver-
schillende gezindten. Bovendien ondernamen ook commerciele verzekeringsmaat-
schappijen en sporadisch ziekenhuizen oprichtingsinitiatieven. Enkele uitzonde-

ringen daargelaten werkten de meeste verenigingen met een nominale premie en
verschillende tariefgroepen. Tot het 'pakket van vergoedingen' behoorde een maxi-
mum aan verpleegdagen, de rekeningen van de specialist en in een latere fase het
ziekenvervoer. Het tweede type ontwikkelde zich als separate verzekering binnen
de plaatselilk functionerende ziekenfondsen. Deze verzekering was doorgaans alleen

toegankelijk voor de leden van het desbetreffende fonds en hanteerde in tegenstel-
ling tot het eerste type wel een welstandgrens en strenge toelatingseisen. Het eerste

type was aanvankelijk populair op het platteland, waar weinig ziekenfondsen geves-
tigd waren, maar de verplegingsfondsen verspreidden zich vanuit het Noorden over
de rest van het land. Vanaf I925 organiseerden deze verenigingen zich in koepels
en federaties zoals de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging.

Omstreeks I940 was 40% van de bevolking aangesloten bij een van de 675
bestaande verenigingen voor ziekenhuisverpleging. Ondanks deze indrukwekkende
ledenaantallen was de rol van deze verenigingen niet erg groot. Ze namen maar 5%
van de totale kosten van de Nederlandse ziekenhuisverpleging voor hun rekening.
Dit lage percentage was te wijten aan een begrensde dekking van de verzekering en
de diverse varianten van gemeentelijke bijdragen.

35

4     De medische beroepen en instellingen

Rond het midden van de negentiende eeuw voltrokken zich in de medische weten-

schap en de medische beroepen een aantal verstrekkende veranderingen. Deze
zorgden er voor dat deze sector steeds meer kon bijdragen aan de gezondheid van
mensen, zij het tegen steeds hogere kosten.'6 In de navolgende subparagrafen zal
een overzicht gegeven worden van de bestaande en nieuwe medische beroepsgroe-
pen waarmee de bevolking in aanraking kwam.  In de laatste paragraaf staat echter

geen beroepsgroep maar een instelling centraal: de ziekenhuizen. Zij werden
tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw het werkterrein van de specialisten,
de belangrijkste nieuwkomers in het medische veld.

De huisarts

Aan de basis van de medische zorg stond de huisarts. Het uit de kring der vrije
beroepen voortkomende doktersberoep kreeg vorm door de vier geneeskundige
wetten uit I865, ingesteld door de liberale minister J.R Thorbecke." Deze wetten
hadden als doel de uitvoering te centraliseren en de gezondheidszorg in handen te
leggen van de landelijke bestuursorganen zoals de in I849 Opgerichte Nederlandse
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Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG).38 De wetten uit I865 intro-
duceerden het beroep van arts en maakten een einde aan het, door de staatsrege-
ling van I8IB ingevoerde, onderscheid tussen de geneeskundigen (diagnose stellen
en voorschrijven van een bepaalde leefwijzen en geneeskrachtige kruiden) en heel-
meesters of chirurgijns (geen academische opleiding maar praktische scholing,
verrichten van operatieve ingrepen). De inwerkingtreding van de wet had aanvan-
kelijk een daling van het aantal artsen tot gevolg. Vanaf I890 nam het aantal artsen
toe, zoals blijkt uit tabel 2.I.

TABEL 2.1: Overzicht van het aantal artsen en inwoners per huisarts in Nederland, 1890-1940

Jaar Aantal artsen (absoluut) Inwoners per huisarts

1890 1.787 2.520

1900 2.151 2.370

1910 2.208 2.670

1920 2.450 2.780

1930 2.628 3.020

1940 3.164 2.820

Bron: J.B. laspers, Het medisch circuit. Een sociologische studie van de ontwikkcling van het netwerk van
°pankelijkheid tussen cliEnten, ansen, centrale overheid, ziekenfondsen en ziekenhuizen in Nederland 1865-1980
(Utrecht/Antwerpen 1985), 102.

De grotere artsendichtheid was mede een gevolg van de verbetering en uitbreiding
van de medische verzorging van de Nederlandse bevolking. De toegenomen wel-
stand, de ontwikkeling van het ziekenfondswezen en de daarmee hogere waarde-
ring van de gezondheid stimuleerden de vraag naar de medische diensten. 39

De apotheker

Het uit de nering en ambacht voortkomende beroep van apotheker beperkte zich
voornamelijk tot het bereiden van de door de arts voorgeschreven medicijnen.4' De
apotheker nam in de medische hierarchie een andere plaats in dan de arts en werd
vooral beschouwd als dienaar van de dokter. Als reactie op deze lage maatschappe-
lijke waardering gingen de apothekers in I842 over tot de oprichting van een eigen
beroepsorganisatie; de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(NMP).4' De apothekers vormden tot ver in de twintigste eeuw met de NMP ongetwij-
feld de best georganiseerde medische beroepsgroep. Thorbecke wilde met de wetten
van I865 een scheiding aanbrengen tussen de genees- en de artsenijbereidkunst en
de apothekersstand verheffen door de daartoe gekwalificeerden toe te laten tot
de academische studie farmacie. Eveneens wilde hij het bedrij f van de drogisten
beperken tot de groothandel in geneesmiddelen.« In I876 werd de apothekers-
opleiding ondergebracht bij de faculteit der wis- en natuurkunde, een volwaardige
academische studie.43 De introductie van deze opleiding had een sterke daling van
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het aantal apothekers in Nederland tot gevolg. In I865 bijvoorbeeld telde de stad
Delft zeventien apothekers op 20.000 inwoners. In I92I, met tweemaal zoveel

inwoners, waren er nog maar zeven apothekers gevestigd." In Amsterdam daalde
het aantal apothekers in de periode I854-I900 van I63 tot II9. Het apothekerschap
ontwikkelde zich tot een exclusief stedelijk beroep. Op het platteland moesten de
artsen zich behelpen wat de geneesmiddelenvoorziening betreft. Pas vanafde jaren
twintig werden hier met steun van de NMP apotheken opgericht. De stedelijke apo-
theken bereidden niet alleen recepten, maar verrichtten zo nodig ook chemisch en
botanisch analytisch onderzoek. 45

TABEL 2.2: Aantal apotheken en inwoners per apotheek in Nederland, 1890-1935

Jaar Aantal apothekersin Nederland Inwonersperapotheek*

1890 620 7.500

1900 670 7.750

1910 650 9.000

1920 6oo 11.250

1930 640 12.250

1935 724 12.000

Bron: B. Kruithof, Het conjlict tussen apothekers en drogisterden (Rotterdam 1995), 388-390
* Zonder correctie artsen met apotheek

Tussen I890 en I904 bleefhet aantal inwoners van Nederland per apotheek rede-
lijk stabiel. Van I905 tot I922 steeg het aantal inwoners per apotheek tot boven de
I2.000 (figUUr 2.2). Wanneer het aantal inwoners per apotheek als maat wordt

gekozen, dan is in deze periode de gebruikswaarde aanzienlijk afgenomen. Na
I922 nam de bevolking ongeveer even snel toe als het aantal apotheken. In I932

bedroeg in de steden Rotterdam, Amsterdam en Groningen het aantal inwoners
per apotheek respectievelijk 8.430,5·800 en 6.020.46

Technologische ontwikkelingen speelden binnen het apothekersberoep een
belangrijke rol. De overgang van een ambachtelijke bereiding van geneesmiddelen

naar een steeds meer fabrieksmatige bereiding ging geleidelijk. De komst van deze
vaak keurig verpakte, op industriele schaal vervaardigde geneesmiddelen (specia-

lit6s) bevorderde de externe concurrentie door drogisten en andere winkeliers.47

De vroedvrouw48

In I898 verenigden de vroedvrouwen zich in een vroedvrouwenorganisatie: de
Bond van Vrouwelijke Verloskundigen, met afdelingen in heel het land. In de loop
van de twintigste eeuw vonden er diverse afsplitsingen (zoals de in I92I opgerichte
bond voor vroedvrouwen), naamsveranderingen en fusies plaats.*9 De geneeskun-
dige wetten van I865 verklaarden het begeleiden van zwangerschap en bevalling tot

de bevoegdheid van elke arts. De verloskundigen moesten het, sinds de achttiende
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eeuw exclusieve terrein van de normale verloskunde vanaf dat jaar delen met de
artsen." In de loop van de twintigste eeuw vond binnen de groepering van de art-
sen een afsplitsing plaats: er kwamen gynaecologisch gespecialiseerde artsen. De
bevoegdheden die de vroedvrouwen bij de wet van I865 kregen, waren beperkt tot
het verlenen van verloskundige bijstand of raad bij ongestoord natuurlijk verloop
der baring. Ze mochten geen verloskundige instrumenten gebruiken; slechts het
zetten van lavementen en het 'aanzetten van een catheter bij barenden' was toege-
staan op eigen initiatief. De wetwijziging uit I924 (eerste bevoegdheidsuitbreiding)
gafde vroedvrouwen het recht om bepaalde geneesmiddelen uit te schrijven, vanaf
I932 (tweede bevoegdheidsuitbreiding) uitgebreid met het controleren van zwan-
gere vrouw vanaf de dertigste week van de zwangerschap en het corrigeren van lig-
gingafwijkingen." Voor niet normale bevallingen moest echter nog steeds de hulp
van de medicus ingeroepen worden.

Aan het einde van de negentiende eeuw werkten er diverse typen vroedvrouwen
en werd een onderscheid gemaakt tussen stads- en plattelandsvroedvrouwen." Het
aantal verloskundigen in het begin van de twintigste eeuw was ongeveer gelijk aan
dat van tegenwoordig met als gevolg dat het aantal verloskundigen per IO.000
inwoners groter was, maar de geboortecijfers lagen in deze periode eveneens hoger."
Ongeveer de helft van de vroedvrouwen werkte in de stedelijke gebieden. In de lan-
delijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Drenthe, Limburg) waren ondanks de

54hoge geboortecijfers in verhouding de minste vroedvrouwen gevestigd.

TABE L 2.3: Aantal vroedvrouwen, geboorten en het aantal geboorten en inwoners per vroed.
vrouw in Nederland, 1900-1940

Jaar Aantal vroedvrouwen     Aantalgeboorten in     Aantal geboorten per Inwonersper
in Nederland Nederland vroedvrouw vroedvrouw

1895 844

1900 849                                                       6.012

1910 924 175·741 110 6.340

1920 920 190000 120 7.425

1930 933 180.000 100 8.394

1940 1.139 189.603                        79                    7·756

Bron: 1.1. Klinkert, Verioskundigen en artsen.Verleden en heden van enkele professionele beroepen in de
gezondheidszorg (Alphen aan de Rijn/Brussel 1980), 72.

De tandarts

De wetgeving uit I865 kende geen aparte regeling voor de beoefening van de tand-
heelkunde." De uitoefening viel onder de geneeskunst. Onbevoegde uitoefening
van de tandheelkunde leidde tot vervolging. Het vervaardigen en plaatsen van pro-
theses merkte de wet niet aan als een medische handeling en iedereen die zich
daartoe capabel achtte mocht deze werkzaamheden verrichten. De tandheelkunde
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werd beschouwd als een medisch specialisme "avant la lettre" waarvoor de kennis
moest worden vergaard na de afsluiting van de medische opleiding.'6 Naast de
medici die de tandheelkunde beoefenden als onderdeel van hun medische praktijk
waren er de tandmeesters, toegelaten op grond van de wet van I8IS.9 Een regeling
uit I876 stelde een afzonderlijke bevoegdheid van tandmeester in, voor de behande-
ling van gebreken aan het gebit. Dit betekende dat ook de artsen de tandheelkunde
bleven uitoefenen.* De tandheelkundige professie kwam in Nederland betrekkelijk
laat tot ontplooiing. mede veroorzaakt door het slechte onderwijs. De ontwikkeling
van het beroep werd geleidelijk gestimuleerd door de toename van de vraag naar

tandheelkundige hulp, verbetering van onderwijs en de oprichting van een lande-
lijke beroepsorganisatie: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tand-

heelkunde (NMT). Na de Eerste Wereldoorlog was echter pas sprake van de uitgroei
tot een beroep met economische aspecteno Naast de tandarts trof men de tand-
technici aan die zich bezighielden met het vervaardigen en in de mond plaatsen
van kunsttanden ofprothesen (kunstgebitten, bruggen).

Het aantal tandartsen nam tijdens de twintigste eeuw in Nederland toe en in de
periode I8 0-I940 vermeerderde hetvan 86 naar I.5Io.

TABEL 2.4: Aantal tandartsen en inwoners per tandarts in Nederland, 1890.1940

jaar Aontal in Nederland wonende tandartsen Aantal inwoners pertandarts

1890                                 86                                        52.326
1900 169 30.201

1910 262 22.359

1920 454 15.055

1930 8oo 9.790

1940 1.510 5.850

Bron: G.1. van Wiggen,In mur egrbare banen.  De oritwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland van

1865-1940 (Amsterdam 1987). 101 en 250

Deze aantallen voor geheel Nederland of de gehele Nederlandse bevolking zijn
echter misleidend. Zo was in I890 ten zuidoosten van de lijn Nijmegen-Bergen op
Zoom alleen in Maastricht tandheelkundige hulp van een tandarts te verkrijgen.
Het is wel mogelijk dat in het deel van het land waar geen tandarts permanent
gevestigd was, de inwoners op vaste tijden (zitdagen) hulp kregen van een tandarts
die daar tijdelijk verbleef. Vanaf I9Io was er sprake van een behoorlijke gelijkmatige

verspreiding van deze beroepsgroep over Nederland en de daling van het aantal
inwoners per tandarts zette door. Desalniettemin bestonden er nog aanzienlijke
provinciale verschillen tussen het aantal inwoners per tandarts. In I920 bijvoor-
beeld telden de provincies Drenthe, Limburg en Noord-Holland respectievelijk

6o

I04.859,48.929 en 9.27I inwoners per tandarts.
In het begin van de twintigste eeuw vormde de tandheelkundige hulp, voor-

zover die uitging boven de extractie van pijnlijke gebitselementen, een luxe. De
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tandheelkundige behandeling was nauwelijks gericht op het behouden van het
natuurlijke gebit. De conserverende gebitsverzorging kwam wel binnen het bereik
van steeds grotere groepen van de bevolking. De verhoging van het algemene wel-
standspeil, opname van de tandheelkundige hulp in het verstrekkingenpakket van
de ziekenfondsen en de vooruitgang in de tandheelkundige techniek vormden de

6ibelangrijkste redenen voor deze toename.  In de periode I865-I94O vonden er
talloze technische veranderingen plaats binnen het tandartsenberoep. Waar voor-
heen het trekken van aangetaste gebitselementen en het aanbrengen van protheses
de enige mogelijkheden waren, kwam met de trapboormachine en het amalgaam

(en cementen) het vullen van 'gaatjes' als nieuwe behandelingsmogelijkheid naar
61voren. Betreffende de pijnbestrijding vond er eveneens vooruitgang plaats. Zo

verdrong in I904 een synthetisch vervaardigd middel voor lokale anesthesie de
cocaine en morfine. Door deze ontwikkeling konden de (aanvankelijk chirurgische)
behandelingen langduriger worden:, De in I895 ontdekte rentgenologie of X-stralen

(voor het vervaardigen van tandfoto's) bracht een revolutionaire verandering teweeg.
In de beginjaren vereiste het vervaardigen van deze foto's een omvangrijk en ge-

compliceerd instrumentarium. Het duurde tot na Tweede Wereldoorlog voordat dit
instrumentarium in iedere tandartspraktijk werd aangetroffen. De veranderende
methoden en materialen leidden tot een afname van de relatieve tijd die werd
besteed aan een patient.

64

Heilgymnastiek,  massage  en.h'sische  therapie,8

De vooral in Duitsland ontwikkelde heilgymnastiek (medische gymnastiek) werd
in I840 in Nederland geintroduceerd. en hield zich hoofdzakelijk bezig met het
behandelen van verschillende chronische ziekten (zoals longemfyseem), aandoe-

ningen en afwijkingen aan de houding en het bewegingsapparaat (zoals ruggen-
graatsverkrommingen). Vanaf de tweede helft  van de negentiende eeuw vroegen

progressieve medici (hygienisten) aandacht voor deze gymnastiek. Geleidelijk ont-
stond er behoefte aan een heilgymnastische benadering van bepaalde aandoe-
ningen.66 Autodidactisch geschoolde gymnastiekleraren droegen in toenemende
mate zorg voor de voldoening van die behoefte:, Sinds de introductie van de heil-
gymnastiek bestonden er regelmatig spanningen tussen de artsen en de nieuwe

beroepsgroep vanwege het ambigue karakter (geneeskunde en gymnastiek). Dit
resulteerde in I889 in de oprichting van een beroepsvereniging: het Genootschap
voor Heilgymnastiek en Massage in Nederland. Vanaf die tijd professionaliseerde
de beroepsgroep en zette deze zich in voor de in I942 verkregen staatserkenning
en een wettelijke regeling.68 Wel werd reeds in I939 een zodanige wijziging aan-
gebracht in de wet van I865 dat de heilgymnastiek en massage, op voorschrift en
onder controle van een geneeskundige, niet langer beschouwd diende te worden als
uitoefening van de geneeskunde.69 Daarenboven boden de leden van het genoot-

schap weerstand tegen de veelvuldig in hun vakgebied voorkomende kwakzalverii
en beunhazerij. De omstandigheid dat iedereen een inrichting voor heilgymnas-
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tiek en massage mocht openen, bemoeilijkt het geven van inzicht in het aantal
werkende heilgymnasten en masseurs. Het verloop van het ledental van het
Genootschap geeft in ieder geval inzicht in het aantal en de groei van de gediplo-
meerde heilgymnasten in Nederland.

TABEL 2.5: Aantal leden van het Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage in Nederland,
1890-1940

jaar Aantal leden van het Cenootschap

1890 20

1900                                                   38

1910                                                      63

1920                                                     163

1930                                                     185

1940                                                     383

Bron: A. Dulf,  Het gebocide lichaam  bevrijd.  Een overzicht van de ontwikkeling der heilgymnostiek, massage en fysio-
therapie (Assen 1964), 255.

Het Genootschap verbood zijn leden om patienten te behandelen zonder dokters-
overleg en was voorstander van samenwerking met de medici. Toch hadden de
medici kritiek op het doorgaans zelfstandige optreden van de heilgymnasiasten."
Dit leidde tot strijd met verschillende medische organisaties, waaronder de uit
orthopedisch deskundige medici bestaande Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

De specialisten

De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap in de tweede helft van de
negentiende eeuw leidde tot de uitbreiding van het arbeidsterrein met specialisten.
Nieuwe inzichten in de chemie en farmacologie in de laatste decennia van de
negentiende eeuw leidden ertoe dat een deel van de geneesheren zich beperkte tot
uitoefening van 66n onderdeel van de geneeskunde: het specialisme. Deze uitbrei-
ding van het arbeidsterrein zorgde voor interne spanningen binnen het genees-
kundig beroep en de NMG. Daar de patienten meer kennis aan de specialisten
toedichtten, vreesden de huisartsen voor het verlies van invloed. Om de eigen
belangen goed te kunnen behartigen organiseerden de specialisten in de steden
zich vanafde eeuwwisseling dan ook in lokale algemene specialistenverenigingen
en weigerde men zich langer in onderhandelingen door de NMG te laten vertegen-
woordigen." Pas in I9I9 richtte de NMG een nieuwe, losser van het bestuur staande,
landelijke belangenorganisatie voor de specialisten op." Daarnaast bleven de lokale
zelfstandige specialistenverenigingen ook actief in onder andere Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam.

Bij de erkenning van de specialismen kunnen in navolging van A. Juch
twee fasen onderscheiden worden. De eerste fase is de periode van manifestatie
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(I890-I920): het aan de buitenwereld duidelijk tonen dat er specialismen zijn. De
tweede fase is de periode van de consolidatie in de gezondheidszorg (I92O-I94I) in
de zin van het volledig opnemen van specialistische hulp, inclusief financiering en
honorering.74 In de beginfase zijn de zogenaamde 'echte' en 'half-specialisten' te
onderscheiden. De eerste groep legde zich grotendeels of uitsluitend toe op een
bepaald onderdeel van de geneeskunde en de tweede groep combineerde hun prak-
tijk hetzij met andere specialismen hetzij met een huisartsenpraktijk." De speciali-

satie van universitair opgeleide geneeskundigen verliep langs verschillende lijnen,
voorafgegaan door de zogenoemde protospecialismen: de traditionele indeling in

genees-, heel- en verloskunde. Hierbinnen ontstonden de instrumentspecialismen
(r8ntgenologie, oor- en oogheelkunde) gevolgd door de specialismen rondom be-
paalde groepen (vrouwen. kinderen of bepaalde ziekten).,6 Er bestonden tot I93I
geen officiele criteria of opleiding die de specialist recht gaven op zijn benaming.
Zelfstudie behoorde tot hdt kenmerk van de vorming tot specialist. Opgedane ken-
nis en ervaring als assistent in een polikliniek maakten hier deel van uit.77 Pas in

I93I kwam de regeling tot bevoegdhedenverdeling tot stand. Door deze regeling,
die de specialisten greep gaf op de opleiding tot arts, konden zij zich van een goed
inkomen verzekeren en een fundamenteel verschil met de algemene artsen in het
leven te roepen.

78

De meeste specialisten stichtten na de eeuwwisseling extramurale - niet zie-
kenhuis gebonden - poliklinieken.  Deze grotendeels door min- en onvermogen
bezochte (vrijwel) gratis klinieken, gebruikten de specialisten als leerschool.8' Na
I920 liep de bloeiperiode van de poliklinieken ten einde en namen de ziekenhui-
zen het specialisme geleidelijk op.8,

Het medisch specialisme verspreidde zich snel vanuit de universiteitssteden in
het westen over de stedelijke centra elders in het land. In 1890 telde Nederland 66n
specialist per 83·333 inwoners en in I940 6*n per 6.3I5·

TABEL 2.6: Aantal specialisten en hetaantal inwoners perspecialist in Nederland, 1890-1940

jaar Aantalspecialisten Aantal inwoners per specialist

1890                                         54                                   83·333
1900                                           136                                      37·529
1910 462 12.680

1920 707 9.662

1930 1.072 7·306

1940 1.399 6.315

Bron: jaspers, Hit medisch circuit, 102.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was 95% van de specialisten gevestigd in

de 24 grootste Nederlandse gemeenten." Dit had een ongelijke verdeling van het
aantal specialisten per provincie tot gevolg. In I9I0 bijvoorbeeld waren er geen spe-
cialisten (exclusief hoogleraren zenuw- en zielsziekten en mond- en tandziekten)
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in Limburg en I30 daarentegen in Noord-Holland gevestigd. Ruim twintig jaar
later waren deze verhoudingen nog steeds ongelijk en woonden I4.490 en 4.420
inwoners per specialist in respectievelijk Limburg en Noord-Holland. Wel verplaat-
sten na I920 ook andere specialisten dan oogartsen, kno-artsen en chirurgen zich
naar de periferie.4 De toename van specialisten zorgde ook voor een veranderende
verhouding tussen het aantal specialisten en huisartsen. In I890 bedroeg deze 33:I
en in I940 2:I. 84

De ziekenhuizen's

Rond I890 vond er mede ten gevolge van de technologische revolutie een uitbrei-
ding van de intramurale zorg plaats.86 Dit leidde - naast een complexere organisatie
- tot de intrede van een toenemend aantal 'moderne' ziekenhuizen, vakantie- en
herstellingsoorden en sanatoria.87 De ziekenhuizen beschikten over inzichten op
hygienisch-bacteriologisch gebied, een 'moderne' operatiekamer en geschoolde ver-

88pleegsters in plaats van oppassers.  In de jaren tien en twintig van de twintigste
eeuw veranderde de functie van een deel van de ziekenhuizen. Grotere ziekenhui-
zen in de steden ontwikkelden zich van verpleeg- naar behandelhuis waar diagnose
en ziektebestrijding een belangrijke plaats innamen. Tot I94I bleven naast deze
moderne ziekenhuizen ook de inrichtingen met alleen een verpleegfunctie bestaan.
Deze modernisering leidde in eerste instantie niet tot het wegnemen van de vrees
voor een ziekenhuisopname. Min- en onvermogende patienten hadden geen zeg-
genschap in het ziekenhuis, zij moesten zich aan strenge zaalregels houden, moch-
ten meestal geen bezoek ontvangen en zij werden niet op de hoogte gesteld door de
behandelend arts.89 Het was overwegend de stedelijke bevolking die gel)ruik maakte
van de ziekenhuizen en sanatoria. Hier lag een drietal redenen aan ten grondslag.
Ten eerste waren er op het platteland minder ziekenhuizen gevestigd dan in de
stad, vervolgens waren de plattelanders minder bereid om naar een ziekenhuis te
gaan en ten slotte konden ze vaker terugvallen op een sociaal netwerk van familie
en buren.F Bovendien vormde op het platteland de wijkverpleging naast deze onder-
linge hupverlening een substituut voor ziekenhuisopname. Na de Eerste Wereld-
oorlog werden de curatieve mogelijkheden van ziekenhuiszorg zo groot dat ook op
het platteland een toenemende vraag naar ziekenhuiszorg onvermijdelijk en wen-
selijk was." Het aantal ziekenhuizen nam toe van circa 20 in I890 tot ruim 250
in I920. Nadien stagneerde het aantal, maar het gebruik intensiveerde." In heel
Nederland waren in de periode I9OO-I940 in het ziekenhuiswezen twee tendensen
te onderscheiden: absolute uitbreiding en intensivering van het gebruik van de
ziekenhuiscapaciteit." De reele uitgaven aan ziekenhuiszorg verviervoudigde per
hoofd van de bevolking tussen I9Io en I930.'* ZO stegen de kosten per verpleegdag
in de periode I9Io tot I922 van fI,90 tot fs,67· Daarenboven nam het aantal
verpleegdagen in dezelfde periode toe van 508 tot 789 per I.000 inwoners. 95
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5 Beschouwing

De liberale non-interventiepolitiek vertoonde toenemend gebreken in geindus-
trialiseerde steden en regio's. Dit leidde vanaf het einde van de negentiende eeuw
tot het besefvan de noodzaak van een economische en maatschappelijke structuur-
verandering. Ondanks de toenemende overheidsbemoeienis op het gebied van de

gezondheidszorg bleefde invoering van de ziekenfondswet uit. De afwezigheid van
deze wet in combinatie met een toenemend aantal behoeftigen in de grote steden
en de beperkende maatregelen van de armenzorgwet bevorderde de oprichting van
allerlei particuliere organisatievormen die medische zorg aanboden, waaronder de
lokaal werkende ziekenfondsen en de ziekenhuisverplegingsfondsen.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde ook de medische stand
zich op tal van terreinen. Dit resulteerde deels in belangentegenstellingen en con-
currentie tussen de nieuwe beroepsgroepen. Bovendien was de verspreiding van
deze aanbieders vaak ongelijk over het land verdeeld. Vooral het verstedelijkte
westen kende een relatief hogere artsendichtheid en diversiteit aan voorzieningen
vergeleken met het platteland, waar de zorg zich beperkte tot enkele centrale plaat-
sen of periodiek rondtrekkende medici.



HOOFDSTUK 3

Het Nederlandse ziekenfondsbestel in
historisch en vergelijkend perspectief'

I Inleiding

De structuur van het Nederlandse ziekenfondslandschap onderging tijdens de
negentiende eeuw geen fundamentele wijzigingen: onderlinge, commerciele,
fabrieks- en doktersfondsen verdeelden, weliswaar vaak in een scherpe concurren-
tiestriid, de markt onder elkaar. In dit hoofdstuk zal een nadere beschrijving volgen
van deze vier typen fondsen. Aangezien de onderlinge ziekenfondsen de onder-
zoekseenheid van deze studie vormen, zal uitgebreider worden stilgestaan bij de
gevarieerde voorgeschiedenis van dit type fonds. Vervolgens staat de uitgestelde
wetgeving rondom de ziekengeld- en ziekenfondsverzekering centraal. De be-
schrijving van de gevolgen van het uitblijven van deze wetgeving en de hien. it
voortkomende nieuwe verhoudingen tussen de bestaande en nieuwe typen zie-
kenfondsen zal plaatsvinden in de derde paragraaf. De navolgende paragraaf geeft
een overzicht van de ledenaantallen van de diverse typen fondsen tot I94I. Om de
ontwikkelingen binnen het Nederlandse ziekenfondsbestel in een internationaal
perspectief te plaatsen staan ten slotte in de paragrafen zes en zeven de ontwikke-
lingen binnen het Duitse en het Belgische ziekenfondsbestel centraal.

2     Het ziekenfondsbestel in de periode I800-I9I4

De onderlingefondsm tot 1890

De opheffing van de gilden in I798 leidde niet tot het verdwijnen van de auto-
nome beroepsgebonden onderlinge fondsen.' Het Koninklijk Besluit van 1820,
dat de bestemming van de gildenfondsen regelde, bepaalde uitdrukkelijk dat voor
fondsen die onderlinge voorzorg tot doel hadden, het coalitieverbod niet van kracht
was. Wel moest het ondersteuningssysteem van de gilde ondergebracht zijn in een
afzonderlijke organisatie, die ook toegankelijk was voor niet-gildenleden.' Dit
Koninklijk Besluit riep de lokale overheden zelfs uitdrukkelijk op om de oprich-
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ting van onderlinge steunfondsen te stimuleren op voorwaarde dat het vrijwillig
karakter gerespecteerd werd: Voor de oprichting van vrijwillige onderlinge fond-
sen hadden de stichters geen toelating van de stedeliike autoriteiten meer nodig.
Toch bleef in sommige gemeenten de lokale overheid enig toezicht uitoefenen en
vroegen gezagsgetrouwe oprichters van nieuwe fondsen nog altijd de toestem-
ming van Burgemeester en Wethouders om hun fonds te mogen beginnen.'

In het eerste decennium van de negentiende eeuw waren de meeste beroepsge-
bonden onderlinge fondsen nog verbonden aan een ambachtsgilde. Tussen I8oo
en I82O verminderde het aantal beroepsgebonden onderlinge fondsen van I84 tot
I7I. In de periode erna nam het aantal zogeheten gildenbossen snel af evenals de
met eigen financiele middelen opgebouwde solidariteitsfondsen die tot het einde
van de achttiende eeuw steun verleenden aan noodlijdende gildengenoten. De op-
heffing van het verplichte lidmaatschap speelde waarschijnlijk een rol in de ver-
minderde aansluiting. Vele ambachtslui vielen nu, omdat zij de contributie niet
meer wilden ofkonden betalen, buiten het solidariteitsnet van hun beroepsorgani-
satie.6

Vanaf I8,0 lag de markt volledig open voor particuliere initiatieven. Opvallend
is dat in Nederland nauwelijks oprichting van nieuwe beroepsgebonden onderlinge
fondsen plaatsvond. Integendeel, tussen I820 en I85O daalde hun aantal met meer
dan een kwart tot I23·7 Een toenemend aantal onderlinge fondsen vormde zich om
tot algemene, voor iedereen toegankelijke fondsen. De algemene onderlinge fond-
sen namen bijgevolg, tussen I800 en I850 toe, in tegenstelling tot de beroepsge-
bonden onderlinge fondsen. Zelfs voor het Koninklijk Besluit van I820 was hun
aantal al gestegen met meer dan de helft, namelijk van I24 tot I90. Tussen I820 en
I850 verdubbelde het aantal van deze fondsen tot 368. Deze groei was niet alleen
toe te schrijven aan de omvorming van vroegere beroepsgebonden tot algemene

onderlinge fondsen maar vooral aan nieuwe initiatieven die, bij gebrek aan over-
heidsactie. genomen werden om de armoede te bestrijden door het stimuleren van
onderlinge hulp.

In de tweede helft van de negentiende eeuw zette de daling van de beroepsge-
bonden onderlinge fondsen door tot 86 in I870: De vooruitgang van de algemene
onderlinge fondsen tot 569 in I890 compenseerde deze achteruitgang echter ruim-
schoots. Zij groepeerden ruim I89.000 leden of gemiddeld 333 per fonds. Vooral
na I880 nam hun aantal vlug toe met de oprichting van meer dan I5O nieuwe
fondsen binnen 6*n decennium, zodat zij aan het einde van de negentiende eeuw
II% Van de beroepsbevolking verzekerden. De stijging, de groeiende organisatie
van de industriearbeiders en de doorbraak van de algemene fondsen in de agrari-
sche gebieden droegen hier in belangrijke mate toe bij:

In hoeverre verstrekten de algemene onderlinge fondsen medische hulp? In
I890 boden van de 625 bestaande fondsen 235 ofwel 66% een ziekenzorgverzeke-
ring aan. Dit betekende niet dat zij zich uitsluitend toelegden op deze vorm van
verzekeren. Zij verstrekten hiernaast doorgaans ook ziekengeld-, ouderdoms-, over-
lijdens- en weduwenverzekeringen." Er bestonden grote verschillen tussen de
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fondsen, voornamelijk betreffende de hoogte van de ziekengelduitkering. Opval-
lend maar verklaarbaar door de hogere lonen waren de vaak aanzienlijk hogere
vergoedingen die fondsen in het westen van Nederland uitkeerden.

De aan het einde van de negentiende eeuw functionerende ziekenfondsen die voort-
kwamen uit de algemene onderlinge fondsen en die tot ver in de twintigste eeuw
actief bleven, waren de twee navolgende categorieen. Ten eerste de onderlinge  zie-
kenfondsen die uit de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw stamden en
zich hoofdzakelijk gingen concentreren op het aanbieden van medische zorg en
medicijnen, zoals het in I835 0Pgerichte Ziekenfonds de Kunst uit Schiedam. De
tweede groep vormden de ziekenfondsen opgericht door de departementen van de
Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen. De in I784 Opgerichte Maatschappij tot
het Nut van 't Algemeen richtte als maatschappelijke organisatie systematisch alge-
mene onderlinge fondsen op, waarin arbeiders onder begeleiding van sociale her-
vormers leerden hoe zij perioden van tegenspoed en ook plotselinge tegenslag door
middel van onderlinge hulp konden doorstaan." De initiatiefnemers van deze orga-
nisatie gingen ervan uit dat volksontwikkeling de beste remedie was tegen armoede
en zedenloosheid. Verschillende plaatselijke afdelingen (ofdepartementen) namen
het initiatiefom lokale 'nutsfondsen' op te richten. In I8O9 kwamen de eerste twee
tot stand, in Alphen aan den Rijn en Blokzijl. Het eerste was een ziekenfonds dat
zich uitsluitend toelegde op een ziekengeld- en ziektekostenverzekering. Het tweede
was ruimer en bood ook een begrafenis-, ongevallen- en zelfs een ouderdomsverze-
kering aan." Verreweg de meeste nutsfondsen kwamen op het platteland tot stand
en vormden nauwelijks concurrentie voor bestaande onderlinge fondsen.

Tijdens de gehele negentiende eeuw vonden er oprichtingen van fondsen plaats.
In I89O bestonden er zestig nutsfondsen, waarvan een deel zich mede richtte op
het aanbieden van een ziektekostenverzekering. In totaal hebben op het platteland
35 ziekenfondsen bestaan, waarvan er 23 na I870 waren opgericht." Een deel van
deze fondsen ontwikkelde zich tot zelfstandige onderlinge ziekenfondsen waarmee
het departement nauwelijks  of geen bemoeienis had. Deze loskoppelingen van het
Nut vonden gedurende de gehele negentiende en aan het begin van de twintigste
eeuw plaats. In I880 bijvoorbeeld maakte het Haagse nutsziekenfonds, opgericht
in I848, zich los van de maatschappij en werd een eigen rechtspersoonlijkheid.

Nituwe 'onderlinge' initiatieven

Ondanks de afnemende betekenis van de beroepsgebonden onderlinge fondsen
bleef onder vak- en standsgenoten een grote behoefte bestaan aan eigen organisa-
ties. Binnen deze vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw opkomende orga-
nisatievorm van onderlinge hulp zijn drie typen te herkennen: de verenigingen
voor beroepsgenoten (vakverenigingen), de vakbonden, en de verenigingen voor de
gehele werkende stand (de werkliedenverenigingen)." Door zich in te laten met
politieke kwesties wisten deze verenigingen zich te profileren als belangenbehar-
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tigers van de arbeidersklasse." Uitgezonderd de werkliedenverenigingen boden
deze verenigingen slechts beperkt ziektekostenverzekeringen aan; zij richtten zich
grotendeels op het verstrekken van goedkope ziekengeld- en overlijdensverzeke-

I6

ringen. Over de aard van de medische verstrekkingen zijn geen gegevens bekend.
De werkliedenverenigingen verschaften in verhouding het meest een verzekering
voor medische behandeling en verstrekkingen van geneesmiddelenzorg. Van de
273 in I894 bestaande werkliedenverenigingen verschaften 3I (II %) een dergelijke
verzekering.,7 Voor de werkliedenverenigingen was het vanwege de uiteenlopende
beroepen en welstand van de leden moeilijk om de risico's te berekenen. Dit leidde
dikwijls tot het instellen van aparte aan de vereniging verbonden 'vrijwillige fond-
sen'. Om voor uitkeringen uit deze fondsen in aanmerking te komen moest een lid
naast contributie voor de vereniging ook een bijdrage aan het fonds betalen. In
I890 beheerden 75 van de 215 werkliedenverenigingen een vrijwillig fonds. In het
merendeel van de gevallen ging het om een ziekenfonds. Het beheer van het fonds
was doorgaans in handen van het bestuur van de werkliedenvereniging. In de loop

I8der jaren verzelfstandigde een aantal van deze vrijwillige fondsen. Eveneens namen
werkliedenverenigingen en vakbonden vanaf I89O initiatieven tot het oprichten
van onafhankelijke ziekenfondsen. De katholieke en de sociaal-democratische bon-
den wilden het beheer van de ziekenfondsen aan de leden zelfoverlaten. Een voor-
beeld van dit laatste type fonds was Ziekenfonds Ziekenzorg Delft, opgericht in
I9OI op initiatief van de Delftse Werkliedenvereniging Algemeen Belang.  De op-

richting van de door de arbeiders zelfbeheerde fondsen kwam aan het einde van de

negentiende eeuw op gang. Deze fondsen worden door K.P Companje aangeduid
als 'arbeidersziekenfondsonderlinges'.

De onderlinge fondsen bestreken slechts een gedeelte van de verzekerings-
markt. Heel wat bevolkingsgroepen konden vanwege de afwezigheid nauwelijks of
helemaal geen beroep doen op een onderling fonds in hun  stad  of dorp. Zodoende
bleven vooral inwoners in vele plattelandsgemeenten verstoken van een plaatselijk
onderling fonds. Verder waren de contributies en het aangeboden dienstenpakket
bij vele onderlinge fondsen wegens hun kleinschaligheid nauwelijks gedifferen-
tieerd of toegesneden op de behoeften van de potentiele leden. De onderlinge
fondsen behandelden hun leden te vaak als een homogene groep en miskenden
daardoor de heterogeniteit van de vraag en de financiele mogelijkheden van de
bevolking. Deze tekortkomingen en zwakheden buitten vooral de commerciele (of
directie)fondsen uit door op de Nederlandse verzekeringsmarkt door te dringen en
een niet onbelangrijk marktaandeel naar zich toe te trekken.

Commercitlejondsen

Al voor het Koninklijk Besluit van I820 bestond een twintigtal commerciele fondsen
die alle een overlijdensverzekering verstrekten, eventueel gecombineerd met een
ziekengeld- en/of een ziekenzorgverzekering. In tegenstelling tot de onderlinge
fondsen, waar de bestuurders hun taak meestal vrijwillig en honorair uitoefenden
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en eventuele overschotten in het voordeel van de leden werden aangewend, keerde
de directie van een commercieel fonds naast een soms riant salaris jaarlijks een
winstaandeel uit. Controle op de financiele of inhoudelijke gang van zaken door de
leden bestond niet.

Het aantal commeralle fondsen liep op van 22 tot 55 in I830. De helft van deze
maatschappijen verzekerde tegen de gevolgen van ziekte. Ondanks hun beperkte
aantal hadden deze commerciele fondsen vergeleken met de onderlinge fondsen
een hoger gemiddeld ledencijfer. Dit hoge ledenaantal werd deels veroorzaakt door
het aanbieden van gedifferentieerde pakketten in voor vrijwel iedereen betaalbare
prijsklassen. Verder accepteerden de commerciele fondsen meestal iedereen, ook
alleenstaande vrouwen. Ten slotte speelde de, in tegenstelling tot de andere fond-
sen, regionale en nationale dekking van de commerciele fondsen een rol in het
hoge ledenaantal van de commerciele fondsen. Het Rotterdamsch Ziekenfonds en
het Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds zijn voorbeelden van fondsen met een
bijna landelijk werkend dekkingsgebied. De meeste fondsen waren werkzaam in
de grote steden in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht.'9

In I850 was het aantal commerciele fondsen gestegen tot 84, waarvan respectie-
velijk een kwart en de helft een verzekering op de markt bracht voor ziekengeld en
ziekenzorg, terwijl zij vrijwel allemaal een overlijdensverzekering aanboden.*° In
I890 verstrekten 66 van de I63 commerciele maatschappijen een ziekenzorgver-
zekering en 29 onder hen verzekerden het loonverlies bij ziekte. Ondanks deze
absolute stijging van het aantal commerciele fondsen die een ziekenzorgverzeke-
ring aanboden, vond er een percentuele daling van Io% plaats in vergelijking met
I850. In de periode I890-IgI4 liep het aantal commercidle fondsen verder terug.
Blijkbaar werd de markt voor deze verzekeringen steeds efficienter afgedekt door
andere typen van fondsen en liepen de kosten voor fraudecontrole, administratie
en bodediensten te hoog op om voldoende winst te genereren ten opzichte van de
ingezette geldmiddelen en de genomen risico's. Een toenemend aantal commer-
ciele fondsen specialiseerde zich in de lucratieve tak van de begrafenis- en over-
lijdensverzekering en uiteindelijk de levensverzekeringen."

Dokters- en medewerkerszieker!/ondsen

In de eerste helft van de negentiende eeuw vond naast de onderlinge en de com-
merciele fondsen de oprichting van een twintigtal doktersfondsen plaats. De op-
richtingen geschiedden zowel in de stad als op het platteland. De motieven tot
oprichting, structuur en schaal van de diverse doktersfondsen verschilden. Op het
platteland waren het individuele dokters die het initiatief namen. Wegens het
gebrek aan particuliere patienten werden zij geconfronteerd met een weinig kapi-

2.taalkrachtige bevolking en mede daardoor een geringe vraag naar hun diensten.
Om deze reden en doordat het werken in een plattelandspraktijk veel tijd en fysieke
inspanning vergden, vanwege de grote af te leggen afstanden en de slechte ver-
keersinfrastructuur, vestigden de artsen zich bij voorkeur niet buiten de steden.
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De meeste artsen dachten er niet aan om te gaan wonen 'op die afgelegen en

armoedige plaatsjes waar bij slaafsche arbeid toch nimmer een zodanig bestaan te
verwerven is, als waarop de tegenwoordige geneesheer meent recht te hebben voor
zich en zijn gezin."s Zo waren in de provincie Limburg in I890 amper veertig dok-
ters en heelmeesters actief.

Om een redelijk inkomen veilig te stellen en tegelijkertijd de minvermogenden
in staat te stellen een arts te raadplegen organiseerden de plattelandsartsen op
eigen initialief ziekenfondsen.  De arts die optrad als producent en bestuurder van
de fondsen gaf de pati2ntleden geen inspraak of controle in deze kleinschalige
fondsen."  Door het verzekeren van de patienten voorzag de arts zichzelf van een
basisinkomen. In ruil kregen de patienten een basispakket: kosteloze geneeskun-
dige hulp, medicijnen en verbandmiddelen maakten hier deel van uit"

De situatie in de steden verschilde van die op het platteland. Vooral na I830
kampten echter ook hier de artsen met problemen aangaande hun bestaanszeker-
heid. Hun aantal nam voortdurend toe terwijl de groep minvermogende en ver-

mogende patienten zeer beperkt was. Een kern van vooral oudere artsen verzorgde
deze kleine groep vermogende particuliere patienten terwijl de minvermogenden
doorgaans verzorgd werden door de ziekenfondsartsen. Om de contributies te druk-
ken en de winsten te verhogen verlaagden de fondsen de doktersvergoedingen naar

26een bijna onleefbaar minimum. Bovendien voerden de fondsen de werkdruk op
door een verhoging van het aantal leden per dokter. Deze situatie leidde tot de
inschrijving van grote aantallen patienten per geneeskundige. Er functioneerden
fondsen waar 66n arts voor 2.000 tot 3.000 leden verantwoordelijk was. 27

Door middel van de oprichting van medewerkersziekenfondsen in eigen beheer
kwamen de medici in enkele steden in verzet tegen de slechte inkomenssituatie en
de toenemende tarievendruk van voornamelijk de onderlinge en de commerciele
fondsen. De dokters reageerden ook omdat zij vaststelden dat vooral commerciele
fondsen aansluiting van kapitaalkrachtige patienten toestonden. Het verdwiinen
van deze groep patienten uit hun particuliere praktijk vormde een aanslag op het
inkomen van de artsen.'8 Zij konden via hun eigen fondsen beter de driedeling van
het patientbestand in on-, min- en ver:mogende zieken controleren en verdedigen
om zo het inkomen uit de particuliere praktijk veilig te stellen.

Een voorloper was het in I8I9 te Schiedam opgerichte medewerkerszieken-
fonds. In het vierde decennium van de negentiende eeuw zette de definitieve door-
braak van de oprichting van medewerkersziekenfondsen in. Na oprichtingen in
Zierikzee, Nijmegen, Vlaardingen en Dordrecht werd in Amsterdam in I846 het
bekendste medewerkersziekenfonds het Algemeen Ziekenfonds te Amsterdam (AZA)
opgericht. Het succesvolle AZA ontwikkelde zich enkele maanden na de oprichting
tot het op 6*n na grootste fonds van Amsterdam. Het groeide van 8.I47 leden in
I847 tot 83·050 in I897." Aan het einde van de negentiende eeuw verzekerde dit
fonds ongeveer I6% van de totale Amsterdamse bevolking. De oprichters van het
AZA sloten de welgestelde burgers en de armen en onvermogenden, die de premies
niet regelmatig konden betalen, uit van het lidmaatschap. Het AZA stond zodoende
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alleen open voor minvermogende burgers: zij die een inkomen hadden dat lager
lag dan de in het reglement vastgelegde welstandsgrens. Deze groep leden hadden
geen invloed op de bestuurswijze van het fonds: gegoede Amsterdammers voerden
deze taak uit. Het bestuur van het fonds bestond uit een commissie, gekozen uit de
deelnemende geneeskundigen en een raad van toezicht, samengesteld door lokale
notabelen.

Tot het einde van de negentiende eeuw werd bij discussies over de inrichting
van een goed functionerend ziekenfonds veelvuldig naar het AZA verwezen.'° Be-
stuursstructuur, reglementering en werking van het AZA kenden navolging in heel
Nederland. De oprichters formuleerden bij de stichting van dit door medewerkers
beheerde fonds beleidslijnen, die de medische beroepsorganisatie, de Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG), na I900 verder uitwerkte.
De artsen van het AZA definieerden het principe van de vrije artsenkeuze: ter voor-
koming van concurrentie konden alle lokale artsen en apothekers zich bij deze
fondsen aansluiten en mochten de ziekenfondsleden uit alle deelnemende artsen
en apothekers kiezen. De artsen kwamen ook met de instelling van een welstands-
grens voor de ziekenfondsverzekering. Daardoor werd de particuliere praktijk van
de ziekenfondspraktijk afgeschermd en het inkomen uit de particuliere praktijk
gegarandeerd.

31

In I89O functioneerden er 27 medewerkersziekenfondsen in Nederland. Daar-
naast bestonden er in het zelfde jaar bijna honderd doktersfondsen, voor het meren-
deel op het platteland. Deze twee typen fondsen namen in de navolgende vijftien jaar
in kwantitatief opzicht sterk toe. Het aantal medewerkers- en doktersfondsen steeg
met respectievelijk 36 en I34 tot 63 en 230 fondsen in I904, een gezamenlijke toe-
name met bijna I40%· 3.

Fabricksjondsen

In Nederland bleven de initiatieven van fabrikanten tot het oprichten van fabrieks-
ziekenfondsen incidenteel tot halverwege de negentiende eeuw. Een vroege uit-
schieter vormde het in ISI4 vrijwillige zieken- en begrafenisfonds van de textiel-
fabriek H. Kretschmer & Co. te Zutphen. Ook in de decennia daarna namen enkele
fabrikanten het initiatief tot oprichting van een dergelijk fonds; deze bedrijven
waren echter niet representatiefvoor de Nederlandse nijverheid." Het geringe aan-
tal Nederlandse fabrieksfondsen kan deels verklaard worden door het ontbreken
van grote bedrijven en de mijnnijverheid. In kleine ondernemingen met een geringe
afstand van werkgever tot werkgever verleende de laatste vaak rechtstreekse indivi-
duele steun.

Uit de gedetailleerde nijverheidsstatistiek van de ingenieurs Struve en Bekaar
bleek dat in de periode I888-I890 ongeveer 75% van de in het midden- en groot-
bedrijfwerkzame werknemers sociale voorzieningen aangeboden kreeg door hun
werkgevers. Van Genabeek schat in zijn proefschrift Met vereende kracht risicok ver-
zacht dat tussen de 50 A 60% van deze werknemers daadwerkelijk kon profiteren
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van de sociale voorzieningen.'4 Vanwege een betere risicospreiding kwamen de
bedrijfsfondsen het vaakst voor in de grotere bedrijven. Daarnaast kwamen deze
fondsen hoofdzakelijk voor in bedrijfstakken waar grotendeels mannen werkten.

Het aantal fabrieksfondsen nam tussen I890 en I9II toe. Telden Struve en
Bekaar 432 fabrieksfondsen met samen 4I.080 leden in I890, uit het onderzoek
van de 'Directie van de Arbeid' bleek dat er ruim twintig jaar later 659 fabrieksfond-
sen bestonden met I04·700 leden. Deze cijfers betekenden uitgedrukt in percenta-
ges dat in I889 ongeveer 7,5% van het totaal aantal werknemers in de onderzochte
sectoren bij een fabrieksfonds verzekerd waren, terwijl dit percentage in I II Was
opgelopen tot I9%. Daarnaast waren er in I II minstens acht bedrijfstakfondsen
met I4·3I6 leden actief."

Vergeleken met de situatie in I890 veranderde er tot de vooravond van de Eerste

Wereldoorlog ogenschijnlijk weinig in het Nederlandse ziekenfondslandschap. De
ziekenfondsverzekerden bleven op vriiwillige basis aangesloten bij een van de vijf
typen fondsen. Wel brak er in de tussenliggende periode een principiele strijd los die

bepalend was voor de structuur van de ziekenfondsen in de volgende decennia. 36

3 Uitgestelde wetgeving

Na de economische wereldcrisis tijdens de jaren tachtig van de negentiende eeuw
versnelde de industrialisatie van Nederland en beperkte de industrievestiging zich
niet langer tot de steden en enkele lage-loonregio's als Twente en Noord-Brabant.
Het relatieve aandeel van fabrieksarbeiders in de beroepsbevolking nam snel toe.
Nederlandse politici konden niet langer het sociale verzekeringsdebat ontwijken,
dat in landen als Duitsland, Groot-Brittannie en Belgie al meer dan een decennium
in het parlement gevoerd werd. De goedkeuring van de eerste sociale wetten in
enkele Europese landen en vooral de invoering van de verplichte ziekteverzekering
voor industriearbeiders in Duitsland was niet onopgemerkt gebleven en vond in
Nederland veel weerklank.

De Nederlandse samenleving stond voor de essentiele vraag wie er verantwoor-

delijk was voor de bestaanszekerheid van de (arbeidende) bevolking wanneer deze

werd bedreigd door de risico's van ziekte, ongeval of de dood." Voor de beantwoor-
ding van deze vraag diende er helderheid te bestaan over de rol van de overheid. De
politieke opvattingen lagen rond 13890 ver uit elkaar. De conservatieve oud-liberalen
wezen elke verplichting en overheidsinterventie principieel af terwijl, de progres-
sieve sociaal-democraten de verplichte sociale verzekering als gemeenschapszorg
beschouwden. Tussen deze twee extremen namen de andere partijen een midden-

positie in. De progressieve liberalen waren voorstander van overheidsinterventie
zonder verzwakking van het individuele gevoel voor eigen verantwoordelijkheid.
Zij waren van mening dat alleen de overheid organisatorisch en financieel in staat
was om de verplichte verzekeringen op te leggen en te garanderen.38 De protestan-
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ten verdedigden het principe van de soevereiniteit in eigen kring terwijl de katholie-
ken het subsidiariteitsbeginsel als basis voor de discussie hanteerden.

Rond de eeuwwisseling mondde de langzame mentaliteitswijziging uit in een
politieke doorbraak rond het probleem van de sociale verzekeringen: een meerder-
heid van de Staten-Generaal bleek gewonnen voor de invoering van verplichte sociale
verzekeringen. De goedkeuring van de Ongevallenwet in I90I van de liberale rege-
ring-Pierson betekende een eerste, weliswaar bescheiden maar symbolisch belang-
rijke stap in de richting van een volledig stelsel van verplichte sociale verzekeringen
met inbegrip van een volwaardige en verplichte ziekteverzekering voor alle werk-
nemers.

Na een verkiezingsoverwinning in I9OI kwam het confessionele Kabinet-
Kuyper aan de macht. A. Kuyper, die ook Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid
had, kreeg nu een unieke gelegenheid om zijn in I895 ontwikkeld plan te realise-
ren.3 In I904 diende Kuyper een ambitieus plan in dat zowel voorzag in een ver-
plichte verzekering tegen de kosten van ziekte tn de loonderving bij ziekte als in
een uitkering bij overlijden voor loonarbeiders in vaste dienst. Bovendien waren
ook hun gezinsleden en zelfs de inwonende ouders boven de 65 jaar meeverzekerd.
Dit plan verschafte de verzekerden recht op 70% van hun loon en geneeskundige
verzorging gedurende I80 dagen terwill de werkgever minstens eenderde van de
premie betaalde. Voor de uitvoering van dit plan wilde Kuyper de districtskassen
van de overheid of de door de overheid erkende, particuliere fondsen inschakelen.
De overheid zou controle uitoefenen door middel van een Raad van Toezicht be-
staande uit een door de Kroon benoemd voorzitter, een arts, een apotheker, een
werkgever en een verzekerde.40

Kuypers voorontwerp werd geen wet: bij de verkiezingen in I 905 leed zijn
Anti Revolutionaire Partij (ARP) een zware nederlaag. Het links-liberale Kabinet-
De Meester verving de confessionele regering. Minister J.D. Veegens, de nieuwe
minister van Sociale Zaken, diende een nieuw wetsontwerp in dat slechts op enkele
punten afweek van het Ontwerp-Kuyper. De voornaamste wijziging betrof de
ziekenfondsen: de particuliere ziekenfondsen kregen in dit ontwerp de hoofdrol
toebedacht bij de uitvoering van de wet, de geplande districtskassen kregen slechts
een aanvullende werking.42 Het Ontwerp-Veegens overkwam hetzelfde als het voor-
gaande: eind  907 trad het Kabinet-De Meester a£ zodat dit ontwerp evenmin de
bespreking in de Tweede Kamer haalde. In het nieuwe wederom confessionele
Kabinet-Heemskerk vervulde de sociaal bewogen antirevolutionair A.S. Talrna de
functie van minister van Sociale Zaken. Op zijn beurt diende hij in I9Io een ont-
werp in dat voorzag in een ambitieus pakket van sociale wetten. De parlementaire
behandeling zou vele jaren in beslag nemen, waarbij het oorspronkelijke ontwerp
ingrijpende wijzigingen onderging.

Talma koppelde de ziekengeldverzekering los van de ziektekostenverzekering.
De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG), de invloed-
rijke medische beroepsorganisatie speelde een grote rol bij de totstandkoming van
deze scheiding." Als argument voor deze opsplitsing stelde Talma dat de overheid
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onmogelijk een verzekering voor geneeskundige verzorging kon garanderen
zolang de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening berustte bij het particulier
initiatief.*' Bovendien vond hij dat het ziekenfondswezen in Nederland voldoende
ontwikkeld was. De uitvoering van de ziekenfondsverzekering bleefberusten bij de
ziekenfondsen als private instellingen." Wel voorzag het wetsontwerp dat alleen zij
die aangesloten waren bij een wettelijk erkend ziekenfonds, aanspraak konden maken

op ziekengeld. Er moest dus onvermijdelijk ook voor de ziekenfondsen een wette-

lijke regeling komen. 43

Talma wees de decentraal georganiseerde Raden van Arbeid aan als de uitvoerders
van de wettelijke regelingen van zijn sociale verzekeringen. Deze raden bestonden
uit een paritaire vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers met een door
de Kroon benoemde ambtenaar als voorzitter. Deze semi-ambtelijke organen, die
moesten uitgroeien tot publiekrechtelijke lichamen met een verordenende be-

voegdheid, zouden onder andere de verzekeringskassen voor de uitvoering van het
ziekengeld beheren. Tegen deze brede taakstelling van de Raden van Arbeid en de

uitsluiting bij de bestaande particuliere ziekenfondsen voor de uitvoering van de
ziekteverzekering verzetten zich de werkgevers (VNW), de artsen (NMG) en de con-
fessionele partijen, inclusief de ARP.46 Talma zag zich gedwongen zijn visionair ont-

werp aan te passen. Onder druk van de Tweede Kamer beperkte hij de functie van
de Raden van Arbeid tot het uitvoeren van sociale verzekeringen en schrapte hij
hun verordenende bevoegdheid. Pas na deze afslanking werd de Radenwet op 5 juli
I 12 goedgekeurd. Ook de ingediende ontwerp-Ziekenwet onderging fundamen-

tele wijzigingen: de particuliere fondsen werden wel ingeschakeld voor de uitvoe-
ring van de ziekengeldregeling.4, Na deze politieke correctie keurde de Tweede
Kamer op 25 april I9IJ de Radenwet en de Wet op de Ziekteverzekering goed met
een ruime meerderheid.

De uitvoering van de wet vond echter geen doorgang: de verkiezingen van I9I3
leverde liberaallinks een meerderheid op in de Tweede Kamer en bracht het Kabi-
net-Cort van der Linden aan het bewind. Dit kabinet liet, via de Troonrede in I9I3,
snel blijken dat het de intentie had de uitvoering van beide goedgekeurde en zelfs al
in het Staatsblad verschenen wetten te blokkeren en om vervolgens de wetten te
wijzigen. Het nieuwe kabinet kon de uitvoering van Talma's wetten wel tegenhou-

den, maar botste in de Eerste Kamer op een stevige confessionele meerderheid, die

op haar beurt een nieuwe linkse sociale wetgeving kon blokkeren. Deze politieke
patstelling, gecombineerd met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in I9124,
stelde de invoering van verplichte ziekteverzekering, onverwachts toch nog uit.

Ondanks de ontwrichting van de economie en de stijgende werkloosheid door
de oorlog diende minister M.W.F. Treub in I9I5 - tevergeefs - een wetsvoorstel in,
dat de uitkering van het ziekengeld wenste te koppelen aan de geneeskundige
behandeling.*8 In juli IgIS werden voor de eerste keer in Nederland nationale ver-

kiezingen gehouden met algemeen mannenkiesrecht en evenredige vertegenwoor-
diging. De realisatie van een sociale verzekering speelde in deze verkiezingsstriid
een belangrijke rol. Een coalitie van de R.K. Staatspartij, de ARP en de Christelijk
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Historische Unie (CHU) verklaarden strijd te zullen voeren om de Talma-wetten uit
I9I3 zo spoedig mogelijk in te voeren. Zij behaalden een nipte overwinning en het
nieuwe kabinet kwam onder leiding te staan van Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, de
eerste katholieke minister president.

P.L. Aalberse werd minister van het nieuwe departement van Arbeid. Zijn ideeen
over de sociale zekerheid kwamen sterk overeen met die van Talma. De arbeider
had een natuurlijk recht op een loon dat voldoende moest zijn voor de bevrediging
van de levensbehoeften, ook als hij niet kon werken. De staat had de plicht om dat
recht te beschermen. De verplichte arbeidersverzekering deed niets anders dan dit
recht van de arbeider op een rechtvaardig minimumloon te realiseren:9

De externe omstandigheden leken gunstig voor een spoedige invoering van de
ziektewet en de realisatie van een verplichte ziektekostenverzekering. Het rapport
en voorontwerp van wet tot wijziging van de Ziektewet liet de principiele opzet van
de wet-Talma nagenoeg ongewijzigd en werd ter bespreking voorgelegd aan de
Hooge Raad van Arbeid (HRA). Hier botste de wet echter op een onverwachte en

ogenschijnlijk onnatuurlijke coalitie van werkgevers en de grootste vakbond, het
Nederlands Verbond van Vakverengingen (Nvv). De vakbond schrok van de bepaling
in het ontwerp-Aalberse dat de arbeiders in de toekomst de helft van de bijdrage voor
de ziektewet zouden moeten betalen. Bovendien waren de meeste werkgevers bereid
bij ziekte een half jaar lang 80% door te betalen, terwijl het ontwerp-Talma slechts
70% garandeerde." Vele arbeiders zouden dus netto-inkomen moeten inleveren
om paradoxaal genoeg minder te ontvangen. Aan werkgeverszijde wilde men dui-
delijk wel betalen, hetgeen bleek uit de vrijwillige oprichting van talrijke bedrijfs-
ziekenkassen tijdens de vorige decennia." De ondernemers wensten wel de con-
trole over 'huri geld te behouden en weigerden 'hun' ziekenkassen uit handen te
geven ten voordele van een door de staat uitgevoerde verzekering, die echter door
werknemers en werkgevers betaald moest worden."

Dr. Postuma, lid van de onderzoekscommissie van de HRA, wenste ook de erken-

ning van de al bestaande werkgeversziekenkassen. Nader onderzoek vond plaats en
het resultaat, geschreven door de (liberale) werkgevers en het Nw in de vorm van
een gezamenlijk ontwerp  van een ziektewet, staat bekend  als  de ' Proeve Postuma-

Kupers'. Deze gaf de voorkeur aan een decentralisatie van de uitvoering in plaats
van de beoogde centralisatie via de Raden van Arbeid. Bovendien streefde de 'Proeve'
naar een beperking van de taak van de overheid tot het stellen van algemene regels
en het meewerken aan het toezicht. De werkgevers en de Nvv wilden de uitvoering
van de ziektewet in de handen leggen van rechtspersoonlijkheid bezittende be-
drijfsverenigingen met een paritair bestuur van werkgevers en werknemers. De
bedrijfsverenigingen ressorteerden onder de werkgeversorganisaties. Voor de werk-
gevers die zich niet wilden aansluiten bij verenigingen, voorzagen de opstellers in
de oprichting van een Ziekte-Garantiefonds, zodat ook arbeiders in dienst bij onge-
organiseerde werkgevers verplicht zouden worden om een percentage van het uit-
betaalde loon in dit fonds te storten." Het toezicht zou worden uitgeoefend door
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een Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, arbei-
ders en de regering.

Injuni I92I sprak de HRA zich met een ruime meerderheid uit dat het ontwerp
Postuma-Kupers de voorkeur verdiende boven het gewijzigde ontwerp ziektewet-
Talma van minister Aalberse. De besprekingen raakten nu volledig in een impasse.
Aalberse uitte zijn twijfels over de correcte werking van het Garantiefonds. De
SDAP kwam eveneens in verzet tegen de 'Proeve' en dat terwijl de opstelling van de
tekst had plaatsgevonden met de medewerking van de Nvwleiding. De partij had er
moeite mee dat in het voorstel de bedrijfsverenigingen ressorteerden onder de
werkgeversorganisaties, die zodoende in laatste instantie de uitvoering van de ziek-
tewet onder hun controle kregen. Uiteindelijk ging de NVV-leiding overstag onder
druk van de aanzwellende kritiek uit eigen kringen en nam zij afstand van de'Proe-
ve'.'* Ook de ARP, de CHU en een minderheid van de katholieke partij hadden
moeite met het voorstel. Zij hielden vast aan de oorspronkelijke optie van Talma,
waarbij de uitvoering in handen kwam van de Raden van Arbeid." Ondertussen
evolueerde het politieke en economische klimaat in ongunstige richting voor de
snelle realisatie van de sociale wetgeving. Terwijl in I9I8 het revolutionaire gevaar
de conservatieve partijen onder zware druk zette, beeindigde vanaf I92I de eco-
nomische crisis de initiatieven van de progressieve partijen. Het aandringen op
besparingen, het terugschroeven van sociale uitkeringen en het opdrijven van de
wekelijkse arbeidsduur kregen de voorkeur. De parlementaire besprekingen rond
de ziektewet geraakten in een jarenlange impasse.

Minister J.R. Slotemaker de Bruine in het Kabinet De Geer kreeg uiteindelijk in
I 929 een verplichte ziektewet goedgekeurd.'6 Opvallend is wel dat Nederland, ver-
geleken met de omringende landen, hiermee een heel eigen positie innam. In deze
landen behoorde de uitbetaling van ziekengeld tot het traditionele dienstenpakket
van de ziekenfondsen. Opmerkelijk was ook dat, in tegenstelling tot de vrijwillige
werkloosheidsverzekering, de overheid voor de uitvoering van de ziektewet hele-
maal geen subsidies in het vooruitzicht stelde. De premies voor de ziektewet kwa-
men volledig voor rekening van de werkgever 6n de werknemer De premieplichtig-
heid van de werknemers was een noviteit in de Nederlandse sociale verzekering.
Voor de ongevallen-  en de invaliditeitsverzekering droeg de werknemer niets  bij,
maar voor zijn ziekteverzekering werd gemiddeld I,7% afgehouden van het loon.F,

Zeventien jaar na de goedkeuring van het ontwerp-Talma ging de ziektewet ein-
delijk in uitvoering. Haar natuurlijk complement, de ziektekostenverzekering, liet
ondanks verschillende wetsontwerpen tijdens het Interbellum nog tot I94I op zich
wachten. Een rode draad door de diverse tot dat jaar ingediende voorstellen was dat
de overheid een weigerachtige houding bleef aannemen tegenover directe finan-
ciele steurl. 58

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de hierop volgende Duitse
bezetting leidde tot een plotseling totstandkomen van het Ziekenfondsbesluit. De
bezetter streefde een verzekeringsstelsel, voor zowel ziekengeld als ziektekosten,
naar Duits model na. Volgens Jakob, de Duitse leider van de Geschaftsgruppe
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Soziale Verwaltung (Gsv) was het Nederlandse stelsel, in het bijzonder op het
gebied van de geneeskundige hulp, als gevolg van het uitblijven van krachtdadig
overheidsingrijpen, 'achterlijk' gebleven. Hii trachtte met de invoering van de ver-
plichte verzekering een dubbel doel te bereiken: het verwerven van sympathie en
steun voor de Duitse zaak van de arbeidende bevolking en de gelijkschakeling van
de concurrentieverhoudingen tussen Duitse en Nederlandse ondememingen:'

In het navolgende jaar wisselden de plannen voor een nieuw verzekeringsstelsel
elkaar af.6' Om een radicale Duitse interventie voor te zijn formuleerden de ver-
tegenwoordigers van de Maatschappijfondsen, de Centrale Bond van Ziekenfondsen
en de Bond van de R.K. ziekenfondsen in juli 1940 als eerste een gezamenlijke ver-

klaring waarmee zij een verregaande fusie van alle ziekenfondsen nastreefden.

Directeur-generaal C. van den Berg van het departement van Sociale Zaken over-
tuigde de ziekenfondsen ervan hun standpunt te verlaten en met zijn voorstel in te
stemmen. Hij was van mening dat er een grote diversiteit aan fondsen met een be-
perk toezicht kon blijven bestaan en wees concentraties door fusies af. Jakob wees
op zijn beurt echter het plan-Van den Berg af omdat de controle van de overheid
niet ver genoeg ging en het aantal ziekenfondsen niet werd gereduceerd. Boven-
dien was hij tegen een inkomensgrens voor de verplichte verzekering, die zoals in
Duitsland toegankelijk moest zijn voor alle arbeiders.

Jakob  gaf H.W. Groeneveld van de afdeling Arbeidsverzekering van het Depar-
tement van Sociale Zaken opdracht om een 'beter' Ziekenfondsbesluit te ontwer-

pen. Groeneveld formuleerde een voorstel dat een flink eind in de richting van de
Duitse verplichte ziekteverzekering ging.6' Jakob was echter niet tevreden en ont-

wierp zelf een voorstel waarin het duidelijk de bedoeling was het Duitse model op
de Nederlandse situatie toe te passen. In zijn voorstel zou de staat een centrale rol

krijgen aangezien de organisatie en de uitvoering direct onder de secretaris-

generaal zouden vallen. Voor particuliere organisaties zoals ziekenfondsen was er
in het plan-Jakob nagenoeg geen plaats meer hoogstens zouden enkele van de
bestaande ziekenfondsen een marginale rol kunnen blijven spelen bij de uitvoering
van een aanvullende ziektekostenverzekering. De Duitse superieuren van Jakob in
Berlijn waren niet enthousiast over zijn plan. Vooral het nagenoeg volledig weg-
vallen van de particuliere verzekeraars stuitte op verzet. Jakob diende een geheel
nieuw plan te ontwerpen. Op 8 mei I94I presenteerde hij een nieuw goedgekeurd
ontwerp en op I augustus I94·I verscheen het Ziekenfondsbesluit in het Staats-
blad.

De belangrijkste artikelen van het Ziekenfondsbesluit waren dat de secretaris-

generaal van Sociale Zaken bepaalde welke ziekenfondsen officieel erkend zouden
worden; dat iedereen met een inkomen tot 3.000 gulden per jaar in aanmerking
kwam voor de verzekering; dat iedereen die verplicht verzekerd was onder de Ziekte-
wet dit automatisch ook voor het Ziekenfondsbesluit was; dat naast de hoofdverze-
kerde ook de van hem ofhaar afhankelijke gezinsleden meeverzekerd werden; dat
de erkende ziekenfondsen de premie inden en ten slotte dat de werkgevers en
werknemers ieder de helft van de premie betaalden.62
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4 Veranderende verhoudingen

De Maatschappijziekenjbndsm

De vertraagde en uitgestelde wetgeving rondom de ziekte- en de ziekenfondswet
leidden tot veranderende verhoudingen binnen het ziekenfondslandschap. De NMG
speelde hier een belangrijke rol. Deze beroepsorganisatie was tijdens de laatste
twee decennia van de negentiende eeuw sterk gegroeid. Het aantal aangesloten
geneeskundigen verdubbelde van ongeveer I.000 leden gegroepeerd in 3I plaatse-
lijke afdelingen in I880 tot 2.000 leden in 5I afdelingen in I900. In dezelfde peri-
ode nam het percentage aangesloten artsen toe van 54% tot 85%·6, Ondanks de
dikwijls interne verdeeldheid groeide de NMG rond de eeuwwisseling uit tot een
representatieve spreekbuis voor het Nederlandse medisch corps die de standpun-
ten van de medici verdedigde. De oprichling van de doktersfondsen en het verbod
voor particuliere patianten om tot de ziekenfondsen toe te treden toonden aan dat
de Nederlandse medici al voor I890 alert reageerden op de veranderingen in het
maatschappelijk leven. Zij zouden de macht van hun organisatie met nog meer
kracht gaan demonstreren in het parlementaire debat over de ziekteverzekering.

Samen met het aantal en de macht nam ook de radicalisering van de NMG toe.
De hoofdaandacht bij de algemene vergaderingen verschoof langzaam maar zeker
van het bevorderen van de zorgkwaliteit naar het handhaven en verbeteren van de
materiele positie van de geneeskundigen. Vooral jonge huisartsen maakten zich,
niet ten onrechte, grote zorgen over hun toekomst. Na I890 nam het aantal genees-
kundigen, en dus ook de onderlinge concurrentie, vooral in de steden voortdurend
toe. Bovendien ondervonden de huisartsen een groeiende mededinging van specia-
listen in poliklinieken en ziekenhuizen zoals beschreven in hoofdstuk twee.4 De
ontwikkeling van medische beroepen op nieuwe terreinen als tandheelkunde en
heilgymnastiek tastte de traditionele markt van de huisartsen aan. Het groeiend
aantal geneeskundigen vormde ook een bedreiging voor de neveninkomsten voor
activiteiten in dienst van kerkelijke en gemeenteliike armbesturen en ziekenfond-
sen. Sommige van deze besturen aarzelden immers niet om van het stijgend aan-
bod van geneeskundigen te profiteren en de honorering van de medici te verlagen.

In I902 besloot de NMG dat haar leden nog uitsluitend collectieve in plaats van
individuele overeenkomsten met de plaatselijke ziekenfondsen mochten afsluiten.
Hiermee wilden zij eveneens hun positie in de ziekenfondsbesturen versterken. In
tegenstelling tot de ontwerpen voor een ziektewet van Kuypers en Veegens hield
het ontwerp van Talma uit I9Io wel rekening met de vereisten van de NMG.65 Artikel
Ioo uit dit ontwerp voorzag erin dat in het bestuur van een ziekenfonds 6*n of
meer verzekerden, aangewezen door de verzekerden of de algemene vergadering
van het ziekenfonds, zouden zetelen samen met 66n of meer geneeskundigen en
66n of meer apothekers.66 Dit betekende weliswaar dat de geneeskundigen niet
automatisch de helft van de bestuursleden zouden leveren maar wel een sleutel-
positie in de ziekenfondsbesturen kregen toegekend. 67 Ondanks deze rekenschap
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vond de NMG dat de wet onvoldoende voldeed aan haar wensen betreffende de vrije
artsenkeuze, gelijkheidseis, bestuurssamenstelling en de wettelijk bepaalde wel-
standsgrens. In een bindend besluit ontwikkelde de NMG plannen en acties voor
het veiligstellen van de positie van de artsen binnen de fondsen. Dit betekende dat
de NMG-artsen geen medewerking mochten verlenen aan niet door de NMG erkende
fondsen.

De goedkeuring van de ziektewet-Talma in I9I3 was voor de NMG de aanleiding
om over te gaan tot de oprichting van de eigen Maatschappijfondsen. Op I3 maart
IgI4 richtten de NMG-artsen in Alkmaar het eerste Maatschappij- of afdelingsfonds

68

OP.
In juli I9I3 besloot de algemene vergadering van de NMG in Breda om naast de

oprichting van de ziekenfondsen in eigen beheer ook het Bindend Besluit van
IgI2 integraal toe te passen. Dit betekende onder meer dat de leden van de NMG
geen medewerking meer mochten verlenen aan niet door de NMG erkende zieken-
fondsen. Deze erkenning kregen nieuwe fondsen uitsluitend wanneer zij voldeden
aan de eisen van de NMG. Deze eisen betroffen de invoering van de vrije artsen-
keuze, gelijke vertegenwoordiging van verzekerden, artsen en apothekers in het
bestuur, een wettelijke bepaling van de welstandsgrens en de afwezigheid van de
verplichting om verklaringen af te leggen over arbeidsongeschiktheid van zieken-
fondsleden. 69

De toepassing van het besluit en de oprichting van de Maatschappijfondsen ver-
strekten de NMG een machtige positie waarmee zij in de steden de andere zieken-
fondsen konden beconcurreren en op het platteland het gebrek aan verzekering
van de gezondheidszorg konden ophefen.'°De maatschappijfondsen werkten auto-
noom, behoudens goedkeuring voor reglementswijzigingen en toezicht op het
beheer. Vanaf I926 kwam er een jaarlijks overleg tot stand en groeiden er geleide-
lijk samenwerkingsstructuren. Zo werd in I928 de NV CAVINED, de Centrale Admi-
nistratie Verzekeringsinstellingen in Nederland, opgericht. Enkele leden van de
Huisartsen Commissie probeerden met dit administratiekantoor het beheer van de
Maatschappijfondsen te verbeteren." Dit wil niet zeggen dat de NMG en haar Maat-
schappijfondsen altijd een hecht en eendrachtig blok vormden. Vooral in de jaren
dertig woedde er tussen het Hoofdbestuur van de NMG enerzijds en een aantal zie-
kenfondsbesturen en de Huisartsen Commissie anderzijds een jarenlange strijd
over de oprichting van een afzonderlijke Maatschappijfondsenfederatie. Ook bra-
ken er regelmatig conflicten uit tussen de huisartsen en de specialisten of tussen de
artsen en de apothekers over de verdeling van de honoraria.

De Landelijke Federatig ter Behartiging van het Ziekenjondswezen

Het door de NMG opgestelde ziekenfondsbeleid riep veel tegenstand op van de
onderlinge ziekenfondsen en de oprichting van de Maatschappijfondsen betekende
Zware concurrentie voor hen." De ideologie van de NMG kwam niet overeen met de
opvattingen van de onderlinge fondsen. Vanwege het ontbreken van de steun van
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de vakbonden vormde collectieve belangenbehartiging in een formeel verband de
enige verdedigingsmogelijkheid tegen de NMG.73

Op 8 oktober I9I3 vond de oprichting van de Landelijke Federatie ter Behartiging
van het Ziekenfondswezen (LFBZ) plaats. Als lid traden toe het Algemeen Onderling
Ziekenfonds (AOZ) en Ziekenfonds Ziekenzorg (Ziekenzorg) uit Amsterdam, het
Haags Algemeene Ziekenfonds 'De Volharding, de Algemeene Rotterdamsche

Vereeniging, de Goudsche Vereeniging en de Ziekenzorgfondsen uit Utrecht, Haar-
74lem, Delft en Hengelo. Samen vertegenwoordigden zij 130.000 leden.

De oprichting van de Landelijke Federatie vlak voor de Eerste Wereldoorlog
vormde de aanzet tot een bescheiden en onafhankelijke landelijke samenwerking
tussen een twintigtal onderlinge fondsen. De overkoepelende organisatie ontwik-
kelde zich als verdediger van de standpunten van de onderlinge ziekenfondsen in
de richting van de NMG en vooral de overheid. De Landelijke Federatie groepeerde
tijdens de jaren twintig echter slechts een minderheid van onderlinge fondsen en
ook de coardinatie was ondermaats. Sommige fondsen hadden eigen medewerkers
in vaste dienst, andere experimenteerden met betaling per verrichting, terwijl het
merendeel een abonnementssysteem hanteerde. 75

In I932 formuleerde het Haagse 'De Volhardind een voorstel ter versterking
van de koepel van de onderlinge ziekenfondsen. De benodigde financiele middelen
leidden tot een contributieverhoging. Deze verhoging in combinatie met eisen over
de bestuurssamenstelling stuitte op verzet en het royeren van drie grote zieken-
fondsen, waaronder'Ziekenzord Amsterdam, met samen I20.000 betalende leden.

Het succesvolle verzet tegen het ontwerp-Slingenberg in I936, dat in ruime
mate tegemoetkwam aan de eisen van de artsen, leverde de Landelijke Federatie
veel prestige op bij de plaatselijke ziekenfondsen:6 De Federatie profiteerde hier-
van door niet-aangesloten onderling beheerde ziekenfondsen over te halen tot
lidmaatschap. De actie verduidelijkte ook de behoefte aan een strakkere centrale
organisatie en ruimere financiele middelen. Dit werd in I937 mogelijk gemaakt
door de goedkeuring van een statutenwijziging waarbij de Landelijke Federatie
werd vervangen door de 'Centrale Bond van Ziekenfondsen' (CBZ). Het bestuur van
de CBZ beschikte over grotere bevoegdheden dan dat van de Landelijke Federatie.
Dit betekende dat het bestuur van de CBZ mantelovereenkomsten kon afsluiten
met organisaties van medewerkers. De afzonderlijke fondsen mochten echter niet
zonder overleg met het bondsbestuur onderhandelen met medewerkers. Zij be-
hoorden bij het inrichten van hun administratie rekening te houden met aanwij-

zingen van het bondsbestuur en waren verplicht een vertegenwoordiger op hun
vergaderingen toe te laten.7' Deze centralisatie botste met de onafhankelijkheids-

drang van enkele ziekenfondsen: zij scheidden zich af en richtten de 'Landelijke
Contactcommissie van Onderling Beheerde Ziekenfondsen' op. Na verloop van tijd
keerden zij toch terug naar de CBZ. De versterking van de CBZ leidde niet tot vereni-

ging van alle onderling beheerde ziekenfondsen in 66n organisatie. Naast de afzon-
derlijke plaatselijke voorzetting van tientallen onderlinge fondsen functioneerde er
een tweede kleinere koepel bestaande uit rooms-katholieke onderlinge fondsen.
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Binnen het rooms-katholieke deel van de samenleving speelde het subsidiariteits-
beginsel een centrale rol. Op ziekenfondsgebied leidde dit beginsel tot de opvatting
dat (te veel) overheidsbemoeienis ongewenst was. Het zwaartepunt van de gezond-
heidszorg, inclusief de ziekenfondsen, behoorde  bij het particulier initiatief te  lig-
gen. Dit denkbeeld leidde al voor de Eerste Wereldoorlog tot de oprichting van
enkele uitgesproken katholieke ziekenfondsen zoals St. Liduina in Utrecht in I894·
Halverwege de jaren twintig zag het Rooms en Katholiek Werklieden Verbond (RKWv)
de oprichting van rooms-katholieke ziekenfondsen als een van zijn taken zich daar-
bij beroepend op het bisschoppelijk communiquu van I916.78 Hierin werd als taak
van het RKWv 'het oprichten en instandhouden van ziekenfondsen' aangegeven.
Bovendien stond in het beginselprogramma dat het verbond zou 'blijven streven
om zoveel mogelijk langs de weg van het eigen initiatief en van zelfhulp, de stoffe-

lijke welvaart en de geestelijke verheffing van de arbeidende stand te bevorderen en
daardoor ertoe medewerken die stand een volwaardige positie in de maatschappe-
lijke ordening te verzekeren'."

In I922 richtte het RKWV een speciale commissie voor het ziekenfondswezen
op.80 Deze commissie koos voor de oprichting van eigen ziekenfondsen buiten de
samenwerkingsverbanden met andere ziekenfondsorganisaties om. In I926 startte
het RKWV met de oprichting van eigen katholieke ziekenfondsen. Aanvankelijk
bestond de Bond uit vier diocesane bonden (de bisdommen Den Bosch, Roermond,
Breda, Utrecht) en vanaf I936 uit vi j f (Haarlem).

Deze opstelling van het RKWV paste binnen de naoorlogse consolidering van de

verzuiling. De expansie van de rooms-katholieke ziekenfondsen bleef ondanks de
steun van de op een na grootste nationale vakbond bescheiden. In I939 verzekerde

81deze fondsen ongeveer I 50·000 leden, minder dan 5% van het nationale totaal.

De Uni catiecommissie en andere pogingen tot samenwerking

Door het uitblijven van de Ziekenfondswet formuleerden de NMG, de Landelijke
Federatie en de vakbeweging voorstellen tot hervorming van het ziekenfondswe-
zen. De NMG nam het eerste initiatiefen ontwikkelde samen met het Nvv plannen
tot oprichting van 'districtsfondsen' ter bestrijding van de versnippering van de zie-
kenfondsen:' De NMG en de Nvv hoopten dat de concentratie van het grote aantal
ziekenfondsen de totstandkoming van landelijke regelingen zou bevorderen. De
aanvankelijk niet bij de besprekingen betrokken Landelijke Federatie besloot uit-
eindelijk toch deel te nemen aan de besprekingen, op voorwaarde dat de eventuele
conclusies niet bindend waren. De verhouding tussen de Landelijke Federatie en
de NMG waren van oudsher slecht maar ook de relatie met de vakbeweging was niet

goed. De Landelijke Federatie wilde aanvankelijk zelfs geen vertegenwoordigers
van de vakbeweging in de besturen van haar ziekenfondsen.

Ook de katholieke vakbeweging zag aanvankelijk af van deelname aan de be-
sprekingen vanwege de plannen tot oprichting van 'eigen' katholieke ziekenfondsen,
maar zond uiteindelijk toch waarnemers naar de besprekingen.
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De instelling van de Unificatiecommissie in I922 was het eerste resultaat van
de besprekingen tussen de NMG en het NVV. Het primaire doel van de Unificatie-
commissie was het uitwerken van werkbare voorstellen voor een concentratie van
ziekenfondsen." De aanwezige partijen vertegenwoordigden de producenten en
consumenten van de medische zorgverstrekking: het Nvv, het CNV, het Bureau
voor de Rooms-Katholieke Vakorganisatie en de Federatie der Diocesane Rooms-
Katholieke Werkliedenbonden, het Algemeen Nederlandse Vakverbond, het Natio-
naal Arbeidssecretariaat, de drie maatschappijen van zorgverstrekkers (de NMG,
de NMP en de NMT), en de Landelijke Federatie.4 Vanwege het gebrek aan een
overkoepelende landelijke organisatie maakten de vertegenwoordigers van de direc-
tiefondsen en de bedrijfsfondsen geen deel uit van de commissie en dit terwijl zij
toch meer dan een kwart van de ziekenfondsleden groepeerden.

De Unificatiecommissie legde de resultaten van het onderzoek en de bespre-
kingen vast in het in I925 gepubliceerde Unificatierapport met als belangrijke
condusies: 66n ziekenfonds per werkgebied en de oprichting van een Centrale
Raad. Dit toezichthoudende orgaan behoorde te bestaan uit de vertegenwoordi-
gers van de organisaties van de ziekenfondsen, de medewerkers, de vakbeweging
en de overheid. Er werd echter geen overeenstemming bereikt over cruciale princi-
piale strijdpunten zoals de bestuurssamenstelling en de invulling van het principe
van vrije artsen- en apothekerskeuze.8, De Landelijke Federatie verzette zich tegen
de invoering van een onbeperkte artsenkeuze. Vanuit haar standpunt was de vol-
ledige toewijding van de arts aan ziin ziekenfondspatienten alleen mogelijk
wanneer de arts financieel kon rondkomen van de ziekenfondspraktilk en zijn
aandacht niet uitging naar de uitbreiding van een lucratieve particuliere praktijk.
De NMG en de Landelijke Federatie bleven het over dit punt oneens. Toen bleek dat
het Nw niet langer zonder de Landelijke Federatie het overleg wilde voortzetten,
beschouwden de andere partijen de Unificatiecommissie als ontbonden.

De samenwerking van het NW, CNV en de Onderlinge Federatie in de Unifica-
tiecommissie bracht de belanghebbenden, die tot het begin van de jaren twintig
een moeizame relatie hadden, dichter bij elkaar.86 Dit leidde tot de besluiten van het
Nvv en het CNV om geen eigen ziekenfondsen op te richten en te streven naar een
hechte samenwerking met de Landelijke Federatie. De Federatie ging om de navol-

gende twee redenen over de samenwerking. Ten eerste verwachtte zij steun van het
Nvv in het politieke debat en ten tweede koos de Federatie voor samenwerking van-
wege de concurrentie door het RKWV.87

In oktober I929 richtten het NVV en het CNV samen met de Landelijke Federatie
een 'Algemeene Raad ter bevordering van het Ziekenfondswezen' op. De toename
van leden van de onderlinge fondsen, de oprichting van nieuwe onderlinge fondsen
en de bevordering van meer eenheid in het ziekenfondswezen behoorden tot de
gestelde doelen van de Algemeene Raad. De vakbond streefde naar een goed geor-
ganiseerd ziekenfondswezen.&8 Binnen twee jaar leidde de samenwerking met de
vakbonden tot de toename van het aantal aangesloten fondsen van 23 tot 49.
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Een van de oprichtingseisen die de Nw en het CNV bij de oprichting van de
Federatie stelde, betrof het nastreven van een goede samenwerking met de NMG.
De vakbeweging bleef evenals de NMG streven naar concentratie en schaalvergro-
ting van de Nederlandse ziekenfondsen. In maart I930 ging het overleg tussen de
Landelijke Federatie en de Landelijke Huisartsen Commissie van start. De onder-
handelingen verliepen gunstig met een concept-overeenkomst als uitkomst. Resul-
taat bleef echter uit omdat het hoofdbestuur van de NMG niet instemde met het
akkoord.  De NMG bleef zijn medewerking weigeren aan de oprichting van zieken-
fondsen zonder goedkeuring van de plaatselijke artsen. Bovendien zorgde de his-
torische strijdpunten omtrent de vrije artsenkeuze, welstandsgrens en bestuurs-
samenstelling tussen de NMG met haar ziekenfondsen en de onderlinge fondsen in
verscheidene steden geregeld voor afstandelijke en zelfs vijandige relaties tussen
beide partijen. De samenwerking tussen de vakbonden en de Landelijke Federatie
verliep ook niet naar wens. De CNv en de Nvv verweten de Federatie gebrek aan
efficientie en organisatiekracht. Anderzijds beschuldigde de Landeliike Federatie
de vakbonden ervan een (te) prominente rol binnen de ziekenfondsen te willen
bemachtigen. Ook tussen beide vakbonden ontstonden conflicten. Het wantrou-
wen veroorzaakte de beeindiging van de onderlinge samenwerking en de opheffing
van de Algemeene Raad in juli I934·89

Voor de Tweede Wereldoorlog vormde de oprichting van de 'Centrale Commissie
voor het Ziekenfondswezen' de laatste samenwerkingspoging tussen de belangheb-
bende partijen binnen het ziekenfondswezen. De initiatiefnemer was de overheid
in de persoon van minister Slotemaker de Bruine. Organisaties met dezelfde opvat-
ting over de bestuurssamenstelling traden aanvankelijk toe tot dit overleg. Het Nvv,
het RKWV en de NMG vonden dat zowel medewerkers (artsen) als verzekerden deel
uit zouden kunnen maken van het bestuur. De Landelijke Federatie trad uiteinde-
lijk eveneens toe tot de Centrale Commissie. De traditionele tegenstellingen bin-
nen deze commissie bleken echter niet te overbruggen. De Maatschappijfondsen
bleven een paritair bestuur weigeren. De onderlinge fondsen eisten met steun van
zowel de sDAP als de Nvv dat een ziekenfondsbestuur voor de meerderheid bestond
uit vertegenwoordigers van de verzekerden. De vakbeweging verliet hiermee haar
gematigde opstelling van het Interbellum waarbij zij streefde naar een paritair be-
heer van de ziekenfondsen. Bovendien braken op verschillende plaatsen (onder
andere Groningen, Nijmegen, Texel) heftige lokale conflicten los tussen onderlinge
fondsen en artsen van de NMG die weigerden zich nog langer beschikbaar te stellen
voor de leden van de onderlinge fondsen.* Het overleg werd afgebroken en in I938
beeindigde ook deze commissie zonder tastbaar resultaat haar werkzaamheden. De
'oude' tegenstelling over een vrije artsenkeuze en de bestuurssamenstelling bleef
een productieve en efficiente samenwerking in de weg staan.
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5 Toenemende ledenaantallen

Hoeveel leden de afzonderlijke fondsen telden is moeilijk te achterhalen. De diverse

typen ziekenfondsen hanteerden geen uniforme criteria voor het vaststellen van de
ledenstatistieken. Een deel van de fondsen nam bijvoorbeeld alleen het aantal ge-
zinshoofden in hun statistieken op; anderen hanteerden een 'gewogen' telling. In
I908 waren er 2.700 'volle' leden aangesloten bij het Middelburgsch Ziekenfonds.
Kindleden telden echter maar voor een kwart zodat het totale aantalleden ongetwij-
feld hoger lag." Verder was het in het bijzonder aan het begin van de twintigste
eeuw niet uitzonderlijk dat 66n persoon zich bij verschillende ziekenfondsen in-
schreef.  Niet elk ziekenfonds verzekerde hetzelfde risico of gaf een afdoende hoge
uitkering om in geval van ziekte van een volwaardig vervangend inkomen te genie-
ten. Hierdoor zijn de aansluitingscij fers per ziekenfonds op zichzelf niet verkeerd
maar de loutere samenvoeging ervan kan tot verkeerde conclusies leiden over het
aantal verzekerde personen en de graad van ziekteverzekering in Nederland. Ondanks
de schaarse en met voorzichtigheid te hanteren informatie over de ledenaantallen
kunnen er toch enkele grote lijnen in de ontwikkeling van het aantal leden onder-
scheiden worden.

Na I89O nam in Nederland het aantal ziekenfondsleden in hoog tempo toe. Rond
I903 was bijna I8% van de bevolking bij een ziekenfonds aangesloten. Hierbij traden
forse regionale verschillen op: in het Westen was ruim 27% van de bevolking aan-
gesloten, bijna I3% in het Oosten, 3,6% in het Noorden en 0,5% in het Zuiden." In
een stad als Amsterdam echter was al voor de Eerste Wereldoorlog de helft van de

bevolking bij een ziekenfonds aangesloten. Deze groei werd voornamelijk opge-
vangen door een toename van het ledenaantal bij dokters-, nuts-, onderlinge en

ondernemingsfondsen. De vakbonds- en directiefondsen stagneerden of namen zelfs
in aantal af. Het aantal verzekerden in het Noorden en Zuiden van Nederland begon

pas te groeien na I925·
Louter kwantitatief gezien evolueerde het Nederlandse ziekenfondswezen gun-

stig tijdens het Interbellum. Vanaf I937 begon het Centraal Bureau voor de Statistiek
met de publicatie van het aantal leden van de Nederlandse ziekenfondsen en kan de
evolutie van het ledencijfer jaar na jaar gevolgd worden. Ondanks het vrijwillige
karakter van de verzekering bleek uit deze eerste statistiek dat ruim 3,5 miljoen
Nederlanders bij een ziekenfonds verzekerd waren tegen ziektekosten.

Opmerkelijk is dat zelfs de jarenlange economische crisis de groei van het aan-
tal leden niet substantieel verminderde. Uitsluitend tijdens de eerste jaren van de
crisis daalde het aantal ziekenfondsleden. In de gehele crisisperiode stagneerde in
de steden de groei van het absolute aantal leden terwijl op het platteland nog

sprake was van intrinsieke groei." Dat de ziekenfondsen de crisis relatief goed
doorstonden, kwam deels door het inkomen van het tot dan toe 'vermogende' deel
van de bevolking onder de welstandsgrens zakte vanwege de crisis. Zij kwamen nu

in aanmerking voor aansluiting bij een ziekenfonds. Anderzijds dreigden vele



HET NEDERIANDSE ZIEKENFONDSBESTEL IN HISTORISCH EN VERGELIIKEND PERSPECrIEF             59

langdurige werkloze arbeiders uit het ziekenfonds te verdwijnen omdat zij niet
meer in staat waren om hun premie te betalen.

De groei van het aantal ziekenfondsleden zette in de navolgende jaren door: op
I oktober I94I telden de fondsen meer dan vier miljoen leden. Belangrijker dan dit
absolute aantal was het percentage van de bevolking dat verzekerd was bij een zie-
kenfonds. In  94I Was 45,6% van de bevolking aangesloten bij een fonds terwijl
dit in I926 slechts 27,9% bedroeg.'4 Aan deze stijging van het aantal Nederlandse
ziekenfondsverzekerden lagen twee factoren ten grondslag. Ten eerste de onmis-
kenbare stijging van het welvaartspeil, waardoor een deel van de arbeiders zowel
in staat als bereid was om een verzekeringspremie te betalen. Tussen I9IO en
I922 stegen, ondanks de oorlogsjaren, de reele inkomens van de loonafhankelijke
bevolking met ongeveer 35%· Terwill in I900 amper Io% van de Amsterdamse
bevolking een jaarinkomen had tussen fI.000 en fi,500 gulden en 65,9% als
onvermogend werd beschouwd, bedroegen deze percentages respectievelijk 55,9%
en IO,I% in I930· Deze inkomensstijging zorgde voor de definitieve doorbraak
van de vrijwillige ziekenfondsverzekering. 95

Ten tweede droeg de langzame sectorale verschuivingen binnen de Nederlandse
werkende bevolking bij aan het groeiende ledenbestand van de ziekenfondsen. De
overgang van arbeidskrachten uit de agrarische naar de industriele sector zorgde
voor een groeiend aantal werknemers, geconcentreerd in snel groeiende steden.
Deze verstedelijking versterkte de individualisering en de verzekeringsbehoefte aan-
gezien de binnenlandse migratie naar de stad leidde tot het verlies van de relatieve
zekerheid van de plattelandssolidariteit bij ziekte of ongeval. Aansluiting bij een
ziekenfonds bood een alternatief. Bovendien lag de organisatiegraad van industriele
arbeiders hoger dan die van de agrarische beroepsbevolking. De demografische ver-
schuiving van platteland naar de stad leidde daarom tot ledenwinst bij de zieken-
fondsen. In I937 bedroeg de verzekeringsgraad in de grote steden nagenoeg 55%
bij een landelijk gemiddelde van 40%. 96

Nieuwe marktverhoudingen

Ten opzichte van het stijgende aantal verzekerden in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw stabiliseerde tijdens het Interbellum het aantal ziekenfondsen. Deson-
danks vonden er oprichtingen van nieuwe fondsen plaats. Op I januari I937 telde
het Centraal Bureau voor de Statistiek 648 fondsen. Vergeleken met de ramingen
van voor de Eerste Wereldoorlog betekende dit nauwelijks een wijziging. 97

Het ledenaantal van de Maatschappijfondsen vertegenwoordigde eenderde van
alle aangesloten ziekenfondsleden. In I937 bedroeg het aantal bij dit type verzeke-
ring aangesloten leden LI80.000. Zij waren gegroepeerd in 84 fondsen. Voegt men
daarbij nog de leden van de ruim tweehonderd doktersfondsen, dan was aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog bijna 38% van alle ziekenfondsleden aan-
gesloten bij fondsen die door de dokters zelf waren georganiseerd en grotendeels
ook door hen werden gecontroleerd. Dit was het resultaat van het jarenlang vol-
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gehouden beleid van de NMG. Tussen I929 en I936 richtte de maatschappij 33
NMG-fondsen op, onder meer in de plattelandsgebieden. Hiermee droeg de NMG in

belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het ziekenfondswezen op het platte-
land tijdens het Interbellum.98

Terwijl in de omringende landen het merendeel van de verzekerde werknemers
via de georganiseerde arbeidersbeweging deel uitmaakte van een ziekenfonds, was
dit in Nederland slechts in beperkte mate het geval. In I937 groepeerden de onder-
ling beheerde fondsen 967.000 leden of slechts 27% van het totaal.

Het marktaandeel van de commerciele fondsen werd voor de oorlog op IS A
20% geraamd. Ondanks de aanvallen van de doktersorganisatie en voortdurende
klachten over al of niet vermeende misbruiken bleef dit aandeel vrij constant: in

I937 telde het CBS 50 directiefondsen met 588.000 verzekerden. Gemiddeld waren

zij ook aanzienlijk groter dan een modaal ziekenfonds. Deze directiefondsen, soms
een onderdeel van grote (levens)verzekeringsmaatschappijen, konden soepel in-
spelen op de vraag. Zij boden een uitgebreid pakket van verzekeringen aan dat
varieerde van een minimale dekking tegen een kleine premie tot verzekeringen
inclusief ziekenhuis- en wijkverpleging. Zij waren vooral succesvol in de stedelijke
agglomeraties.99

De honderden voor de Eerste Wereldoorlog bestaande bedrijfsziekenfondsen
verlegden na I920 hun aandacht geleidelijk naar de (aanvulling van) de ouder-
domsvoorziening van de arbeiders. Vanwege de Ziektewet in I930 namen de be-
drijfsverenigingen of Raden van Arbeid hun taak over en viel voor een groot aantal
bedrijfsziekenfondsen de voornaamste reden van hun bestaan weg. Volgens de tel-
ling van het CBS restten er in I937 nog 62 ondernemingsziekenfondsen met in het
totaal 357·000 verzekerden of ongeveer Io% van het totaal. Niet zelden boden zij
aan hun ledenwerknemers betere verzekeringsvoorwaarden - onder andere zieken-

IOO

huisverzekeringen - dan de meeste andere fondsen.
Met de invoering van het ziekenfondsbesluit in I94I was de Nederlandse situatie

gelijk aan die in Duitsland in I883. De ontwikkelingen in het Duitse ziekenfonds-
bestel staan in de navolgende paragraaf centraal.

6    Het Duitse ziekenfondsbestel

Tussen I849 en I853 verplichtte 226 Pruisische gemeenten hun werknemers om
zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Aangezien voor de Pruisische regering het
groeitempo van de ziekenfondsverzekerden nog te laag lag, vaardigde zij in I854
het Unterstutzungskassengesetz uit.

IOI

Dit versterkte de greep van de Pruisische overheid op het ziekenfondswezen.
De lokale overheid hanteerde deze wet onder meer om te verhinderen dat de vrije
ziekenkassen de contributies en de algemene vergaderingen zouden gebruiken
voor politieke doeleinden of het organiseren van stakingen.'«' Met de opgenomen
invoering van de verplichte werkgeversbijdrage wilde de overheid na de revoluties
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van I8481849, zoals al in Beieren voor de ziekenhuisverzekering gebeurde, de
werkgevers dwingen tot meer aandacht voor de werkomstandigheden en de ge-
zondheid van hun arbeiders. Tevens zorgde de patronale bijdrage voor financiele
stabiliteit in de ziekenfondsen en ontlastte het de stedelijke armenzorg.

De verplichte werkgeversbijdrage was niet alleen een unicum in Europa maar
bovendien gaf de wetgever hiermee de leiding van de gemeentelijke en Ortskassm
in handen van een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van arbeiders en
werkgevers. De fabriekskassen daarentegen bleven uitsluitend bestuurd door de
directie van de onderneming(en) en de Knappschajien door de mijnwerkers.

Vooral voor de vaak eeuwenoude mijnwerkerskassen had het Unterstutzungskas-
sengesetz van I854 ingrijpende gevolgen. Zij kregen een eenheidsstructuur, werden
officieel uitgeroepen tot verzekeringsinstellingen en verplichtten alle mijnwerkers
in Pruisen tot aansluiting. De overheid belastte de Knappschajikasse met de uitbeta-
ling van zieken-, weduwen- en wezengeld en de vergoedingen bij ongeval, invalidi-
teit en ouderdom. De Pruisische overheid boekte met haar inspanningen duidelijk
resultaten. Naast een sterke stijging van het aantal fondsen en verzekerden namen
regeringen in andere Duitse staten met mijnbouw zoals Beieren en Hessen de
Pruisische wet van I854 over. I03

Duitse politici, ondernemers en arbeidersorganisaties hadden al voor I883 er-
varing met een uitgebouwde verplichte ziekte- en ongevallenverzekering. Ondanks
de sterke ontwikkeling van de Duitse ziekteverzekering voor werknemers, in ver-
gelijking met well Europees land dan ook, bleven er grote verschillen bestaan van
staat tot staat.'04 Naast belangrijke verschillen op het niveau van de staat bestonden
er grote verschillen binnen 66n staat en zelfs binnen 66n stad tussen de verschil-
lende ziekenkassen qua toelatingseisen, bijdrage en dekking door de verzekering.
Bovendien was de financible draagkracht van de meeste ziekenfondsen zeer beperkt.
Gemiddeld telden de kassen van de gezellen in I864 slechts 84 leden en die van de
fabrieksarbeiders 232 leden."' Hierdoor bleven zij zeer kwetsbaar bij het uitbreken
van besmettelijke ziekten.

In de periode tot I885 brachten politieke en sociaal-economische factoren meer
eenheid en centralisatie in de diversiteit van de bestaande verzekeringsfondsen. In
I87I werd met het uitroepen van het Duitse keizerrijk Willem I de nieuwe keizer en
Bismarck de nieuwe kanselier. Bismarck wilde het centrale gezag versterken en
meer eenheid in de nieuwe staat brengen door in de deelstaten de wetgeving te
stroomlijnen. Hierbij stuitte hij op verzet van de naar decentralisatie strevende libe-
rale stedelijke burgerij en de snelgroeiende Duitse socialistische beweging. De eco-
nomische crisis verhoogde in de jaren zeventig de sociale tegenstellingen en de
vrees voor een socialistische machtsgreep. Bismarck probeerde met een progres-
sieve centraal georienteerde politiek de arbeidersmassa aan de staat te binden en de
socialistische partij de wind uit de zeilen te nemen. Een nationale sociale wetgevingmoest in zijn ogen tegemoet komen aan de arbeidseisen zoals verkorte arbeids-
duur, hoger loon, menswaardige huisvesting en sociale zekerheid. Hij liet mede
vanuit dit standpunt in I883 een wet op de ziekteverzekering goedkeuren. Deze
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voerde de verzekeringsplicht in voor alle arbeiders en salaristrekkers in de industrie,

mi nen en ambachtelijke ondernemingen. Alle andere werknemers waren zonder
inkomensgrens en zonder verplichting gerechtigd tot toetreding tot een bestaande

gemeentelijke kas (Gemeinde- of Ortskrankenkasse). De bijdrage werd vastgelegd als
een percentage van het normale dagloon (meestal 2 A 3%), waarvan de werkgever

een derde moest betalen. De fondsen zorgden voor de betaling van de kosten voor

medische hulp en geneesmiddelen en betaalden bij arbeidsongeschiktheid in regel
de helft van het normale dagloon uit. Het ziekengeld bleef beperkt tot dertien
weken en in uitzonderlijke gevallen tot hoogstens 66n jaar."6 Kraamvrouwen kre-

gen dezelfde uitkering voor een periode van drie weken na de geboorte van een
kind. Tevens voorzag de wet, zoals gebruikelijk was bij de onderlinge fondsen, in

een uitkering bij overlijden."' Deze Mindestleistungen waren voor alle kassen ver-

plicht. Het stond de ziekenfondsen uiteraard vrij om uitgebreidere steun en hogere

financiale tussenkomsten aan hun leden te geven. De bestaande vrije hulpkassen

genoten een beperkte uitzondering: zij mochten, zoals vroeger, voor doktershulp of
geneesmiddelen een geldbedrag rechtstreeks aan hun leden betalen in plaats van
het bezoek te laten uitvoeren door een arts, gecontracteerd door een ziekenfonds.

Met deze wet probeerde Bismarck niet alleen de groeiende arbeidersklasse meer

bestaanszekerheid te bezorgen. maar tevens de buiten de wet geplaatste socialisti-

sche partij de wind uit de zeilen te nemen.
Naast de gemeentelijke (Gemeinde) en streekfondsen (Ort) namen bedrijfskassen

(Betriebe) en sectorale kassen (Innung) het overgrote deel van de markt in. Daarnaast

bestonden nog specifieke kassen voor beroepen meteen hoger risico zoals bouwvak-

arbeiders en zeelui. Ten slotte mochten ook de bestaande Hi(fikassen, gevormd en be-
stuurd door de arbeiders, bij erkenning en goedkeuring van hun statuten als verze-

keringskassen verder werken. Het bestuur van de erkende hulpkassen werd alleen

door de (arbeiders)leden gekozen.
In I885 en I889 vulde Bismarck de ziektewet verder aan met een verplichte

verzekering tegen arbeidsongevallen door de werkgevers en een invaliditeits- en
ouderdomswet. Deze laatste wet voorzag in financiele steun voor alle werknemers

met een jaarinkomen lager dan 2.000 mark bij invaliditeit en bij een leeftijd van
108

zeventig jaar en ouder.
Algemeen wordt de wet van I883 beschouwd als de basis van de moderne ziekte-

verzekering, niet alleen in het Duitse keizerrijk maar zelfs in de westerse wereld.

De wet van I883 vormde echter geen echte breuk met het verleden en was evenmin,
zoals soms wordt voorgesteld, een spectaculaire innovatie. Een verplichte verzeke-

ring voor mijnwerkers en zelfs voor arbeiders (Saksen) bestond al in meerdere

deelstaten. De nieuwe wet legde deze verplichte verzekering nu echter op aan een

groot deel van de loontrekkers in geheel Duitsland. Het opleggen van een ingrij-
pende sociale wet door de overheid in 66n van de belangrijkste Europese groot-
machten miste zijn effect niet en in de volgende jaren hanteerden beleidsmakers
en arbeidsorganisaties in diverse Europese landen de Duitse wetgeving als lichtend

voorbeeld bij hun besprekingen en voorstellen.
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Tot aan de Eerste Wereldoorlog kende de Duitse ziekteverzekering een rustige
groei. De voortschrijdende industrialisatie zorgde automatisch voor een groeiend
aantal leden. In I9Io verzekerde de verplichte ziekteverzekering, ondanks de voort-
durende groei, slechts lo miljoen burgers of minder dan 20% van de totale Duitse
bevolking. Dit percentage van de inwoners was verzekerd in bijna 24.000 versnip-
perde ziekenkassen."' Deze versnippering zorgde voor hoge administratieve kos-

ten, inefficiente controle en grote verschillen in tarieven en dekking. Ook andere
onderdelen van de sociale verzekering vertoonden gebreken. De Reichsversicherungs-
ordnung (Rvo) van augustus IgII voerde derhalve een grondige hervorming in
van het gehele sociale verzekeringsstelsel, met inbegrip van de arbeidsongevallen-,
ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. Voor de ziekteverzekering werden de wijzi-
gingen van kracht op I januari I9I4. /0

In plaats van de door Bismarck beoogde neutralisering van de socialistische
beweging versterkte de ziektewetgeving de aanwezigheid van socialistische mili-
tanten in de besturen van sommige ziekenfondsen."' Voor de Eerste Wereldoorlog
was de sterke positie van de 8.000 fabriekskassen opvallend. Zij verzekerden een-
derde van de arbeiders en de fabrieksdirecties konden via deze eigen instellingen
rechtstreeks controle uitoefenen op het ziekteverzuim en het herstel van hun werk-
nemers."2 Evenals in Nederland ontwikkelde zich in Duitsland een groot aantal
begrafenisfondsen. In tegenstelling tot Nederland kwamen hier echter geen com-
merciele directiefondsen uit voort. Door de verplichte verzekering bestond immers
bij de fabrieksarbeiders met een inkomen onder 2.000 mark geen behoefte om
zich bij te verzekeren."'

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stuurde de volledige toepassing
van de ziekteverzekering van de Rvo uit I II in de war. In de beginperiode van de
oorlog trofde rijksregering maatregelen om de uitgaven voor de ziekteverzekering
binnen redelijke grenzen te houden. Gedurende de oorlogstijd mochten de zieken-
fondsen alleen de door de wet voorziene basisuitkeringen aan hun leden uitbeta-
len. Extra-uitkeringen en tegemoetkomingen werden opgeschort. Hier tegenover
stond dat de ziekenfondsbijdrage van de werknemers en de werkgevers beperkt
moest blijven en maximaal 4,5% van het basisloon mocht bedragen. Eventuele
tekorten van de ziekenfondsen die zouden voortvloeien uit deze beperking, moes-
ten voor de Ortskrankenkasse (0KK) en de Landkrankenkasse (LKK) bijgepast worden
door de gemeenten, voor de Betriebskrankenkasse (BKK) door de werkgevers en ten
slotte voor de Innungskrankenkasse (IKK) door de vakbond ofberoepsorganisatie."4

Na een jarenlange uitputtingsslag werd de bloedige oorlog beeindigd met een
binnenlandse opstand van militairen en burgers, de vlucht van de Duitse keizer
naar Nederland. de Duitse capitulatie en de wapenstilstand op II november I 918.
De Duitse monarchie van de Hohenzollern maakte plaats voor de Weimar-republiek.

De Duitse sociale zekerheid met de hier deel van uitmakende verplichte ziek-
teverzekering kwam verrassend ongeschonden uit de jarenlange oorlog. In de
tumultueuze naoorlogse jaren bleef het Duitse stelsel van sociale verzekeringen
eveneens goed overeind. In het bijzonder hielden de structuren en de werking van
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de verplichte ziekteverzekering zeer goed stand. Mogelijk zorgde de verdoorgedre-
ven vorm van zelfbestuur op plaatselijk, regionaal en nationaal vlak ervoor dat de

ziekenfondsen soepel hun eigen beleid konden uitstippelen en Bexibel op de snel

wijzigende omstandigheden konden reageren zodat zij niet werden meegesleurd
in de algemene economische en politieke chaos. De beslissing van de overheid om

de door de RVO Van I II ingevoerde, paritaire vertegenwoordiging van werkne-

mers en werkgevers in de fondsbesturen af te schaffen versterkte deze betrokken-

heid van de leden bij hun ziekenfonds. Door de 'Verordnung' van 3 februari I9I9
gaf de regering toe aan de dwingende vraag van de snelgroeiende arbeidersbewe-

ging om de oorspronkelijke bestuurssamenstelling uit de wet van I883, namelijk

tweederde afgevaardigden van de leden en een derde van de werkgevers, weer in te
voeren. Deze verhouding kwam overeen met de procentuele financiele inbreng
van beide partijen: tweederde via bijdragen van de werknemer, eenderde via de
werkgever. Tevens werd ook het vetorecht afgeschaft dat de twee belangengroepen

door dezelfde RVO hadden gekregen."' Wel bleef voor de  BKK's de paritaire verte-

genwoordiging behouden terwijl het bestuur van de 1 KK's volledig door de leden

van de vakbond of beroepsorganisatie werd gekozen.
Gedurende de Weimar-republiek vonden er weinig veranderingen plaats in de

ziekteverzekering. Het percentage verzekerden nam echter wel sterk toe. In I929

was ongeveer 60% van de Duitse bevolking verplicht verzekerd. De navolgende
factoren waren voor deze stijging verantwoordelijk. Ten eerste zorgde de gunstige
economische periode tussen I 924 en I 929 voor een sterke toename van de tewerk-

stelling en dus ook van het aantal loontrekkenden dat voor de verplichte ziektever-
"6zekering in aanmerking kwam. Daarnaast werd de verzekeringsplicht tussen I9I8

en I928 aanzienlijk verruimd door de verhoging van de ' Versicherungsplichtgrenze'

in meerdere fasen. In I928 bedroeg deze inkomensgrens voor aansluiting onge-

veer vier maal het gemiddelde inkomen. Dit impliceerde de opname van relatief

hoge inkomenstrekkers in het systeem van de verplichte verzekering. Ten slotte

zorgde de opname van nieuwe categorieen werknemers in de verplichte ziektever-

zekering voor de stijging van de ledenaantallen. In respectievelijk I922 en I923
werden de thuisarbeiders en het onderwijzend en verplegend personeel in de ver-

plichte ziekteverzekering ondergebracht. Ondanks de verruiming met werknemers

uit de tertiaire sector was de ruime meerderheid van de leden nog altijd in werk-
zaam in de industrie. .7

De crisis van de jaren dertig trof Duitse ziekenfondsen zwaar. In I930 diende

een noodwet met als doel een drastische uitgavenvermindering de ziekenfondsen

zelfs van een dreigend faillissement te redden. De slechte economische situatie

bracht grote spanningen teweeg tussen de artsen en de ziekenfondsen. De overheid

greep in. Deze overheidsinterventies leidden voor de artsen tot de verplichting om
zich per district aan te sluiten bij een doktersorganisatie met een publiekrechtelijk

statuut. De overheid stelde dit orgaan geheel verantwoordelijk voor de geneeskun-

dige verzorging van de fondspatienten. Het individuele honorarium werd verruild
rI8

voor een vaste vergoeding per fondspatient aan de artsenorganisatie.
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Met de aanstelling van Adolf Hitler tot rijkskanselier van Duitsland door presi-
dent Hindenburg startte het nazi-regime op 30 januari I933 Duitse historici ver-
schillen sterk van mening over de gevolgen van deze machtswisseling voor de
structuur en de inhoud van de Duitse ziekteverzekering. Kohler en Zacher menen
dat het nationaal-socialisme geen echte interesse voor de sociale verzekeringen
toonde zodat er geen echte veranderingen in de ziekteverzekeringen optraden. Iig

Anderen, met Tans als duidelijkste exponent, wijzen erop dat het nazi-regime

ingrijpende verordeningen uitvaardigde. De herroeping van deze verordeningen
onmiddellijk na de capitulatie van Duitsland in I945 voorkwam dat deze blijvende
invloed hadden. I20

Na een opmerkelijke terugloop tussen I929 en I932 steeg het aantal verzeker-

den tussen I933 en I938 van ruim I9 miljoen tot bijna 24 miljoen:" De opleving
van de economische conjunctuur, met een verdubbeling van de industriele produc-
tie tot gevolg vormt hiervoor de voornaamste verklaring. Vanwege de stijging van
de industriele activiteit liep de werkloosheid snel terug van 5.600.000 werklozen
in I932 tot amper 400.000 in I938. Daarnaast leidde de toelating van nieuwe groe-
pen verzekerden, zoals kunstenaars en vroedvrouwen, in mindere mate tot de stij-
ging. Vanaf I augustus I94I werden ook gepensioneerden, die niet behoorden tot
de groep van de verplicht verzekerden, als vrijwillig verzekerden toegelaten tot de
ziekteverzekering van de OKK. De maandelijkse bildrage voor deze gepensioneer-
den viel grotendeels ten laste van de pensioenverzekering (3,30 RM) naast een per-

I 22soonlijke bijdrage van I RM per gepensioneerde.
De hervatting van de economische groei liet bovendien een stelselmatige uitbrei-

ding van de diensten en uitkeringen toe vanaf I933· Heel opportunistisch liet Hitler
de eigen bijdrage halveren enkele dagen voor de nationale verkiezingen van 5 maart

I933, die de NsDAP en haar coalitiegenoot de DNvp de volstrekte meerderheid op-
leverde. In de navolgende jaren breidde de basisverzekering zich aanzienlijk uit met
onder andere onbegrensde ziekteverpleging, de opname van de ambulante verple-
ging in het standaard verzekeringspakket, uitbreiding van het ziekengeld in duur en
uitgekeerde bedrag, de opname van tandartsenzorg in het standaardpakket en het
recht op zwangerschapslof."'

Opmerkelijk is bovendien dat deze betere dekking van de ziekterisico's niet
gepaard ging met een verhoging van de contributie. Integendeel, door de opleving
van de economie en de stijgende tewerkstelling raakte de sociale zekerheid, en ook
de ziekteverzekering, uit haar benarde deficitsituatie. In I935 verminderende de

-4bijdrage voor de ziekteverzekering zelfs van 5% tot 3,6% van het basisloon.
Meer leden, lagere bijdragen, hogere uitkeringen, een efficiente organisatie:

van buitenaf bekeken leken er voor de verplichte ziekteverzekering tijdens de
jaren dertig nauwelijks problemen te bestaan. De basisprincipes van zelfbestuur
en zelfbeheer botsten echter met de nazi-ideeen. Deze democratische principes,
die de Duitse verplichte ziekteverzekering binnen Europa een heel eigen plaats

bezorgden, ontmantelde het nazi-regime snel en efficient. Vooral de samenstel-
ling van de besturen van de OKK's riep veel weerstand op bij de nazi's."' Via een
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jarenlange systematische benoemingspolitiek waren deze OKK's voor I933 uitge-
groeid tot linkse bolwerken tegen de groeiende macht van Hitler en zijn NSDAP.
Na hun machtsgreep ontmantelden de nazi's deze verzetshaarden.

De  Verordnung van I7 maart I933 stelde de Reichsarbeitsminister (RAM) in staat
om alle ziekenfondsen en hun regionale en nationale verbonden onder centrale
controle brengen en bijgevolg de organen van zelfbestuur uit te schakelen en te ver-
vangen door een Leiter. Nauwelijks enkele weken later, op 7 april I933, maakte de
nazi's reeds gebruik van deze mogelijkheid en stelden zij voor alle vijfde landsbon-
den een Reichskommissar aan die het vroegere verkozen bestuur verving. Ook aan
het hoofd van de grootste ziekenfondsen kwamen Reichskommissare. Van toezicht
en controle schakelde het regime dus bliksemsnel over naar leiding en uitschake-

I26

ling van medebeheen
In dezelfde periode begonnen de nazi's aan de uitzuivering van de ziekenfondsen

van joden en marxisten. De zuiveringswetten, de zogenoemde Arier- und Kommunis-
tengesetzgebung, van april I933 sloten 2.800 artsen, of ongeveer 8% van het totaal,
uit van de ziekenfondspraktijk. Daarnaast ontsloegen de nazi's tussen de 2.500 en
4.000 werknemers van de ziekenfondsen als'staabfeindliche' elementen."' Vooral de
OKK's werden zwaar getroffen. Ongeveer 30% van de bedienden van de oKK's kregen

wegens hun politieke overtuiging ontslag. Andere ziekenfondsen en vooral de
fabrieksfondsen werden nauwelijks getroffen.

'28

Het Au/baugesetz van 5 juli I934, die de ambitie had om het stelsel van sociale

verzekeringen grondig te hervormen, voerde het Fuhrerprincipe ook binnen de ver-
plichte ziekteverzekering in. Aan het hoofd van elk ziekenfonds stelde de At*jbauge-
setz een Leiter aan, die de bevoegdheden overnam van de gekozen bestuursorganen.
Hij werd bijgestaan door een adviesraad, de Beirat, samengesteld uit verzekerden
en bedrijfsleiders. In deze Beirat zat ook een arts. Het blijft echter opvallend dat, in
vergelijking met Nederland, artsen in Duitsland binnen een ziekenfonds nauwe-
lijks enige medezeggenschap of inspraak hadden. Bij belangrijke beslissingen be-
treffende bijvoorbeeld de contributie-aanpassingen ofhet opstellen van de begroting,
vroeg de Leiter deze Beirat om advies. Hij nam echter individueel de beslissingen
zonder verantwoording verschuldigd te zijn aan de leden van de Beirat. Bij grondige
onenigheid tussen de LeitEr en de Beirat besliste echter de districtsinspecteur (Auf-
sichtsbeharde). Het Reichversicherungsamt was het hoogste ziekenfondsorgaan voor
besluiten en toezicht, inclusief de Arbeiter Ersatzkassen. ]29

De gelijkschakeling van de Ersatzkasse met de andere ziekenfondsen was
opmerkelijk omdat zij sinds de invoering van de verplichte ziekteverzekering een
betrekkelijk grote vrijheid hadden kunnen behouden wat statuten, bestuur en ver-
zekeringsplicht betreft. De nazi's belindigden deze vrijheid. In I935 splitsten zil de
Ersatzkasse op in afzonderlijke fondsen voor arbeiders en bedienden. Hun verzeke-
ringspakket werd gelijkgeschakeld met dit van de andere ziekenfondsen in de ver-
plichte ziekteverzekering. Bovendien moest iedereen die niet in aanmerking kwam
voor de verplichte ziekteverzekering en dus vrij aangesloten was, ontslag nemen uit
de Ersatzkasse en zich voor een verzekering tot een pri\,6-verzekeraar wenden. I 30
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De greep van de overheid op de ziekenfondsen en de ziekteverzekering nam
nog verder toe door het besluit van I4 april I938. Dit verplichtte de ziekenfondsen

om 70 tot 90% van hun reserves in staatsfondsen te beleggen. Al deze reserves
gingen door de Duitse nederlaag in I945 verloren. Il I

7     Het Belgische ziekenfundsbestel "'

De Duitse wet van I883 baande de weg voor de invoering van de verplichte ziekte-
verzekering in Belgie. Tot ongeveer I890 beperkte de Belgische overheid haar
sociale beleid tot de armenzorg, die bovendien het exclusieve terrein was van de

lagere overheden. Vanaf het einde van de negentiende eeuw veranderde dit en
bepaalde de centrale overheid toenemend het sociale beleid.

Belgie, waar de industriele revolutie zich al tijdens de eerste helft van de negen-
tiende eeuw had doorgezet in de Waalse zware industrie en de Gentse textielnijver-
heid, werd getroffen door een zware economische inzinking in de jaren veertig.
Ondanks de toenemende armoede bleven de liberale denkbeelden overheersen en

moedigde de Belgische overheid vooral particuliere initiatieven aan."' Deze aan-
moediging vond op twee manieren plaats. Ten eerste hoopte het liberale kabinet-
Rogier met de oprichting van de 'Algemeene Lijfrentekas' in I850 de spaarzin van
de arbeiders voor hun oude dag te stimuleren. Ten tweede wilde de overheid de

werking stimuleren van de bestaande private verenigingen voor onderlinge bij-
stand ('mutualiteitskassen'), die voornamelijk actief waren op het terrein van de
ziekte- en invaliditeitsverzekerinf" Haar ideeen van zelfhulp en spaarzaamheid
probeerde de overheid verder concreet vorm te geven met de 'eerste mutualistische
wel van 3 april I85I. I35

De wet maakte elk direct overheidsinitiatief overbodig maar bevorderde nauwe-

lijks de uitbreiding van het aantal verenigingen van onderlinge bijstand. Wel schiep
zij een tweedeling tussen de erkende en niet-erkende maatschappijen. Als uitgangs-
punt voor de ziekteverzekering werden de bestaande hulpkassen genomen. In I850
werden in 35 Belgische steden en gemeenten I99 mutualiteiten geteld. die samen
ongeveer 68.000 leden groepeerden. Daarnaast functioneerden er nog gemeen-

schappelijke voorzorgskassen voor mijnwerkers, arbeiders van de staatsspoorwe-
gen en voor de vissers, die op enige overheidssteun konden rekenen. Al met al
bereikten zij slechts een beperkt deel van de Belgische bevolking. Ondanks de aan-

moedigingspremies en de onderscheidingen voor de voorbeeldige mutualiteiten en
hun besturen, groeide het aantal erkende mutualiteiten slechts langzaam tot 97 in

I870. In I886 telde Belgie naar schatting 32.000 verzekerden aangesloten bij een
erkende mutualiteit. Buiten de wet om groeide het aantal steunfondsen van de soda-
listische beweging. Naast oude ambachtelijke mutualiteiten, patronale bedrijfs-
kassen en de beroepsgebonden socialistische fondsen ontstonden de parochiale
fondsen met een interprofessioneel karakter. Als antwoord op het sociale vraagstuk
zocht de katholieke kerk naar een oplossing via de oprichting van mutualiteiten.
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Meer en meer kregen de mutualiteiten in Belgie een uitgesproken ideologisch
karakter. Zowel de socialistische beweging als het sociaal-katholicisme streefden
naar het verenigingen van arbeiders in eigen ziekenfondsen met een uitgesproken
socialistische of christelijke inslag. In I870 werd in het Waalse Fayt onder invloed
van de Eerste Internationale het eerste volledig socialistische ziekenfonds op-
gericht. Vanaf de jaren zeventig kozen ook steeds meer neutrale fondsen voor
een socialistische signatuur. Deze socialistische ziekenfondsen werden onderling
beheerd door een rechtstreeks door de arbeiders gekozen bestuur.

Een stimulans voor de verdere uitbreiding van de ziekenfondsen vormde de
depressie die in I873 inzette. Onder druk van de arbeidersopstanden in Wallonie
zocht de katholieke partij, die vanaf I884 tot aan de Eerste Wereldoorlog een meer-
derheid in het parlement had, naar een oplossing ter vermindering van de heer-
sende ontevredenheid. Dit leidde onder andere tot een nieuwe 'mutualistische wet'.
In  886 was slechts een kleine minderheid, bestaande uit geschoolde arbeiders met
een vast inkomen, aangesloten bij een erkende of niet-erkende mutualiteit. Het
bestaande systeem vertoonde bovendien inhoudelijk ernstige tekortkomingen, zoals
het gebrek aan kennis en expertise voor het berekenen van de premies.

Ondanks de voorkeur van de socialisten en de sociaal-progressieven van de
katholieke beweging voor een verplichte ziektewet naar Duits voorbeeld werd in
I894 de tweede mutualiteitswet, gebaseerd op het principe van de gesubsidieerde
vrijheid, door het parlement aanvaard."G De priv6-mutualiteiten mochten blijven
functioneren in een niet-verplicht systeem. Erkenning door de overheid betekende
nu, naast vrijstelling van rechten en taksen, de toekenning van haast volledige
rechtspersoonlijkheid en een ruime subsidiering van de overheid. Naast deze finan-
ciele steun van de nationale overheid konden de mutualiteiten ook rekenen op gel-
den van de gemeenten en de provincies.'37 De verplichtingen bleven beperkt tot het
indienen van de statuten, die in overeenstemming met de wet dienden te zijn, en
tot het jaarlijks voorleggen van de financiele gegevens. Deze tweede mutualistische
wet ontlastte de fondsen van de strikte overheidsregels uit I85I. '38

De socialisten, sinds de invoering van het meervoudige algemeen stemrecht in
I893 de tweede grootste partij in het parlement, steunden de nieuwe wet niet. Hun
ideaal was namelijk de gefaseerde invoering van 66n overkoepelende verzekering.
Ook het verbod op het exploiteren van eigen apotheken keurden de neutrale en
vooral de socialistische mutualiteiten af. Vaak hadden zij sterke bindingen met een
co8peratieve apotheek die zij, wilden zij de erkenning van het ziekenfonds en dus
subsidies krijgen, moesten afstoten. Ten slotte mochten de mutualiteiten evenmin
bindingen hebben met een politieke partij en dit trofvooral de socialistische mutu-
aliteiten."9

De nieuwe wet leidde tot een verdrievoudiging van het ledenaantal tot I85·000
in I900. Toch bleefhet merendeel van de (arme) arbeiders verstoken van een verze-
kering vanwege het grote aantal beperkingen zoals uitsluiting van leeftijdsgroepen,
risicogroepen, vrouwen en kinderen of het elimineren van de slechte risico's.  De
mutualiteiten dienden als wervingsinstrument voor de betreffende zuil en bepaal-
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den hierdoor de ontwikkeling van het verzekeringslandschap in Belgie. Tussen

I900 en IgI3 groeide het aantal leden tot ongeveer een half miljoen verdeeld over
circa 4.000 mutualiteiten. In tegenstelling tot Nederland waren ook in de meeste

plattelandsdorpen 66n of zelfs meer ziekenfondsen actief. Naast de onderlinge riva-
liteit werd deze groei ook in de hand gewerkt door de loonarbeid en de welvaartstij-
ging. Problemen voortkomend uit het grote aantal fondsen werden gedeeltelijk
opgelost via geleidelijke schaalvergroting en federatievorming. Dit leidde tot het
ontstaan van de huidige landsbonden (katholiek, socialistisch, liberaal, neutraal en

patronaal) die uitgroeiden tot machtige politieke pressiegroepen.
Ondanks de groei van het aantal vrijwillig verzekerden bleven de socialisten

en de christen-democraten in het parlement aandringen op een verplicht verzeke-

ringssysteem zoals dit niet alleen in Duitsland (I883) maar ondertussen ook onder
andere in Oostenrijk (I909) en Groot-Brittannie (I9II) was ingevoerd. Vanuit de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) werd door Ghellinck d'Elseghem
in april I9I2 een wetsvoorstel tot verplichte ziekteverzekering ingediend. Dit voor-
stel werd door de katholieke regering overgenomen, uitgebreid en in november

I I2 als wetsontwerp bij het parlement ingediend. Het regeringsontwerp was duide-
lijk geinspireerd door de Britse wet van I 9II. Het voorzag de verplichte verzekering

niet alleen van de industriearbeiders maar ook van de werknemers in de handel en
de landbouw. Het stelsel zou echter alleen van toepassing zijn op werknemers met
een jaarlijks inkomen van minder dan 2.400 frank. Werkgever, werknemer en de
staat zouden samen, maar niet in gelijke mate, de bijdrage betalen. In vergelijking
met Duitsland betaalden de werkgevers slechts een bescheiden bijdrage. De basis

van het nieuwe verzekeringsstelsel bleef de vrije keuze van de verzekerden tussen

de erkende mutualiteiten en betekende bijgevolg geen breuk met de gesubsidieerde
vrijheid. Integendeel, de verplichte verzekering zou immers in talrijke landelijke of

semi-landelijke gemeenten de oprichting van nieuwe mutualiteiten in de hand
werken.40

Ondanks tegengeluiden uit liberale, socialistische en werkgevershoek drukte de
katholieke meerderheid haar wil door en keurde op 8 mei I914 met een ruime meer-
derheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het regeringsontwerp goed

I4I

Voordat het ontwerp wet werd, moest het ook nog door de Senaat goedgekeurd
worden. Dit leek slechts een formaliteit. Toch werd de verplichte ziekteverzekering
voorlopig geen realiteit. Voordat de Senaat zijn goedkeuring kon geven brak de

Eerste Wereldoorlog uit. Belgie zou nog dertig jaar op een verplichte ziekteverzeke-

ring moeten wachten.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog verzekerde de Belgische bevolking

zich tegen ziekenkosten in neutrale - meestal ambachtelijke - kassen, fabrieksfond-
sen en sterk ideologische socialistische of christelijke fondsen.4' De fondsen waren
gegroeid uit onderlinge arbeiderssolidariteit, christelijke plicht tot liefdadigheid en

patronale zorg. Opvallend is dat in het diverse Belgische ziekenfondslandschap geen
spoor terug te vinden is van de in Nederland zo invloedrijke doktersfondsen.
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Na de Eerste Wereldoorlog kwam Belgie op alle gebieden verzwakt te voor-
schijn. Ook de ziekenfondsen werden zwaar getroffen. Veel maatschappijen moes-
ten tijdelijk of definitief hun activiteiten stopzetten. De oorlog bracht aan het licht
dat het systeem van de gesubsidieerde vrijheid voor de sociale verzekeringen zwak-
heden vertoonde. Na de oorlog herleefden de discussies over de invoering van een
verplichte ziekteverzekering. De navolgende twee elementen beinvloedden de aan-
passing en uitbreiding van de staatsrol op sociaal terrein na de Eerste Wereldoorlog
sterk: het onmiskenbaar tekortschieten van de bestaande sociale bescherming en
de druk vanuit de samenleving. Die druk was erg zwaar door de spectaculaire groei
van de socialistische en in mindere mate de christen-democratische beweging.43

Bij de eerste naoorlogse nationale verkiezingen in I9I9 behaalde de socialis-
tische Belgische Werklieden Partij (BWP) een grote overwinning. De katholieke partij,
alleen aan de macht sinds I884, verloor met uitzondering van de iaren I95O-I954
definitief haar meerderheid. Belgie  zou in de toekomst door coalitieregeringen be-
stuurd worden. Onder druk van de BWP, die als tweede Belgische partij aan de
naoorlogse regering van nationale unie deelnam, voerde de overheid een actieve
sociale politiek. In de jaren twintig kwamen onder meer de navolgende sociale
wetten tot stand: de achturige werkdag, de 48-urenweek, het verplichte ouder-
domspensioen voor werknemers (I924), de wet op de verzekering tegen beroeps-
ziekten (I927) en de wet op de kinderbijslag (I930).'"

Merkwaardig genoeg ontbreekt in de lijst van naoorlogse realisaties de invoering
van de verplichte ziekteverzekering. Hoewel de drie grote partijen - katholieken,
liberalen en socialisten - overeenstemden inzake de invoering van een verplicht soci-
aal verzekeringsstelsel waarin zowel de staat, als de werkgevers en werknemers een
deel van de lasten op zich zouden nemen, bleefer grote onenigheid bestaan over de
concrete organisatievorm van de sociale verzekeringen. De socialistische en christe-
lijke fondsen, gegroepeerd in landsbonden, die samen ongeveer driekwart van de
verzekerden groepeerden, stonden hier, gesteund door hun politieke bondgenoten

145in de Bwp en de katholieke partij, lijnrecht tegenover elkaar.
De socialisten die met minister van Arbeid Wauters een sleutelpositie in de

eerste naoorlogse regering bezaten, streefden naar een verzekeringsstelsel waarin
de bijdragen van de arbeider tot een minimum beperkt zouden worden. De lasten
moesten in hoofdzaak door de werknemers en de staat gedragen worden. De socia-
listen waren tevens voorstander van een eenheidssysteem in de vorm van 66n neu-
trale, nationale organisatie. Deze zou bestuurd worden door een gemeenschappe-
lijke raad met vertegenwoordigers van de leden en de werkgevers. Het bestaande
systeem bestempelden zij als administratief inefficient, economisch ongezond en
contraproductiefvoor de juiste verdeling van medische zorgen.

De katholieken verdedigden echter vurig het subsidiariteitprincipe in een plu-
ralistisch stelsel dat gedeeltelijk met overheidsgeld zou moeten worden gesubsi-
dieerd.'46 Zij beschouwden de 'voorzorgsinspanning' van de arbeiders nog steeds
als basisprincipe van de sociale verzekeringen. Zij verlangden enkel een bijdrage
van de werkgevers en de staat ter aanvulling van de beperkte spaarmogelijkheden
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van de arbeiders. De overheid moest wel de kans krijgen een zo ruim mogelijke
medewerking te verlenen, zonder echter de levensbeschouwelijke vrijheid van de
verzekerden aan te tasten. Zij meenden dat de bestaande ziekenfondsstructuur van
primaire kassen, regionale verbonden en nationale bonden het best aan deze voor-
waarden voldeed. De verschillende organisaties in die structuur moesten hun zelf-
standigheid behouden mits zij zich hielden aan de wettelijke bepalingen die lande-

lijk voor alle diensten zouden regelen.
147

De socialisten verstrekten in de naoorlogse periode hun positie in het parle-
ment en de regering, hoofdzakelijk ten koste van de katholieken. Ook de socialisti-
sche fondsen groeiden terwijl het ledenaantal van de christelijke ziekenfondsen
terugliep. Het aantal leden van de Christelijke Mutualiteiten daalde tussen IgI3
en I9I9 van I88.690 tot II3·367. De leden van de socialistische ziekenfondsen
namen echter toe tot 283·484 leden. Gedurende de jaren twintig bleven de leden-
aantallen van de ziekenfondsen groeien van ongeveer 670.000 leden in I920 tot
mim I.I 00.000 in I930. Ondanks deze groei was er nog steeds een aanzienlijke
groep Belgen onverzekerd tegen ziekterisico's. In I93I bedroeg dit aantal arbeiders
ongeveer een miljoen. De socialistische mutualiteiten bezaten in I930 nog steeds
het grootste marktaandeel met 495·000 leden of 44% van het totaal. De christe-
lijke mutualiteiten herstelden eveneens en verdrievoudigde hun ledenaantallen
ten opzichte van I9I9 tot 356.000 (32%). De neutrale fondsen met I40.000 leden

(I3%), de liberale ziekenfondsen met 55·000 leden (5%) en de beroepsgebonden
fondsen met 70.000 leden (6%) namen gezamenlijk ongeveer een kwart van het
totaal voor hun rekening:* De Belgische fabrieksfondsen verzekerden slechts een
bescheiden deel van de werknemers.

Na een forse devaluatie in I926 verbeterde de Belgische economische situatie.

Op het vlak van de ziekteverzekering kwamen veel nieuwe initiatieven tot stand. In
de uitbouw van de gedemocratiseerde gezondheidszorg speelden de fondsen een
sleutelrol. De concurrentie zorgde voor een voortdurende prikkel en hieruit voort-
komend een uitbreiding en verbetering van het verzekeringspakket. De dienstverle-

ning vond plaats op lokaal, regionaal en het steeds belangrijk wordende nationale
niveau. De uitbreiding van het verstrekkingenpakket was echter alleen mogelijk
met overheidssteun, die na de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling kwam.
Aan deze overheidssteun waren echter voorwaarden verbonden zodat de fondsen
zich steeds meer op de grens balanceerden tussen 'verstaatsing' en gesubsidieerde

vrijheid. Vrijwel alle onderdelen van de dienstverlening van de fondsen zouden
v66r de Tweede Wereldoorlog geleidelijk gesubsidieerd worden. In I938, het laatste
normale begrotingsjaar voor de oorlog, bedroeg de rijkssubsidiering meer dan 95
miljoen frank of 32% van de bijdragen. Aanvullend kwamen dan nog provinciale en
gemeentelijke toelagen zodat waarschijnlijk meer dan een kwart van de inkomsten
van de fondsen bestonden uit overheidstoelagen. Aan deze toelagen koppelde de
overheid steeds meer voorwaarden.

Vanwege de crisis gedurende de jaren dertig verstomde de discussie over de
invoering van een verplichte ziekteverzekering. In tegenstelling tot Nederland over-
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leefde de vrijwillige verzekering eveneens de Duitse bezetting. In tegenstelling tot
de Eerste Wereldoorlog konden de mutualiteiten ondanks de bezetting hun activi-
teiten zonder onoverkomeliike moeilijkheden voortzetten.

Na decennialang getouwtrek rond een verplichte ziekteverzekering stoomde
een sociale elite in de naoorlogse jaren een 'Sociaal Pact' klaar, dat de weg effende
voor een nieuw en uitgebreid stelsel van sociale verzekeringen, waaronder ook de
verplichte ziekteverzekering voor werknemers. Het ingevoerde stelsel werd gefi-
nancierd door een centraal geinde procentuele premie, gedeeltelijk betaald door de
werknemer en de werkgever, gebaseerd op een geplafonneerd brutoloon. Onder
druk van een chronisch geldtekort zou de bovengrens en de premie geleidelijk aan
verhoogd worden.49 De uitvoering van de verplichte ziekteverzekering (ziektekos-
ten en ziekengeld) bleef toevertrouwd aan de traditionele mutualiteiten. De wet
bepaalde de terugbetaalbare medische prestaties en geneesmiddelen. Wel voorzag
de wet de mogelijkheid voor een mutualiteit om eigen diensten in te richten via een
aanvullende vrije verzekering.

8 Beschouwing

Op basis van de in dit hoofdstuk weergegeven hoofdlijnen van de Nederlandse,
Duitse en Belgische ziekenfondsbestellen gaat het trekken van een internationale
vergelijking tussen de drie landen te ver. Het overzicht biedt echter wel de moge-
lijkheid om de Nederlandse ontwikkelingen in internationaal perspectiefte plaatsen.

Met de invoering van de ziektekostenverzekering in I883 door Bismarck liep
Duitsland meer dan een halve eeuw voor op Nederland en Belgie. De wet van I883
verdiende echter  niet het predikaat 'volksverzekering'. De verplichting tot verzeke-
ren was in een eerste fase zeer selectief en bleef beperkt tot de categorie van de
werknemers in de industrie, de mijnen en ambachtelijke ondernemingen. Geleide-
lijk werden nieuwe groepen toegelaten tot de verplichte verzekering zodat in I929
ongeveer 60% van de Duitse bevolking verzekeringsplichtig was.

In Belgie ging het in I9I4 ingediende wetsontwerp tot invoering van een
verplichte ziekte(kosten)verzekering verder dan de Bismarck-wet aangezien alle
werknemers onder de toepassing zouden vallen. Grote ideologische verschillen en
voortslepende partijpolitieke discussies over de uitvoeringsorganen zorgden er-
voor dat de invoering van een verplichte ziekte(kosten)verzekering nog tot vlak na
de Tweede Wereldoorlog zou duren.

Net zoals in Belgie bleef in Nederland de vrijwillige ziekenfondsverzekering de
enige verzekeringsmogelijkheid tegen ziektekosten en liepen alle pogingen om tot
een verplichte ziektekostenverzekering te komen vast. Tot aan de Tweede Wereld-
oorlog dienden diverse Nederlandse ministers wetsvoorstel op wetsvoorstel in zon-
der de totstandkoming van een bevredigende wettelijke ziekenfondsregeling.

De eerste reden voor de voortdurende belemmering en zelfs onderbreking van
de politieke discussie was de wisseling van de coalities bij elke verkiezing tussen
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I890 en I9I4· Confessionele kabinetten en links-liberale kabinetten volgden elkaar

afwisselend op. Met elk nieuw kabinet trad ook een nieuwe minister aan met'sociale
verzekeringen' in zijn portefeuille. De plannen van het voorgaande kabinet werden
kritisch doorgelicht, in sommige gevallen aangepast, maar meestal afgekeurd.

Het overwicht van de NMG vormde een tweede factor die de parlementaire dis-
cussie in Nederland beinvloedde. Deze vereniging bepaalde niet alleen groten-
deels het parlementaire debat maar ging eveneens over tot de oprichting van eigen
ziekenfondsen. De NMG was sinds haar instelling in I849 uitgegroeid van een
vereniging die zich vooral richtte op de kwalitatieve verbetering van de medische
zorg, tot een efficient georganiseerde organisatie die de overgrote meerderheid
van de Nederlandse medici groepeerde. Geleidelijk aan kreeg de NMG het karakter
van een vakvereniging van medici die de verdediging van de materiele en financiele
belangen op plaatselijk en nationaal vlak op zich nam. In tegenstelling tot de
Nederlandse medici beschikten de Duitse en vooral Belgische medici niet over een
efficient uitgebouwde beroepsorganisatie.

De oprichting van ziekenfondsen in eigen beheer door de NMG leidde ertoe dat
in Nederland de concurrentieverhoudingen heel anders lagen dan in Belgie en
Duitsland. Er waren twee soorten ziekenfondsen actief, die men noch in Duitsland,
noch in Belgie kende, namelijk de commerciele- en de maatschappijfondsen. Met
een groot marktaandeel en een centrale besturing oefenden vooral de maatschap-
pijfondsen niet alleen invloed uit op de wetgeving maar ook op de uitvoering van de
ziektekostenverzekering. Dit leidde ertoe dat, in tegenstelling tot Belgie en vooral
Duitsland, de overige Nederlandse fondsen geen sterke onderhandelingspositie
konden innemen ten opzichte van de overheid of de artsen.

In Duitsland (met zijn Orts- en Innungkrankenkassen) en vooral Belgie waren
bovenal de arbeidersziekenfondsen van socialistische en christelijke strekking die
het ziekenfondsgebeuren domineerden en de wetgeving beinvloedden. Terwijl in
Belgie de machtige werknemersfondsen minstens driekwart van de markt beheers-
ten, bleven zij in Nederland steken op ongeveer 30 A 35%· Deze groep was boven-
dien zeer heterogeen.

Naast het voordeel van de verplichting had de ziektewet van Bismarck in I883 nog
een tweede belangrijk positiefeffect.  Door de invoering van de Mindestleistung werd
door de overheid wettelijk een minimumpakket omschreven dat door elk zieken-
fonds aangeboden moest worden aan zijn leden. Voor de invoering van de ver-
plichte ziekteverzekering bestond er uiteraard noch in Nederland noch in Belgie
een precieze omschrijving van het verzekeringspakket. Het zorgpakket van de
Belgische ziekenfondsen v66r I945 was duidelijk genereuzer dan het Nederlandse
en kon grotendeels de vergelijking doorstaan met dat van de Duitse GKV.

Tussen de Nederlandse ziekenfondsen bestonden er vaak zeer grote verschillen
in dekking en uitkeringen. Aangezien noch de overheid (zoals in Belgie), noch de
werkgevers (zoals in Duitsland) financieel bijdroegen aan de vooroorlogse vrijwillige
verzekering, moesten de meeste Nederlandse ziekenfondsen zich noodgedwongen
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beperken tot de verzekering van de meest essentiele zorgen. Voor tussenkomsten
in ziekenhuiskosten moest. in tegenstelling tot Belgie en Duitsland, zelfs een aparte

verzekering worden afgesloten. Vooral commerciele directiefondsen maakten han-

dig gebruik van het gebrek aan regelgeving en boden een kandidaat-verzekerings-
nemer een grote waaier van verzekeringspakketten aan, zodat deze zijn dekking
aan zijn meestal beperkte financiele mogelijkheden kon aanpassen. Negatief ge-
volg van deze commerciele politiek was vaak een gebrekkige ofonvolledige dekking
van de minvermogenden.

Uit de voorgaande alinea kwam al naar voren dat de geinde premies voor de
Nederlandse ziekenfondsen doorgaans de enige bron van inkomsten vormden voor
de ziekenfondsen. In Duitsland waren het de werkgevers die wettelijk verplicht
waren om te participeren in de ziektekostenverzekering van hun werknemers. In
Belgie waren het vooral de overheidsbijdragen die het budget van de ziekenfondsen
in evenwicht hielden. De tweede Belgische mutualiteitswet van I894 maakte een

systematische subsidiering van nieuwe initiatieven van de mutualiteiten mogelijk.
Aangezien ook sommige provincie- en zelfs gemeentebesturen subsidies verleen-
den, verschilden de aangeboden verzekeringspakketten en mutualiteitsdiensten van
streek tot streek en zelfs van plaats tot plaats. In ruil voor overheidssubsidies breid-
den de mutualiteiten hun dienstverlening voortdurend uit in de preventieve en
curatieve sector. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog vormde de Belgische rijkssubsi-
die nagenoeg een kwart van de totale ziekenfondsinkomsten.

Waarom verleende de Nederlandse overheid zo weinig steun in vergelijking met
Belgie, waar ook het systeem van de vriiwillige verzekering bleefbestaan tijdens het
Interbellum? Een verklaring kan gevonden worden in de sterke banden van de zie-
kenfondsen in Belgie met de politieke partijen. Vooral de katholieke en de socialis-
tische partij trachtten onder andere via de ziekenfondsen kiezers te werven en aan
hun partij te binden. Deze sterke rechtstreekse en voor de Belgische ziekenfondsen
lucratieve bindingen ontbraken in Nederland. Slechts een beperkt gedeelte van de
Nederlandse ziekenfondsen kon als duidelijk 'ideologie-gebonden' beschouwd wor-
den. De meeste onderlinge ziekenfondsen waren volgens hun statuten weliswaar

politiek ongebonden, maar stonden in de dagelijkse praktiik dicht bij of in het soci-
aal-democratische kamp. De vanaf I926 opgerichte ziekenfondsen van de Neder-
landse katholieke arbeidersbeweging telden in I939 naar schatting amper 4 A 5%
van het totale aantal aangeslotenen.

Ten slotte vormen de welstandsgrens en de samenstelling van de besturen de twee
laatste aandachtspunten van deze beschouwing.

De sterke verschillen in aantallen verzekerden tussen de drie landen kwamen
grotendeels voort uit de in Nederland gehanteerde welstandsgrens. Deze grendelde
de toegang tot de ziekenfondsverzekering voor de gegoeden af. De in Nederland
historisch gegroeide welstandsgrens was duidelijk een resultaat van de macht van
de Nederlandse artsen en vooral de NMG. Het Bindend Besluit uit I I2 maakte van
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deze grens een ijzersterk principe dat alle aanvallen en pogingen tot het invoeren
van een volksverzekering heeft doorstaan.

In Duitsland werd de welstandsgrens zo hoog gesteld dat slechts een beperkt
gedeelte van de bevolking werd uitgesloten van de ziekenfondsverzekering. Belgie
heeft nooit een welstandsgrens gekend: wie de premies kon betalen, kreeg toegang
tot de ziekenfondsen.

De samenstelling van de ziekenfondsbesturen leidden in Duitsland en Belgie
nauwelijks tot discussies terwijl rond dit thema in Nederland een ware oorlog tus-
sen de NMG en vooral de onderlinge fondsen werd uitgevochten. De Bismarck-wet
van I883 regelde de aanstelling van bestuursleden in de ziekenfondsen volgens het
principe: 'wie betaalt, bestuurt.' De werknemers brachten tweederde van de bijdra-
gen voor de ziekteverzekering op en de werkgevers eenderde. In dezelfde proportie
konden zij bestuursleden verkiezen. Nog minder dan in Duitsland gaf in Belgie de
samenstelling van de ziekenfondsbesturen aanleiding tot diepgravende politieke
discussies. Noch de zwak georganiseerde medici, noch de ondernemers toonden
interesse in het aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid in de vrijwillige ziek-
teverzekering.

In vergelijking met de probleemloze samenstelling van de ziekenfondsbesturen
in Duitsland en Belgie gaf deze samenstelling in Nederland decennialang aanlei-
ding tot hoogoplopende discussies. De artsen verdedigden onverzettelijk het stand-
punt dat zij niet alleen in de maatschappijfondsen maar in elk ziekenfondsbestuur
minstens de helft en bij voorkeur zelfs de meerderheid van de bestuursmandaten
zouden bezetten. De paritaire vertegenwoordiging werd in het Bindend Besluit
door de NMG zelfs tot een van de basisvoorwaarden voor medewerking aan een zie-
kenfonds uitgeroepen. De eis van de NMG voor een paritaire vertegenwoordiging
was voor de onderlinge fondsen echter principieel onbespreekbaar. Het gevolg was
een patstelling die slechts de Duitse bezetter kon doorbreken.



HOOFDSTUK 4

De omgeving, oorsprong en omvang van
de ziekenfondsen

I Inleiding

De veranderingen in de samenleving zoals beschreven in hoofdstuk twee bein-
vloedden de vijfvoor dit onderzoek geselecteerde onderlinge ziekenfondsen. In dit
hoofdstuk zullen de omgeving, oorsprong en omvang van de vijf fondsen beschre-
ven worden. Paragraaf twee beschrijft de economische, demografische en religieuze
ontwikkelingen in de geografische setting van de vijffondsen. Paragraaf drie gaat
vervolgens in op de oprichtinggeschiedenis van Ziekenfonds Ziekenzorg Amster-
dam, 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer, Ziekenfonds Zieken-
zorg Delft, Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede en het Centraal Ziekenfonds van de
Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (RKWV). Hoe en op welk initiatief
zijn de vijf fondsen ontstaan en in hoeverre hadden zij te duchten van de concur-
rentie? Paragraafvier gaat ten slotte nader in op de omvangen van de fondsen.

2 Economische, demografische en religieuze ontwikkelingen

De duale industrigle struauur van Amsterdam

De hoofdstad Amsterdam bezat wel veel industrie maar ontplooide zich niet tot
een zuivere industriestad. Door de migratie naar Amsterdam van grote groepen
min- en onvermogenden en het vertrek van de hogere inkomensgroepen naar de
randgemeenten werd het wel een arbeidersstad. Ondanks dit vertrek verdubbelde
het aantal inwoners van de stad nagenoeg van 4I7·539 tot 803·073 in de periode

I890-I940. De migratie werd veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de stad
maar ook door de verminderde behoefte aan arbeidskrachten in de agrarische
gebieden in Nederland.'

Vanaf het midden  van de negentiende eeuw herstelde de Amsterdamse econo-
mie. De groei van de commerciele en financiele dienstverlening droeg mede bij aan
dit herstel. De opleving van de koloniale handel oefende grote invloed uit op de ont-
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wikkeling en de modernisering van de sdheepvaart, de havenactiviteiten en belang-
rijke delen van de industrie. In deze periode maakte eveneens een aantal indus-
trieen, zoals de bierbrouwerij en de suikerraffinage, de overgang naar het industriele
grootbedrijf. Daarnaast ontwikkelde Amsterdam zich tot het onbetwiste financiele
centrum van Nederland. Het Nederlandse bankwezen en de effectenhandel con-
centreerden zich grotendeels in de hoofdstad, dit in tegenstelling tot het verzeke-

ringsbedrijf.
In Amsterdam ontwikkelde zich een duale industriele structuur met twee zeer

verschillende industriele sectoren. Ten eerste de sector van de grote, kapitaalinten-
sieve bedrijven, zoals de gemoderniseerde consumptiegoederenindustrie en de
gereorganiseerde scheeps- en machinenijverheid. Ten tweede de sector van het
midden- en kleinbedrijf. Deze tweedeling kwam ook tot uiting in de arbeidsmarkt
en arbeidersbevolking. De eerste sector betaalde haar arbeiders relatief hoge lonen,
terwijl het midden- en kleinbedrijf lagere lonen uitkeerden, mede door de hevige
onderlinge rivaliteit.'

In de loop van de twintigste eeuw stagneerde de industriele ontwikkeling van
Amsterdam. Bovendien daalde het percentage van de beroepsbevolking werkzaam
in de industrie. In de jaren dertig gingen zelfs gehele bedrijfstakken verloren, zoals
de diamantindustrie, die de competitie met Antwerpen verloon'

Figuur 4.I geeft een overzicht van de mannelijke en vrouwelijke Amsterdamse
beroepsbevolking verdeeld over de diverse beroepsgroepen in de jaren I889, I899
en I930 Hieruit blijkt dat de sectoren handel en verkeer het sterkst groeiden. In
I930 vertegenwoordigden zij mim 35% van de totale beroepsbevolking. Het voor
Amsterdam zo belangrijke krediet- en bankwezen nam slechts 3% van de beroeps-

bevolking voor zijn rekening.

Het toenemende aantal in de huishoudelijke diensten en de kleding en reiniging
werkzame medewerkers betrof voornamelijk vrouwen en vertegenwoordigde met
53·766 werknemers I 6% van de beroepsbevolking in I930. De bouw en aanver-
wante bedrijven, de metaalnijverheid en de scheeps- en rijtuigenbouw vertegen-
woordigden een vergelijkbaar percentage, voornamelijk bestaande uit mannelijke
werknemers.

In de periode I890-I94I kende Amsterdam een sterk geschakeerde religieuze
samenstelling: Rond de eeuwwisseling was 4I% van de Amsterdammers lid van
het Nederlands-Hervormde kerkgenootschap. Verder behoorden 23% tot de rooms-
katholieke kerk. I2% tot de gereformeerde kerken, II% tot de joodse gemeenschap

en 9% tot de Evangelisch Luthers of Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente. In
de navolgende dertig jaar wijzigde dit beeld sterk en in I930 was met 35% het groot-
ste percentage van de Amsterdammers niet aangesloten bij een kerk of geloofs-
gemeenschap, dit tegen 6% in I899. De Nederlands-Hervormde gemeente verloor
nagenoeg de helft van haar leden terwijl het percentage aangesloten gelovigen van
de rooms-katholieke kerk constant bleef.
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Fl G u u R  4.1 : De Amsterdamse beroepsbevolking verdeeld over diverse beroepsgroepen,  1889,

1899,1930*
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Bron: Historischedatabank Nederlandse Gemeenten (versiei, november2003) (HDNG), beroepstellingen 1889,
1899 en 1930
* De in deze figuur opgenomen beroepsgroepen vertegenwoordigen ruim 83% van de totale beroepsbevolking.

De overige 17%, niet opgenomen beroepsgroepen, betreffen de mensen werkzaam in de chemische nijverheid,
drukkersbedrijven, krediet- en bankwezen, verzekeringswezen, losse werklieden, textielnijverheid, papier, visserij
en jacht, aardewerk, glas, kalk en stenen, mijnen en veenderij.

Diventer van handel naar industriestad

Deventer is gelegen op de rechteroever van de rivier de IJssel. Aan het einde van de
negentiende eeuw kwam de ontwikkeling van de Deventer industrie en de nijver-
heid langzaam op gang.' De stad veranderde van een handelsstad in een industrie-
stad en ontwikkelde zich tot een industriele enclave in agrarisch gebied. Dit leidde
onder meer tot de oprichting van het botercontrolestation Gelderland Overijssel in

6

I903.
Deventer oefende vanwege de industrie een aanzuigende werking uit op de om-

geving: De demografische gegevens illustreren dit. Tussen I8801920 groeide de
bevolking van I9.I62 naar 32.5Io bewoners, oplopend tot 4I.338 in I940. De toe-
name van de bevolking viel wisselend toe te schrijven aan het geboorte- en het mi-
gratieoverschot. Een lichte terugval in onder andere I9OO en I9IO onderbrak deze

.S
groei.

In de stad Deventer groeide een sterk gedifferentieerde industrie. Tussen I880
en I920 functioneerden de ambachtelijke en middelgrote bedrijven en de naar
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Deventer gemeten maatstaven grotere bedrijven naast elkaar. De mechanisering
van de bedrijven verschilde in omvang en tempo.9 De industriele activiteit ver-
spreidde zich over verscheidene sectoren, zonder dat er een of twee sectoren bij-
zonder opvielen. Enkele bekende Deventer takken van industrie waren de produc-
tie van koek, de metaalsector, de textielindustrie, de verwerking van agrarische

producten, de grafische sector, de sigarenindustrie, de vleesverwerkingindustrie en
de steenfabrieken. Uit de beroepentellingen van I889 en I899 blijkt dat Deventer
geen industrietak kende met duizenden arbeiders. In I87I functioneerden er in
de stad slechts twee bedrijven met meer dan IOO werknemers. Na vier decennia

groei was dit aantal slechts opgelopen tot zes. Tot deze bedrijven behoorden de
Ijzergieterij met 370 medewerkers, de Capsulenfabriek met 345 medewerkers, de
tapijtfabriek met 2I9 medewerkers, de vleeswarenfabriek Hunink met I20 mede-
werkers, de Deventer houthandel met IIO medewerkers en ten slotte de Overijssel-
sche steenfabriek met I00 medewerkers." Aan de hand van de beroepentelling van

I889, I899 en I909 kan worden opgemerkt dat Deventer een stad was waar meer

dan 40% van de beroepsbevolking in de nijverheid werkzaam was. Uit tabel 4.I
blijkt dat dit percentage in I930 voor de mannelijke 57% en voor de vrouwelijke
beroepsbevolking 36% bedroeg.

TABEL 4.1: De beroepsstructuur van Deventer in percentages van de totale beroepsbevolking
verdeeld naar mannen en vrouwen in 1930

M V

Nijverheid 57% 3696

Handel 18% 1996

Verkeer 8%                     7%
Krediet 1%

Landbouw 1%

Vrije beroepen 8%                      5%

Onderwijs 2% 6%

Huishoudelijke diensten                                   -                                            28%

Rest                                                      4%
Totale beroepsbevolking 100% 100%

N* 10.514 3·248

Totale bevolking 36.221

Bron: L. Lucassen & F. Vermeulen, /mmigranten en de lokale arbeidsmarkt. Vreemde/ingen in Den Haog, Leiden,
Deventer en Alkmaor, 1920-1940 (Amsterdam 1999),32
* N=opgrond vande Bedrijfstelling. Opgrond vaneen schatting vandetotaleberoepsbevolkingbedroegen deze
aantallen: 9.014 en 2.408.

Ongeveer de helft van de in de nijverheid actieve mannen en vrouwen werkte in de
voeding en de metaalindustrie.

Rond I920 stagneerde evenals in Amsterdam de industriele ontwikkeling in
Deventer. Dat is vooral te wijten aan de sigarenindustrie, waarin ooit 700 mensen
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werkten. De opkomst van de sigaret en de acci ins in I922 brachten de industrie in
de verdrukking. De achteruitgang zette door tijdens de jaren dertig."

In  Deventer was vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ongeveer 70%
van de bevolking lid van de Nederlands-Hervormde kerk en deze vormde zo een
absolute religieuze meerderheid. Hiernaast bestond een krachtige katholieke min-
derheid, die 20% van de bevolking tot haar leden mocht rekenen." In de periode
I909193O daalde het percentage Nederlands Hervormden in Deventer van 62%
tot 43%· Deze afname werd evenals in Amsterdam grotendeels veroorzaakt door de
toename van het bevolkingsdeel zonder kerkehike gezindte van 2% tot 27% in
dezelfde periode.

De Del/ise N(iverheid

In de eerste helft van de negentiende eeuw speelde nijverheid in Delft nauwelijks
een rol. Terwijl in deze periode de leerlooierijen, boekdrukkerijen en wapensme-
derijen in betekenis toenamen - mede dank zij de aanwezigheid van achtereenvol-
gens de Artillerie- en Genieschool (ISI4-I820), de Koninklijke Akademie (I842-I863)
en het garnizoen - daalde het aantal plateelbakkers en bierbrouwerijen. Delft was
een marktstad die zich met haar ambachtsnijverheid sterk richtte op het omlig-
gende platteland." De tijdens de negentiende eeuw florerende Delftse boter- en
kaasmarkt en de veehandel liepen echter vanaf I89O sterk terug.4 De Delftse indus-
trie kwam vanaf deze periode tot ontplooiing. In Delft waren alle voorwaarden
aanwezig om de industrialisatie in te zetten. De stad was gunstig gelegen aan vaar-
water en spoorlijn, zodat grondstoffen aangevoerd en afgezet konden worden.
Beide verbonden Delft met Rotterdam en Den Haag.

J.A. de Jonge verdeelde de ontwikkeling van de Delftse industrie onder in drie
fases. In het tijdvak tot I870 verkeerde Delft in een periode van achteruitgang zon-
der dat er een absolute stagnatie optrad. In de tweede fase tussen I870 en I890
namen de productie en bedrijvigheid toe en begon de eigenlijke industriele ontwik-
keling zich duidelijk af te tekenen. In I869 stichtte J.C. van Marken zijn eerste
fabriek, de gistfabriek, in I883 en I885 gevolgd door de Nederlandsche Oliefabriek
en de Lijm- en gelatinefabriek (De Delftsche Nijverheid)." Na Van Markens vesti-
ging in Delft nam de industriele groei van deze stad snel toe. Het hoogtepunt van
de industriele bloei vond plaats in de periode I89O-I9I4.'6 Dit gebeurde zowel door
de uitbreiding van bestaande bedrijven, als door de vestiging van nieuwe indus-
trieln. Vanwege het toenemende stoomgebruik zochten de groeiende bedrijven
een locatie buiten de binnenstad. In I903 bijvoorbeeld verplaatste Hillen zijn
sterk groeiende tabaksfabriek in de Pepersteeg naar een ruimere behuizing aan de
Crommelinlaan. Terwijl het aantal kleine bedrijven als boekdrukkerijen en wasse-
rijen sterk toenam, vestigden zich ook nieuwe grote ondernemingen als Van Meer-
tens distilleerderilen (I890) en de Nederlandsche Kabelfabriek (IgI9).v In I926
telde Delft ongeveer vijfendertig kleine firma's en ongeveer twaalf bedrijven waar

i8meer dan honderd arbeiders werkzaam waren.
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Zoals tabel 4.2 aantoont, leidde de industrialisatie tot een toename van het aan-
tal medewerkers in het midden- en grootbedrijfin Delft. Een vergelijking tussen de
jaren I889 en I9IO laat zien dat het aantal werknemers in deze sectoren toenam
van 770 tot 2.240:9

TABEL 4.2: Medewerkers in het midden- en grootbedrijf in Delft, 1889 en 1910

Medewerkers midden- en grootbedrijf Aantal ondernemingen 1889 1910

Nederlandsche Oliefabriek                                         1 109 380

Sigarenfabrieken, sigarenmakerijken, snuif-,                 5 279 438

karottenmolens
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek                         1 231 593

Gasfabriek, elektriciteitsbedrijf                                2                        22             73
Lijm- en gelatinefabriek                                                                                23              110
Plateelbakkerijen, aardewerkfabrieken                         3                        34           258
Flessenfabriek                                                                             72           240
Scheepswerven                                                  2                                       112
Totaal 770 2.204

Bron: j.A. de longe 'Delft in de negentiende eeuw, van 'stille nette' plaats tot centrum van industrie, enkele
facetten van de omslag in een locale sociaal-economische evolutie', Economisch- en socioal-histonsch jaarboek 37

(1974) 145-247, aldaar 153

Voor de bedrijfsvoering was het belangrijk dat er voldoende arbeidskrachten aan-
wezig waren. Het merendeel van zowel fabrieks- als kantoorpersoneel kwam uit
Delft zelf, maar ook de inwoners uit Rijswijk en Den Haag behoorden - dankzij de
goede tramverbinding - tot de arbeidsmarkt.'« In de periode I890-I940 nam het
aantal inwoners van de stad toe van 29.022 tot 55·637, merendeels teweeggebracht
door een geboorteoverschot. In de aangegeven periode kende uitsluitend de periode

.'

I9I6-I 920 een vestingoverschot van I.236.
In de stad Delft behoorde het merendeel van de inwoners tot de rooms-katho-

lieke of Nederlands-Hervormde kerk. Rond de eeuwwisseling waren de Nederlands-
Hervormde in de meerderheid met 45% ten opzichte van de 39% rooms-katholieke
Delftenaren.*' Ruim dertig jaar later was deze situatie omgekeerd en vormden de
katholieken met 37% de grootste groep. In de periode I899-I930 bedroeg het ge-
reformeerde deel van de bevolking gemiddeld ruim 8%. Evenals in de twee voor-
gaande steden nam ook het niet-kerkelijke deel van de bevolking in deze stad toe tot
I996 in I930.

Ede en de kunstzijde-industrie

De gemeente Ede ligt in het zuidelijke deel van de Gelderse vallei en bestond uit tal
van kleine dorpies." In I9I4 behoorden tot de gemeente Ede de dorpen Ede, Lun-
teren, Bennekom, Otterloo, delen van de dorpen Veenendaal en Hoenderloo en de
gehuchten Westenenk, Deelen, Westerhuis, Oud-Reemst, Laar en Nieuw-Reemst.
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Tot en met I 920 was de Edese bevolking voornamelijk werkzaam in de land-
bouw Ede kende niet of nauwelijks een industriele ontwikkeling. De Nederlandse
Kunstzijde Industrie bracht hier in I922 verandering in met de opening van de
grootste fabriek van Gelderland, de Enka."

De plotseling opkomende vraag naar fabrieksarbeiders en de voor deze streek
hoge betaling, deden tal van mensen uit de directe omgeving van Ede naar de
fabriek stromen. Landarbeiders, kleine boeren, kleine handelaren, dochters van
kleine, maar ook van grote boeren vormden het eerste arbeidersleger, dat kwalita-
tiefnoch kwantitatief aan de behoefte voldeed. In de bloeiperiode strekte het gebied
waar de arbeiders dagelijks vandaan kwamen, zich uit tot delen van Gelderland en
Utrecht. Een klein deel van de vaklieden kreeg men uit de directe omgeving. Maar de
grote massa kwam uit alle delen van het land.'5 De arbeiders vestigden zich evenals
het toezichthoudend personeel in Ede. Men liet onder meer hele gezinnen uit
Drenthe komen, die zich dan in Ede vestigden. In de periode I92O-I93O kende Ede
een vestingoverschot van 3.25I. Het aantal inwoners van de gemeente Ede steeg in
de periode I890-I920 van I3.297 tot 22.265 om vervolgens toe te nemen tot 37·396

26

in I940.
De fabriek verschafte aan duizenden mensen werk. In I925 bedroeg het aantal

werknemers ongeveer 2.000 en dit aantal nam toe tot 5·400 in I929. Vanaf de
jaren dertig ging het bergafwaarts met de Edese fabriek. Deze slechte toestand had
ook gevolgen voor het personeel: het aantal werknemers daalde tot ongeveer I.800.

De Veluwe had een streng protestantse bevolking en Ede vormde hierop geen
uitzondering. De inwoners van Ede behoorden overwegend tot de Nederlandse-
Hervormde kerk. In I889 scheidde zich met de Doleantie een vril grote groep gere-
formeerden van de Nederlandse-Hervormde kerk af. In I 920 behoorden 77% van
de populatie tot de Nederlands-Hervormde Kerk, I5% tot de gereformeerde en 3%
tot de rooms-katholieke kerk.

In de periode I92O-I930 nam ook in Ede het aantal inwoners zonder kerkelijke
gezindte toe van 292 tot I.622. De opkomst van de industrie speelde hier een grote
rol in. Het was niet zozeer dat de autochtone bevolking de kerk verliet, als wel dat
de nieuwe inwoners niet kerkelijk waren. De meeste onkerkelijken woonden in de
nieuwe arbeidersbuurten en het dorp Ede. In de landelijke buurten, met een hoofd-
zakelijk uit Ede afkomstige bevolking, behoorden vrijwel allen tot een kerkgenoot-
schap. De autochtone boerenbevolking bleef vrijwel geheel Nederlands-Hervormd,
de gereformeerden vond men vooral onder de winkeliers, kleine middenstanders
beambten en beperkt onder de arbeiders:

De twee Limburgst grogicentra

Na een periode van stagnatie en crisis in het derde kwart van de negentiende eeuw
vond er rond I895 in Limburg een flinke economische groei plaats. De bodemschat-
ten van Limburg werden ontdekt en de delfstofwinning en -verwerking begonnen in
het economisch leven een beduidende rol te spelen. Janssen stelt dat in deze periode
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de autonome groei en het benutten van eigen economische potenties uitstekend
samen gingen met de handhaving van regionale leefpatronen en traditionele cul-
tuurvormen. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het zelfsverzorgingsprincipe ter
discussie te staan en hield de provincie zich sterk bezig met de economische orde-

28

ningsvraagstukken.
Op agrarisch gebied stond aan de basis van deze groei de oprichting van de

co8peraties naar Belgisch voorbeeld." Tot I900 kwamen in 66n decennium I84
boterfabrieken tot stand. Vanaf deze periode liep de afzet van groenten en fruit via
enkele tientallen veilingen en brachten ongeveer I.200 boeren en tuinders hun
spaargelden en financieringen onder bij de 23 boerenleenbanken. De gevolgen
waren positiefi in I903 was de omvang van de veestapel 2IA hoger dan gemiddeld
tussen ISSI en I89O. De landbouw verbeterde in de periode I87O-I9I4 aanzienlijk
en kon zich meten met andere delen van het land. De toegevoegde waarde van de
productie per hectare nam in de periode I805-I IO met I50% toe.

Behalve de landbouw maakte ook de nijverheid een belangrijke groei door,
vooral ten gevolge van de nieuwe initiatieven. Er ontwikkelden zich twee sterk
groeiende industriele centra. Vanaf het einde van de negentiende eeuw tot na de
Tweede Wereldoorlog kwam in de omgeving van Venlo en Tegelen een netwerk
van metaal- en keramische bedrijven tot stand, gekenmerkt door de opmerkelijke
inventiviteit van de aanwezige technici. Een tweede samenhangend geheel van
industriele ondernemingen ontstond omstreeks I900 in de regio Heerlen-Kerk-
rade. Daar kwam de mijnbouw van de grond met daaraan gekoppeld een reeks van
toeleveringsbedrijven en omvangrijke infrastructurele werken. Ondanks de afzet-

problemen waarmee de mijnen worstelden, groeiden de mijnbouwondernemingen
sterk. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog verschaften zij aan 20.000 per-
sonen werk.

In de periode I 9 I4- I 945 wisselden perioden van crisis en opleving elkaar af. De

samenleving was echter sterk gedifferentieerd en slaagde erin de effecten van de
crisis te dempen. De Eerste Wereldoorlog sneed de provincie afvan zijn natuurlijke
afzetgebieden over de grenzen; werknemer en werkgever moesten zich op de Neder-
landse markt gaan orienteren. Kort na de oorlog was de buitenlandse concurrentie
door de devaluatie van de frank en de mark ten opzichte van de gulden heviger dan
ooit. Op de korte opleving van de economie in de jaren I925-I929 volgde de econo-
mische crisis.30

Gestimuleerd door de opkomst van de mijnbouw kwamen tussen I900 en
I930 grote aantallen buitenlanders naar Limburg. De vestiging van de immigranten
in Limburg en het geboorteoverschot leidde tot een bevolkingsgroei van 285.828
in I9oo tot 6I9.775 in I940. In I920 werkten in Limburg ongeveer I7.000 buiten-
landers, vooral Duitsers, Belgen, Oostenrijkers en Polen; in I930 was het aantal
opgelopen tot 35·000· Daarvan werkte 40% in de mijnen. 3I

In Limburg maakte ruim 90% van de bevolking deel uit van de rooms-
katholieke kerk in de periode I890-I94I. Daarnaast behoorde in I930 5% tot de
Nederlandse-Hervormde kerk.
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De bevolkingsgroei leverde voor de tot dan toe volledig agrarische landstreek
veel problemen op. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam er voor de arbeiders een
enigermate samenhangend voorzieningenniveau tot stand van woningen, gezond-

heidsinstellingen, winkels, bedrijven waar meisjes en vrouwen werk konden vin-
den, een dienstensector en het bank- en verzekeringswezen."

De procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de diverse sectoren was
in Limburg in I909 als volgt verdeeld: 38% was werkzaam in de landbouw, 27% in
de industrie en 35% in de diensten. In I93O waren de percentages van de beroeps-

bevolking in de landbouw en industrie sterk verschoven en bedroegen respectieve-
lijk 22% en 49%." In I93O werkten 5I.978 personen in de landbouwbedrijven en

38.869 in de mijnindustrie (tabel 4.3.)

TABEL: 4.3: De Limburgse beroepsbevolking verdeeld over diverse beroepsgroepen, 193014

Beroepsgroepen Limburgse beroepsbevolking

Aardewerk, glas, kalk, stenen 9·554
Bouw en aanverwante bedrijven 15·728

Handel 16·449

Huiselijke diensten 10.196

Kleding en reiniging 6.745

Landbouwbedrijven 51.978

Metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw 7.248

Mijnen, veenderij 38,869
Verkeer 12.624

Voedings- en genotmiddelen 9.602

Vrije beroepen 7.852

Totaal 186.845

Bron: Historischedatabank Nederlandse Gemeenten (versie i, november 2003) (HD NG), beroepstellin gen 1930

3          De vijf fondsen

Na deze beknopte beschrijving van de omgeving van de fondsen staan in deze
paragraaf de fondsen zelf centraal. Wanneer en door wie zijn ze opgericht, wie
bevonden zich nog meer op de medische markt en in hoeverre hadden de fondsen

te kampen met concurrentie?

De oprichting

De bestuursleden van de Amsterdamse Handwerkersvriendenkring (HWV) namen
in  I895 het initiatief tot oprichting van het Ziekenfonds Ziekenzorg.  De  Hwv was

een politiek en religieus neutrale belangenvereniging van en voor arbeiders en
kleine zelfstandigen met als doelstelling de maatschappelijke en culturele verhef-
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fing van haar leden. Echter, zeker tot I920 was 95% van de leden joods. In oktober
I893 gafeen artikel met de titel'De Ziekenbus' in het maandblad van de Hwv de eer-
ste aanzet tot oprichting van Ziekenfonds Ziekenzorg. In oktober I894 verscheen in
hetzelfde tijdschrift nogmaals een artikel dat de noodklok luidde over de gezond-
heidstoestand in de Amsterdamse krottenbuurten en de ongewenste toestanden
van het toenmalige ziekenfondswezen blootlegde. De co6peratieve commissie van
de Hwv nam het initiatief tot verandering in I894. Na enige orienterende gesprek-
ken met het bestuur van de in I882 door de Rotterdamsche Bestuumbond  opge-
richte Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskun-
dige hulp riep deze commissie in I895 op tot het bezoeken van de eerste openbare
vergadering tot oprichting van een ziekenfonds. Een maand later, op I7 juni I895,
besloot het bestuur van de HWV tot oprichting.

In I860 groeide een initiatief van het departement Deventer van de Maatschap-
pij tot Nut van 't Algemeen uit tot het oprichten en met ingang van I juli in werking
treden van een Deventer 'Ziekenfonds voor de Arbeidende Stand'. In I 902 ging
het Ziekenfonds over in de 'Vereeniging Ziekenfonds voor de Arbeidende Stand
te Deventer'. Bij Koninklijk Besluit van 23 maart I903 verkreeg deze vereniging
rechtspersoonlijkheid. Het fonds bleef echter rekenplichtig aan de maatschappij.
Bovendien hadden de verzekerden het beheer van het fonds niet in handen. De
bestuurders van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen waren van mening
dat de verzekerden niet in staat waren hun eigen belangen te behartigen.36 In I 903
verkregen de leden voor het eerst medezeggenschap. Een reorganisatie in I9I9
leidde tot een volledige opheffing van de relatie met het Nut en kozen de leden hele-
maal zelfhun bestuur."

Op de negende jaarlijkse algemene vergadering van woensdag 8 mei I90I nam
de Delftse werkliedenvereniging 'Algemeen Belang' ter ere van haar tienjarige be-
staan het initiatief tot oprichting van het Delftse fonds Ziekenzorg. Dit besluit
kwam voort uit het feit dat de werkliedenvereniging, die zelf een ziekengelduitke-
ring aanbood, in de voorgaande jaren herhaaldelijk de wens uitte om de vereniging
uit te breiden door er een arts aan te verbinden. De bestuurders van Algemeen
Belang kwamen echter tot de conclusie dat deze vergroting mede wegens de lage
contributie niet haalbaar was. Algemeen Belang streefde, evenals de Amsterdamse
Hwv, emaar om een onafhankelijk fonds op te richten in de geest van de Algemeene
Rotterdamsche Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige hulp die zij zagen
als de moederverenging. De werkliedenvereniging stelde een onderzoekscommis-
sie in die op 7 november een oprichtingsbestuur benoemde. In eerste instantie
kreeg het ziekenfonds de naam Voorzorg, maar later bleek dat er in Delft al een
vereniging was met die naam en veranderde het bestuur de naam in Ziekenzorg.
Op I januari I903 trad het fonds in werking. 38

Over de initiatiefnemers tot oprichting van het Edese ziekenfonds 'Helpt Elkaar'
Ede zijn slechts weinig gegevens bekend. Op 27 december I889 besloot 'een groep
manner]: na enkele weken voorbereiding om in de Openbare Lagere School aan het
Maandereind een Ziekenfonds op te richten voor de werkende stand. Het fonds
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bood in de eerste jaren van zijn bestaan uitsluitend een ziekengeldverzekering aan.
Vanaf I894 breidde het fonds zijn verstrekkingenpakket uit met een ziekenzorg-

verzekering.
Het bestuur van de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (RKWV)

benoemde eind juni I925 een commissie ter bestudering van de vraag of en op
welke wijze de inrichting van een ziekenfonds voor geheel Limburg wenselijk was.
De commissie presenteerde op 7 september van hetzelfde jaar de Raadsvergade-

ring haar rapport en een maand later stelde de Hoofdbestuursvergadering het ont-
werpreglement vast. In deze laatste vergadering werd de commissie belast met de
leiding van het fonds totdat een aantal afdelingen waren opgericht in Limburg
waaruit een definitief bestuur kon worden geformeerd.  In de tussenliggende jaren
kwam in de afdeling Venlo van de Limburgse RKWV al een plaatselijk ziekenfonds
tot stand. Dit 225 leden tellende fonds verzocht om aansluiting bij het Centraal
Ziekenfonds. De overname leidde ertoe dat het Centraal Ziekenfonds, doorgaans

39aangeduid als het 'werkliedenfonds', in werking trad op I januari I926.

Concurrentic

De vijf geselecteerde ziekenfondsen functioneerden doorgaans niet als enig zie-
kenfonds in hun omgeving. Uiteraard verschilde de concurrentie in de vijfplaatsen
sterk. In Amsterdam was deze het grootst. Naast Ziekenzorg functioneerden in de
hoofdstad sinds I846 het 'Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam' (AZA), het
'Algemeen Onderling Ziekenfonds 'Door en Voor Werklieden' (Aoz) uit I877 en
een tiental commerciale fondsen. In I9I5 verzekerden zij gezamenlijk 345·000
leden. De commerciele fondsen waren vaak filialen van nationaal opererende zie-
kenfondsen, zoals het 'Algemeen Rotterdamsch Ziekenfonds' of onderdeel van een

groter verzekeringsconcern, zoals 'Victoria' of'De Nederlanden'. Hun aantal daalde
tot zeven rond IgI5·40

In de provincie Limburg waren er naast het Centraal Ziekenfonds eveneens
meer ziekenfondsen actief. Aan het einde van de negentiende eeuw betrof dit naast
de grotendeels kleine dokterfondsen, waarvan het in I903 Opgerichte Algemeen
Maastrichts Ziekenfonds het bekendst was, diverse voornamelijk in Maastricht ge-
vestigde fabrieks- of ondememingsfondsen.4' Aan het einde van de jaren twintig
functioneerden er in Limburg zestien grotere fondsen: acht ondernemingsfond-
sen, vier Maatschappijfondsen en vier onderling beheerde ziekenfondsen met in
totaal 2I7·360 leden.4' Het bekendste ondernemingsfonds was het in I9I9 opge-
richte Algemeen Mijnwerkersziekenfonds (AMF).43

In tegenstelling tot de twee voorgaande fondsen bevonden het Deventer en
het Edese fonds zich geruime tijd in een monopoliepositie. De oprichting van
de maatschappijfondsen het 'Algemeen Ziekenfonds Deventer' en het 'Algemeen
Afdelings-Ziekenfonds der afdeling Wageningen en omstreken' in respectievelijk
IgI5 en I I4 brachten hier verandering in.
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Het Delftse fonds bevond zich betreffende de concurrentie tussen de vier voor-
gaande fondsen in. In Delft functioneerden vanaf IgI4 naast tal van kleine fond-
sen, het ziekenfonds van de Nederlandse Gist- en Spiritus fabriek en het 'Algemeen
Ziekenfonds Delft en omstreken'.

Uiteraard leidde de concurrentie tussen de diverse fondsen dikwijls tot onenig-
heid. Deze meningsverschillen betroffen vaak wederzijdse beschuldigingen over
het 'stelen' van elkaars leden. Door de oprichting van de Maatschappijziekenfond-
sen vanaf I9I4 kreeg de concurrentie tussen de ziekenfondsen echter een andere
dimensie. Vanaf dat jaar ging de ziekenfondsstrijd, tot dan toe een conflict tussen
de medische beroepsgroep en de ziekenfondsen, deel uit maken van de concurren-
tiestrijd tussen de fondsen.

Overige aanbieders van zorg

Naast de ziekenfondsen bestonden er ook andere instellingen die zorg aanboden in
Amsterdam, Deventer, Delft, Ede en de provincie Limburg. Deze aanbieders vorm-
den doorgaans geen concurrentie voor de ziekenfondsen. Bovendien richtten hun
diensten zich niet of slechts gedeeltelijk op de groep Nederlanders verzekerd in de
ziekenfondsen. Sommige van deze aanbieders vervulden zelfs een belangrijke functie
voor de ziekenfondsen zoals de sanatoria, ziekenhuizen en de kruisverenigingen.
De aanwezigheid van deze laatste twee instellingen in de vijfplaatsen en regio's zal

beknopt beschreven worden.
Een belangrijk onderdeel van de medische zorg ontvingen de verzekerden in de

vij f plaatsen of regio's in de gast- en de ziekenhuizen.  In I89I opende Amsterdam
zijn tweede Burgerziekenhuis. Ook vond er vanaf het einde van de negentiende
eeuw met de oprichting van het Prinsengracht Ziekenhuis en het Burgerzieken-
huis een drastische uitbouw van het particuliere, in hoofdzaak confessionele zie-
kenhuiswezen plaats. De Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging
opende haar deuren in I89I en in datzelfde decennium volgden nog twee diaco-
nessenziekenhuizen. Ook de joodse gezondheidszorg breidde zich uit: naast het
bestaande Portugeesch-Israelitisch Ziekenhuis werd in I884 aan de Nieuwe Prin-
sengracht het nieuwe Nederlands-Israelitisch Ziekenhuis geopend. Het welgestelde
deel kon vanaf I9I6 terecht in de Centrale Israelitische Ziekenfondsverpleging
aan de Jacob Obrechtstraat.44 Naast deze algemene ziekenhuizen kwamen in de
tweede helft van de negentiende eeuw ook de eerste specialistische ziekenhuizen
voort uit particulier initiatief. Een voorbeeld hiervan was de oprichting van de
kliniek van het Nederlandsch Kanker Instituut, het latere Antoni van Leeuwen-
hoekhuis, in I9I5. Met het nieuwe Burgerziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwen
Gasthuis en het Wilhelmina Gasthuis was Amsterdam aan het begin van de twin-
tigste eeuw een toonaangevende stad op ziekenhuisgebied."

De stad Deventer kende twee streekziekenhuizen: het St. Geertruiden Zieken-
huis uit de vijftiende eeuw en het St. Jozefuit I875. Aan het einde van de negentiende
eeuw kreeg het St. Geertruiden Ziekenhuis een nieuw onderkomen aan de Singel.

46
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Vanaf I883 was dr. J.C. van Schifgaarde als chirurg aan beide ziekenhuizen ver-
bonden. Hij was tevens gemeentearts en bleef in zijn functie tot zijn vertrek naar
Amsterdam (1890), waar hij de eerste heelkundige werd van het Burgerziekenhuis.4,

Ten tijde van de oprichting van de afdeling Delft van de NMG in februari I882
was het Oude en Nieuwe Gasthuis de enige openbare instelling, geschikt voor het
verplegen van lichamelijk zieken. In I886 en I899 openden het rooms-katholieke
St. Hippolytus Ziekenhuis en het Bethel Ziekenhuis, het laatste onder leiding van
de Vereeniging Christelijke Wijk- en Ziekenverpleging.4 Tot I897 fungeerden de
plaatselijke huisartsen als behandelend artsen in de drie Delftse ziekenhuizen. Vanaf
dat jaar vestigden zich verschillende specialisten,  maar niet zonder slag of stoot:  zo
was in  907 de geneesheer-directeur van het Gasthuis tegen de aanstelling van een
oogarts.*9 Van de medici die rond de eeuwwisseling in Delft praktiseerden, hadden
sommigen als bestuurslid vaak invloed op het sociaal-culturele en politieke leven
in de stad. Zo was B.E Scheltema (I854-I938) niet alleen huisarts, maar vanaf
I897 ook geneesheer-directeur van het Oude en Nieuwe Gasthuis naast zijn collega
Waszink.s' Op dit punt vormde Delft geen uitzondering, want ook in Deventer
speelde de (oud-)bestuurder A. Kelderman van het ziekenfonds 'Ziekenfonds voor
den Arbeidenden Stand' Deventer (tevens wethouder) een belangrijke rol in het
bestuur van het St. Geertruiden Gasthuis."

In Ede vond de oprichting van het Edese Julianaziekenhuis plaats aan het einde
van de jaren dertig. Tot die tijd bezochten de leden van dit fonds de ziekenhuizen in
Arnhem, Utrecht, Wageningen en Nijmegen.

Calvarienberg te Maastricht was het oudste Limburgse ziekenhuis. In het begin
van de twintigste eeuw kwamen daar drie ziekenhuizen in Zuid-Limburg bij, in
Heerlen, Kerkrade en Sittard. Ook in Midden- en Noord-Limburg kwamen tijdens
de twintigste eeuw zes ziekenhuizen tot stand. Dit waren het katholieke en protes-
tantse ziekenhuis in Roermond en de ziekenhuizen in Weert, Venlo, Tegelen en
Venray.

De kruisverenigingen van diverse gezindtes kregen op den duur een wijdvertakt
netwerk van consultatiebureaus, wijkverpleegsters en sociaal werksters dat dage-
lijks de buurt in trok om bij de mensen thuis te verplegen en te verzorgen:' De vijf
fondsen sloten contracten af met de diverse kruisverenigingen voor het in bruik-
leen krijgen van verplegingsartikelen. In Ede bijvoorbeeld bestonden verschillende
afdelingen van het Groene Kruis. Zij stelden allerlei instrumenten ter beschikking
en hadden bureaus voor zuigelingen. In I934 werden in Ede 7I3 consulten gege-
ven. De huisbezoekster legden in hetzelfde jaar I.500 bezoeken af. Het aantal leden
van de vereniging bedroeg in Ede ongeveer I.000. Ook in de dorpen Lunteren, Ben-
nekom en Otterlo waren afdelingen van het Groene Kruis actief." Ook in Limburg
vervulde het Groene Kruis een belangrijke rol als gezondheidsorganisatie. In I930
was ongeveer de helft van alle gezinnen bij het Groene Kruis aangesloten, niet
alleen in de grote plaatsen maar ook in kleine dorpen.w
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4     De omvang

De meerderheid van de leden verzekerde zich bij de onderlinge ziekenfondsen
tegen de kosten van medische zorg. Hiernaast bood een deel van de fondsen echter
verzekeringen aan tegen inkomensderving door ziekte, voor begrafeniskosten of
een ziekenhuisopname. Sporadisch ging een fondsbestuur zelfs over tot de oprich-
ting van een specifieke afdeling voor de middenstand. In het merendeel van de
gevallen was aansluiting bij het medicijnfonds verplicht om lid te kunnen worden
van deze in kwantitatief opzicht kleinere verzekeringen. Hoewel deze optionele
fondsen de kwantitatief mindere bleken binnen de Nederlandse onderlinge zieken-
fondsen, is het toch belangrijk in te gaan op deze ledenaantallen, aangezien zij voor
veel mensen in de eerste helft van de twintigste eeuw de enige mogelijkheid boden
om zich tegen deze risico's te verzekeren.  In deze paragraaf zal een overzicht gege-
ven worden van de ontwikkeling van de ledenaantallen van de vii f fondsen, zowel
van het medicijnfonds - dat het belangrijkste was - als van de aanvullende verzeke-

ringen.

Medicijnfonds

De ledenaantallen van de onderlinge ziekenfondsen verschilden aanzienlijk; het
Amsterdamse en het Edese fonds verzekerden bijvoorbeeld in I930 respectievelijk

57·7IG en 2.585 leden (figuur 4.2).

In de oprichtingsperiode van het Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam was de
meerderheid van de leden joods en werkzaam in de diamantindustrie. Figuur 4.2.
toont aan dat er in de periode I895-I906 een continue stijging plaatsvond van het
aantal ziekenfondsverzekerden van Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam van I.208
tot 33·582, ondanks het grote ledenverlies veroorzaakt door de werkloosheid in de
diamantindustrie, de afnemende vraag uit de vs in I896, de stakingen in I897 en
I900 en de stagnerende toevoer van diamant ten gevolge van de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika in de periode I899-Ig  :s Het ledental bleef toenemen vanwege aan-

meldingen uit andere beroepssectoren. Het besluit van het bestuur om aan het
einde van de negentiende eeuw ook leden uit de christelijke wijken te werven droeg

hiertoe bij.  De in de diverse stadsdelen geopende bijkantoren bevorderden even-
eens de ledengroei. De aanmelding van I.2IO leden in I902 was hoofdzakelijk te
danken aan het op 24 februari van dat jaar geopende bijkantoor in de Haarlemmer-
straat (Van Lennepkwartier). In I907-I908 zakte de diamantindustrie in en de
werkloosheid onder de bewerkers was weer groot.'6 Deze keer valt er ook een (lichte)
daling waar te nemen in het ledenaantal van Ziekenzorg. Door een hernieuwde cri-
sis in de diamanthandel (I9I2-I9I3) en het begin van de oorlog nam het ledental in
I9I4 af met 5.280 leden. Na deze teruggang groeide het ledental tot 57·834 leden in

I93I." De overname van het doktersziekenfonds van huisarts Alblas in I923 (3·300
leden) en de verhoogde welstandsgrens per I januari I928 bespoedigden deze stij-
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FIGUU R 4.2: Ledenaantallen, ZZ Amsterdam, ZAS Deventer, ZZ Delft,  HE  Ede, CZ Limburg,
1890-1941
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notulen 1913-1941, stuk betreffende ledenstatistiek van het ledental; Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg-
verzekeraar: Delfiand-Schieland-Westiand, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Delft,  Bestuursnotulen 1901-1941,
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Centmal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond, Verslagboek bij g€legznheid van het zilveren bestaansfeest alsm€de
jaarverslag over dejaren 1949-1950 (zp, zj), 38

ging. De achteruitgang in IgI7 was te wijten aan de verhoogde contributie. Tijdens
de crisisjaren I932-I934 daalde het ledental om vervolgens tot en met I937 niet
meer boven het ledental van I93I uit te komen. In het jaar I933 steeg het volwassen
ledental met 37, maar desondanks daalde het aantal leden met 702, aangezien het
kinderledental met 739 daalde; een typisch crisisverschijnsel. De afname van het
kindertal was enerzijds te wijten aan het feit dat de grote gezinnen de maximale
premie van fo,75 niet meer konden opbrengen en anderzijds aan het dalende
geboortecijfer in de stad. Deze gezinnen waren sindsdien aangewezen op de ge-
meentehulp. Ziekenzorg betreurde dit en drong tevergeefs meerdere keren bij de
gemeente aan op een regeling die de kinderen van armlastige gezinnen vrij zou
stellen van premiebetaling (zie paragraaf 9.3). Het hoogtepunt van het ledental
(66.II3) van Ziekenzorg ligt in I94I, veroorzaakt door de invoering van de zieken-
fondswet. De Duitse bezetting en de jodenvervolging hadden tot gevolg dat na I94I
het ledental drastisch daalde; 32.000 joodse Ziekenzorgverzekerden kwamen om,
nagenoeg de helft van het ledental."

De ledenaantallen van het Deventerse, Edese en Limburgse fonds bleven zon-
der uitzondering groeien: de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep (I9IS), de cri-
sis in de jaren twintig en de depressiejaren hadden geen zichtbare gevolgen. 59
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Figuur 4.2 laat zien dat het ledental van het Delftse fonds eveneens bleef toenemen

tot I93O. In I I8 nam het zelfs toe met 778 leden. Het bestuur schreefdeze stijging
toe aan de aanstelling van een vierde bode. Het valt echter niet uit te sluiten dat
deze groei ook deels veroorzaakt werd door de toename van leden die v66r de crisis
van I9IS welvarend genoeg waren om particulier een arts te bezoeken, maar door
de economische teruggang onder de inkomensgrens zakten. In I920 meldden de
bestuursleden dat het ledental de komende jaren niet meer zou toenemen.6' Een
jaar later ontkrachtte de toename met 868 leden deze prognose en concludeerde
het bestuur dat de vereniging geen nadeel ondervond van de 'heersende malaise'.
Tijdens de jaren twintig bleef het ledental stijgen,  maar een nadere beschouwing
maakt duidelijk dat deze groei voornamelijk is toe te schrijven aan de gezinsuitbrei-
ding van de leden. In I925 bijvoorbeeld nam het ledental toe met Ioo leden, terwijl
alleen al de leden bijna 300 zuigelingen aanmeldden. Dit duidde erop dat er meer
volwassenen waren uitgeschreven dan bijgekomen. Tijdens de depressiejaren nam
het ledental voor het eerst af. Telde het fonds in I93O nog II.II  leden, drie jaren
later was dit aantal met bijna I.000 afgenomen. Evenals bij het Amsterdamse fonds
verloor het fonds veel grote gezinnen. Het ledenniveau van I930 bereikte het fonds
pas weer in I937: in dat jaar vond een netto groei van 652 volwassenen en I4I kind-
leden plaats. De mobilisatie, oorlog en het vertrek van de in Duitsland werkende

6ileden lieten deze groei in de navolgende jaren stagneren.
De ledenlijst van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede bestond in het eerste

decennium voornamelijk uit Edenaren. De bouw van de kazernes voor de garnizoe-
nen, aan de Rijnspoorweg bij het station in I906, leidde tot de aanmelding van ver-
zekerden die niet afkomstig waren uit Ede.6' Een aan het fonds verbonden arts

stelde op die grond voor om geen nieuwe leden meer aan te nemen. Hij vreesde dat

de inschrijving van 'allerlei vreemd volle schadelijk kon zijn voor het fonds. Het
bestuur bleek minder conservatief van opvatting en besloot met de aanname van
nieuwe leden door te gaan. Tijdens de eerste helft van de jaren twintig raakten de
oorspronkelijke Edenaren in het ledenbestand ver in de minderheid.6, De bouw van

de Enka in I922 en de hieruit voortkomende aanleg van de nieuwe wijk, het Maan-

derpark of Ede Zuid genoemd, bevorderde de ledengroei van het ziekenfonds en
leidde tot de aanstelling van een tweede bode in I925·64 Naast de medewerkers van
de kunstzijdefabriek behoorden ook onder andere het personeel van de gemeente-
lijke gasfabriek, monteurs, knechten en dienstmeisjes tot het ledenbestand:' Voor
de werkgevers van deze laatste groep verzekerden stelde het fondsbestuur in I II
een speciale maatregel in. Zij konden een dienstmeisje voor een geheel jaar laten

opnemen als lid zonder vermelding van naam. Bij wisseling van dienstboden ble-
ven zij verzekerd. Het unaniem bedanken van de voor het funds werkende huisart-
sen als medewerkers van het Wageningse afdelingsziekenfonds in I927 leverde het
fonds een aanzienlijke uitbreiding van het ledental op. De vertrekkende artsen
schreven de leden van het Wageningse fonds direct over naar het 'Helpt Elkaar'
Ede. De mobilisatie in I939 leidde tot veel opzeggingen, maar desondanks steeg

het ledental met 267 tot 5.000. Na het uitbreken van de oorlog op Io mei I94O
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vreesden de bestuursleden dat het funds veel leden zou verliezen. 'Helpt Elkaar'
ondervond echter geen nadelige invloed van de oorlogsomstandigheden. Slechts
enkele leden bedankten in verband met de financiele toestand. Daartegenover
schreefhet fonds veel nieuwe leden in; voornamelijk gepensioneerden of op wacht-
geld gestelde militairen maar ook personen die zich vanwege de oorlog in Ede ves-
tigden.

Het ledental van het Centraal Ziekenfonds ten slotte nam snel toe van 330 in
I926 tot 25.I78 in I940. De leden woonden in diverse plaatsen in Limburg. In de
eerste vijf jaar vestigde het fonds agentschappen in 75 dorpen en steden.  In I936

66waren dit er 9I, oplopend tot I02 in I 940·

Naast het aantal liep ook het groeitempo van het ledental per fonds uiteen. Het
Deventer ledental nam in de periode I 902-I95O toe van I2.587 naar 23'458, een
percentuele toename van 86%. Het Amsterdamse ledental daarentegen steeg in
dezelfde periode van 2I.82I naar 6I.380, een percentuele toename van bijna 300%.
Een vergelijking van het inwonertal van de beide steden toont echter aan dat in de
periode I9001940 het Deventer fonds ruim 53% en het Amsterdamse fonds ruim
6% van de bevolking omvatte (tabel 4.4)·

TABEL 4.4: Percentage van de bevolking aangesloten bij de het ZZ Amsterdam, ZAS Deventer,
ZZ Delft, HE Ede, CZ Limburg, 19004940

Percentagevan de    Percentage vande    Percentage vande    Percentagevande    Percentagevande
Amsterdamse Deventer Deljise bevolking       Edese bevolking Limburgse
bevolkingaan- bevolkingaan- aangesloten bij aangesloten bij bevolking aan-

Jaar        gesloten bijZZA gesloten bij ZAS ZZD HEE* gesloten bij CZ

1900                    3% 4596 2%

1910 6% 52 % 8%       4%
1920                    7% 54% 18% 6%
1930 8% 57 % 2296 8%         1%

1940 8% 57% 2496 13%                  4%

Bron: Historische databank Nederlandse Gemeenten (versie 1, november 2003) (HDNG); Figuur 4.2.
* Tot 1895 maakten slechts mannen deel uit van het Edese fonds, het percentage Edese mannen aangesloten bij
het fonds bedroeg: 1,5%

Bij het Deventer fonds was dit percentage in overeenstemming met het in de indus-
trie werkende deel van de bevolking. De beroepentellingen van I889, I899, I909
en de arbeidersenqu6te uit I890 laten zien dat meer dan 40% van de Deventer
beroepsbevolking in de industrie werkzaam was. In I930 schommelde het percen-
tage industriearbeiders tussen de 50 en de 55·

67

Een vergelijking van het inwonertal van de gemeente Ede en het ledental
van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede toont aan dat in de periode I890-I940 het
verzekerde deel van de bevolking toenam van bijna I% tot ruim I3% (tabel 4.4)·
Wanneer daarentegen uitsluitend de inwoners van het dorp Ede tot de fondsleden



94 HET DILEMMA VAN SOLIDARITEIT
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behoorden, bedroeg het percentage verzekerden in bijvoorbeeld I9I4 ruim 50%·
De bestuursnotulen van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede verstrekken echter

geen inzicht in de adresgegevens van de verzekerden. Mogelijke verklaringen voor
de beperkte aansluiting geeft  H.J.  van  Eck in zijn proefschrift Boeren en fabrieks-
arbeiders, gen sociogra sche studie van de gemeente Edt, uit I938. Hij concludeerde dat

verenigingen op uiteenlopende gebieden, zoals politiek, drankbestrijding, cultuur
en ook de gezondheidszorg, in Ede geen bloeiend bestaan leidden. Deels verklaarde

hij de ongunstige invloed op het verenigingsleven door het verspreid wonen van de

bevolking en het feit dat bijna allen over grond en ruimte beschikten, die gelegen-
heid gaf tot het verrichten van allerlei werkzaamheden, waardoor vaak al hun tijd

en energie in beslag genomen werd. Overige verklaringen betroffen de geringe ont-
wikkeling en schaarse belangstelling bij de bevolking voor sociale vraagstukken en
het feit dat dikwijls 'vreemdelingen' het initiatief namen tot oprichting van derge-

lijke verenigingen. Als specifieke verklaring voor het 'beperkte' ledental van het
Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' geeft Van Eck het ontbreken van de boeren onder de
verzekerden. Deze beroepsgroep voelde er niets voor om zich tegen de gevolgen

van ziekte te verzekeren aangezien de boeren het zonde vonden hun contributie
vaak 'voor niets' te moeten betalen.69 Ten slotte speelde ook het behouden van de

'werkeliike' functie van de buurt, zoals de 'saamhorigheid' en'bereidwilligheid' van
de bewoners om diensten voor elkaar te verrichten, een mogelijke rol in het be-
perkte ledental van het ziekenfonds.70

De ziekengeld- en overiqdensverzekering

In de periode 1890-I94I speelden de ziekengeld- en de overlijdensverzekering binnen
de onderlinge ziekenfondsen een beduidend kleinere rol dan het medicijnfonds."
Een van de redenen was dat vele andere organisaties ziekengeldverzekeringen en
overlijdensverzekeringen aanboden, zoals vakverenigingen, vakbonden, werklieden-
verenigingen, commerciele verzekeringen en andere typen ziekenfondsen zoals de

commerciele-, fabrieks- en bedrijfstakfondsen.
72

De leden van het Amsterdamse en Delftse fonds konden zich vrijwillig bijverze-
keren tegen inkomensverlies veroorzaakt door ziekte. Bij het Deventer en het Edese

fonds ontvingen alle volwassen mannelijke hoofden van gezinnen en mannelijke

op zich zelfstaande personen echter een uitkering bij ziekte en in Deventer ont-

vingen deze leden bovendien een uitkering bij overlijden." Het Edese fonds duidde
deze groep verzekerden aan als trekkende leden. Vrouwen, jongens van onder de
zestien en mannelijke leden die bij inschrijving ouder waren dan de (verschui-
vende) gestelde leeftijdsgrens (oftewel de niet-trekkende leden), kwamen niet in
aanmerking voor een geldelijke uitkering bij ziekte; zij hadden uitsluitend recht op
medische hulp.  In de periode I904-I9I7 nam het aantal leden van de Deventer zie-
kengeld- en overlijdensverzekering toe van II.62I naar I4.68I. De leden van het
Delftse ziekengeldverzekering groeide van 62 tot slechts I97 leden in de periode

1906-I9IJ.'* In de periode I890-I9I7 ten slotte nam het aantal trekkende leden van
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het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede toe van I02 naar 303 oplopend tot 703 in I928.7,

De fondsen, met uitzondering van Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdams, besloten
vanwege de Wet op het Levensverzekeringsbedrijfuit I922 en de inwerkingtreding
van de Ziektewet in maart I 930 om de ziekte- en overlijdensverzekering op te hef-
fen of om geen nieuwe leden meer tot deze afdelingen toe te laten.76

De ziekengeld- en de overlijdensverzekering van het Amsterdamse Ziekenzorg
telden eveneens minder leden dan het medicijnfonds maar vervulden een aanzien-
lijkere rol dan bil de voorgaand beschreven fondsen. Zij bleven functioneren tot na
194I.1 De in I900 opgerichte ziektegeldverzekering van het Amsterdamse fonds
groeide geleidelijk en telde achttien jaar na oprichting I.700 leden, dit in tegenstel-
ling tot de 43.000 verzekerden in het medicijnfonds. In I92I bracht het bestuur
veranderingen in deze afdeling aan en introduceerde meerdere klassen met hogere
uitkeringen (zie paragraaf 5.9). De bestuurders verwachtten, en terecht zoals uit
figuur blijkt,  dat deze afdeling vanaf dat moment een grote sprong voorwaarts  zou
maken.

FIGUUR 4.3: Ledental ziektegeldverzekering, Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, 1900-1941
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Het fonds bereikte zijn hoogtepunt met 4.300 leden in I928. De nieuwe leden
behoorden echter tot specifieke categorieen waaraan beroepsrisico's verbonden
waren zoals bootwerkers, metaal- en transportarbeiders. Dit betekende dat derge-
lijke arbeiders bij een eventueel ongeluk, boven de wettelijke uitkering van 70%
van het loon, door het fonds een 'fors' bedrag uitgekeerd kregen. De bestaande
reglementen hielden hier geen rekening mee en daardoor ontstond een ongewen-
ste toestand die de ziekengeldverzekering financieel uitputte.* Zoals uit tabel 4.5
blijkt was in I928 het kleinbedrijf het sterkst vertegenwoordigd en maakte dit 25%
uit van het totale ledental, gevolgd door de diamantbewerkers (I8%) en de kooplie-
den (II%). Ongevallen kwamen het vaakst voor bij de bootwerkers en de metaal-
arbeiders. Met respectievelijk 3.802 en 3.460 ziektedagen ten gevolge van ziekte
(32%) spanden het kleinbedrijfen de diamantbewerkers de kroon.
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TABEL 4.5: Beroepsstatistiek van de ziekengeldverzekering, ZZ Amsterdam, 1928 en 1933

Ziektedagen Ziektedagen Totaal aantal Totaal aantal

Beroepsgroep Aantal leden Aantal leden (%) Lg.v. ongeval Lg.v. ziekte uitkeringsdagen uitkeringsdagen

(%1

jaar 1928 1933 1928 1933 1928 1933 1928 1933 1928 1933 1928 1933

Bootwerkers 411 24 10 1,5 3.970 441 1.690 409 5·660 850  23  7

Bouwvakarbeiders 166 108 4 7 586 186 452    611 1.020 797      4      7

Diamantbewerkers 773 170 18 1 300 54 3,460 743 3·760 797 15       7

Dienstboden 85 52 2 3     180      90     934     371 1.114 461         4         4

Huisvrouwen 198 120 5 7,5 100  18 1.044 695 1.144 713 5 6
Klein bedrijf 1.108 453     25     29 734 336 3.802 1.749 4·536 2.085  18  18

Kooplieden 480    333      11     21     86 275 90o 1638 986 1.913 4     17

Losse werklieden        58         17 1 1 232     50 366 149    598    199      2      2

Metaalbewerkers 259 84 6 5 1·376 288 834 469 2.210 757         9         7

Naaisters 329 90 8 6 166 46 2.706 565   2.872     611      11       5

Transportarbeiders 234 113 5 7 404 211 198 1.109 602 1.320 2       11

Diversen 201 18 5 1 118    431    698    637 816 1068     3     9

Totaal 4·302 1.582 100 100 8.234 2.426 17.084 9·145 25·318 11.571 100 100

Bron: GAA, ZZA, Beroepsstatistiek van de ziekengeldverzekering, 1928 en 1933

In I929 verkeerde de ziekengeldverzekering in een ongunstige toestand, in het
eerste kwartaal alleen al draaide de afdeling fIo.000 verlies. Daarenboven ver-

grootte de heersende griepepidemie de tegenslag. Als oplossing voor de ongunstige
omstandigheden verhoogde de vereniging per I juli I929 de contributie. Verder

veranderde zij de reglementen op specifieke punten, bij ongevallen bijvoorbeeld
betaalde het fonds slechts I3 weken lang een halve uitkering.,9 Deze veranderingen
leidden weliswaar tot een verbetering van de financiele toestand maar ook tot een

vermindering met 600 leden. Dit verlies werd mede veroorzaakt door de op gang
zijnde Ziektewet. Per I maart I93O verminderde het ledental weer vanwege de
afschrijving van de leden die onder de Ziektewet vielen. In I933 was het ledental
afgenomen tot I582 en vormden het kleinbedrij f (29%), de kooplieden (2I%) en de

diamantbewerkers (II%) nog steeds de sterkst vertegenwoordigde beroepsgroepen

(tabel 4.5)· Ongevallen kwamen nog steeds vaak voor bij de bootwerkers (I8,I%).
Deze cijfers zijn opmerkelijk aangezien deze beroepsgroep slechts I,5% van het
totale ledental vertegenwoordigde en sterk was afgenomen in de periode I928-I933·
Het kleinbedrijf, de kooplieden en de transportarbeiders namen de meeste uitke-
ringsdagen ten gevolge van ziekte voor hun rekening. De opheffing van de hoogste
twee uitkeringsklassen in I936 bracht de genadeklap toe aan de ziekengeldverzeke-
ring. Vanaf dat jaar zakte het ledental definitief tot onder de I.000 leden.

De verzekering bij overlijden van het Amsterdamse fonds trad in I903 in wer-
king met 240 leden, ondanks het advies van een wiskundige om pas van start te
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8ogaan met 400 leden.   Een van de redenen van oprichting was de overtuiging dat
het ontbreken van deze afdeling de ledengroei van het medicijnfonds belemmerde.
Figuur 4.4 toont aan dat de ledenaantallen van deze afdeling nog lager waren dan
bil de ziekengeldverzekering. Volgens de bestuurders weerhield naast voorgaand

genoemde redenen de plicht om levenslang premie te betalen veel leden ervan zich
aan te sluiten bij deze afdeling.

FicuuR 4.4 Ledental verzekering bii overlijden en levensverzekering, ZZ Amsterdam, 1903-1939
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Bronnen: GAA, ZZA, Bestuursnotulen 1903-1941, jaarvers|agen, 1919-1934, Ledenstand, 1903-1937

De reorganisatie van I9I9 stelde de leden in staat zich te verzekeren, met een tij-
delijke oflevenslange premiebetaling, tot f500·8' Vanaf dat jaar werd deze afdeling
ook toegankelijk voor leden die geen deel uitmaakten van het ziekenfonds. In
I92O bedroeg de verzekerde som f200.000. De nieuwe Wet op het Levensverze-
keringsbedrijf uit I922 leidde ertoe dat op I januari I925 de zelfstandige Naam-
loze Vennootschap Levensverzekering Maatschappii Ziekenzorg van start ging.
Deze veranderingen hadden een positieve invloed; het ledenaantal verzesvoudigde
in de periode I9I9-I939·

Het Middenstandsfonds Deventer

In Igoo stelden de bestuurders van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand'.
ter ere van het zeventigjarige bestaan van de vereniging, een nieuwe verzekering
in: de kopklasse of het zogenoemde Middenstandsfonds. Vanaf I9IG bestonden er

plannen voor de oprichting van een vergeliikbaar medicijnfonds. In dit jaar sprak
een van de bestuursleden de wenselijkheid uit om leden aan te nemen die in ver-
band met hun 'maatschappelijke toestand' een grotere bijdrage zouden kunnen
betalen. Uit vrees voor de tegenstand van de geneesheren besloot men hiertoe niet

82over te gaan.   In I930 was de voornaamste redenen om v66r oprichting te beslui-
ten het al enige jaren liggende ontwerp voor de ziekenfondswet. Hierin waren
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bepalingen opgenomen die voor het ziekenfonds nadelig zouden zijn. De in dit
ontwerp gestelde welstandsgrens sloot veel leden van lidmaatschap uit. Het doel
van het Middenstandsfonds was de leden die buiten de wet vielen op te vangen.
Daarnaast verwachtte het bestuur dat ook buiten het fonds een aanzienlijke groep
personen, die boven de welstandsgrens vielen, geinteresseerd zou ziin in een ver-
zekering tegen de kosten voortkomend uit ziekte. Het bestuur benadrukte, aange-
zien dit een veelgehoord bezwaar was, dat het geen fonds was voor de groep mensen
die niet op hetzelfde spreekuur wensten te komen als de leden van het 'Zieken-
fonds voor den Arbeidenden Stand'.

Bij de oprichting van het middenstandsziekenfonds tastte het bestuur volledig in
het duister betreffende het risico en de te hegen premie voor deze groep verzekerden.
Enkele bestuursleden waren ongerust over de ongelimiteerde verstrekkingen en
waarschuwden voor de aanname van 'melkkoeien'. De eerste zes maanden van zijn
bestaan leidde het fonds inderdaad grote verliezen. Een van de grootste fouten was
onder meer het onbeperkte recht op medicijnen. Dit recht leidde alleen al tot een
uitgave van ».700 aan geneesmiddelen buiten het ziekenhuis. Aan het einde van
het oprichtingsjaar telde het Middenstandsfonds ongeveer 800 verzekerden.* De
leden moesten, voor de ziekenhuiscontrole, afkomstig zijn uit Deventer of de om-
liggende dorpen zoals Diepenveen, Twello, Epse en Gorssel. Vanwege de noodzake-
lijke bezuinigingen, zoals de beperking van de verstrekkingen aan het einde van
het eerste jaar, vreesde het bestuur de goede risico's te verliezen. In het bijzonder
zou de groep die zich bij het funds had aangesloten voor de dekking van de zieken-
huiskosten zich elders beter kunnen verzekeren. Aan het einde van I93I liep het
aantal verzekerden op tot 850. Vanafdie tijd liep het aantal verzekerden terug. In de
periode van september tot december I933 daalde het ledental verder van 740 naar
724. Ook in het navolgend jaar ontving het fondsbestuur 24 Opzeggingen. Herhaal-
delijk betrofdit verzoeken van leden tot overschrijving van het Middenstandsfonds
naar het ziekenfonds als resultaat van een inkomensdaling ten gevolge van de eco-
nomische crisis.x. Andere redenen tot opzegging betroffen enerzijds het opzeggen
vanwege de te hoge kosten verbonden aan het lidmaatschap en anderzijds de keuze
om zich particulier te verzekeren. De bestuursleden vreesden dat door de daling
van het aantal leden het risico van de overgebleven groep verzekerden des te groter
werd. Zij spraken er bovendien herhaaldelijk hun verwondering over uit dat de
mensen voor wie dit 'belangwekkende' fonds was opgericht, het belang er zelf niet
van inzagen en niet probeerden het ledenverlies tegen te gaan en nieuwe leden te
werven. De ondernomen actie was veelvormig. Ten eerste besloot het bestuur de
rechten van de leden uit te breiden. Vervolgens verscherpte het bestuur de controle
om te zorgen dat geen leden met een inkomen boven de welstandsgrens overstapte
naar het 'goedkopere' ziekenfonds. Ten slotte intensiveerde het bestuur de aan-
dacht voor reclame (zie hoofdstuk 7). De inspanningen leidde tot een voorzichtige
ledengroei. In de periode I935-I939 nam het ledental toe van 700 tot 823
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Beschouwing

De omgeving van de vijf geselecteerde fondsen vertoonden naast overeenkomsten
ook belangrijke verschillen. De oorsprong en de omvang van de fondsen varieer-
den eveneens. In schema 4.I  zijn de zeven voornaamste uit dit hoofdstuk af te lei-
den factoren opgenomen die de organisatie en het functioneren van de onderlinge
fondsen konden beinvloeden. Ten eerste betrof dit de geografische setting.  De vij f
fondsen waren op diverse plaatsen in het land gevestigd. Drie fondsen functioneer-
den uitsluitend in 66n stad terwijl het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede en het Cen-
traal Ziekenfonds van het bisdom Roermond respectievelijk de gemeente Ede en
de provincie Limburg bestreken. Ook het inwonertal, oftewel de groep mensen
waaruit de verzekerden afkomstig waren, varieerde per plaats of regio waarin de
fondsen gevestigd waren. De industriele ontwikkeling vormt de derde factor die de

organisatie en het functioneren van de fondsen kon beinvloeden. De mate van
industrialisatie oefende immers invloed uit op de aanwezigheid van arbeiders, de
potentiele ziekenfondsleden. De vijf plaatsten en regio's kenden alle een indus-
triele ontwikkeling, maar de periode en mate waarin deze plaatsvond verschilden.
Ede springt het meest in het oog, aangezien deze gemeente tot de komst van de
Enka in I 922 nauwelijks of geen industriele ontwikkeling kende. Vervolgens ver-
toonde ook de religieuze samenstelling van de bevolking grote verschillen. Naast
de sterk geschakeerde religieuze samenstelling van de hoofdstad behoorden de
inwoners van Deventer en Delft voornamelijk tot de Nederlandse-Hervormde of de
rooms-katholieke kerk. Ede en Limburg ten slotte kenden respectievelijk een voor
het merendeel streng protestantse en rooms-katholieke bevolking. Een vijfde te
onderscheiden factor betrof de concurrentiepositie. Deze varieerde van een sterke
concurrentie in Amsterdam tot amper concurrentie in Deventer en Ede. De beide
fondsen in de laatste twee plaatsen bevonden zich tot ongeveer I9I5 zelfs in een
monopoliepositie.

De oorsprong en de omvang van de fondsen zijn de twee laatste factoren die
van invloed kunnen zijn op de organisatie en het functioneren van de onderlinge
fondsen. Ook hierin is wederom een grote verscheidenheid te bespeuren. Het
Amsterdamse, Limburgse en Delftse fonds werden opgericht op initiatiefvan een
werkliedenvereniging. Bij de twee eerstgenoemde fondsen speelden respectieve-
lijk de joodse en katholieke achtergrond daarbij een rol. De Maatschappij tot het
Nut van 't Algemeen stond aan de basis van het Deventer funds en de initiatief-
nemers van het Edese fonds ten slotte waren uitsluitend de latere verzekerden
zelf. Zoals blijkt uit schema 4.I., vertoonden de ledenaantallen en mate waarin
deze toenamen eveneens grote verschillen.
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SCHEMA 4.1: Factoren die de organisatie en het functioneren van de onderlinge fondsen
beinvloeden, 1890-1940

Ziekenfonds Ziekenfonds voor Ziekenfonds Ziekenfonds Centr:lai Zieken

Ziekenzorg den Arbeidenden    Ziekenzorg Delft Helpt Elkaa, Ede f6nds van het
Amsterdam Stand Deventer bisdom Roermond

Geografische Hoofdstad Stad in Overijssel  Stad in Gemeente op de     Provincie
Setting Zuid-Holland Veluwe Limburg

Inwonertal *
757·386 36.221 50.827 30.688 550·840

Industriele Omvangrijke Sterk Industriele Tot 1920 Overwegend

ontwikkeling industriele gedifferentieerde ontwikkeling nauwelijks of agrarische
ontwikkeling industrie vanaf,890 geen industriele provincie met

ontwikkeling twee industriale
centra

Religie Sterk In de periode Het merendeel Overwegend Overwegend R.K.

geschakeerde 1909-193odaalde  van de bevolking N.H. bevolking
bevoll(ing

religieuze het percentage was N.H. (34%)
samenstelling N.H. van 62% of R.K (37%)**

tot 43%. 20%
van de bevolking
was R.K.

Concurrentie Sterke Monopolie tot Concurrentie Monopolie tot Matige

concurrentie 1915 1914 concurrentie

Oorsprong van het    In 1895 opgericht    In 1860 opgericht   In 1901 opgericht   In 1889 opgericht   In 1925 Opgericht
fonds door de joodse op initiatiefvan op initiatiefvan op initiatief van

Amsterdamse het Deventer de werklieden de Limburgse

Handwerkers- departement van vereniging R.K. Werklieden-

vriendenkring de Maatschappij 'Algemeen bond

tot Nutvan 't Belang'

Algemeen

Omvang van het 57.716 21.235 11.119 2.585 4.292

funds ***

* De inwoneraantallen zijn uit het jaar 1930
** Percentages in 1930
*** Ledenaantallen uit het jaar 1930

Concluderend kunnen we uit dit overzicht afleiden dat de omgeving, de oorsprong
en de omvang van de vij f fondsen een grote diversiteit vertoonden. Maar verklaren
deze verschillen ook de wijze waarop onderlinge fondsen vorm gaven aan de soli-
dariteit binnen de fondsen? Deze vraag staat centraal in de volgende hoofdstukken.
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HOOFDSTUK 5

Het aanbod van de zorg

I Inleiding

Het ontbreken van ziekenfondswetgeving tot 194I betekende dat er in Nederland
geen enkel dwingend voorschrift bestond over wat door een verzekering minimaal
verzekerd diende te worden en dat elk ziekenfonds zijn eigen verzekeringspakket
kon samenstellen. Dit had onder meer tot gevolg dat de in de periode I8 0-I94I
functionerende ziekenfondsen zich niet uitsluitend toelegden op het verstrekken
van medische behandeling en geneesmiddelenzorg. Een minderheid van de fond-
sen bood hiernaast ook ziekengeld-, begrafenis- oflevensverzekeringen aan.

Rond de eeuwwisseling hadden de ziekenfondsverzekerden doorgaans recht op
geneeskundige behandeling en medicijnen. Verloskundige en specialistische hulp
werden meestal niet verstrekt en ziekenhuis- en sanatoriumverpleging kwamen
hoogst zelden voor rekening van de fondsen. Eventueel aangeboden tandheelkun-
dige hulp beperkte zich rond I900 meestal tot het trekken van tanden en kiezen.
Geleidelijk verbeterde de situatie. In IgI4 was het aanbod vooral in de grote steden
bij de meeste fondsen uitgebreid en doorgaans boden de fondsen specialistische,
tandheelkundige en verloskundige hulp aan. Maar een decennium later kwam het
vergoeden van wijkverpleging, ziekenhuis- en sanatoriumopnamen nog steeds niet
veelvuldig voor en in I940 was slechts vijftien procent van de Nederlandse bevol-
king bij een ziekenfonds tegen de kosten van ziekenhuisverpleging verzekerd.'

In I94I voerde de overheid met het ziekenfondsbesluit een uniform ver-
strekkingenpakket in voor de verplichte ziekenfondsverzekering. Huisartsenhulp,
genees- en verbandmiddelen, specialistische hulp, tandheelkundige hulp, verlos-
kundige hulp, verpleging in een ziekenhuis of sanatorium, uitwendige geneeswii-
zen, ziekenvervoer, kunst- en hulpmiddelen en een uitkering bij overlijden werden
vanaf dat jaar voor alle verplicht verzekerden toegankelilk. Bi j de vrijwillige verzeke-
ring bleef het grote verschil in verstrekkingen  en in premie tijdens de oorlogsjaren
ongewijzigd voortbestaan omdat de ziekenfondsbesturen het onverantwoord achtten
de premie voor deze verzekering te verhogen tot het bedrag dat voldoende zou zijn
om de rechten van de vrijwillig verzekerden gelijk te stellen aan die welke golden
voor de verplicht verzekerden.'
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Welke verstrekkingen boden de vij f voor dit onderzoek geselecteerde fondsen
aanF Deze vraag staat in dit hoofdstuk centraal. Achtereenvolgens behandelen we
de huisartsenzorg, medicijnen en verstrekkingen, verloskundige hulp, tandheel-
kunde, specialistische zorg, heilgymnastiek en psychische therapie, ziekenhuisver-

pleging, ziekengeld en ten slotte de begrafenisuitkering.

2      De huisartsenzorg

Omstreeks I89O verleende de aan het fonds verbonden (huis)arts het grootste deel
van de geneeskundige hulp. Om geneeskundige zorg te kunnen bieden sloten de
meeste ziekenfondsen overeenkomsten met lokale artsen. Zij vergemakkelijkten
hiermee de medische consumptie van de lagere inkomensgroepen en vergrootten
de markt voor de medische diensten.' De leden van de fondsen raadpleegden de
artsen meestal tijdens het spreekuurbezoek, maar de meeste artsen hielden ook
een avondspreekuur en bezochten de leden thuis, dit laatste doorgaans tegen een
hoger tarief. In I900 bijvoorbeeld bezochten de leden van het Amsterdamse fonds
Ziekenzorg 62.028 keer het spreekuur en legden de artsen 29.385 huisbezoeken
af. Twintig jaar later bedroegen deze aantallen respectievelijk 202.278 en 66.046.
Per I.000 leden was in I92O het aantal spreekuurbezoeken toegenomen met 372
terwijl het aantal huisbezoeken met 485 afnam: In I92O leverden de huisbezoeken
de huisartsen 60 cent op en elk spreekuur 36 cent. Uitgezonderd de verzekerden

bij het Centraal Ziekenfonds van de Limburgse Rooms Katholieke Werkliedenbond

ontvingen de leden van de overige vier onderzochte fondsen de huisartsenzorg gra-
tis.' De verzekerden van het Limburgse fonds kregen slechts 75% van de huisartsen-
rekeningen terugbetaald, de overige 25% moesten zij uit eigen middelen betalen.

De verbinding aan een of meer fondsen gaf de jonge arts de mogelijkheid om
een praktijk op te bouwen. Dit leidde er dikwijls toe dat de meeste huisartsen de
fondspraktijken aanhielden terwijl hun particuliere praktijk geleidelijk groeide en
het aantal ingeschreven patienten veel te groot werd voor 66n arts. Regelgeving op
lokaal niveau leidde ertoe dat de huisartsen in de grote steden slechts een beperkt
aantal ziekenfondspati8nten als lid mochten registreren. In I9I7 bedroeg het maxi-
male aantal fondspatienten per Amsterdamse huisarts 2.500.

Het aantal voor de fondsen werkzame huisartsen was afhankelijk van de grootte
van het fonds en de plaats van vestiging. Aan het begin van de twintigste eeuw
waren er aan het Amsterdamse fonds Ziekenzorg 33 huisartsen verbonden, uit wie
de leden konden kiezen. Het Deventer fonds stelde ruim tien jaar later zijn vierde
huisarts aan. Een bijzondere situatie deed zich voor in Delft. Vanwege het door de
Delftse afdeling van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Genees-
kunst (NMG) opgelegde verbod om als arts voor Ziekenzorg te werken, was er slechts
66n huisarts in dienst van het fonds in de periode I903-19Ii: De opheffing van dit
verbod eind I9I2 leidde tot de aanstelling van vier huisartsen. De fondsleden had-
den doorgaans het recht om een keer per jaar te veranderen van huisarts.
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In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw waren de huisartsen dikwijls
uitsluitend werkzaam voor 66n fonds. De invoering van de door de NMG bepleitte
vrije artsenkeuze, oftewel de vrijheid van de verzekerden om een arts te kiezen,
bracht hier verandering in. Het moment van instelling van deze vrije artsenkeuze
verschilde per plaats. In Deventer gebeurde dit in januari IgI7 en het Amsterdamse
fonds beeindigde het zogenoemde exclusivisme met tegenzin in I923. Bij dit laatste
fonds leidde dit tot een toestroom van 40 artsen en 50 apothekers. Het Limburgse
fonds voerde de vrije artsenkeuze in vanafzijn oprichting in I926.

De huisartsen speelden behalve bij het verlenen van de huisartsenzorg een
grote rol in het verwijzen van patienten naar specialisten, tandartsen, ziekenhui-
zen, tbc-klinieken en dergelijke. De meeste fondsbesturen weigerden financiele
vergoeding aan een lid wanneer deze op eigen initiatief een specialist of tandarts
had bezocht. Ook verstrekkingen zoals medicijnen, brillen, breukbanden en derge-
lijke vonden uitsluitend op voorschrift van de artsen plaats.

3      Medicijnen en verstrekkingen

Evenals de huisartsen verbonden de apothekers zich aan een fonds als leverancier
van geneesmiddelen en verbandstoffen. De fondsen sloten overeenkomsten met
apothekers uit wijken of regio's waar veel van de leden woonden. In I900 werkten
25 apothekers voor het Amsterdamse fonds. Vanaf I906 beheerde het fonds zelfs
enige jaren een eigen apotheek'

Het Deventer ziekenfonds sloot in I872 een overeenkomst met het St. Geertrui-
den Gasthuis voor de levering van medicijnen uit de in hetzelfde jaar opgerichte gast-
huisapotheek. Deze overeenkomst bleef voortbestaan tot I956: De voorwaarden
waaronder de leveranties plaatsvonden veranderden verschillende keren: In I930
bijvoorbeeld sloten het ziekenfonds en het ziekenhuis een hernieuwd contract bij de
bouw van het apotheekgebouw in het nieuwe St. Geertruiden Ziekenhuis, betref-

I0fende het voor gemeenschappelijke rekening exploiteren van de apotheek.
In tegenstelling tot de Delftse huisartsen verleenden de Delftse apothekers bij

oprichting wel hun medewerking aan het fonds. Deze positieve opstelling bleef
echter beperkt tot de beginjaren. De weigerachtige houding van de apothekers leidde
er maar liefst drie keer toe dat het bestuur het contract met de Delftse apothekers
beeindigde en contracten afsloot met Haagse apothekers voor de levering van medi-
ciinen. In I9IG leverde het Haagse onderlinge ziekenfonds 'De Volharding' tijdelijk
de medicijnen aan het fonds." Het Ziekenfonds Ziekenzorg Delft trachtte boven-
dien meerdere keren tot de oprichting van een eigen apotheek over te gaan.- Drie
maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lukte dit deels door de
oprichting van co-pharma; een co6peratieve inkoopvereniging van farmaceutische
geneesmiddelen gesticht door de onderling beheerde ziekenfondsen."
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Het Limburgse fonds sloot in tegenstelling tot de vier andere fondsen geen
specifieke contracten met apotheken maar vergoedde de rekeningen van alle in
Limburg gevestigde apothekers.

In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw beperkten de ziekenfondsen
hun verband- en medicijnverstrekking tot de eenvoudigste en minst kostbare medi-
ciinen. Dikwijls zat aan het voorschrijven van het recept en het inleveren bij de apo-
theek een tijdslimiet verbonden. In veel gevallen leverden de apothekers de medi-
cijnen bij de verzekerden aan huis.'* De meeste fondsen verstrekten de door de
huisartsen voorgeschreven genees- en verbandmiddelen gratis." Een uitzondering
op deze regel vormde wederom het Limburgse fonds: de leden van het Centraal
Ziekenfonds kregen 75% van de uitgaven aan genees- en verbandmiddelen terug-
betaald. Vanafeind I940 kwam hier verandering in en verhoogde het fonds de ver-

6

goeding tot Ioo%.
Naast de gebruikelijke (gratis) medicijnen verstrekte het Amsterdamse fonds

als enige eveneens versterkende middelen, zoals melk en eieren, aan behoeftige
(kind)leden. In de ogen van de fondsenenqu6tecommissie uit I895 behoorde deze
zelden verstrekte versterkende middelen tot de beste geneesmiddelen, vooral voor
zieke kinderen.° In I898 ging het fonds over tot oprichting van dit zogenoemde

'melkfondsje'.'8 De gelden werden verkregen uit de verkoop van lege medicijnen-
potjes en medicijnenflessen. Het uitsluitend op voorschrift van de behandelend
huisarts toekennen van versterkende middelen vond vooral in de eerste decennia
van het bestaan van het 'melkfondsje' veelvuldig plaats. Vanwege de melkrantsoe-
nering tijdens de Eerste Wereldoorlog zetten de bestuurders de melkverstrekking
enige jaren stop. Vanaf I920 kwam deze echter weer op gang. In de periode
I920-I924 stegen de jaarlijkse uitgaven aan versterkende middelen van f4 naar
fI 5 per I.000 verzekerden.'9 Ondanks regelmatige discussies in het bestuur of het
de taak van het fonds wel was om voedsel aan haar leden te verstrekken, bleef de
verstrekking, weliswaar vanaf I925 in afnemende betekenis, tot I94I van kracht.

Merkartikelen oftewel specialit6s ontvingen de leden doorgaans alleen wanneer
de behandeld arts de noodzakelijkheid aannemelijk kon maken.20 Volgens het rap-
port over de ziekenfondsen in Nederland uit I895 van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen leverde elke visite van een verzekerde aan een fondsarts gemiddeld
6#n recept op. In I900 vervaardigden de Amsterdamse apothekers gemiddeld acht
tot negen recepten per fondsverzekerde per jaar." Dit hoge aantal was te wijten aan
het feit dat de patient, liefst in tastbare vorm, iets aan zijn of haar klachten wilde
doen. Ziekenfondsrecepten vormden in de meeste apotheken een hoge kostenpost.
In I9I9 concludeerde een apotheker dat het bereiden van ziekenfondsrecepten
voor de apotheek neerkwam op het bedriiven van filantropie. Volgens zijn bereke-
ning bedroeg het verlies per recept fo,022. De inkomsten van veel apotheken
moesten daarom komen uit de particuliere praktijk."

De fondsen kampten allemaal vanafhun oprichtingjaar met stijgende medicijn-
kosten." In I904 barstte de eerste discussie over de hoge medicijnenuitgaven binnen
het Amsterdamse bestuur los. Ziekenzorg Amsterdam betaalde in het voorafgaande
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jaar fI.500 per kwartaal meer aan de apothekers dan het veel grotere doktersfonds
het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (AZA). Hieraan lagen volgens het be-
stuur verschillende oorzaken ten grondslag. De doelstelling van het Ziekenfonds
Ziekenzorg Amsterdam om zijn leden een betere behandeling te geven dan de
bestaande fondsen en het hieruit voortvloeiende betalingssysteem, namelijk be-
taling per recept, werden als grootste boosdoeners gezien. Vervolgens vond het
bestuur de leden te veeleisend en ten slotte hadden veel diamantbewerkers oog-
ziekten die alleen met veelvuldig medicijngebruik te genezen waren.'4 De Eerste
Wereldoorlog leidde bil alle fondsen tot een tekort aan medicijnen en tot een forse
stijging van de medicijnprijzen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waren
door de bijzondere toestand in Duitsland veel medicijnen zelfs in het geheel niet
meer te krijgen. Voor de oorlog betaalde het Amsterdamse fonds fo,Io per recept,
maar tijdens de oorlog steeg de receptprijs tot fo,25 in I9IS. Na een kortstondige
daling namen in de jaren twintig de kosten van de medicamenten opnieuw toe. In
de periode I 92 I -I925 groeide het ledental met 20% terwijl het aantal recepten en
het bedrag aan medicamenten groeide met respectievelijk 40% en 50% (figuur
5.I).'s Zoals uit de figuur 5.I blijkt, stegen in de periode I9I9-I929 ook bij het
Deventer fonds de medicijnuitgaven vanf623 tot fIJO2 per I.000 verzekerden.

FlcuuR 5.1. Uitgaven aan medicijnen per 1.000 verzekerden, ZZ Amsterdam, ZAS Deventer,
CZ Limburg, 1913-1941*

112.500

8 2.000

fl 1.500

fl 1.000

fl 500

8O

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

-*- Amsterdam bedrag aan medicilnen per 1,000 verzekerden -r Deventer bedrag aan medicijnen per 1000 verzekerden
- Limburg bedrag aan medicijnen per 1.000 verzekerden

Bronnen: GA Amsterdam nr. 1004, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, Bestuursnotulen 1895-1941,
jaarverslagen, 1919-1941, Tabellarische kasboeken, 1900-1940 ; SA Deventer nr. 951, Archiefziekenfonds Salland,
Bestuursnotulen 1913-1941, jaarverslagen vereniging ziekenfondsen, 1860-1917; Het CZF in het zilver, 1926-1951

Algerneen Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond, Verslagbock bij gelegenheid van het zilveren bestaans»st
alsmede jaarverslag over de jaren 1949-1950 (zp, zj), bijlage gemiddelde kosten en ontvangen per ziel per jaar
1926-1930
* Er is geen inflatiecorrectie toegepast op de tabellen en grafieken in deze studie. De reden hiervoor is dat het

algemene prijspeil niethoeft samente vallen evolutie van hetprijspeil van de geneesmiddelen. Bijlage 1 bevateen
overzicht van de prijsevolutie tijdens de bestudeerde periode.
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Naast de medicijnuitgaven vermeerderde ook het aantal voorgeschreven recepten.
In I924 bedroeg het aantal recepten IoI.624 en in I933 I64·073; een groei van
60%, terwijl het ledental slechts met I 2% toenam.,6 Bij het Limburgse fonds steeg
het bedrag uitgegeven aan mediajnen per Looo verzekerdenvan f988 in I926 tot
fI528 in I940. De forse verhoging tussen I940 en I94I was te wijten aan het feit
dat het fonds vanaf het laatstgenoemde jaar Ioo% van de medicijnuitgaven aan
zijn leden terugbetaalde in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 75%·

Aan de toenemende medicijnprijzen lagen drie hoofdoorzaken ten grondslag.
Ten eerste verspilling, veroorzaakt door onder andere het voorschrijven van grote
hoeveelheden, volgens het best:uur vaak niet werkende, medicijnen en het onnodig
voorschrijven van specialit6s of recepten die geen medisch doel dienden zoals haar-
waters of shampoos:'Ten tweede waren er onvoorziene omstandigheden, zoals de
heersende malaria in I92I of de griepepidemie in I929. Ten slotte bracht de medi-
sche vooruitgang een toename van het mediciingebruik teweeg. Deze vooruitgang
had tot gevolg dat er kostbare medicamenten op de markt verschenen. In I927 nam
Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam insuline en dure vaccins ter behandeling van

.8onder andere hooikoorts en lupus op in het verstrekkingenpakket. De andere
fondsen gingen pas vele jaren later over tot het verstrekken van specialitts en dure
geneesmiddelen en zij behielden het principe dat de verzekerden deze middelen
geheel of grotendeels zelf dienden te bekostigen. Het Edese fonds vergoedde vanaf
I januari I933 alle dure geneesmiddelen waaronder insuline, met als resultaat dat
in de periode I934-I937 de jaarlijkse uitgaven voor deze medicilnen verdubbelden
van f300 naar f600:9 De overige fondsen volgden vanaf I937, hoewel het Deven-
ter en het Limburgse fonds een terughoudende positie bleven innemen.

In de meeste gevallen bleven na de introductie van een medicijn of vaccin de
uitgaven van het product stijgen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de introductie
van het hooikoortsvaccin bij het Amsterdamse fonds. In de periode I 932-I 940
namen de uitgaven voor dit geneesmiddel toe van f60 naar hIO per I.000 ver-
zekerden. In enkele geva]len verdween door de lancering van een medicijn de ziekte
uit het straatbeeld. Huidtuberculose (lupus) is een voorbeeld van een aandoening
die, na de introductie van een medicijn tegen deze aandoening bij de fondsen in de
jaren dertig, geleidelijk verdween.

Ter beheersing van de stijgende medicijnuitgaven introduceerden de fondsen
allerlei maatregelen.  In  I908  gaf het Delftse fonds een boekje uit met daarin een
leidraad voor de prijzen van verbandmiddelen en medicijnen, dit ter voorkoming
van de grote prijsverschillen tussen de diverse apotheken." De andere fondsen
voerden vergelijkbare lijsten in. Bovendien controleerden de fondsen toenemend
het voorschrijfgedrag van dure medicijnen door de artsen, dit om misbruik van
zowel de verzekerde als de medicus aan banden te leggen of te voorkomen."  In de
steden Amsterdam en Delft richtten de gezamenlijke ziekenfondsen overkoepe-
lende organen op ter controle van de stijgende medicijnuitgaven in achtereenvol-
gens I926 en I937·'* Deze gezamenlijke pogingen van de Amsterdamse en Delftse
ziekenfondsen om de kosten van genees- en verbandmiddelen te beheersen of op
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de kosten te bezuinigen werden ook wel aangeduid met het 'Amsterdamsche' of
'Zaanlandsche' stelsel." Met de vrijgekomen gelden wilden de ziekenfondsen de
honoraria van de medewerkers, in het bijzonder die van de specialisten, verbeteren en
het aanbod van de voorzieningen uitbreiden. Bij dit systeem was het voorschrijven
van medicamenten door de huisarts gebonden aan een normbedrag. De gebruike-
lijke methode om controle te houden over geneesmiddelenvoorziening was het
opstellen van lijsten met medicijnen die de fondsen vergoedden.'4 Dat de invoering
van het stelsel succesvol was, bleek uit de daling aan medicijnuitgaven van fI4I.000
voor de gezamenlijke Amsterdamse fondsen. Het voordeel voor de verzekerden van
het invoeren van het Amsterdamse stelsel was dat de besparingen gebruikt konden
worden voor de uitbreiding van het verzekeringspakket. Mogelijke nadelen van het
stelsel waren dat ten eerste de artsen gedwongen werden goedkopere middelen
voor te schrijven waardoor sterker werkende en daardoor vaak onmisbare, maar
wel duurdere geneesmiddelen niet werden aangeboden. Ten tweede schreven de
artsen de geneesmiddelen in kleinere hoevee]heden voor, waardoor de patient de
arts vaker diende raadplegen.

33

Rond de eeuwwisseling verstrekten het Amsterdamse en het Deventer fonds bril-
len en breukbanden aan hun leden. De verzekerden bij Ziekenzorg Amsterdam
hadden recht op 66n gratis bril en 66n gratis breukband. Bij aanschaf van een
tweede bril of breukband ontvingen ze korting.36 Andere instrumenten boden de
fondsen tegen inkoop- ofverlaagde prijs aan." In I904 leverde het Deventer fonds
25 typen hulpmiddelen en instrumenten, zoals gipskorsetten en steunzolen, voor
een kwart van de prijs aan zijn leden. Het Amsterdamse funds nam geen officiele
regel in zijn statuten op betreffende de vergoeding van deze instrumenten, maar
dit betekende niet dat de leden geen aanvragen indienden voor een financiele bij-
drage voor de aanschaf. Hoewel de bestuurders geen precedent wilden scheppen,
gingen zij niettemin in de meeste gevallen over tot het verstrekken van een (beperkte)
financiele bildrage.38 Vanaf I922 formaliseerde het Amsterdamse fonds de bijdrage
bij de aanschafvan een hulpmiddel. De eigen bijdragen waren vanaf die tijd gerela-
teerd aan de duur van het lidmaatschap.

Het Deventer fonds ging het verst van de hier behandelde ziekenfondsen in het
verschaffen van hulpmiddelen en nam het leveren van steunzolen en het bijbetalen
aan kunstbenen en kunstogen op in zijn verstrekkingenpakket vanaf I9IS. In I938
besloot het bestuur vanwege financiele problemen om de verstrekking van heel-
kundige instrumenten te beeindigen, met uitzondering van het recht op 66n bril en
66n breukband." Het Delftse fonds verstrekte geen brillen maar wel breukbanden.
In I90I sloot het voor het leveren van breukbanden een contract met de instrumen-
tenmaker Filbri. De leden van het fonds kregen de breukbanden tot f5 vergoed.
Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede nam pas in I926 brillen en breukbanden in zijn
verstrekkingenpakket, gevolgd door het Limburgse fonds in I927.4' In I933 breidde
het laatste fonds zijn bijdragen bij het aanschaffen van brillen, zwachtels, buik- en
breukbanden uit.
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FICUU R 5.2: Uitgaven aan verstrekte brillen, instrumenten, breuk- en buikbanden per 1.000 ver-

zekerden, ZZ Amsterdam, ZAS Deventer, ZZ Delft, HE Ede, CZ Limburg, 1910-1940
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Zoals blijkt uit figuur 5.2 namen de uitgaven aan instrumenten per I.000 leden bij
het Amsterdamse fonds toe tot I933· Tijdens de crisisperiode namen de uitgaven af
van fI59 per I.000 verzekerden in I933 tot fI27 in I939.  In de periode I92I1935
ontvingen gemiddeld 60 van de I.000 verzekerden een gratis bril per jaar.*' Bij het
Delftse fonds valt na een sterke groei eind jaren twintig eveneens een afname waar
te nemen tildens de jaren dertig. De uitgaven voor breuk- en buikbanden bij dit
fonds daalden zelfs van f263  in I929 tot f65  in I939· De toenemende controle op

het voorschrijven van deze instrumenten droeg bij aan deze daling. In tegenstel-
ling tot de afname van het aantal verstrekte breuk- en buikbanden nam het aantal
geleverde brillen bij dit fonds toe tot II6 per I.000 verzekerden in I937·" Het uit-
gavenpatroon van het Edese fonds vertoont een piek in 16929 en I939, in de tussen-
liggende periode betaalde het fonds ongeveerfIoo aan brillen en breukbanden per

I.000 verzekerden. Bij het Limburgse fonds namen de uitgaven na een voorzichtige
start vrijwel onafgebroken toe tot f 92 in I939 (figuur 5.2).

Voor het lenen van kostbare instrumenten troffen de fondsen, zoals beschreven
in het voorgaande hoofdstuk, overeenkomsten met de kruisverenigingen van diverse
gezindten. Het Amsterdamse fonds sloot in de jaren twintig een contract met het
Witte Kruis. Zo konden de leden op 22 locaties in de stad verplegingsartikelen in
bruikleen krijgen, op vertoon van het bewijs van lidmaatschap.# Tot die tijd be-
heerde Ziekenfonds Ziekenzorg een eigen depot met instrumenten die werden uit-
geleend aan de leden. Het Delftse fonds en het Deventer fonds schaften eveneens
kostbare instrumenten aan die zij in bruikleen gaven aan hun leden. Bij het Delftse
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fonds werden de artikelen bewaard, onderhouden en ontsmet door de secretaris en
zijn vrouw." Hoewel beide fondsen verplegingsartikelen uitleenden, sloten zij zich
in het eerste decennium van de twintigste eeuw aan bij een kruisvereniging. 45

4     Verloskundige hulp

Rond I89O boden weinig fondsen verloskundige hulp. Ze beschouwden een beval-

ling niet als een ziekte en zagen de zwangerschap als een periode die buiten de
bemoeiingen van het fonds viel. Bij het toenemende aantal fondsen dat vanaf de
eeuwwisseling tot deze wijze van hulpverlening overging, waren drie hoofdrege-
lingen te onderscheiden. In het eerste geval leverde het fonds verloskundige hulp
door een vroedvrouw, die dikwijls aan de vereniging verbonden was. Verlangde
men hulp van een heelkundige of arts, dan moest daarvoor afzonderlijk betaald
worden. De fondsen waarbij de vroedvrouw als deelnemer stond ingeschreven,
honoreerden per verlossing. In het tweede geval rekenden de bestuurders de ver-
strekking van verloskundige hulp niet tot de gewone prestatie van het fonds, maar
verleenden zij  deze hulp tegen een afzonderlijke betaling of een verhoging van  de
contributie, voorafgaand aan de bevalling. Ten slotte keerde een deel van de fond-
sen een uitkering bij bevalling uit, als tegemoetkoming in de kosten.

De vroedvrouwenorganisaties bemiddelden tussen de vroedvrouwen en de
ziekenfondsen.4 Het loon, vaak niet hoger dan vijf gulden per verlossing, en de
rechtspositie van de vroedvrouwen waren niet altijd optimaal.47

Hoewel weinig fondsen verloskundige hulp aanboden aan het einde van de
negentiende eeuw, sloot Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam vanafzijn oprichting
in alle stadsdelen contracten met vroedvrouwen. In I 900 bedroeg het aantal ver-
bonden vroedvrouwen al dertien.48 In het begin van de jaren twintig had vrijwel
geen Amsterdams fonds nog vroedvrouwen in dienst. In I922 deelde de bond voor
vrouwelijke verloskundigen dan ook officieel mee zich niet meer aan de fondsen te
verbinden. Het stelsel werd vrijgelaten en vanaf die tijd riepen de fondsen verlos-

kundige hulp in van de gemeente. Het Deventer en Delftse fonds verleenden ook
verloskundige hulp. In I9I7 verleenden twee vroedvrouwen van het Deventer fonds
323 keer verloskundige hulp aan de leden:9 De verloskundigen mochten van het
fondsbestuur niet voor andere fondsen werken maar wel op particuliere basis.
Bovendien dienden de ziekenfondspatienten steeds voorrang te krijgen. Eind I928
ging het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede, 33 jaar na oprichting, over tot het verlenen
van verloskundige hulp.p Het Limburgse fonds ten slotte verleende vanaf I93I een
tegemoetkoming in de kosten van verloskundige hulp."

In de statuten van de fondsen stond strikt aangegeven onder welke omstandig-
heden de leden in aanmerking kwamen voor een kraamgelduitkering. De leden
van het Amsterdamse fonds ontvingen na dertig weken lidmaatschap een uitkering
van fj, bij de geboorte van een tweeling een dubbele uitkering en een halve uitke-
ring bij een misgeboorte. Zelfs ongehuwde moeders ontvingen een halve uitkering
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en vanaf I908 een volledige." Het Delftse fonds verleende gratis verloskundige hulp
maar keerde alleen de f240 kraamgeld uit bij een verhoogde contributiebetaling van
2 cent per week gedurende 7 maanden." De leden van het Deventer fonds ten slotte
dienden om in aanmerking te komen voor verloskundige hulp f5 te betalen, in
twintig achtereenvolgende termijnen.

Flcuu R 5.3 Uitgaven kraamgelduitkering en verloskundige   hulp   per 1.000 verzekerden,   ZZ
Amsterdam, ZZ Delft, ZAS Deventer, CZ Umburg, 1910-1941

f 300

8 250 r.v*,.         3    .-
fl 200

n

fl 150 f..
A 100

A
8 50  I V\
flo t _

1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

-Amsterdam: uitgaven kraamgelduitkering en verloskundige hulp • Delft: uitgaven kraamgelduitkering en verloskundige hulp
- Deventer: uitgaven kraamgelduitkering en verloskundige hulp - Limburg: uitgaven verloskundige hulp

Bronnen: GAA, ZZ, Bestuursnotulen 1910-1941, jaarvers|agen, 1919-1941, Tabellarische kasboeken, 1910-1940;
SAD, AZS, Bestuursnotulen 1919-1927; DSW, ZZD, Bestuursnotulen 1924-1925, Tabellarische kasboeken,
1926-1941, Het CZFin het zilver, 1926-1951, bijlage

Zoals uit figuur 5.3 blijkt, stegen bij het Amsterdamse fonds tot I 2I de uitgaven
aan kraamgeld uitkeringen per I.000 leden. In de periode I922794I daalden de

uitgaven per I.000 leden van f226 naar fI33· Een verklaring voor de afname van
het aantal uitkeringen in de periode I922-I934 is dat het aantal geboortes in deze
periode per I.000 leden zakte van I  naar I2. Vanaf I935 steeg het aantal geboortes
weer. In I940 werden 854 kinderen van leden geboren, oftewel I4 per Looo leden.
In de periode I92I-I927 namen bij het Deventer funds de uitgaven aan kraamgeld-
uitkeringen en verloskundige hulp per Looo leden afvan fI42 tot f44· Ook bij het
Delftse fonds daalden de uitgaven voor deze verstrekking vanf256 in I924 totfI73
in I940· Het aantal kraamgelduitkeringen zakte in dezelfde periode van 30 tot 24
uitkeringen per Looo leden. Bij het Limburgse fonds namen de uitgaven van de in
I93I ingestelde verstrekking alleen maar toe. Opvallend genoeg bleefde bevallings-
frequentie gelijk met plusminus 30 bevallingen per I.000 verzekerden in de periode

I932-I940· In dit laatste jaar besteedde het fonds f235 per I.000 leden aan verlos-

kundige hulp. In vergelijking met de vier andere fondsen gafhet Limburgse fonds
het meeste geld uit aan deze verstrekking.
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De ziekenfondswet verbood de kraamgelduitkeringen in I 94I Vanaf die tijd
hadden de leden uitsluitend recht op gratis verloskundige hulp. Bij de vrijwillig
verzekerden bleef de kraamgelduitkering echter gehandhaafd.

5     Specialistische zorg

Een belangrijke indicatie voor de doorbraak van de specialistische zorg als speci-
fieke verstrekking was de openstelling van grotere ziekenfondsen voor deze nieuwe
hulpvorm. De fondsen maakten vanaf de intrede gretig gebruik van de gratis speci-
alistische hulp. In de periode I890-I920 betekende dit voornamelijk poliklinische
hulp.'4 Hiernaast sloten ziekenfondsen overeenkomsten met specialisten of gingen
ze over tot het openen van eigen poliklinieken. Officieel waren in I900 weinig
specialisten aan de fondsen verbonden." De gekoesterde beroepsbelangen van de
specialisten, vrijheid en zelfstandigheid, lagen hieraan ten grondslag. Specialisten
vreesden, zoals ook gebeurde bij de gemeentelijke armenzorg, voor onderschik-
king aan de ziekenfondsen door loondienst. Zo spoorde de Amsterdamse hoog-
leraar verloskunde H. Treub zijn studenten aan hun onafhankelijkheid te koesteren.
'Laat u niet verlokken door het zoet gefluit van den fondsvogelaak, hield hij  hun
voor. Het klonk misschien mooi, maar voordat men er erg in had, was men als arts
tot horige gedegradeerd:6 In I924 concludeerde de Unificatiecommissie dat de
fondsen, voornamelijk in kleine steden en op het platteland, te weinig specialis-
tische hulp aanboden. Zij speculeerden te veel op de hulp van gratis werkende
poliklinieken en ziekenhuizen uit de grotere stedelijke centra. In enkele gevallen
betaalde het kerkelijk armbestuur of de gemeente de specialistische hulp. De situa-
tie verbeterde indien de dorpsziekenfondsen een plaatselijke afdeling waren van
een groter fonds, of wanneer ziekenfondsen contracten sloten met specialisten uit
andere plaatsen.

Na de door de specialisten bevochte invoering van gehonoreerde specialisti-
sche hulp gingen de stedelijke ziekenfondsen uit concurrentieoverwegingen al
snel over tot vergoeding van visites aan de specialisten: Uitbreiding van de ver-
strekkingen en de hiermee gepaard gaande kosten vormden een probleem voor de
beperkte financiele middelen van de fondsen aan het begin van de twintigste
eeuw. Contributieverhoging of een beperking van de verstrekkingen bleek niet
tot de financieringsmogelijkheden voor de specialistische hulp te behoren. Het
beroepen op overmacht en het niet honoreren van de specialisten of vermindering
van de salarissen ten koste van de huisartsen en apothekers waren de enige opties.
Beide keuzes leidden tot conflicten met oftewel de specialisten of de medewerkers.

Door de opkomst van het specialisme stonden de fondsen in het eerste kwartaal
van de twintigste eeuw voor een nieuw fenomeen dat aanpassing en regulering ver-
eiste. De voorkeur van de leden voor de specialist boven de huisarts leidde tot onze-
kerheid. Naast de financieel interessante kleine groep particuliere en de armen-
zorgpatienten vormden de ziekenfondsleden de omvangrijkste groep patienten. De
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geschillen tussen de huisartsen en specialisten raakten direct verweven met de zie-
kenfondsstrijd. Zo bepaalde de NMG dat alleen degenen die zich toelegden op de
behandeling van een bepaald orgaan of het gebruik van een bijzondere methode,
zich specialist mochten noemen. Niet toevallig weerde de NMG door deze formule-
ring, juist die specialismen uit de fondsen die de huisartsenpraktijk het meest

bedreigden, zoals de kinder- en interne geneeskunde.0 Bovendien voerden de huis-
artsen de verwijsbriefin, in een poging de kostenexplosie, in sommige gevallen ver-
oorzaakt door misbruik van de leden, in de poliklinische specialistische zorg in te
dammen maar vooral om de substitutie door de specialist af te remmen." Verder
voerden enkele (NMG) fondsen een budgettering van het aantal verwijzingen in. Per
jaar mocht een huisarts slechts een bepaald percentage van het patientenbestand
naar een polikliniek verwijzen. Verwees hij er meer, dan diende hij de kosten uit
eigen zak te betalen. In Amsterdam voerde de NMG in I922 ook een dergelijke kos-
tenbesparing uit via de specialisten die inhield dat de specialisten boven een be-

6o

paald bedrag geen rekeningen meer mochten indienen.
Aangezien veel Amsterdamse specialisten zich weigerden te verbinden aan het

Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam opende het fonds op 4 mei I903 zijn eigen
polikliniek.6' Bij oprichting bood het fonds zijn medewerkers, de huisartsen, de
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot (half)specialisten. Voor de polikliniek stelden
zich zes huisartsen beschikbaar als uroloog, keel,- neus- en oorarts, gynaecoloog,
huidarts, chirurg en specialist voor geslachtsziekten. Eveneens nam het fonds bij
de oprichting een verpleger en een verpleegster aan. Ziekenzorg verbond in het
oprichtingsjaar als eerste fonds een kinderspecialist - die zich uitsluitend richtte op
de behandeling van kinderen - aan de ziekenfondspolikliniek. In I904 benoemde

6zhet bestuur de Haarlemse oogarts Dinger. De aanstelling van de laatste specialist
leidde tot de opzegging van de 'moeizame' overeenkomst met de in I874 aan de
Spinozastraat gelegen geopende aparte inrichting voor oogziekten, de Spinozakli-
niek. In de periode 19001902 betaalde Ziekenzorg f3839 offdo per I.ooo leden
aan deze kliniek voor uitgevoerde oogoperaties. Deze grote kostenpost was onder
andere toe te schrijven aan de veelvuldig onder de leden voorkomende besmette-
lijke ziekte trachoom: een chronische ontsteking van het oogbindvlies en hoorn-
vlies die zonder behandeling vaak tot blindheid leidde. Opvallend was dat deze
ziekte slechts op een plaats in Nederland voorkwam: de Amsterdamse Jodenbuurt.
Trachoom was een echte armoedeziekte, die in de loop der tijd endemisch was
geworden in de overbevolkte achterbuurten en vervuilde sloppenwijken van het oude
stadscentrum, waar veel arme Joden woonden. Een rood oog heette in Amsterdam
dan ook een 'jodenoog'. Vanaf I 920 daalde het aantal trachoompatienten gestaag.61

De  in  I9I4 op initiatief van de Amsterdamse hoogleraar oogheelkunde M. Staub
ingestelde onderzoekscommissie ter voorkoming en bestrijding van trachoom droeg
hiertoe bij. De bevindingen van deze commissie leidde tot de oprichting van een
trachoompolikliniek in mei I9I8 in de Rapenburgerstraat.64

Polikliniekbezoek was gratis voor Ziekenzorgleden; leden van andere fondsen en
niet-leden betaalden respectievelijk fI  en f3 per maandkaart.  In het eerste kwartaal
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van I906 bezochten I.784 patienten de polikliniek en verleenden de specialisten

6.388 visites. De oogarts was met 3·549 visites veruit de meestbezochte specialist, de
uroloog stond met I.072 visites op een tweede plaats. Nadat Ziekenzorg in I9Io een
overeenkomst voor de specialistische hulp afsloot met de Amsterdamse Specialisten
Vereniging (Asv), raadpleegden de leden grotendeels de Asv-poliklinieken.65  Deze
afspraak was totstandgekomen onder druk van de specialistenvereniging, die haar
leden verbood om nog langer in de ziekenfondspoliklinieken te werken. Enkele niet
bij de ASV aangesloten specialisten continueerden hun werkzaamheden nog enige
jaren voor Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam. In de periode I9Io-I924 namen,
zoals uit figuur 5.4 blijkt, de uitgaven voor specialistische hulp explosief toe van
f53,7I tot f854 per I.000 leden.

FlcuuR 5.4 Uitgaven specialistische hulp, ZZ Amsterdam, ZZ Delft , CZ Limburg, 1910-1941
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Om het aantal verwijzingen naar de specialisten te verminderen stelden de
Amsterdamse fondsen een commissie in om het verwijsgedrag te bestuderen en
vervolgens te reduceren. Naar aanleiding van de instelling van deze commissie
constateerde de secretaris in het jaarverslag van I925: 'Kende men vroeger in het
ziekenfondswezen bijna uitsluitend de hoofdgroepen van Deelnemers namelijk
Huisartsen en Apothekers, thans is dit met het grote corps "Specialisterf, als "der
Dritte im Bunde" vermeerderd en het moet helaas geconstateerd worden, dat de
ziekenfondsleden zelfheel graag ruim en onbeperkt er van gebruik willen maken. ,66

In Deventer raadpleegden de verzekerden sinds het einde van de negentiende
eeuw veelvuldig de poliklinieken voor specialistische hulp.67 In I895 bedroeg het
aantal bezoeken bijvoorbeeld I.358. Het bestuur verbond diverse specialisten aan
het fonds en benoemde onder andere de heer Leignes Bakhoven tot derde genees-
heer voor interne ziekten in I906. Daarnaast waren er ook een kinderarts, een
Keel-, Neus- en Oorarts (KNO)-arts en een oogarts aan het fonds verbonden. In I924
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leidde het toenemende raadplegen van de specialisten zonder huisartsenverwijzing
ertoe dat het fonds een eigen bijdrage invoerde van fo,50 per specialistenbezoek.
Alleen de raadpleging van de oogarts was zonder verwijzing toegestaan. Vanaf eind
I936 vergoedde het fonds naast het raadplegen van specialisten ook bijzondere
specialistische vergoedingen. Hieronder vielen bijzondere specialistische onderzoe-
kingen zoals een maagonderzoek, een cardiogram oflongfoto. Verder ontvingen de
leden een bijdrage, maximaal tweederde van het bedrag, voor r6ntgenbehande-
lingen.68 Uiteraard kregen de leden deze verstrekkingen uitsluitend na toestem-
ming van het bestuur en de controlerend geneeskundige.

Vanwege de weigering van de huisartsen om voor het ziekenfonds Ziekenzorg
Delft te werken speelden de specialisten vanaf het oprichtingsjaar een belangrijke
rol bij de behandeling van de verzekerden. De specialisten stonden positief ten
opzichte van het fonds en wilden er graag, weliswaar onder hun eigen voorwaar-
den, voor werken. Bovendien waren de bestuurders van mening dat de specialisten
beter op de hoogte waren van de betreffende ziektes dan de huisartsen. Het oprich-
tingscomitd nam zelfs het voorstel aan om de leden de vrijheid te laten naar de spe-
cialisten te gaan zonder er vooraf een huisarts over te raadplegen. De specialisten
waren zeer tevreden met de aanname van dit plan zoals blijkt uit de navolgende
reactie van een van de tijdens een bestuursvergadering aanwezige specialisten:
'Het kwam maar al te dikwijls voor dat wij patienten kregen die door een dokter
geheel of gedeeltelijk verknoeid waren, en die er verder geen raad meer mee weten
en dan naar ons gestuurd worden.' 69 In november I9O4 zagen bestuur en leden tij-
dens een ledenvergadering echter met ruime meerderheid van stemmen afvan het
raadplegen van de specialisten zonder huisartsenverwijzing. Het hoofdmotief was
dat de leden niet zelfstandig konden beslissen ofze een specialist nodig hadden.

Vanaf de oprichting waren een KNO-arts  en een oogarts aan het funds verbon-
den. Het kortstondige verblijfvan veel specialisten in Delft en de tegenwerking van
de NMG bemoeilijkten het vinden van specialisten voor de bestuurders. De ontslag-
name van de KNO-arts, de heer J.H. Polak, in I906 is hier een voorbeeld van. Hij
verruilde Ziekenzorg Delft voor zijn nieuwe baan bij het ziekenfonds 'De Volhar-
ding' in Den Haag. Vanwege de moeilijkheid om een nieuwe KNO-arts in Delft te
vinden bleven de leden, met vergoeding van de reiskosten, deze specialist tot I909
in Den Haag raadplegen. In I9II verbond het fonds ook een chirurg en vrouwen-
arts aan het fonds. Verder raadpleegden de leden met toestemming van de huisart-
sen veel specialisten buiten Delft in voornamelijk Den Haag, Utrecht, Leiden en
Amsterdam. In de jaren twintig varieerde de vergoeding voor een polikliniekbezoek
van f2 tot ongeveer f6. Vanaf I934 trachtten de bestuurders het aantal specialis-
men uit te breiden maar wezen zij verzoeken voor raadpleging van een specialist
buiten Delft strenger af, zeker wanneer een specialist op dit vakgebied ook in Delft
werkzaam was. Deze uitbreiding leidde tot stijgende uitgaven voor de specialisti-
sche hulp. Zoals uit figuur 5.4 blijkt stegen in de periode I926-I934 de uitgaven voor
specialistische hulp van f709 tot f864 en vanaf I935 tot boven de fI.000 per
I.000 verzekerden.
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Het Edese fonds vergoedde vanaf I90I deels de kosten verbonden aan het
bezoeken van specialisten en artsen die niet aan het fonds verbonden waren. De
bestuurders stelden voor specialistische hulp een bepaald bedrag per jaar beschik-
baar, oplopend van f50 in I90I tot f200 in IgI7· Vanaf I9IS ging het fonds over tot
de volledige vergoeding van deze kosten. De leden bezochten de specialisten voor-
namelijk in Arnhem, Wageningen en Utrecht. Tijdens de jaren dertig trachtten de
bestuurders om specialisten aan het fonds te verbinden. In I934 benaderde het
fonds tevergeefs meerdere oogspecialisten om zich een keer in de veertien dagen
66n uur voor het fonds beschikbaar te stellen. Vijf jaar later lukte dit wel en vanaf
december I939 hield een oogarts op woensdagmiddag spreekuur voor de fonds-
leden in het Juliana Ziekenhuis in Ede."

In I928 besloot het Centraal Ziekenfonds in Limburg tot een geringe vergoe-

ding van de specialistische hulp. Drie jaar later breidde het fonds deze hulp uit met
het specialisme kinderarts." Het bestuur vond de uitbreiding van de specialistische
hulp met een vrouwen- en zenuwarts om financiele redenen onverantwoord.72 Deze
specialismen nam het fonds pas vanaf I933 op in zijn verstrekkingenpakket. Zoals
uit figuur 5.4 blijkt, namen de uitgaven aan specialistische hulp na een forse stij-
ging tot f438 in I929 en een daling tot f3I7 in I93I geleidelijk toe tot f500 per
I.000 verzekerden in I937· De forse stijging in I94I was een resultaat van de over-
gang van de 75% naar de I00% vergoedingsregeling, die ook al was ingevoerd bij

de medicijnverstrekking.

6     Tandheelkundige hulp

Een variant op de groei van het specialisme was de ontwikkeling van concurrerende

beroepen op terreinen waar artsen zich nauwelijks begaven, zoals de tandheelkunde
en de in de volgende subparagraafcentraal staande heilgymnastiek, massage, ortho-

pedie en fysische therapie.
Rond de eeuwwisseling beperkte de tandheelkundige hulp binnen de meeste

ziekenfondsen zich tot het verrichten van extracties - het trekken van tanden of-
tewel chirurgische tandheelkundige hulp - en het geven van consulten.7, Deze
situatie werd enerzijds veroorzaakt door desinteresse en onbekendheid van de
verzekerden en anderzijds door de vaak bestaande hoge drempel om tot de tand-
heelkundige hulp te worden toegelaten. De patient moest eerst een verwijskaart bij
de huisarts halen en diende na afloop van de behandeling een verklaring te tekenen
dat de tandarts hem geholpen had. Met deze verklaring kon de tandarts bij het zie-
kenfonds zijn loon krijgen:4 De tandartsen waren in dienst van de fondsen, maar
deze beroepsgroep ontleende hieraan niet de rechten van een medewerker. De
fondsbesturen stelden de voorwaarden en tarieven eenzijdig vast. Ook de fonds-
besturen die wel overtuigd raakten dat tandheelkunde meer inhield dan alleen
extracties en consulten, vergoedden vaak de conserverende behandeling niet. De
leden verkregen deze hulp meestal van de tandarts tegen contante betaling van een
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door het fonds vastgesteld tarief. Vanaf I9I8 veranderde deze situatie. De landelijke
beroepsorganisatie de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(NMT) en de Centrale Commissie voor Tandheelkundige Volksbelangen wensten vanaf
dat jaar zowel aangaande de verstrekkingen als op het gebied van de honorering in
het overleg betrokken te worden. Om te voorkomen dat de fondsen de individuele
tandartsen onder druk gingen zetten, verbood de NMT haar leden overeenkomsten
met fondsen aan te gaan zonder goedkeuring van het bestuur." De ziekenfondsen
begonnen omstreeks I920 de mogelijkheden tot het verkrijgen van tandheelkun-
dige hulp te verruimen. Ook de oprichting van eigen poliklinieken door de zieken-
fondsen speelde een rol.76 Ondanks deze verbeteringen concludeerde de unificatie-
commissie in I924 dat de tandheelkundige hulp voor de ziekenfondsen nog steeds

onbelangrijk was.77
Bij oprichting waren twee tandartsen aan Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam

verbonden; zij ontvingen fodo per consult.* In de beginjaren ondervonden de
tandartsen geduchte concurrentie van de artsen. Ze beklaagden zich dat de artsen
te veel tanden en kiezen trokken en alleen de ingewikkelde tandoperaties aan hen
overlieten. Het plomberen van tanden en het uitvoeren van bijzondere tandheel-
kundige verrichtingen mochten niet op rekening van het fonds plaatsvinden. Deze
operaties kwamen geheel op kosten van de leden. Ondanks deze bepalingen vormde
de tandheelkundige hulp voor het Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam een hoge
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kostenpost. Het fonds spendeerde in I902 fI.426 aan deze vorm van hulp met
slechts 19.700 leden of ruim f70 per I.000 leden (figuur 5.5)· Hoewel de bestuur-
ders ernaar streefden om meer te bieden dan de gewone Amsterdamse fondsen,
zoals pijnloos trekken, stelden zij vanwege de hoge uitgaven aan deze verstrek-
king striktere gedragslijnen en tariefafspraken in. Ondanks deze veranderingen
had Ziekenzorg in I906 nog steeds de meeste tandartsen van alle Amsterdamse
fondsen in dienst. Het bestuur was echter bang dat Ziekenzorg achterbleef met het
aantal en het type tandheelkundige verstrekkingen en opende in I909 zijn eigen
tandheelkundige polikliniek aan de Keizersgracht. In deze polikliniek werkten twee
A drie tandartsen. In I9Ii stelde Ziekenzorg zijn tandheelkundige polikliniek open
voor alle Amsterdamse fondsleden en ging het over tot het aanstellen van een tand-
technicus. De ziekenfondsleden ontvingen vanaf I 920 het pijnloos trekken, plom-
beren en de zenuw- en wortelkanaalbehandelingen gratis. Prothesen bood het fonds
echter voor een aangepast tarief aan en vormden een interessante inkomstenpost
voor het Amsterdamse fonds.'9 In I925 bijvoorbeeld droegen de leden f254 per
Looo verzekerden bij voor het verstrekken van I27 volle kunstgebitten, 77 boven-
gebitten, 294 ondergebitten en 52 particle gebitten. Ruim Io op de I.000 leden van
het Amsterdamse Ziekenfonds Ziekenzorg kregen alleen al in dat jaar een gebits-
prothese. De instelling van de kosteloze tandheelkundige behandeling leidde tot
een forse toename van het tandartsbezoek en hiermee samenhangend, zoals uit de
figuur 5.5 blijkt, tot een aanzienlijke toename van de uitgaven aan tandheelkundige

8ohulp van f70 in I92 9 tot f666 in I920 per I.000 leden.

FIGuu R 5.5 Uitgaven aan tandheelkundige hulp per 1.000 verzekerden, ZZ Amsterdam, ZAS
Deventer, ZZ Delft, CZ Limburg
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Een groeiend ledenbestand en de toenemende vraag naar tandheelkundige hulp
leidden tot de opening van bijkantoren voor tandheelkundige hulp. In I928 opende
Ziekenzorg een bijkantoor in Noord aan de overzijde van het IJ, een jaar later in
Oost (Oosterparkstraat 239) en in I933 in West (Admiraal de Ruyterweg 76). Het
aantal bezoeken en behandelingen bleef gestadig toenemen en dit leidde ten slotte

in I937 tot de opening van een vijfde kantoor, in het bezit van een tandtechnisch
laboratorium, in het zuidelijke stadsdeel (Deurloostraat 24)·

8f

Het Deventer 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' benoemde in I904
zijn eerste tandarts. In I9IZI waren er drie tandartsen aan het fonds verbonden; zij
ontvingen 2 cent per verzekerde en trokken 2.I37 kiezen. De tandartsen dienden in
deze periode een verzoek in tot oprichting van een tandheelkundige kliniek. Vol-
gens de tandartsen verschafte de oprichting van een dergelijke kliniek de leden de
gelegenheid om ook de niet door het fonds vergoede tandheelkundige hulp te ont-
vangen voor een matige prijs.8' Het bestuur wees dit verzoek vanwege financiele
redenen af. In I923 zetten opvallend genoeg de hoge salariskosten van de tandart-
sen de bestuurders aan tot het opstellen van een plan tot oprichting van een tand-
heelkundige polikliniek." De concrete uitvoering liet echter nog vijf jaar op zich
wachten. In I925 kwamen de bestuurders wel tot de overeenstemming om kos-
teloos uitgebreidere tandheelkundige hulp aan de leden te verlenen. Hieronder
vielen de prothetische en conserverende hulp. Op Io november I927 ten slotte
benoemde het bestuur een commissie, van wie het rapport om te komen tot de
oprichting van een tandheelkundige polikliniek met algemene stemmen werd aan-
vaard. Eind juli I928 verhuisde het fonds naar het gebouw in de Polstraat en op

I augustus werd de polikliniek geopend. De exploitatie van de kliniek viel in haar
eerste twee bestaansjaren tegen: het aantal behandelingen per tandarts bleef achter

in vergelijking met de in Amsterdam en Den Haag verkregen gegevens.84 In plaats
van de verwachte 3.200 behandelingen per jaar voerden de tandartsen er slechts
I.600 uit. Het tekort liep in de eerste drie jaren op van 0,6% tot 6,8%. De oprich-
ting van het Middenstandsfonds in I930 leidde tot een uitbreiding van de polikliek
in I930. Zoals uit figuur 5.5 blijkt, had deze uitbreiding een aanzienlijke stijging
van de uitgaven tot gevolg. De kosten namen toe van f408 in I929 tot f680 per
Looo verzekerden in I93I

Bij het Delftse fonds Ziekenzorg voerde in de beginjaren de huisarts D. de Vries
de tandheelkundige verrichtingen uit. Vanaf I 905 trachtte het fondsbestuur maat-
regelen te treffen om ook de voor de huisarts te gecompliceerde tandheelkundige

ingrepen door de vereniging te bekostigen.4 Op de verzoeken van de tandartsen om
voor Ziekenzorg te mogen werken kon het fonds vanwege de hoge financiele kos-

86ten niet ingaan.  In I9II verzocht het bestuur tevergeefs aan de aan Ziekenzorg
verbonden artsen om  I% van hun salaris  af te staan en dit percentage beschikbaar
te stellen voor tandheelkundige hulp. De instelling van deze hulp bleef echter te
kostbaar voor het fonds. Daarnaast vreesden de bestuurders dat bij aanstelling van
een tandarts de leden met kiespijn niet meer de huisarts raadpleegden.8, Vanaf I9I5
sloot het fondsbestuur met een van de Delftse tandartsen, de heer Baaten, een con-
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tract om tegen 'goedkoop' tarief de leden van Ziekenfonds Ziekenzorg Delft te
behandelen.U De leden konden deze tandarts zonder verwijzing van de huisarts
maar wel met bewijs van lidmaatschap bezoeken. Vanaf I 922 ging het Delftse
fonds over tot de kosteloze tandheelkundige behandeling van zijn leden.89 Twee
jaar later opende Ziekenzorg Delft in samenwerking met het Algemeen Afdelings-
ziekenfonds Delft en het ziekenfonds van de Nederlandsche Gist- en Spiritus-fabriek
een tandheelkundige polikliniek." De kosten voor deze verstrekking bedroegen
een halve cent per lid per week en hadden geen premieverhoging tot gevolg. De
kliniek was gevestigd in twee voor dit doel gehuurde kamers in het katholieke
St. Hyppolytus Ziekenhuis." In het eerste halfjaar maakten al 7% van de leden van
Ziekenzorg gebruik van de tandheelkundige kliniek. Het aantal patienten bleef toe-
nemen en groeide van 3.69I in I925 tot 7·IOO in I927:* De uitgaven aan tandheel-
kundige hulp bleven constant, zoals blijkt uit figuur 5.5, en bedroegen in de periode
I926-I938 gemiddeld f300 per I.000 leden. Vanaf I932 leverde het fonds ook
gebitten aan zijn leden. De uitgaven van deze verstrekking groeiden van f5 in I932
tot f227 per I.000 leden in I938

In I924 trofhet Edese Ziekenfonds 'Helpt Elkaai, evenals het Delftse fonds, een
overeenkomst met de in Ede en omgeving praktiserende artsen om zijn leden te
behandelen tegen een gereduceerd tarief. 93 Vanafapril I928 vergoedde het bestuur
de tandheelkundige hulp aan alle leden volledig. De invoering van deze verstrek-
king leidde tot een contributieverhoging van 2 cent per lid. Het voorstel hiertoe
werd tijdens de jaarvergadering met 42 stemmen voor en I2 stemmen tegen goed-
gekeurd. Vanaf het einde van de jaren dertig leverde het fonds ook gebitten tegen
een gereduceerd tariefaan zijn leden.

Het Limburgse fonds ten slotte vergoedde vanaf zijn oprichting 75% van de
tandheelkundige kosten. maar dit beperkte zich tot de kleine verrichtingen. Vanaf
I93I herzag de vereniging de uitkeringen van tandheelkundige hulp en vergoedde
het fonds ook de tandvullingen, tot 75%·'* Tot de vergoeding van kunsttanden en
gebitten ging het fonds vanwege financiele redenen niet over." De volledige kosten
voor tandheelkundige hulp betaalde het fonds sinds april I940:* Deze laatste ver-
andering leidde tot een forse toename van de kosten voor de tandheelkundige zorg.
Deze nam toe van f466 in I939 tot f70I in I940 per I.000 leden (figuur 5.5)·

7 Heilgymnastiek, massage en physische therapie97

De voorzichtige samenwerking tussen de heilgymnasten en enkele progressieve
ziekenfondsen ontstond in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Het be-
trof hier voor het merendeel Nuts- en onderlinge ziekenfondsen in de grotere
plaatsen, waarvan sommige poliklinieken beheerden waarin heilgymnastiek werd
aangeboden. Vanaf I921 nam het streven vanuit de in I889 opgerichte beroeps-
vereniging het 'Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage in Nederland' om
naast de wetenschappelijke taak ook de beroepsbelangen te behartigen vastere
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vormen aan. Dit leidde onder meer tot onderhandelingen met de ziekenfonds-
besturen over de tariefkwesties. Bovendien streefde het genootschap ernaar om de
concurrentie tussen leden en niet-leden te verkleinen en alleen gediplomeerde
heilgymnasiasten voor de fondsen te laten werken. In I937 sloot het genootschap
voor het eerst een zuiver zakelijk contract met diverse ziekenfondsen.4 Dikwijls
werkten naast de heilgymnasten ook masseurs en orthopeden in de ziekenfonds-
poliklinieken.

Hoewel massage en heilgymnastiek door de bestuursleden van het Ziekenfonds
Ziekenzorg Amsterdam niet als officiele geneeswijzen erkend werden, vergoedde
het fonds al in I90I voor het eerst de kosten van een massage. Een jaar later stelde
het fonds zowel een heilgymnasiast als een masseur aan. Bij de oprichting van de
polikliniek in I903 stelde Ziekenzorg echter geen heilgymnasiast en masseur aan.
Het bestuur en de Medische Commissie twijfelden of elektro-magnetische therapie
diende te worden opgenomen, maar zij namen uiteindelijk een afwachtende hou-
ding aan:9 De leden consulteerden op doktersvoorschrift deze beroepsbeoefenaren
buiten de polikliniek om of ontvingen een gedeeltelijke financiele vergoeding voor
de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld het raadplegen van een heilgymnast(e). In
augUstus I904 ontvingen I6 van de 3I.284 ziekenzorgleden massage, van wie zes

dagelijks. Vanwege het vrijgevige voorschrijfgedrag van de artsen in de navolgende
jaren en de oplopende kosten verleenden dikwijls de fondsartsen de massages in
plaats van een 'officiele' masseur. In de periode I 905-I 9I 2 onderzochten en bedis-
cussieerden de bestuursleden meermaals de mogelijkheid om een masseur, ortho-
peed of heilgymnast  aan de polikliniek te verbinden. Deze pogingen bleven  ech-
ter, onder meer vanwege het gebrek aan beslissingskracht, ruimtegebrek en de
tegenwerking van de Medische Commissie en de specialisten, zonder resultaat.
In IgI3 sloot het fonds uiteindelijk een contract met het Zweedse damesinstituut
voor Zweedse massage en heilgymnastiek. Dit instituut verleende dagelijks in de
ochtenduren behandelingen aan de bij Ziekenzorg aangesloten vrouwen en kinde-
ren.

Naast de tandheelkundige polikliniek opende het ziekenfonds in I9I8 eveneens

poliklinieken voor heilgymnastiek voor de behandeling van kinderen en jonge
vrouwen, massage en sinds januari I9I9 kunstmatige hoogtezon.  00

I.F. Spruiten-

burg behandelde vanaf I9IS als lerares lichamelijke opvoeding en heilgymnastiek
kinderen en jonge vrouwen in de polikliniek.'«' Het aantal behandelde patienten lag
tussen de zestig en de zeventig per jaar en liep aan het einde van de jaren dertig op
tot boven de honderd. De leeftijd van de patienten lag tussen de vier en de twintig
jaar.'- Uit figuur 5.6 blijkt dat de uitgaven per I.000 leden voor de heilgymnastiek
tot I 4I op een enkel jaar uitgezonderd, constant bleven. In de periode I919-I *I
bedroegen de gemiddelde kosten voor heilgymnastiek ruim f24 per I.000 leden.
Buiten Amsterdam besteedde het fonds ook aandacht aan de lichamelijke opvoe-
ding van de kinderen die in het kinderherstellingsoord 'Huis ter Duin' in Egmond
aan Zee verbleven. I03
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Ficuu R 5.6: Uitgaven heilgymnastiek, massage, hoogtezon en physischetherapie per i.ooover-
zekerden, ZZ Amsterdam, ZAS Deventer, ZZ Delft, 1914-1941
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In I9I8 verbond het fonds de heer B. van Dam als masseur aan de polikliniek, een
jaar later gevolgd door de heer dr. S.J. de Lange voor de hoogtezonbehandeling.
Beide poliklinieken waren drie ochtenden per week geopend."4 De patienten dien-
den evenals bij de heilgymnastiek over een verwijsbrief van hun huisarts te be-
schikken om in aanmerking te komen voor massage ofeen hoogtezonbehandeling.
De poliklinieken waren een succes en werden druk bezocht. Het aantal patienten
was niet zo hoog, het aantal consulten echter wel. In I923 bijvoorbeeld ontvingen
IO2 patiJnten 2.522 hoogtezonbehandelingen met een behandelingsduur van twee
maanden tot een jaar."5 De masseur verleende in hetzelfde jaar I.436 behandelingen
aan zesenzestig patienten."6 De uitgaven verbonden aan de massage- en hoogtezon-
behandelingen verschilden aanzienlijk, zoals uit figuur 5.6 blijkt. De kosten voor
massage bedroegen in de periode I 9IJ-1930 gemiddeld f8 per I.000 verzekerden.
De kosten voor de hoogtezonbehandelingen lagen in de periode IgI9-I93O bedui-
dend hoger met f49 per I.000 verzekerden. Vooral in de eerste jaren stegen de uit-
gaven voortdurend tot een hoogtepunt van bijna f64 per I.000 verzekerden in
I922. Vanaf dat jaar daalden de uitgaven van de behandeling, hoewel het aantal
patidinten toenam. In I924 behandelde de heer De Lange in de polikliniek voor de
hoogtezonbehandeling 64 patiinten meer dan het voorgaande jaar. Deze toename
leidde tot een vergroting van de behandelruimten van de beide poliklinieken in
I925· Het fonds schafte, om de behandelingen optimaal te kunnen uitoefenen,
regelmatig nieuwe behandelapparatuur aan, zoals hoogtezonlampen in de jaren
I923, I924 en I925 voor f650 per stuk en een lichlkast in I924 voor de polikliniek
van de heer Van Dam.'M
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Op 3I december I930 hief het ziekenfonds zijn in het verenigingsgebouw
gevestigde poliklinieken voor massage en hoogtezon op. Deze opheffing van de
poliklinieken werd teweeggebracht door de toenemende belangstelling; men kon
niet meer tijdig voldoen aan alle aanvragen. Een andere oorzaak was de opening
van een dependance voor lichtbehandeling van de Instituut voor Physische Thera-

'08pie aan de Amstel 55 in samenwerking met de Amsterdamse ziekenfondsen.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw verwees Ziekenzorg voor de behandeling
van reumatische aandoeningen zijn leden reeds op kleine schaal naar het Instituut
voor Physische Therapie.M Tot I9I9 betaalde het ziekenfonds het instituut recht-
streeks. Vanaf laatstgenoemd jaar organiseerde de Amsterdamse Specialisten
Vereniging  (ASV)  deze hulp en sloot deze collectief contracten af met alle Amster-
damse ziekenfondsen."' De fondsen droegen voor de behandelingen 2 cent per vol-
wassene af." In I920 en I92I behandelde het instituut respectievelijk I.000 en
I.500 ziekenfondspatienten."' Ieder ziektegeval vereiste een behandeling van twee
tot drie maanden:4 Vanaf I925 sloten de gezamenlijke ziekenfondsen zonder tus-
senkomst van de ASV contracten met het Instituut voor Physische Therapie. De
fondsleden ontvingen in het instituut alle vormen van hydrotherapie, algemene
diathermie, thermotherapie, massage, geneeskundige gymnastiekelektrotherapie,
lichttherapie en kwartslampbestralingen."s De artsen die werkzaam waren in de poli-
kliniek behandelden in de eerste jaren van het bestaan van de kliniek voornamelijk
patienten met neurologische afwijkingen. Na verloop van jaren ging de categorie van
reumapatienten echter een steeds ruimere plaats innemen.'6 In januari I93I trad
eveneens een contract in werking op het gebied van de r6ntgenbestralingen en
r6ntgenfoto's voor de Amsterdamse fondsleden. In het voorafgaande decennium
vergoedde Ziekenfonds Ziekenzorg deels de kosten voor r6ntgenbehandelingen
aan de leden. In de periode I932-I939 bedroegen de kosten voor de r6ntgenbestra-
lingen gemiddeld f63 per I.000 leden. II'7

Het aantal in het Instituut voor Physische Therapie behandelde ziekenfonds-
patienten steeg onafgebroken. Behandelde het instituut in I926 nog 2.000 pati8n-
ten, in I932 was dit aantal ruim verdubbeld."8 In de periode I 920-I 94I verwees
Ziekenzorg van de Amsterdamse fondsen, in verhouding tot het ledental, de meeste
patienten naar het Instituut voor Physische Therapie. Van de 3.I56 personen die
in I929 het instituut bezochten, waren er 629 afkomstig van het Ziekenfonds
Ziekenzorg. En dat terwijl het fonds in de periode I9I8-I930 een eigen hoogtezon-
en massagepolikliniek beheerde. Zoals figuur 5.6 laat zien, namen in de periode
I922-I933 de behandelkosten voor fysische therapie toe van f25,50 tot fIGI per
I.000 leden. Deze toenemende patienten en kosten leidden ertoe dat een van de
bestuurders van het Ziekenfonds Ziekenzorg het Instituut voor Physische Thera-
pie in I 929 als volgt omschreef: 'De physische therapie inrichting is gelijk aan een
put waarvan men den bodem niet zien kan.'"' Na enige financieel gunstiger jaren
bereikten de uitgaven voor de frsische therapie in I936 met fI80,52 per I.000
leden een hoogtepunt, om in de navolgende jaren tot I94I iets af te nemen tot

fI27 per I.000 leden.
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Evenals het Amsterdamse bood het Deventer fonds vanaf het einde van de
negentiende eeuw heilgymnastiek en massage aan als verstrekkingen. In januari
I904 benoemde het'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' de heilgymnast en
masseur de heer Vierzen. In dit eerste jaar behandelde hij na verwiizing van de
huisarts 24 personen. In I9I, bedroeg het aantal patienten 28 en ontvingen zij
gezamenlijk I500 behandelingen.'*« Tot I9I7 bedroeg het jaarlijkse aantal pati-
enten gemiddeld dertig. De uitgaven voor deze verstrekkingen per I.000 leden

namen af van »4 tot f32 in periode IgI71927. De verhuizing naar de Polstraat
leidde, behalve tot de inrichting van een tandheelkundige polikliniek, ook tot de
inrichting van een afdeling voor heilgymnastiek en massage:" Vanaf I933 ont-
vingen de heilgymnasten en masseurs gezamenlijk fi.400 op jaarbasis, hetgeen
betekende dat de uitgaven per I.000 leden in de periode I9331938 gemiddeld f 05
bedroegen (figuur 5.6). Vanaf I939 halveerde het bestuur op advies van de financiele
commissie de bijdrage aan heilgymnastiek, mede omdat het aantal patienten sterk
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was teruggelopen.
Het Delftse fonds nam in I938 officieel de verstrekkingen van massage en heil-

gymnastiek in zijn statuten op. De leden hadden vanaf die datum recht op deze
twee typen verstrekkingen voor maximaal 66n en de lopende gevallen op een half
jaan Bovendien dienden de leden om voor deze vergoeding in aanmerking te
komen een jaar lid te zijn van de vereniging. Vanaf I2 juli I939 besloot het fonds-
bestuur om met ingang van I september de vergoedingen voor heilgymnastiek en
spraakles slechts te vergoeden totfI,50 per maand. Zij namen dit besluit vanwege
de forse kostentoename van deze verstrekkingen. Wel bleef de duur van de uitke-

ring van een jaar gehandhaafd. Deze officiele opname in de statuten betekende
niet dat het funds pas sinds eind jaren dertig deze verstrekking aanbood. Vanaf
I920 viel deze post onder de rubriek 'diversen' in de tabellarische kasboeken.
Naast heilgymnastiek en massage waren in deze rubriek de uitgaven voor elastie-
ken kousen, specialitts, steunzolen, kniestukken, verbandstoffen, gipsverbanden,
glazen ogen, enkelkousen en knielappen opgenomen. Daarnaast verwees het fonds
in de jaren dertig regelmatig leden naar het Instituut voor Physische Therapie in
Amsterdam. Eveneens vergoedde het fonds de kosten verbonden aan r6ntgen-
foto's en hoogtezonbehandelingen. In de periode I926-I935 lagen de uitgaven
voor deze laatste verstrekking tussen de f70 en f9O per I.000 leden met een uit-
schieter naar boven met fI30 in I932 (figuur 5·6). De uitgaven voor de r6ntgen-
foto's bedroegen in dezelfde periode gemiddeld fiI per I.000 verzekerden.

Het Edese en het Limburgse fonds ten slotte boden geen heilgymnastiek of
massage aan hun leden aan. Vanaf I933 gaf het laatste funds wel een tegemoet-
koming in de kosten van fysische therapie. .3
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8    De ziekenhuisverpleging

Vergoeding van de ziekenhuisverpleging behoorde in de meeste gevallen niet tot
het verstrekkingenpakket van de ziekenfondsen. In 1907 boden slechts 58 zieken-

i 24fondsen (beperkte) ziekenhuisverpleging op kosten van het fonds aan.
Het aantal fondsen dat ziekenhuisverpleging aanbood, bleef ook tijdens  de eer-

ste helft van de twintigste eeuw laag."' Volgens Van der Velden en Japenga verstrek-
ten in de tweede helft van de jaren twintig voornamelijk ondernemingsfondsen en in
mindere mate onderlinges of maatschappijfondsen ziekenhuisverpleging.  In I940
was slechts I5% van de Nederlandse bevolking bij een ziekenfonds tegen de kosten

'.6van ziekenhuisverpleging verzekerd. Hieraan lagen verschillende redenen ten
grondslag. Ten eerste namen, zoals voorgaand beschreven, de kosten van de zie-
kenhuisverpleging snel toe. De ziekenfondsen konden deze kosten zonder premie-
verhogingen niet opbrengen. Deze verhoging achtten de fondsbesturen sociaal
onaanvaardbaar; bovendien was het vaak uit concurrentieoverwegingen niet moge-
lijk 7 Overigens zagen de meeste ziekenfondsbesturen weinig voordelen in deze
tak van de ziektekostenverzekering met zijn grote onvoorspelbare risico's. Ten tweede
was er vanuit de verzekerden weinig interesse voor deze vorm van verzekering,
zeker wanneer dit tot premieverhoging leidde. Ziekenhuisopname bleef een ind-

I dentele gebeurtenis in een mensenleven, zodat het moeilijk bleefde leden van deze
noodzaak te overtuigen. Ten slotte waren de huisartsen die al moeite hadden een
deel van de ziekenfondspremies aan de specialisten af te staan geen voorstander
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van verzekering van ziekenhuisverpleging door de ziekenfondsen.
Deze gebrekkige voorziening had tot gevolg dat veel fondsleden voor zieken-

huisverpleging bij de gemeente of particuliere liefdadigheidsinstellingen moesten
aankloppen:" De hoge gemeentelijke uitgaven aan ziekenhuiszorg en het gebrek
aan belangstelling voor de verzekering tegen ziekenhuisverpleging bij de stedelijke
fondsen waren voor sommige gemeenten de aanleiding om de mogelijkheden van
een gemeentelijke verzekering te onderzoeken. Deze vorm van verzekering voer-
den onder andere Haarlem, Utrecht en Amsterdam daadwerkelijk in. In Haarlem
ging in I927 de eerste (succesvolle) gemeentelijke verzekering tegen ziekenhuis-
verpleging van start. De meest gangbare vorm van verzekering tegen kosten van
ziekenhuisverpleging werd de in paragraaf 2.4 beschreven 'vereniging voor zie-
kenhuisverpleging'.

In I900 bediscussieerden de bestuursleden van Ziekenzorg of het niet wense-
lijk was om de ziekenhuiskosten te vergoeden. Vii f jaar later planden de bestuur-
ders zelfs de oprichting van een ziekenhuisverplegingsfonds, maar dit voornemen
kwam niet tot uitvoering. De kosten van een operatie in een ziekenhuis kregen de
leden wel deels vergoed, want de bestuursleden zagen dit als een zuiver medische
handeling, maar de verplegingskosten waren voor eigen rekening. Het vervoer van
de ziekenfondsleden naar het ziekenhuis financierde het fonds vanaf IgII. Zieken-
zorg schafte voor dit doel zelfs een eigen rijwielbrancard aan."9 Vanaf I9IB ver-
zorgde de Gemeentelijke Gezondheids Dienst van Amsterdam (GGD) het grootste
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deel van het vervoer naar het ziekenhuis, voor f2 per rit. De uitgaven aan zieken-
vervoer namen in de periode I9I9-I940 toe van fIS tot f53 per I.000 leden.  Het
jaar I929 vormde met f58 per I.000 leden een hoogtepunt, veroorzaakt door de
heersende griep- en de alastrimepidemie.

FIGuu R 5.7 Kosten en wijze van ziekenvervoer per 1.000 leden, ZZ Amsterdam, 1919.1941
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In navolging van onder andere Haarlem besloot de gemeente Amsterdam in
I938 orn de mogelijkheden van een gemeentelijke verzekering voor ziekenhuis-
verpleging te onderzoeken. Tot die tijd was het hoofdzakelijk de gemeente die de
forse kosten van een ziekenhuisopname van de Amsterdamse ziekenfondsleden
vergoedde. In juni I940 vond de oprichting van het'Amsterdamse Ziekenhuisver-
plegingsfonds' plaats en op 4 augustus I94I trad de overeenkomst in werking. De
Amsterdamse fondsen, met uitzondering van de commerciele fondsen, inden tegen
administratiekosten de premies voor de gemeenten. De ziekenfondswet van I
november maakte het populaire fonds weer ongedaan.

Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam vergoedde weliswaar geen ziekenhuis-
verplegingskosten maar opende wel in mei I924 zijn eigen verpleegtehuis voor
zwakke kinderen, Huis ter Duin. Deze kliniek, in Egrnond aan Zee, kon laarlijks
I3Q h I50 kinderen opnemen. Voor opname kwamen jongens tussen de vij f en de
twaalf jaar en meisjes tussen de vijf en de veertien jaar in aanmerking, in het bezit
van een geneeskundige verklaring. In de periode 1924-I935 verpleegde Ziekenzorg
in dit huis, hetzij geheel kosteloos oftegen een geringe bijdrage, circa 2.000 kinde-
ren van alle gezindten met in totaal 67·420 verpleegdagen. Al vanaf I908 zond het
fonds op zijn kosten ziekelijke en herstellende kinderen uit naar herstellingsoor-
den via bestaande verenigingen zoals het centraal genootschap voor kinderherstel-
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ling en vakantiekolonies, de Joodsche Kolonie en de Vereniging Trein 8:28. Vanaf
die tijd circuleerden plannen voor de oprichting van een eigen vakantiekolonie.

Doorslaggevend voor de oprichting was de omstandigheid dat de bestaande organi-
saties niet meer alle kinderen konden plaatsten of pas veel te laat in het seizoen.

Het kan niet genoeg herhaald worden, dat de grondleggers van Ziekenzorg in menig opzicht hun tijd voorult waren. Zij
berustten niet in de funeste werkelilkheld van een armoedige arbeidersklasse. Voor en na stelden zij hun leden in de ge-
legenheid, gebruik te maken van instellingen waar men elders de deuren gesloten hield
Reeds  in 1908 bilvoorbeeld, zond Ziekenzorg „zwakke en herstelbehoevende kinderen   naar guonde oorden". Zulke   kin-
deren hadden daar wei behoefte aan, proletari*rskinderen, die van hun ondervoeding moesten worden afgeholpen. daarna

met een dosis toegenomen vitaliteit naar hun achterbuurt krotten werden gestuurd. Men was met dit soort uitbesteden niet
tevreden. Het duurde  tot  1924,  toen in Egmond  aan  Zee  een  op  een terp staande villa werd gekocht:  Het  Huis  ter Duln, eigen
tehuis km kinderen van Ziekenzorg. Een unicum in die dagen, een unicum nog vandaag, omdat geen ziekenfonds in den
lande wit het voorbeeld heeft gevolgd

Wij zouden een veel mooier plaatje kunnen laten zien, dan datgene     .  _,
dat hierbij wordt gereproduceerd. Maar het toont de dagen van -
weleer, toen Hui, ter Duin nog nia was uitgebreid, dus nog lang
voor 1935, toen een slaapzaal  aan het gebouw werd toegevoegd.
De tweede wereldoorlog brak uit. De bezetter bezette op zijn manier,
zodat de allermeeste van de kinderen die er in de loop der jaren -

- schutse hadden gevonden, gedeporteerd werden, zodat ze geen foto's   --#-
-    .    -       r_ .1- - -      uit  hun   jeugdiaren meer kunnen   zien.   De  bezetter   heeft  in   het  ge-         -i=-t *ff    ,
=   C-                  --=-r'.     bouw  op  ziin  wijze huis gehouden, zodat  na de bevriiding  niet  veel
=--- ,  1:    S61 .......     meer  dan  een   verwaarloosd.  geplunderd,  half  tot puin vervallen  pand

../.. -    . rji   werd teruggevonden.

I,    C '.--   ;   -         - Het bestuur  deed  wat zijn handen  te doen vonden.  Het  zag  kans.     • .    .  ;    ,   B
p-  ,  ,  :           ·&     , .     in het begin  van  1946 weer kinderen  op te nemen. Het zocht  en    .  I             i
6-        . .        '' vond, aansluiting bij de Amsterdamse Raad voor Kinderuitzending, 2..  f,  1   . . ;

omdat het  geen  zin  had de bepaling te handhaven dat alleen k inderen    ,,   '      5,        ,  i           , 
S                 van ove leden toegang hadden. Ziekenzorg had meer dan 32.000 * , '. 3- -
. - - . leden in de oorlog verloren, waarvan het vaststond, dat zij nooit , · .

4    terug muden komen.
t                                  SE Het gebouw  werd nlet alleen opgeknapt. er vonden andere verbou-        . ·

*- wingen plaats. Dit was te danken aan de nalatenschap van  Hand-    - 1

.> -

--  werkers Vriendenkring, dat als zoveel in de .orlog te gronde is ge
- *:  s  gaan. Een bronxen muurplaat in het gebouw herinnert aan de laatste,      i    -    .- 15,

 .1             .: in overdrachtelijke zin, culturele daad van onze oer-moeder.
Huis ter Duin ontvangt geen proletarieskinderen rrteer. Het na-oor-

>                 logse  kind  is  van een gewijzigde mentaliteit, heeft andere moeitijk-   :L              --  ., ...
heden, die weI  is waar bij het voormalige krottenkind aanwezig waren,   Z.                 :  ···"  2 -  .
mar toen als het ware bedekt werden met de

behoefte aan een dik    ..      -            - belegde boterham en methodische verzorging.

*:             -                 -         De staat waarin het gebouw verkeert, schreeuwt  om  verbetering.  De   -     --- :               '.1 4.-

f  (&,2                --   -n
bovenal opgelegde bestedingsbeperking  is een ander  ding .i          DON477
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Huis ter Duin in Egmond aan Zee. Bron: GemeentearchiefAmsterdam, brochure: Het zeventigjarig bestaan van
het Algemun Ziekenfonds Ziekenzorg wordtfeestelijk herdacht op maandag 17 mei 1965
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FtcuuR 5.8. Uitgaven vakantiekolonie en verpleegdagen Huis ter Duin, ZZ Amsterdam, 1918.1941
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Zoals blijkt uit figuur 5.8 nam vanafde oprichting in I 924 het aantal verpleegdagen
in het herstellingsoord toe. Vanwege het grote aantal aanvragen breidde Zieken-
fonds Ziekenzorg in I 929 het huis uit met een slaapzaal."' Na de uitbreiding
konden in het huis in plaats van 24,45 kinderen ondergebracht worden. Naast
herstellende kinderen van leden bood het huis in 1939 eveneens onderdak aan de
kinderen van Duits foodse vluchtelingen.

Bij het Deventer'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' hadden de verzeker-
den, na verwijzing van een aan het fonds verbonden arts, recht op ziekenhuisverple-
ging in de derde klasse. Hieronder viel ook de opname in tuberculoseklinieken. De
leden hadden bij een ziekenhuisopname de keuze tussen het St. Geertruidengast-
huis ofhet St. Jozeph gesticht.'» In I915 bijvoorbeeld werden 622 ziekenfondsleden
opgenomen in de ziekenhuizen met in totaal 22.993 behandeldagen.

De verhoging van de behandeltarieven leidde dikwijls tot forse discussies tussen
de besturen van het fonds en de ziekenhuizen. Per I november IgI5 verhoogden de
beide ziekenhuizen de kosten van 55 naar 70 cent per verpleegdag. In I936 bedroe-
gen de kosten verbonden aan 66n verpleegdag f5 0,

Zoals uit figuur 5.9 blijkt, namen de kosten voor de opnamen in de Deventer zie-
kenhuizen in de periode I9O9-I93I toe van fI.II8 totf3·9I2 per I.000 leden. In 1937
was dit bedrag afgenomen tot f3-233· De kosten verbonden aan een opname in tuber-
culoseklinieken lagen in dezelfde periode beduidend lager en bedroegen per jaar tus-
sen defI50 en f300 per I.000 leden. Vanaf I936 verbonden de bestuurders financi-
ele beperkingen aan een ziekenhuisopname. De totale vergoeding mocht vanaf dat
jaar in een boekjaar niet meer bedragen dan ./3oo per lid en f .000 per gezin. Na
twee jaren lidmaatschap werden deze vergoedingen verhoogd tot »50 en fI500·
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FlcuuR 5.9 Uitgaven opnamen ziekenhuizen en tuberculoseklinieken per 1.000 leden, ZAS
Deventer, ZZ Delft, HE Ede, CZ Limburg, 1900.1940
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Op I januari I938 trad de Delftse wederkerige verzekeringsmaatschappij in
werking.'w De leden werden voornamelijk opgenomen in het R.K. ziekenhuis, het
Bethel Ziekenhuis of het Nieuwe Gasthuis. De uitgaven verbonden aan de zieken-
huisopnamen droegen in de beginjaren rond de f25·000 per Looo leden. Vanaf
april I940 was het mogelijk een keuze te maken uit drie verzekeringstarieven. Hoe-
wel het Ziekenfonds Ziekenzorg Delft v66r I937 geen verpleegkosten en slechts deels
de kosten van een operatie betaalde, vergoedde het fonds wel het ziekenvervoer. De
kosten voor deze verstrekking waren uiteenlopend. In de jaren I926-I932 vermeer-
derde dit bedrag per I.000 verzekerden van f5 tot f90 en verminderde vervolgens

tot f34 in I935·
Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede vergoedde  een deel  van de ziekenhuisverple-

ging en operatiekosten vanaf de oprichting van het medicijnfonds in I OI. Sinds
I927 vergoedde het fonds de operatieve hulp en de daaruit voortvloeiende verpleging
tot een maximum van zes weken volledig."' De Edese bestuurders prefereerden de
opnames van de leden in de Utrechtse ziekenhuizen boven de duurdere en dichterbij
gelegen Arnhemse en Wageningse ziekenhuizen."6 Zoals figuur 5.9 aantoont, leidde
deze volledige ziekenhuisvergoeding tot een uitgavenstijging van f784 tot fI3I7
per I.000 verzekerden in de periode I928-I93LDeze toenemende uitgaven aan zie-

kenhuisverpleging baarden de bestuurders zorgen en resulteerde in een contribu-
tieverhoging. Het bestuur ervoer deze verhoging niet als bezwaarlijk omdat het

I 3-7fonds vanwege zijn uitgebreide verstrekkingenpakket groter en machtiger werd.
In I935 besloot het fondsbestuur een ziekenhuisverplegingsfonds op te richten
dat uiteindelijk in I937 van start ging. Het maximale aantal verpleegdagen bedroeg

2I en werd later verhoogd tot 28. Afhankelijk van de betaalde premie hadden de
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leden vanaf die tijd wel of geen recht op ziekenhuisverpleging en ziekenvervoer. In
augustus I94I vond de samensmelting van het ziekenfonds en het verplegings-
fonds plaats.

138

In I928 besloot het bestuur van het Cent:raal Ziekenfonds tegen premiebetaling
tot de volledige vergoeding van de kosten van ziekenhuisverpleging voor een ter-
mijn van maximaal 42 verpleegdagen per jaan Om voor de ziekenhuisverpleging in
aanmerking te komen moest de ziekenhuisopname medisch noodzakelijk zijn.
Bovendien mochten de kosten ten laste van het fonds per jaar niet meer bedragen
dan fI65'19 Het voorstel uit I932 om binnen de ziekenhuisverpleging de termijn
van uitkering te verlengen van 42 tot 56 dagen, werd door het bestuur afgewezen.
Het belangrijkste argument voor deze afwijzing was dat een gemiddelde verpleeg-
duur van 42 dagen volstond. Het besluit van de Maatschappijziekenfondsen om 56
dagen te vergoeden was volgens de bestuurders uitsluitend vanuit propagandis-
tisch standpunt tegen het Centraal Ziekenfonds genomen. Bovendien konden de
maatschappijziekenfondsen in tegenstelling tot het Centraal Ziekenfonds grote in-
vloed uitoefenen op de geneeskundige controle en deze in de hand houden.'40 Zoals
uit figuur 5.9 blijkt namen de kosten voor de ziekenhuisverpleging in de periode
I929-I938 toe van fI095 tot f2335 per I.000 verzekerden. In de jaren I939 en
I940 liepen deze uitgaven terug tot ruim f2.000 per I.000 verzekerden.

Het Centraal Ziekenfonds stond niet alleen in zijn activiteiten om een verzeke-
ring voor ziekenhuisverpleging te stichten. Ook het Rooms-Katholieke Werklieden-
verbond (RKWv), de landelijke koepelorganisatie waarvan het Centraal Ziekenfonds
een instelling was, ondernam pogingen tot het vormen van een ziekenhuisverple-
gingfonds. In I932 stelde het RKWV aan het Centraal Ziekenfonds voor om een
samenwerkingsverband te vormen tussen de Limburgse RKWV, het Wit-Gele Kruis
en het Groene Kruis, met als achterliggend doel de stichting van een nationaal
fonds voor ziekenhuisverpleging. De betrokken organisaties wezen het voorstel af.
Het Centraal Ziekenfonds wenste zijn goed werkende afdeling voor ziekenhuisver-
pleging niet op te offeren. 14'

9     Ziekengeld- en de overlijdensverzekering

In de loop van de negentiende en begin van de twintigste eeuw sloten relatiefveel
werknemers, ambachtslieden en kleine zelfstandigen tegen wekelijkse betaling
een ziekengeldverzekering af bij de onderlinge (zieken)fondsen. In I89O boden
van de 652 bestaande onderlinge fondsen 343 (53%) een ziekengeldverzekering
aan.'42 Zij gaven de leden de mogelijkheid om zich tegen verschillende contribu-
ties en uitkeringen in te schrijven. In I89O bedroeg de gemiddelde uitkering bij
ziekte drie gulden.w

Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw combineerden de meeste
onderlinge fondsen ziekengeldverzekeringen met verzekeringen voor ziekenzorg.
Omstreeks I900 had de differentiatie van deze twee risico's zich zodanig ontwik-
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keld dat van min of meer gescheiden markten sprake was.'" De geneeskundigen
speelden bij het doorvoeren van deze scheiding een belangrijke rol. Zij achtten
een gecombineerde verzekering principieel onjuist en vreesden onder meer dat
de ziekenzorg in zulke verzekeringen niet goed tot haar recht kwam.w Ondanks
tegenwerking van de medici, afgekeurde wetsvoorstellen (Kuyper en Veegens) en
de uitgestelde inwerkingstelling van de ziektewet (Talma) bleef een aanzienlijk
aantal onderlinge ziekenfondsen tot I930 oflater de beide verzekeringen aan haar
leden aanbieden.'46 De ziektewet van 19930 gaf arbeiders die in een onderneming
werkzaam waren, recht op maximaal zes maanden uitkering bij ziekte (80% van
het dagloon). Arbeiders die niet tot deze categorie behoorden, waren afhankelijk
van de ziekenfondsen, werkgever ofde armenzorg.w Uitgezonderd het Limburgse
fonds boden alle onderzochte fondsen een ziekengeldverzekering aan.

Op I9 februari I900 richtte Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam de zieken-

geldverzekering als zijn eerste onderafdeling op.4 De motivatie van het bestuur
om tot oprichting over te gaan was dat voor veel mensen, het ontbreken van deze af-
deling, reden was zich niet bij het fonds aan te melden. Het fonds hanteerde twee
contributieklassen van fo,Io en fo,I5 cent per week en deze premies leverden in
geval van ziekte een zesdaagse uitkering op van respectievelijk fI en fo,75 per
dag.- De maximum uitkeringstermijn bedroeg 78 dagen per jaar. In het eerste jaar
van haar bestaan ontving de 644 leden tellende ziekengeldverzekering f2.846,50
aan contributie en keerde het fI600,25 uit aan ziekengelden oftewel ».485 per
Looo verzekerden. In I I  keerde de afdeling f4·743 aan ziekengeld uit per I.000
verzekerden (figuur 5.IO).

FIG uu R 5·10: Uitkeringsbedrag, uitkeringsdagen en de gemiddelde ziekteduur per 1.000 personen
die uitkering bij ziekte genoten, ZZ Amsterdam, HE Ede, 1891-1941
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Zoals uit figuur 5.I o blijkt, nam in de periode I92O-I927 het uitkeringsbedrag toe
van f4·465 tot f8.735 per I.000 leden. Opvallend is dat tot I 2I de uitkeringen niet
aangepast werden aan de veranderende levensstandaard:'« Pas in I92I reorgani-
seerde het fonds de ziekengelduitkering. Deze reorganisatie leidde enerzijds tot een
verhoging van het maximum aantal uitkeringsdagen - naar 77 hele en 78 halve
dagen - en anderzijds tot de invoering van vier uitkeringsklassen. Ook liet het fonds
vanaf dat jaar leden toe tot deze verzekering die geen lid waren van het medicijn-
fonds. De reorganisatie had mede tot gevolg dat het ledental tussen I 92I en I927
vermeerderde van I.700 tot 3.800. In I927 vond er nogmaals een verandering
plaats en introduceerde het fonds twee nieuwe klassen die bij ziekte f3 en f 4 per
dag uitkeerden. Tussen I9IS en I929 nam het aantal uitkeringsdagen per I.000
leden toe van 5.000 tot 8.900 (figuur 5·Io). De toename van de uitkeringstermijn
leidde ertoe dat de uitbreiding van het aantal uitkeringsdagen uit I92I herroepen
werd. Figuur 5.Io toont aan dat het jaar I929 een negatieve uitschieter vormde voor
het fonds, deels veroorzaakt door deze lange duur van de uitkeringen."' Verder
speelde de op handen zijnde ziektewet en het hieruit voorkomende ledenverlies een
rol in de achteruitgang van de afdeling. Het leden- en het financiele verlies leidde
tot een contributieverhoging per I juli I929. Ook in de reglementen voerde het
fonds belangrijke veranderingen door; bij ongelukken bijvoorbeeld verstrekte men
slechts I3 weken lang een halve uitkering. De reglementswijzigingen, de invoering
van de ziektewet per I maart I 930 en de crisis leidden tot een progressieve afname
van het ledental. Het ledenbestand bestond na dit jaar voornamelijk uit arbeiders
die niet onder de bepalingen van de ziektewet vielen.

Bij het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer hadden alle leden
van de tweede en derde klasse recht op een uitkering bij ziekte van respectievelijk
b en f3 per tijdvak van zes achtereenvolgende werkdagen die zij niet in staat
waren geweest om te werken. In deze beide klassen waren de mannelijke gezins-
hoofden en mannelijke op zich zelfstaande personen verzekerd, een ruime meer-
derheid van het ledental. Ieder lid kon tijdens zijn lidmaatschap ten hoogste veertig
uitkeringen bij ziekte genieten."' In de periode 1902-I93I nam het uitgekeerde
bedrag toe van f4·250 tot f6.621 en bedroeg gemiddeld in deze periode f5·300
jaarlijks.  In I905 verstrekte het fonds 2. I84 wekelijkse uitkeringen a f2 en I2 I af3;
tien jaar later bedroegen deze aantallen respectievelijk 2.244 en I07. In 1932 leidde
de in maart I930 inwerking getreden ziektewet tot de opheffing van deze afdeling. '5,

Bij het Delftse fonds ging het ziekengeldfonds in I903, evenals in Amsterdam,
als vrijwillige verzekering van start. Lidmaatschap van het medicijnfonds was een
toetredingseis. De beide afdelingen vielen tot I92O onder ZOn bestuur; na de schei-
ding van de beide afdelingen bleef het verplichte lidmaatschap van het medicijn-
fonds echter wel een vereiste tot deelname."4 In de beginjaren was de ziekengeldver-
zekering financieel sterk afhankelijk van het medicijnfonds. Deze afhankelijkheid
uitte zich voornamelijk in het verstrekken van renteloze voorschotten. De financiele
problemen van deze afdeling bleven zich echter voordoen: in I907 bedroegen de
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uitgaven f4·6It'" De inwerkingtreding van de ziektewet leidde evenals bij het
Deventer fonds tot de opheffing van deze afdeling.

De eerste vijfjaren functioneerde het Edese Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' uitslui-
tend als geldelijke verzekering tegen verlies van inkomsten door ziekte. In de
statuten van I889 stelde het fonds zich ten doel:

'zi jn leden in dagen van ziekte ofverwonding een geldelijke uitkering te geven en
ook in de weg der christelijke liefde elkaar nood te leningen en wat de uitvoering
hiervan betreft zich in alles te onderwerpen aan Gods woord.'

Binnen het Edese fonds hadden alle mannelijke 'trekkende' leden van boven de
I 6 jaar gedurende 26 weken recht op medische zorg en een uitkering bij ziekte
van fo,50 per dag. In I9I7 halveerde het bestuur uit financiele overweging de
uitkeringstermijn naar I3 weken."6 Zoals blijkt uit figuur 5.Io fluctueerde de uit-
keringsbedragen per I.000 leden in de periode I890-I94I sterk. In I89I veroor-
zaakte een griepepidemie de hoge uitkeringen en betaalde het bestuur in 66n week
zelfs een bedrag van fI03,70 aan 27 zieken. Aan het einde van de jaren twintig en
het begin van de jaren dertig bleven de uitkeringsbedragen onder de f2000 per
I.000 verzekerden.  Het jaar I 928 vormde met het uitkeringsbedrag van fI.568 per
I.000 verzekerden het gunstigste jaar voor het fonds. Vanwege de inwerkingtre-
ding van de ziektewet in maart I930 verminderde het ledental. Opvallend genoeg

klaagden de bestuursleden dat zij geen informatie hadden ontvangen betreffende
de uitvoering en de gevolgen van deze wet. Het bestuur hief de afdeling niet op
maar besloot geen nieuwe leden meer aan te nemen. Dit leidde tot een geleidelijke
afname van het ledental. In I94I waren nog I46 trekkende leden bij Ziekenfonds
'Helpt Elkaar' Ede aangesloten." In de periode I932-I94I bedroeg het jaarlijkse
gemiddelde uitkeringsbedragf4·000 per I.000 verzekerden.

Naast de ziekengeldverzekering verleende een deel van de onderlinge (zieken)fond-
sen ook overlijdensuitkeringen. In I890 boden 448 (69%) van de 652 bestaande

onderlinge fondsen een dergelijke verzekering aan." De gemiddelde uitkering bij
overlijden bedroegf49 in I890. 159

In I922 kwam, na veertig jaar discussie, een wettelijke regeling voor de levensver-
iG.zekering tot stand. Deze nieuwe Wet op het Levensverzekeringsbedrijf uit I 922

verplichtte ieder ziekenfonds dat een overlijdensverzekering aanbood, zich te recon-
i6istrueren in een Naamloze Vennootschap.   Deze NV diende te beschikken over een

16.kapitaal van f250·000. Afgezien van het vereiste kapitaal mocht het verzekerings-
bedrijf ook niet gelieerd zijn aan een ander bedrilf.4 Uitsluitend het Amsterdamse,
het Deventer en het Edese fonds boden een overlijdensverzekering aan.

Op ianuari  903 trad de overlildensverzekering bij het Amsterdamse fonds in
werking met een uitkering van f50 per sterfgeval.'64 In I 9Ig reorganiseerde het
fonds en deze stelde de leden in staat zich met een tijdelijke oflevenslange premie-
betaling te verzekeren tot f500·'6' Vanaf dat jaar werd deze afdeling ook toeganke-
lijk voor leden die geen deel uitmaakten van het ziekenfonds. In I920 bedroeg de
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verzekerde som f200.000 (figuur 5.II). De reorganisatie leidde tot een daling van
de uitgaven en een toename van het verzekerd kapitaal. In de jaren I I -I <I daal-
den de uitgaven vanf942 totf286 per Looo verzekerden (figuur 5.II).

FicuuR 5.11: Verzekerd kapitaal en kosten uitkeringen bij overlijden per 1.000 polishouders, ZZ
Amsterdam, 1914-1938

fl 3·000 fl 400.000

-  fl 350.000
fl 2.500  -1

+ fl 300.000
fl 2.000

fl 250.000

fli.500 1

....: ..... A i 50.000

' fl 200.000

fll.000

» fl 100.000

8 500 1 I  fl 50.000

flo   1 -  --                         - -                                                         flo
1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

• Amsterdam: uitgaven uitkeringen - Amsterdam: verzekerd kapitaal (rechter Y-as)

Bronnen: GAA, ZZ, Bestuursnotulen 1914-1938, laarverslagen, 1919-1938.

De nieuwe Wet op het Levensverzekeringsbedrijf uit I922 verplichtte ook het
Amsterdamse fonds zich te reconstrueren in een Naamloze Vennootschap. Op
I januari I925 ging deze zelfstandige Naamloze Vennootschap Levensverzekering

i66Maatschappij Ziekenzorg van start, met eigen statuten en een zelfstandig beheer.
In de periode I933-I938 nam het uitgekeerde bedrag toe van f588 tot ».595 per
I.000 verzekerden.

Bij het Deventer fonds leidde de wet op het levensverzekeringsbedrijf tot
het uit de statuten lichten van het begrafenisfonds.'67 Deze verzekeringswet ver-
plichtte het fonds tot een onhaalbaar hoge reserve en bovendien vond het bestuur
de uitkeringen van f 5 te gering. De officiele opheffing vond tien jaar later plaats.
Al vanaf I9I8 trachtten diverse (commerciele) maatschappijen, bijvoorbeeld de
Noord-Hollandse verzekeringsmaatschappij, tevergeefs de leden van het 'Zieken-
fonds voor den Arbeidenden Stand' over te nemen:68 De bekendmaking aan de
leden van de opheffing van het begrafenisfonds stuitte op verzet. De klacht was
voornamelijk afkomstig van de groep leden die vanwege hun leeftijd niet meer in
de gelegenheid waren zich elders te verzekeren. Op het moment van afschaffing
telde het begrafenisfonds nog 440 leden, van wie 240 volwassenen en I90 kinde-
ren. Het oudste lid was geboren in I850. Uiteindelijk besloot het fonds de begrafe-
nisuitkering voor deze groep, tegen betaling van de oude premie, in eigen beheer
te houden.'69 In I934 keerde het fonds fzoo uit aan uitkeringen bii overlijden. In
de periode I 904- I 931 bedroeg het gemiddeld uitgekeerde bedrag f 485. De gelde-

g.lijke uitkeringen varieerden van h tot fI5.



HET AANBOD VAN DE ZORG I37

Het Edese fonds stelde in I90I een uitkering bij overli iden in. De leden ont-
vingen bij overlijden een uitkering vanfI5. Vanwege de slechte financiele toestand
van het fonds verviel deze verzekering echter drie jaar later weer.

Io Beschouwing

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw voltrok zich
een belangriIke vooruitgang in de geneeskunde. De behandelmethoden en medi-
cijnen verfijnden en werden complexer. Van het aanvankelijk aanbieden van alleen
betaalbare huisartsenzorg gingen de fondsen over tot het verstrekken van verlos-
kundige, tandheelkundige, poliklinische en operatieve hulp inclusief de hieruit
voortvloeiende ziekenhuisverpleging en het ziekenvervoer, en tot de oprichting van
(tandheelkundige) poliklinieken, ziekenhuisverplegingsfondsen en in het Amster-
damse geval een herstellingsoord voor kinderen.

De veranderingen in aanbod leidden continu tot de instelling van informele
regels, die na verloop van tijd dikwijls geformaliseerd werden. Dit betekende dat de
in de statuten opgenomen regels niet star waren maar voortdurend werden aange-
past.

Behalve rationeel economische motieven lag ook de drijfveer van het bestuur
om een zo volledig mogelijk pakket te kunnen aanbieden ten grondslag aan de
overwegingen om het aanbod uit te breiden of in te krimpen. Een voorbeeld van het
eerste motief betroffen de maatregelen van de bestuurders om de op verschillende
momenten stijgende medicijnuitgaven in de hand te houden. Deze maatregelen
hadden tot gevolg dat de leden geen recht meer hadden op bepaalde medicijnen
zoals merkmedicijnen of slechts in beperkte hoeveelheden  of tot een bepaald  be-
drag. Deze besluiten beinvloedden eveneens het functioneren van de apothekers en
de huisartsen. De eerste aanbieder verloor een deel van zijn inkomsten en de tweede
diende zijn voorschrijfgedrag aan te passen. Zoals aangegeven werd de politiek van
de fondsen echter zeker niet altijd ingegeven door een winstoogmerk of kosten-
besparing. Het bestaan en instandhouden van het Amsterdamse 'melkfondsje',
dat als levensmiddelenverstrekker beargumenteerd achterwege gelaten had kun-
nen worden, illustreert dit. Ondanks de tijdelijke stopzetting van het fondsje gedu-
rende de melkschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het onmiddellijk weer
in werking gesteld nadat de schaarste voorbij was. Daarnaast keerde het bestuur
dikwijls individuele tegemoetkomingen voor bepaalde verstrekkingen zoals pro-
theses of rontgenfoto's uit die op basis van de richtlijnen met gemak geweigerd
hadden kunnen worden. Persoonlijke omstandigheden of trouw en langdurig lid-
maatschap vormden doorgaans de argumenten van de bestuurders om tot uitkering
over te gaan, al vermeldden zij daar altijd uitdrukkelijk bij dat hier geen sprake van
een precedent was.

Niet alleen de bestuurders bepaalden de aard en de omvang van het verstrek-
kingenpakket, ook de betrokken instanties, de aanbieders van zorg en de ontwik-
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kelingen op medisch gebied konden hierop van invloed zijn. Contracten met
nieuwe specialismen zoals de heilgymnasten, conflicten met groepen of andere
fondsen en de machtige invloed van sommige beroepsgroepen, zoals de huisart-
sen, drukten sterk op de besluitvorming van het bestuur. Ook het besluit van
bepaalde beroepsgroepen om (tijdelijk) geen diensten meer te verlenen voor de
fondsen, kon verstrekkende gevolgen hebben. Het besluit van biivoorbeeld de
vroedvrouwen in meerdere steden om zich niet meer aan de ziekenfondsen te ver-
binden of de tijdelijke staking van de apothekers illustreren dit.

Ten slotte leidden eveneens de verwachtingen van de verzekerden dat de zieken-
fondsen de complexere zorg en medicijnen voor hen toegankelijk maakten tot de
geleidelijke uitbreiding van het verstrekkingenpakket.
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De interne organisatie

I Bestuurders, commissarissen, boden en de bestuurscultuur

Een van de bepalende kenmerken van de onderlinge ziekenfondsen was dat de
leiding berustte bij een door en uit de leden gekozen bestuur. Door de instelling
van een bestuur ontstonden er twee groepen binnen de ziekenfondsen: het bestuur
en de leden. De leden oefenden invloed uit op het functioneren van het fonds via
het kiezen van de bestuurders.

In de beginfase hadden de leden dikwijls geen invloed op de bestuurssamen-
stelling aangezien de oprichters (initiatiefnemers) het eerste bestuur vormden.
Een andere variant was dat de organisatie die de stap tot stichting nam, zoals een
werkliedenvereniging, het eerste bestuur uit haar gelederen aanwees of aanstelde.
In deze aanvangsfase vormde idealisme dikwijls de beweegreden tot het aanvaar-
den van een bestuurstaak. De band tussen het fonds en zijn oprichters bleefook in
de navolgende decennia bij sommige fondsen tot uitdrukking komen door de
bestuursbenoemingen. Het Amsterdamse, Deventer en Limburgse fonds zijn hier
voorbeelden van.

In de eerste twee jaar van het functioneren van het Amsterdamse fonds waren
alle zeven de bestuursleden afkomstig van de Handwerkersvriendenkring (HWV).'
Vanaf I897 benoemde het bestuur van de Hwv vier van de zeven bestuursleden,
met inbegrip van de voorzitter en secretaris. De drie overige bestuursleden werden
gekozen door en uit de leden van Ziekenzorg.' Bij oprichting van het Deventer Zie-
kenfonds voor den Arbeidende stand in I902, op initiatief van het 'Departement
Deventer Maatschappij tot Nut van 't Algemeen', bestond het bestuur uit drie door
en uit de leden gekozen bestuurders (deelnemersbestuurders) en zes door de Nuts-
leden benoemde bestuursleden (ledenbestuurders), die tegelijkertijd lid van het
fonds waren.' Deze tweedeling kwam naar voren in de beroepsstructuur van de
bestuurders. In juli IgI5 waren de zes ledenbestuurders werkzaam als ontvanger
van de gemeente, groothandelaar, fabrikant, notaris en directeur van de Deventer
Courant. De drie deelnemersbestuurders oefenden de beroepen uit van meubel-
maker, metselaar en schilder.* Een reorganisatie in I9I9 leidde ertoe dat de banden
met het Nut geheel werden verbroken en de leden reglementair meer zeggenschap
kregen.' De ledenvertegenwoordiging ('De Vertegenwoordiging') wees sinds dat
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jaar uitsluitend de bestuurders van de vereniging aan. De in eind juni door de
Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (RKWV) ingestelde commissie ter
bestudering van de vraag of oprichting van een ziekenfonds wenselijk was, vormde
het voorlopige bestuur totdat een aantal afdelingen was opgericht waaruit een
definitiefbestuur kon worden geformeerd. De definitieve besturen bestonden uit
minstens vijfleden; twee vertegenwoordigers van de oprichtende standsorganisa-
tie de Limburgse RKWV en de drie gekozen bestuurders uit en door de 'Algemene
Vergadering' van het fonds: Deze 'Algemene Vergadering' was samengesteld uit
de vertegenwoordigers van de plaatselijke agentschappen. Tot oprichting van een
agentschap ging het bestuur over wanneer minimaal 50 leden tot het fonds toetra-
den in 6*n, binnen het bisdom Roermond liggende plaats. Vanaf I93I werd het
bestuur uitgebreid tot zeven leden: Bij het Delftse en Edese fonds ten slotte bleef
de invloed van de oprichters beperkt. Bij het Delftse fonds betekende dit dat de be-
stuurders ofafgevaardigden van de Delftse werkliedenvereniging 'Algemeen Belang'
twee jaar zitting hadden in het oprichtings- en het voorlopige bestuur. Bij het Edese
fonds bleven de oprichters levenslang lid, maar zij hadden weinig expliciete be-
moeienis met het fonds.

De besturen van de onderlinge fondsen waren doorgaans klein, maar verschil-
den van samenstelling. De zittingstermijn van de gekozen functionarissen was
twee jaar, het Delftse fonds uitgezonderd, waar de termijn drie jaar bedroeg. Het
aftredende lid stelde aan het einde van de bestuurstermijn zijn mandaat ter be-
schikking. In het merendeel van de gevallen waren de bestuursleden onbeperkt
herkiesbaar. Deze onbeperkte herkiezing stelde de bestuursleden van de fondsen in
staat tientallen jaren als bestuurder actief te blijven: Dit leidde ertoe dat in de
fondsbesturen op den duur een zekere vergrijzing optrad. Ontslag of het bean-
digen van een bestuursfunctie vond meestal op eigen verzoek plaats vanwege ouder-
dom, het verlaten van de gemeente of de onmogelijkheid om de bestuurstaak te
combineren met andere bestuursfuncties. In een enkel geval verliet een van de
bestuurders het fonds uit onvrede met de genomen beslissingen ofonenigheid bin-
nen het bestuur.

Bii Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam vervulden de heren I. Casseres,
K. Schanitzer, H. Barnstein, B. Kanis, D. van Strien en J. Zodij sinds de oprichting
tot aan hun overlijden een functie als bestuurders ofmedewerkers bij Ziekenzorg.9
Niet alleen de oprichters bleven langdurig trouw, ook bestuurders uit latere jaren
zoals I. Drilsma, E. Sterk, en J. Hes, L Mechanicus en L. Witmondt bleven dikwijls
tientallen jaren verbonden aan Ziekenzorg. Het langdurig aanblijven van de be-
stuurders leidde in het tweede decennium van de twintigste eeuw tot discussies
over de ontstane tweedeling in het bestuur. de oude garde (oprichters, afkomstig
uit de HWV) en de nieuwe garde (arbeiders). Ziekenzorg werd hoofdzakelijk geleid
door Joodse bestuurders, met als gevolg dat veel bestuursleden zich ten gevolge
van de oorlog, de Duitse bezetting en de aanwezigheid van NSB'ers in het gebouw
van Ziekenzorg reeds voor de invoering van het door de bezetters ingevoerde zie-
kenfondsbesluit terugtrokken.- Geen enkel Joods bestuurslid overleefde de oorlog.
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De reorganisatie van het Deventer fonds in I9I9 ende instelling van een nieuw
bestuur leidde tot een 'verplichte' aftreding van bestuurders die jarenlang bestuurs-
functies voor het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' hadden vervuld, zoals
de heer A. Kagei. Het nieuwe bestuur bracht echter eveneens bestuurders voort die
actiefbleven tot na de Tweede Wereldoorlog, zoals de heren H. Couvert, A. Kelder-
man en J. Wansink.

De onbeperkte herverkiezing leidde bij het Delftse fonds ertoe dat in de periode
I 9 OI-I 94 I slechts vier voorzitters actief waren,  van wie twee meer dan vijftien jaar.
In 3937 bijvoorbeeld verliet Van der Velde na twintig jaar het fonds als bestuurder
wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Een van de vier voorzitters ver-
vulde zijn functie slechts kortstondig. In I9I9 verzochten de bestuursleden aan
deze voorzitter om het fonds te verlaten. Zij waren van mening dat de houding van
de een jaar in functie zijnde voorzitter niet sterk genoeg was om een vereniging als
Ziekenzorg te besturen.

Bij het Edese fonds vervulde de heer W Fischer zijn bestuursfunctie 33 jaar,
daarnaast waren ook de heren G. van Laar en J. de Jager met respectievelijk 23 en
25 bestuursjaren voorbeelden van langdurig aanblijvende bestuurders. Slechts 6On
keer verliet een Edese bestuurder het fonds uit ontevredenheid, namelijk de heer
L. van Zoelen in I898. Hij bedankte voor zijn functie vanwege de afwijzing van
zijn voorstel gedurende de jaarvergadering om voortaan de vergaderingen met
gebed te openen en met dankzegging te sluiten."

Binnen het Limburgse bestuur ten slotte vonden er slechts vier bestuurswisse-
lingen plaats in de periode I926-I94I. De heer A. Platzbeecker vervulde vanaf I926
een kwart eeuw onafgebroken de functie van voorzitter."

De bestuursleden verkregen door de jarenlange ervaring veel bestuurskennis.
Een deel van de bestuurders van de fondsen deed de bestuurservaring op in diverse
(arbeiders)verenigingen, commissies en politieke functies. De bestuurders van fondsen
vervulden vaak bestuurstaken binnen de overkoepelende ziekenfondsorganisaties
en commissies op lokaal en landelijk niveau. Eveneens was het geen bijzonder-
heid dat de bestuursleden meerdere bestuursfuncties naast elkaar vervulden. Soms
leidden deze ervaringen ertoe dat bestuursleden het ziekenfonds verlieten om
dezelfde functie bij een andere vereniging te vervullen. Een van de bekendste
bestuurders van het Amsterdamse fonds was H. Barnstein, diamantbewerker en
voorzitter van het ziekenfonds vanaf I9I3 tot aan zijn dood in I925. Naast of voor-
afgaand aan zijn voorzitterschap van Ziekenzorg was hij onder meer lid van een
commissie die zich bezig hield met trachoombestrijding, leidde hij samen met
J. van Zutphen en H. Polak de staking van de Amsterdamse diamantbewerkers in
I894, was hij bestuurder en voorzitter van de Handwerkers Vriendenkring in de
periode I887-I925 en behoorde hij tot de oprichters van de Algemene Nederlandse
Diamantbewerkersbond en de Vrijzinnig Democratische Vereeniging (VDV). In I IO
nam hij voor deze partij zitting in de Provinciale Staten." Twee andere uit de arbei-
dersbeweging bekende bestuurders van het Amsterdamse fonds waren de heren
D. Beyllonse en J. Zodij.
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Bij het Deventer fonds waren de heren J. Wansink en A. Kelderman actief in
meerdere bestuursfuncties. De eerstgenoemde was vanaf I906 actief in de co8pe-

ratie 'Ons Belang' en werd in I907 gekozen als eerste sociaal-democratisch lid van
de gemeenteraad. In I9I4 bedankte hi) als gemeenteraadslid en aanvaardde de
functie van directeur van de gemeentereiniging. Verder was hij naast bestuurder
van het'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' voorzitter van de besturen van

het burgerweeshuis en de psychiatrische inrichting Brinkgreven. De in Deventer
geboren typograaf, boekhandelaar en drukker A. Kelderman was bestuurder bij
onder andere 'Helpt u Zelven', de 'Deventer Volkspartij' en de 'Nieuwe Deventer

Bestuurdersbond' (NDBB). Hij vervulde onder meer bestuursmandaten als lid van
de Raad en Staten, wethouder van Sociale Aangelegenheden #9I41944) voor de
Vrijzinnig Democratische Bond en voorzitter van de Federatie van Onderlinge
Ziekenfondsen.'4

Commissies en raden

Naast het bestuur functioneerden er bij de onderlinge ziekenfondsen diverse com-
missies en raden. Tijdens de bestuursvergaderingen waren bij het Amsterdamse,
Delftse en Edese fonds, naast de besturen, ook de door en uit de leden gekozen
Commissies van Toezicht aanwezig." In theorie behoorden deze commissarissen
niet tot de bestuurders, hoewel ze in de praktijk regelmatig meebeslisten.'6 Niet
alleen de voorzitters bleven langdurig actief, ook de commissarissen vervulden hun
functie vaak vele jaren. Bovendien konden de commissarissen beschouwd worden
als potentiele bestuursleden; zij maakten dikwijls de overstap van commissaris

naar bestuurder.° Bij het Delftse fonds opteerden de herkiesbaren of verkiesbaren
bovendien geregeld voor beide functies; als ze niet als bestuurslid gekozen werden,
stelden ze zich als commissaris verkiesbaan Soms kwam het voor dat een bestuur-
der, zoals de heer J. Galjema, zijn loopbaan bij het Delftse fonds begon en eindigde
als commissaris. De zes commissarissen van het Amsterdamse fonds vertegen-
woordigden - en waren afkomstig uit - de leden van alle afdelingen. Zij bezochten

de bestuursvergaderingen en hadden een adviserende stem. Hiernaast controleer-
den de leden van de Commissie van Toezicht de financien van het fonds en namen
zitting in diverse commissies.'8 De zittingsduur van het commissariaatschap was

twee jaar; elk jaar trad de helft af. De afgetreden leden waren niet direct herkiesbaar
en werden verplicht tot een pauzejaar. De commissie vergaderde nooit zonder het
bestuur oftewel alleen maar tijdens de gecombineerde vergaderingen. De bestuur-
ders kwamen echter wel samen zonder de cornmissarissen in het dagelijks bestuur.'9
De gecombineerde vergadering vond doorgaans maandelijks plaats. In de periode
I895-I934 kwamen de bestuurders 535 keer bij elkaar; gemiddeld veertien keer per
jaar. De Amsterdamse commissarissen genoten beperkt stemrecht; zij mochten

op cruciale momenten meestemmen. Ondanks dit beperkte stemrecht uitten de
(nieuwe) commissarissen regelmatig kritiek op hun positie in het bestuur. De criti-
casters beschouwden de functie van commissaris als een 'fagade'; zij mochten wel
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mee discussieren maar hadden geen stem. De Delftse en Edese Commissies van
Toezicht bestonden uit drie leden. Bij het Delftse fonds controleerden zij maande-
lijks de financien van de penningmeester en een van hen was om de maand aanwe-
zig bij de wekelijkse afdracht van de contributie door de boden. Ten slotte controleer-
den zij ook de jaarbalans en brachten hier verslag over uit op de jaarvergadering. De
vanaf  9I2 onmiddellijk herkiesbare commissarissen stelden aan het einde van de
driejaarlijkse termijn hun mandaat ter beschikking.

Binnen het Deventer fonds functioneerde geen Commissie van Toezicht zoals
in bovenstaande betekenis. Er functioneerde echter wel de uit drie leden bestaande
Raad van Commissarissen. Deze adviescommissie bestond uit leden die geen lid
waren van het fonds of tot het fonds in een andere betrekking stonden. Ieder jaar
trad een van de, direct herkiesbare, commissarissen af. De commissarissen werden
benoemd door 'De Vertegenwoordiging'.'« Het Deventer fonds stelde dit uit veertig
meerderjarige leden bestaande, door en uit de volwassen mannelijke en vrouwe-
lijke leden gekozen orgaan in I903 in. 'De Vertegenwoordiging' moest door het
fondsbestuur worden gehoord over belangrijke voorstellen over de contributiever-
hoging, wijziging van de rechten en dergelijke. In de periode I903-I9IS wees dit
orgaan, zoals beschreven drie bestuurders aan; sinds I9I9, na de volledige afschei-
ding van het Nut, koos het alle bestuurders." Naast het kiezen van de bestuurders
behoorde het goed- of afkeuren van de jaarlijkse Rekening en Verantwoording ook
tot de taken van 'De Vertegenwoordiging Wijzigingen in zowel de statuten als het
huishoudelijk reglement konden slechts plaatsvinden tijdens een voor dit doel bij-
eengeroepen vergadering van 'De Vertegenwoordiging' op voorstel van het bestuur
en na advies van de Raad van Commissarissen.

Vanaf I9I3 bestonden er al reorganisatieplannen om het fonds 'losser' te maken
van 'Het Nut'.- 'De Vertegenwoordiging' drong regelmatig op de reorganisatie van
het fonds aan en pleitte bovendien tevergeefs voor de instelling van een algemene

vergadering, waarin beide partijen tot hun recht kwamen. Het ontslag van de admi-
nistrateur de heer Berghege leidde tot het escaleren van de relatie tussen het bestuur
en 'De Vertegenwoordigind en speelde een doorslaggevende rol in de totstandkoming
van de onafhankelijkheid in I9I9. Het bestuur besloot tot ontslag van deze mede-
werker vanwege misbruik van de kasgelden en slordig beheen 'De Vertegenwoordi-
ging' ontkende dit echter en wilde de administrateur voor het fonds handhaven. De
commissarissen en de bestuursleden dienden een memorie van bestrijding in en
handhaafden het ingenomen standpunt. 'De Vertegenwoordiging' diende op haar
beurt protest in tegen deze beslissing." De zes door de Nutsleden benoemde be-
stuursleden (ledenbestuurders) en de commissarissen dienden hun ontslag in als
reactie op de tegenwerking van 'De Vertegenwoordiging' en indirect de verzeker-
den. Een voorlopig bestuur benoemde de'commissie ter voorbereiding van de reor-
ganisatie'.24 Eind I 919 vond de benoeming van de nieuwe bestuurders plaats. Ook
na de reorganisatie van I9I9 bestonden nog geregeld spanningen tussen het be-
stuur en 'De Vertegenwoordiging'. Vooral in het begin van de jaren dertig eiste dit
orgaan de democratisering van het bestuur. Zij vonden dat het bestuur de leden van



I44 HET DILEMMA VAN SOLIDARITEIT

'De Vertegenwoordiging' uitgesloot bij het nemen van voor het fonds grote beslis-

singen. Daarnaast eiste zij vruchteloos de instelling van een jaarvergadering, zodat
de leden evenzeer op de hoogte bleven van wat er leefde binnen het bestuur.

Het Limburgse fonds kende evenals het Deventer fonds geen Commissie van
Toezicht maar wel het reeds voorgaande vermelde, uit de mannelijk en vrouwelijke
stemgerechtigde vertegenwoordigers van de plaatselijke agentschappen samen-

gestelde wetgevende orgaan: 'de Algemene Vergadering'. Deze jaarlijkse algemene
vergadering vond analoog aan de centrale raadsvergadering van de katholieke arbei-

dersbeweging plaats. De afgevaardigden konden voor deze vergadering voorstellen
indienen. Bovendien vonden tijdens deze vergadering de verkiezingen plaats. Deze
vergadering benoemde eveneens een Commissie van Controle bestaande uit drie
leden. Deze commissie controleerde jaarlijks de boeken van de secretaris-penning-
meester en bracht hier tijdens de vergadering verslag van uit." Het bestuur der
plaatselijke agentschapen berustte bij een commissie van minstens drie leden. Een
commissielid, tevens lid van het fonds en bii voorkeur bestuurslid van de plaatse-
lijke RKWv, werd door het bestuur van de laatstgenoemde vereniging aangewezen.
De overige commissieleden waren afkomstig uit en gekozen door de leden van het

agentschap.
26

Naast de raad van toezicht functioneerden er ook dikwijls specifieke (onder-
zoeks)commissies bij de fondsen, zoals een medische adviescommissie bestaande
uit artsen. Zij hadden echter geen stem- of beslissingsrecht.  In het eerste decen-
nium van het bestaan van het Amsterdamse fonds Ziekenzorg namen naast de
bestuursleden en de commissarissen ook de leden van de medische commissie
deel aan de gecombineerde vergaderingen." Deze commissie bestond uit twee
geneesheren van de vereniging en twee niet aan Ziekenzorg verbonden genees-
heren. Zij benoemden een vijfde commissielid. De commissie had naast een advi-
serende stem ook het controlerecht op de financien van het fonds, uitgezonderd
het reservefonds. Vanaf ongeveer I9IO verdween deze commissie uit beeld om
vervolgens in I91I7 officieel afgeschaft te worden. De relatie tussen het bestuur en
de medische commissie verliep niet probleemloos. De klachten van het bestuur
tegenover de commissie betroffen onder andere het doorspelen van vertrouwelijke
informatie aan artsen en apothekers, maar richtten zich voornamelijk tegen de
wens van de medici om ook zeggenschap in het bestuur - en hiermee de bestem-
ming van het reservefonds - te krijgen. Niet alle leden van de medische commis-
sie ageerden tegen deze regels  of het bestaande betalingssysteem. Sommige com-
missies onderzochten onder andere hoeveel spreekuur- en huisbezoeken werden

afgelegd en of hierin verandering aangebracht kon worden.

Belangeloos?

De bestuurders en de commissarissen oefenden hun verenigingsactiviteiten kos-
teloos als een nevenfunctie uit en voorzagen in hun levensonderhoud door de uit-
oefening van een beroep.,8 De aantrekkingskracht van deze functie lag daardoor
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niet op economisch maar eerder op het sociaal-psychologische vlak, bijvoorbeeld de
bevestiging van hun aanzien. De introductie van de (gedeeltelijk) gesalarieerde
bestuurder zou betekenen dat hi j financieel afhankelijk werd van de vereniging.
Het voortbestaan van de vereniging had dan voor de bestuurders een andere be-
tekenis dan het statutaire doel: vanaf dat moment verhoogde de groei van de ver-

eniging de kans op een verbetering van hun maatschappelijke positie.
In de periode I890-I94I kwam het voor dat een bestuurder na verloop van

tijd zijn bestuurstaak verruilde voor een gesalarieerde ambtelijke betrekking bij
het fonds. De Amsterdamse bestuurders B. Kanis. J Sarphatie, D. van Strien en
Is. Santcroos Dlz. vervulden na een bestuursperiode onder andere de functies van
adjunct- of hoofdadministrateur.

Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw ontvingen enkele besturen een
bescheiden financiele vergoeding of presentiegeld voor het bijwonen van de ver-
gaderingen:9 De Delftse bestuurders ontvingen I% van de premieopbrengst als
salaris sinds I9I7. In de beginjaren werd deze I% op wisselende manieren ver-
deeld. In I926 nam het fonds de vergoeding van de bestuursleden in artikel 24 van
zijn statuten op. Van de I% ontvingen vanaf dit jaar de voorzitter, de penningmees-
ter en de secretaris elk 20% en de overige bestuurders, evenals de commissarissen,
ieder I 0%. Op de vraag van een verzekerde tijdens een van de jaarvergaderingen
waarom de fondsbesturen een vergoeding voor hun werkzaamheden kregen, ant-
woordde de voorzitter dat Ziekenzorg geen filantropische instelling was.
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Bij het Deventer en Limburgse fonds ontvingen de bestuurders vanaf I922 en
I926 een kleine financiele vergoeding. Bij het Limburgse fonds betekende dit de
vergoeding van een treinkaartje derde klas en een gulden verblijfkosten voor het
bijwonen van de vergaderingen. De Amsterdamse bestuurders discussieerden in
de jaren dertig, met het oog op de nieuwe ziekenfondswet, regelmatig zonder resul-
taat over de invoering van presentiegeld voor de bestuurders. Een deel van de be-
stuurders beschouwde het statuut dat bepaalde dat zij daar geen recht op hadden,
als een oprichtersfout. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de in I925
ingestelde levensverzekering ontvingen de bestuursleden echter wel een kleine ver-

goeding. In bijzondere gevallen kregen de Amsterdamse gepensioneerde bestuurs-
leden ofweduwen een financiele uilkering van het fonds." De 'bejaarde' secretaris
I. Casseres verlcreeg na 35 jaar een toelage van f500 en vrij verbruik van zijn woning
als dank voor zijn diensten als secretaris en co8rdinator van het verenigingstijd-
schrift 'Ziekenzorg.  Bij het Edese fonds kwam vanaf I939 voor het eerst de gratifi-
catie van de bestuursleden tijdens een bestuursvergadering ter sprake. De voorzit-
ter wees ieder voorstel in deze richting van de hand. Twee jaar later herzag hij zijn
mening en vond hij dat het fonds van een vereniging met een filantropische instel-
ling was gegroeid tot een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Het merendeel van
de bestuurders achtte hun werkzaamheden echter niet in geld waardeerbaar. De
voornaamste redenen waren dat heel veel sociaal werk op deze wijze gratis verricht
werd en de bestuurders bang waren dat zelfs een 'bescheideri financiele vergoe-
ding de bestuurders zou beperken om geheel vrij te staan tegenover de leden. Een
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van de Edese bestuurders voegde hier het navolgende aan toe: 'Vroeger kostte het
de bestuursleden geld om bestuurslid te zijn want toen betaalden zij op de vergade-
ringen zelfs hun eigen consumptie. Nu dit niet meer het geval is hoeft het niet
meer bezoldigd te worden.' Uiteindelijk besloten de bestuurders om de beslissing
aangaande de financiele vergoeding over te laten aan de ledenvergadering."

De boden

In tegenstelling tot de bestuurders en de commissarissen ontvingen de boden
vanaf het begin van de twintigste eeuw wel een salaris voor hun werkzaamheden.
De voornaamste taak van de bodes binnen de ziekenfondsen betrof het innen van
de ziekenfondspremies bij de leden aan huis. Het eerste decennium na oprichting
oefenden bij het Edese Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' de wijkcommissarissen de taken
van de bode uit. Vanaf I9oo vervielen de werkzaamheden van deze commissaris-
sen en stelde het bestuur een gesalarieerde bode aan; hij maakte geen deel uit van
het bestuur. De bode ontving een jaarlijks salaris van f60, oplopend tot fIIO in
IgI4." Bij het Deventer en Delftse fonds lagen de inkomens in dit jaar beduidend
hoger met fIo tot fI3 per week.'4 De Amsterdamse boden ten slotte verdienden in
I928 een inkomen van gemiddeld f45 per week.

De boden vormden de intermediair tussen de besturen en de leden en tussen de
artsen en de leden. De fondsleden kenden dikwijls alleen de naam van de bode bij
wie zij verzekerd waren en beschouwden hem vaak als de vertegenwoordiger van
het fonds. Aan het begin van de twintigste eeuw concludeerde J. M. Jolles zelfs dat
de meeste leden nauwelijks de naam en adres en zeker niet de bestuurders van de
meeste fondsen kenden. Door deze positie verkreeg de bode grote invloed bij de
leden." Op dit aspect zal dieper worden ingegaan in het volgende hoofdstuk.

Aangezien de verzekerden verspreid woonden over de stad, dorp of regio, ver-
deelden de fondsen deze in wi iken. De voor het fonds werkzame boden namen bij
de inning van de premies ieder een of meer wijken voor hun rekening. In I900
verdeelden de Amsterdamse bestuurders de stad al in twaalf wi iken.'6 Het Deven-
ter fonds was in I9I9 verdeeld in vier, wat het ledental betreft overeenkomstige,
wijken.37 De inzameling van de premies vond doorgaans wekelijks plaats evenals
de premieoverdracht aan een van de bestuurders. Het Edese fonds vormde een uit-
zondering op deze regel, want de boden van dit fonds inden de premies wekelijks
of maandelijks afhankelijk van de ligging van de woonhuizen. Leden die buiten de
gestelde lijn woonden, de zogenoemde 'buitenleden', waren verplicht hun bijdrage
bij de bode thuis af te leveren.'8 Bij het Limburgse fonds werd de contributie
meestal niet bij de verzekerden aan huis opgehaald, maar overgedragen tijdens
een speciale zitting op zondag na de hoogmis, die het bestuur van de plaatselijke
agentschappen in het patronaat- of verenigingsgebouw hield." De besturen had-
den er echter geen bezwaar tegen wanneer de meerderheid van de verzekerden
van 66n plaats de voorkeur gafaan contributie-inning aan huis.

40



DE INTERNE ORGANISATIE I47

Naast het innen van de premies maakten de boden ook de verkiezingen en ver-

gaderdata bekend, droegen zij bij ziekte de uitkeringen over, legden zij nieuwe of
bestaande regelingen uit aan de leden en lieten er op verzoek van de bestuurders de

billijkheid van inzien." Ten slotte behoorde ook maken van reclame of het werven
van nieuwe leden tot het takenpakket van de boden. In Amsterdam leidde het voor-
nemen om ook leden in het christelijke deel van Amsterdam te werven tot het
besluit om naast de joodse boden ook een christelijke bode aan te stellen.42 Deze
laatste taak had tot gevolg dat de bestuurders de boden verantwoordelijk stelden
voor de ledengroei en dat zij niet voor andere fondsen mochten werken. Bij achter-

uitgang of stabilisatie van de ledenaantallen stelden de bestuurders de boden aan-

sprakelijk of eisten uitleg. Eind negentiende eeuw weten de Amsterdamse boden

de achteruitgang van leden in bepaalde wijken aan de te hoge premieheffing in ver-
gelijking met de andere fondsen. Zij adviseerden de bestuurders om de contributie
te verlagen wilden zij ook alleenstaanden en kleine gezinnen aantrekken.43

Het maken van reclame maakte tot ver in de jaren dertig deel uit van de werk-
zaamheden van de boden. Een nadeel daarvan was dat de Amsterdamse, Deventer
en Delftse boden ook persoonlijk belang hadden bij de aanmelding van ieder nieuw
lid: de aanbrengpremie. Bij het Delftse fonds betekende dit dat de boden bij de aan-
breng van nieuwe leden de eerste twee weken premie als loon ontvingen. Dit fonds
ging in I9I6 over tot afschaffing van deze bonus. Het Amsterdamse en Deventer
fonds hield deze stimuleringspremie nog ruim een decennium in stand. Bij het
eerstgenoemde fonds ontvingen de boden deze slechts voor de aanmelding van
leden van de minder populaire ziekengeld- en overlijdensverzekering.

Het aantal in dienst zijnde boden verschilde per fonds en was afhankelijk van
de ledenaantallen. In I900 had het Amsterdamse fonds tien mannelijke en vrou-
welijke boden in dienst, terwijl het bestuur van het Deventer fonds het aantal voor
het fonds werkzame boden in I929 uitbreidde tot vijf." Net als de bestuurders ble-
ven ook de boden dikwijls langdurig aan de fondsen verbonden. Bij het Edese fonds
oefende de heer Folsche zijn functie als bode uit van I90I tot I9I9 Vanaf dat jaar
was zijn zoon ruim twee decennia als bode verbonden aan het fonds. Evenals de
commissarissen maakten de boden geregeld de overstap van bode naar bestuurder,
maar het kwam ook voor dat een oud-bestuurslid in dienst trad als bode. In I923
bijvoorbeeld verruilde de Delftse bode J.W. van der Enden zijn functie voor die van
bestuurder en trad het oud-bestuurslid P. Wijnmalen in dienst als bode.

De bestuursverkiezingen

Binnen de onderlinge fondsen bestond een (gedeeltelijke) democratische gezagsver-
houding en hadden de leden een stem in de keuze van de bestuursleden. Bovendien
oefenden de leden invloed uit op de besluitvorming, hoewel het bestuur hen niet
bij ieder besluit betrok. Het bestuur had zijn eigen bevoegdheden en had daarmee
een zelfstandige taak. De besturen bestonden gewoonlijk uit een voorzitter, onder-
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STATUTEN EN
HUISHOUDELIJK

REGLEMENT
VAN HET

ZIEKENFONDS
„HELPT ELKAAR"

TE EDE

BOEKHANDEL H. G. v. SCHERRENBURB - EDE
Statuten en huishoudelijk reglement van het ziekenfonds 'Helpt Elkaar' te Ede, 1935· Bron: Archief Amicon,
archiefziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede.
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„ZIEKENZORG"
Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp

te Delft.
Opgericht 7 November 1901.

JAARVERGADERING
OP MAANDAG 16 MAART 1925,
DES 6AVONDS ACHT UUR, IN HET/GEBOUW

DER SPAARBANK, OUDE DELFT 48

AGENDA:

1. Opening door den Voorzitter.
2. Notulen vorige Vergadering.
3. Jaarverslag door den Secretaris.
4. Jaarverslag door den Penningmeester.

5. Verslag der Commissarissen.
6. Verkiezing van Bestuursleden. Aan de beurt van aftreding

zijn de heeren:  P.  H.  van de Velde  en  C. van Heiningen.
De aftredenden zijn herkiesbaar.

7.  Verkiezing van een Commissaris. Aan de beurt van aftreding
is de heer J. Smit (niet herkiesbaar).

8. Mededeelingen.
9. Rondvraag en Sluiting.

C. VAN HEININGEN, Secretaris.

Den leden wordt herinnerd aan het meebrengen van contributiekaart
bij Dokter en Apotheker. Zij loopen, bij het niet-meebrengen, kans, niet
geholpen te worden.

Het bestunr houdt zitting op Woensdag van elke week, van 61/,-742 uur,
tot het in ontvangst nemen van klachten, ten kantore der Vereeniging,

Vrouwjuttenland 19.
Verplegingsartikelen worden in bruikleen afgestaan tagen statiegeld.

Deze zijn verkrijgbaar bij den heer C. van Renssen, Brab. Turfmarkt 12.

ADRESSEN DER BODEN:

P. WIJNMAALEN, Verversdilk 130. C.  F. L. VAN OS, Oosteinde 2.
M.  F. BOODE, Viamingstraat 32. 1· SCHEEPMAKER, Wippolderstr. 2.

j.  'T MANNETJE, Verversdijk 79.

Aankondiging jaarvergadering'Ziekenzorg' Delft 1925· Bron: Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar:

Delfland-Schieland-Westland, Archief Ziekenzorg Delft.
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voorzitter, secretaris, plaatsvervangend secretaris, penningmeester, plaatsvervangend
penningmeester en enkele leden zonder functie.

Welke leden toonden interesse voor een bestuursfunctiep De motivatie van het
Limburgse fondsbestuurders voor I94I omschreef de secretaris en administrateur
de heer J. Paulus in I95I als VOlgt:

'Het fonds was voor en door de arbeiders in het leven geroepen en werd door hen
beheerd. Het was een bij uitstek sociaal werk, het dragen van elkanders lasten,
waaraan het beginsel der christelijke naastenliefde niet vreemd was. Aan dit
ideaal te werken was voor de mannen een grote plicht, die met een spontaniteit
werd volbracht als gold het hun eigen zaale.#

De niet-actieve leden vormden (in normale tijden) de meerderheid. De meeste
leden hadden alleen belangstelling voor de materiale voordelen van het lidmaat-
schap. Zij sloten zich aan bij het fonds omdat zij zonder deze vereniging de ziekte-
kosten en de begrafeniskosten niet konden opbrengen en de gederfde inkomsten
bij ziekte niet konden missen. Het feit dat zij zich achter het doel van de vereniging
schaarden, betekende  niet dat  ze zelf actief wensten deel te nemen  aan de vereni-
ging. Deze groep leden wordt ook wel aangeduid als papieren leden. De geringe
interesse van leden bleek uit het ontstellend lage vergaderbezoek, ook wel apathie
of verenigingsmoeheid genoemd:6 Deze grote afwezigheid betekende dat onder-
ling contact binnen het institutionele kader van de organisatie niet mogelijk was en
het bestuur aangewezen was op informele kanalen: jaarverslagen, circulaires, het
verenigingsblad, lezingen en dergelijke.47 Deze bereidheid van de leden om alles
over te laten aan het bestuur en de vergaderingen niet te bezoeken, droeg ertoe bij
dat hun kennis, noodzakelijk om het bestuursbeleid te kunnen beoordelen, onvol-
doende werd.48 Dit betekende niet dat de leden geen kanalen vonden om stem te
laten horen; op dit punt zal verder ingegaan worden in hoofdstuk 7.

Het kiezen van de uitsluitend mannelijke en volwassen bestuursleden gebeurde
onder andere via voordrachten ofeen vrije stemming tijdens de ledenvergadering.
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Vooral bij deze laatste wijze van stemmen was de invloed van leden groot. De geko-
zen bestuurders verdeelden de functies onderling.  Het kwam echter af en toe voor
dat de statuten een bepaalde functie voorbestemden aan een van de afgevaardigden
van de oprichtende organisatie. Bij het Limburgse fonds betekende dit dat de func-
tie van secretaris-penningmeester uitsluitend mocht worden uitgeoefend door een
van de twee door de bond aangewezen leden. Bij de selectie van de bestuursleden
lette de kiezer waarschijnlijk op - niet meer te achterhalen - persoonlijke eigen-

schappen. Bijkomende eigenschappen zoals leeftijd, uiterlijk en reputatie speelden
eveneens een rol. De (meeste) bestuursleden van de onderlinge ziekenfondsen be-
hoorden tot de hoogst geschoolde en best betaalde arbeiders en beschikten dikwijls
over bestuurservaring, opgedaan in meerdere organisaties.50 Zoals reeds beschre-
ven leidden de herkiesbaarheid van de bestuurders en de geringe interesse van de
leden ertoe dat bestuursleden vaak langdurig hun functie bleven vervullen. Boven-
dien beschikten zij over diverse instrumenten om hun aanstelling te bestendigen.
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De beheersing van de communicatiekanalen en het opvullen van bestuurdersplaat-
sen door bestuurders positief gezinde krachten zijn hier voorbeelden van.

Vanwege de grote diversiteit aan de verkiezingsprocedures tussen de vij f fond-
sen zullen deze navolgend per fonds beschreven worden.

Ziekentonds Ziekenzorg Amsterdam
Zoals beschreven benoemden de bestuursleden van de HWV vier en de leden drie
bestuursleden en zes commissarissen. Het aanwijzen van bestuursleden door de
HWV, onder wie de voorzitter en de secretaris, maakte van Ziekenzorg slechts een

gedeeltelijk democratische vereniging. De ziekenfondscommissie, ingesteld bij
het Besluit van 25 oktober I897 door de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse
Maatschappij voor Geneeskunde (NMG), schreef er  in haar rapport  over de Zieken-
fondsen in Amsterdam het volgende over: 'De "onderlinge" vereeniging staat dus
door deze samenstelling van het Bestuur en door deze bepaling, eigenlijk geheel
onder het patronaat van de Handwerkersvriendenkring. 'SI

De afhankelijkheid van de HWV en de belangenverstrengeling tussen beide
verenigingen leidden tot veel discussie en ergernis. Reeds in I898 gingen er stem-
men op dat loskoppeling gewenst was omdat de invloed van de HWV op Ziekenzorg
te groot was. Ook vreesden sommige bestuursleden dat de door de HWV afgevaar-
digde bestuursleden, die ook vaak (oud)bestuurder van de HWV waren, de belangen
van beide organisaties niet konden scheiden." In I903 bezochten twee bestuurders
prof. mr. M.W.F. Treub in de hoop dat deze de vereniging van advies kon dienen,
inzake de samenstelling van het bestuur." Hij was van mening dat het bestuur van
een vereniging met 30.000 leden van wie 7.000 A 8.000 volwassenen niet gekozen
kon worden tijdens een vergadering met 50 of 60 aanwezigen. Bovendien keurde
hij het ook niet goed dat de HWV de meerderheid van de bestuurders van Zieken-
zorg aanwees. Treub gaf zelfs in overweging de vereniging om te vormen tot een

instelling waarvan het bestuur niet door de leden werd gekozen.
Zijn advies leidde tot grote discussie binnen het bestuur over de samenstelling.

De ene helft van de bestuurders, inclusief de voorzitter, kon zich niet voorstellen
dat de leden geen stem hadden bij de verkiezingen terwijl de andere helft zich niet
kon voorstellen dat de HWV er geheel buiten zou staan.54 Het advies van het even-
eens geraadpleegde bureau voor Sociale Adviezen leidde ook niet tot een oplossing.
De onderlinge verdeeldheid leidde tot besluiteloosheid en handhaving van de be-
staande situatie. Wel maakte de voorzitter in datzelfde jaar een einde aan de ver-
meende belangenverstrengeling via het voorleggen van enkele vragen aangaande
dit onderwerp aan de beide partijen." Uit de antwoorden bleek unaniem dat de
afgevaardigde bestuursleden geen enkele verantwoording hoefden af te leggen aan
de Hwv en de belangen van Ziekenzorg volledig konden behartigen. In de jaren
twintig laaide de afhankelijkheidskwestie wederom regelmatig op. De Hwv bleefde
aangewezen leden herbenoemen totdat de bestuurders een signaal gaven dat zij
niet meer wilden of konden besturen. Bovendien kwam het voor dat het bestuur,
aan de Hwv, te kennen gaf dat ze een bestuurder, merendeels betreffende de
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bereikte leeftiid, liever niet herbenoemd zagen. Een nadere bestudering van de
benoemingen van de HWV toonde aan dat deze merendeels besloot om een reeds
door de leden gekozen bestuurder ofcommissaris als bestuurslid aan te wijzen. Op
deze wijze kon de ledenvergadering een nieuwe bestuurder of commissaris kiezen.
Het eerste voorbeeld was de benoeming van de heer Bernstein in juni I902. Deze
manier van aanwijzing ('getrapte' verkiezing) toonde aan dat de invloed van de
leden in de benoemingen groter was dan de statuten doen vermoeden. In I934
bereikten Ziekenzorg en de HWV een gentlemen's agreement. Deze overeenkomst
hield in dat de benoeming van een bestuurslid door het bestuur van de HWV niet
meer geschiedde zonder overleg tussen beide besturen. In de praktijk betekende dit
dat het bestuur van Ziekenzorg twee personen voordroeg voor iedere vrijgekomen
functie, waaruit de Hwv zijn keuze maakte. Het bestuur droeg voor de vrijgekomen
functies voornamelijk commissarissen voor:6 In I937 vond er een definitieve statu-

tenwijziging plaats die de relatie tussen beide organisaties handhaafde en bepaalde
dat voortaan de HWV slechts twee personen mocht benoemen. De meerderheid van
het bestuur werd vanaf die tijd door de leden gekozen.

Voor de verkiezing van de bestuurders en de commissarissen uit en door de
leden ontvingen de leden een oproep om kandidaten op te geven. De kandidaten
dienden meerderjarig en minimaal een jaar lid te zijn van de vereniging. Ten
minste dertig stemgerechtigden (leden vanaf I6 jaar en minimaal een jaar lid)
behoorden de kandidaat schriftelijk aan te bevelen via een kandidatenlijst. De namen
van de mogelijke bestuursleden en de verklaringen van de kandidaten dat zij een
mogelijke bestuurstaak aanvaardden, behoorden zij te overhandigen op een be-
paalde door het bestuur vast te stellen plaats en datum. Naar aanleiding van deze

verklaringen vonden de kandidaatsbesprekingen plaats. Indien de leden geen tegen-
kandidaat plaatsten, maakten de bestuursleden in overleg met de commissarissen
een nominatie. De benoemingen vonden plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergade-
ring in het voorjaar.57 De verdeling van de bestuursfuncties gebeurde in de gecom-
bineerde vergadering. De leden herkozen, evenals de HWV, dikwijls de bestuurders
en commissarissen. De laatstgenoemden keerden terug na het verplichte pauze.
jaar.

De stembureaus bevonden zich op meer locaties in de stad. Bij ieder stembureau
was een commissie uit het bestuur aanwezig.' De opkomst bij de verkiezingen was

doorgaans bijzonder laag. Voor de bestuurders- en commissarisverkiezingen lagen
de opkomstpercentages respectievelijk rond de I en 2% van het ledental.'9 De geringe
interesse vond zijn oorzaak niet in de beperkte aankondiging van de verkiezingen.
Het bestuur plaatste twee A drie weken voor de verkiezingen bekendmakingen in
diverse kranten en het verenigingsblad en verspreidde (in de jaren twintig) Ilooo
aankondigingen of stembriefjes. Wel dienden de leden regelmatig klachten in over
de slechte verspreiding. In I903 gaf het toenmalige bestuur al een verklaring voor
de lage opkomstcijfers bij de verkiezingen. Het was van mening dat 95 van de Ioo
leden onverschillig waren ten opzichte van het bestuur wie ze waren en hoe ze
gekozen werden. Ruim 90% van de leden interesseerde zich vooral voor de behan-
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delende arts en de voorgeschreven medicamenten. De lage opkomst was verder een
gevolg van de mogelijkheid tot onbeperkte herkiezing van de zittende bestuursle-
den en het ontbreken van tegenkandidaten, oftewel aan leden die zich als bestuur-
der beschikbaar wilden stellen. De verkiezingen verliepen meestal zoals verwacht.
Veel opzien baarde dan ook de verkiezing van de heer Mechanicus in I926. Hij
won geheel onverwacht van de heer Kesing, twintig jaar bestuurder van Zieken-
zorg. De schok was voor de weggestemde bestuurder zo groot dat hij (tevergeefs)

6oalles in het werk stelde om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren.

'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer6'
Alle meerderjarige leden, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, van het 'Zieken-
fonds voor den Arbeidenden Stand' die minstens een half jaar lid van het medicijn-
fonds waren, kozen de veertig leden van'De Vertegenwoordiging'. Om de twee jaar
in de maand april trad de helft van de leden volgens rooster af, voor de eerste keer
vastgesteld door loting. In tussentijdse vacatures werd niet voorzien zolang het
aantal niet onder de 35 daalde. De afgetreden leden waren direct herkiesbaar. 62

Tell<ens wanneer een verkiezing van een of meer leden van dit orgaan moest plaats-
vinden, maakte het bestuur dit een A twee weken voor de verkiezing aan de leden
bekend in een van de Deventer dag- of weekbladen. Deze advertentie bevatte een

5:,3.:4
'ILIlI
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Gezicht in de Polstraat. Grote Kerkhofwaarts 1933· Het bord 'Rijwielbewaarplaats' was bestemd voor bezoekers
aan het Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand, van 1928 tot 1956 gevestigd in de beide panden nrs. 9 en 11.
Bron: Deventer in Beeld, documentnummer: 008908
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door  ' De Vertegenwoordiging' opgestelde voordracht van tweemaal zoveel personen
als gekozen moesten worden. Verkiezing vond plaats op basis van meerderheid. De

kiesgerechtigde leden konden het stembiljet bij het kantoor van het 'Ziekenfonds
voor den Arbeidenden Stand' afhalen en deponeren in de verzegelde bus van het
stemlokaal. Het bestuur, of een commissie hieruit, was ter controle tijdens deze
verkiezingen aanwezig. De voorzitter van het stembureau telde de stemmen en
bracht binnen I4 dagen verslag uit aan 'De Vertegenwoordiging'.

De leden van 'De Vertegenwoordiging' kozen zoals vermeld de bestuursleden.
Zij vervulden ten opzichte van 'De Vertegenwoordiging' dezelfde functies als in het
bestuur.6, De bestuursvergaderingen vonden doorgaans maandelijks plaats en de
vergaderingen van 'De Vertegenwoordiging' 2 A 3 keer per jaar.64

De oprichting van het 'ziekenfonds voor de Middenstand' in I930 leidde tot de

instelling van een afzonderlijk bestuur, Vertegenwoordiging en Raad van Commis-
sarissen. Het bestuur vergaderde een keer per maand en bestond eveneens uit

negen leden, van wie drie aangewezen door 'De Vertegenwoordiging' van deze af-
deling. De zes overigen waren afkomstig uit het bestuur van het medicijnfonds.
Bovendien namen twee commissarissen van het medicijnfonds en een van het
Middenstandsfonds zitting in het bestuur. Om de vier jaar traden de door 'De Ver-
tegenwoordiging' aangewezen bestuursleden af; zij waren eveneens direct herkies-
baar.65 'De Vertegenwoordiging' van het Middenstandsfonds werd eveneens door

alle minimaal een halfiaar lid zijnde meerderjarige zelfstandige leden gekozen.

Ziekenfonds Ziekenzorg Deet
De verkiezingen van de bestuurders en commissarissen van het Delftse fonds
vonden tijdens de iaarvergaderingen plaats. Deze vergadering vond binnen drie
maanden na de sluiting van het boekjaar plaats. Tot I9I9 hadden uitsluitend de
mannelijke leden en de commissarissen toegang tot de jaarvergadering en aldus
stemrecht. Vanaf dat jaar verkregen ook de vrouwelijke leden toegang tot de jaar-

vergaderingen maar hiermee nog geen stemrecht. De bestuurders en de aanwe-

zige leden stelden de kandidatenlijst samen. De schriftelijke verkiezing gebeurde
bij volstrekte meerderheid van stemmen. De potentiele bestuursleden hoefden niet

aanwezig te zijn op de vergadering als zij de functie maar aanvaardden. De verkie-

zingen vonden zeker niet altijd plaats via herbenoeming, want de leden stelden

regelmatig nieuwe kandidaten verkiesbaar.
De bestuursvergaderingen vonden tot I9I7 plaats bij de administrateur thuis.

Vanaf IgI8 huurde het bestuur een kamer in de stad waar naast de bestuursver-

gaderingen de klachtenavonden voor de leden plaatsvonden en de boden hun con-
tributie afdroegen.<16 Deze ruimte bleek in de jaren dertig te klein voor het steeds
groter wordende fonds en in I935 ging het over tot de aankoop van een pand aan
de Korenmarkt 70.6 Vanaf dit jaar konden de leden elke morgen voor hun klach-
ten en vragen terecht. Tijdens de gecombineerde bestuursvergaderingen waren
naast de bestuurders de commissarissen aanwezig. De boden en administrateur
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hadden geen toegang tot de (gecombineerde) vergaderingen. Het bestuur ver-
gaderde wekelijks en in drukke periodes meerdere keren per week.

Vanaf het oprichtingsjaar discussieerden de bestuurders geregeld over de vraag
of er ook medici  in het bestuur opgenomen moesten worden. Het bleef bij discus-
sie, want in de periode I 9OI-I94I maakten de medici geen deel uit van het bestuur.
De artsen en apothekers werden wel na het vaststellen van de balans uitgenodigd
tot het bijwonen van de gecombineerde vergadering met het bestuur en de raad van
commissarissen en zij kregen volledige inzage in de ontvangsten en uitgaven van
het fonds. Verder vormden de apothekers en de artsen een Commissie van Advies
om in overleg met het bestuur, in voorkomende gevallen advies te geven.

Behalve de verkiezingen van de bestuurders keurden de leden ti idens de jaar-
vergaderingen de ingediende bestuursvoorstellen goed of af. Voor de uitvoering
van de voorstellen was deze goedkeuring van de leden een vereiste. Een bestuurs-
voorstel waarover de leden en het bestuur in I9I6 langdurig disc:ussieerden, betrof
de aansluiting van de vereniging bij de Landelijke Federatie ter behartiging van het
Ziekenfondswezen. Contributieverhoging, het oprichten van de tandheelkundige
kliniek, het afscheiden van de ziektegelduitkering in I920 en de vergoeding van
nieuwe specialismen zijn ook voorbeelden waarbij de goedkeuring van de leden
doorslaggevend was. De verkiezing van de bestuurders vond plaats op basis van
meerderheid; de goedkeuring via een systeem van zitten en opstaan: bij ontevre-
denheid stonden de leden op. De leden konden ook zelf een voorstel tot wijziging
van het reglement v66r de sluiting van het boekjaar bij het bestuur indienen, mits

68ondertekend door minstens drie leden. Ten slotte discussieerden de aanwezige
leden tijdens de jaarvergadering diepgaand over de jaarafrekening en de begroting
van het fonds. Vanaf I9II spoorden zij de bestuurders aan de financian extern te
laten controleren.

Ondanks de beschreven continuiteit in bestuursfuncties verkeerde het bestuur
in de periode I OI-I94I meerdere keren in een crisis. In de jaren I9Ii en I9I3 dis-
cussieerden en ruzieden de bestuursleden veelvuldig. Vooral de onvrede over het
onnavolgbare financiele beheer van de administrateur speelde hierbij een grote rol
en leidde zelfs tot de ontslagneming van de secretaris. Een door een accountant uit-
gevoerd extern onderzoek toonde aan dat de boekhouding van de administrateur
geen aanleiding gaf tot enige verdenking van oneerlijkheid.69 Deze zaak leidde tot
het grotendeels vervangen van het zittende bestuur. De aftredende bestuursleden
verergerden de onrust door enkele maanden te weigeren de verenigingsdocumen-
ten aan het nieuwe bestuur over te dragen. Het navolgende citaat illustreert de
heersende onvrede en onrust binnen het bestuur.

'Kunnen wii naar buiten getuigen van een krachtigen bloei, hetzelfde mag niet
gezegd worden van het innerlijke leven van onze vereeniging. Een gestadig dwars-
bomen van de handelingen van het bestuur is aan enkele leden niet vreemd. Dit
belemmert het werken van het bestuur ontzettend. Het hoopt, dat deze tegenwer-
king van enkele leden de overige moge opwekken wat meer aan het vereenigings-
leven van Z.Z. deel te nemen. ./
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Een volgende bestuurscrisis deed zich voor in I9I7. Vanaf I9IG trachtte het bestuur
om de contracten met de artsen, apothekers en specialisten te verlengen. In mei
I9I7 vroegen de bestuursleden goedkeuring aan de leden om de verkiezingen uit te
stellen aangezien het contract met de NMG bijna afgesloten was en het onverstan-
dig leek om tijdens de onderhandelingen van bestuur te veranderen." De leden
stemden hiermee in. In oktober van hetzelfde jaar vonden onder druk van de leden
de verkiezingen plaats, hoewel het contract met de medici nog niet afgesloten was.
De aftredende leden van het oude bestuur werden tot hun groot ongenoegen van
niet herkozen. Deze kwestie leidde nogmaals tot de ontslagname van de secretaris.
De voorzitter vreesde dat het geruzie binnen de vereniging de NMG een machtig

wapen in handen zou geven. In de navolgende maand bleefde onrust toenemen en
trokken de twee nieuwe bestuurders zich terug. Uiteindelijk stemden de aanwezige

leden tijdens een van de vele buitengewone ledenvergaderingen ermee in om het
oude best:uur alsnog te handhaven en uit te breiden met twee leden." In IgI8
namen de leden het bestuursvoorstel aan om het aantal bestuursleden officieel uit
te breiden tot zeven. Na deze turbulente bestuursperiode keerde met de aanstelling
van een nieuwe voorzitter die duidelijke eisen en grenzen stelde, een harmonieuze

periode aan in het bestuur.

In I926 brak nogmaals een onrustige periode aan in het bestuur. Verschillende
oorzaken lagen hieraan ten grondslag. Ten eerste speelde de slechte relatie tussen
de bestuurders en de commissarissen een rol. De commissarissen eisten meer

medezeggenschap in de handelingen van het bestuur. Zij hadden de bestuurders
tevergeefs proberen te overtuigen dat frequenter overleg met hen noodzakelijk was.
De voorzitter bracht hier tegenin dat het de besluitvorming zou belemmeren als de
commissarissen alle vergaderingen bijwoonden. Verder waren de commissarissen
ontevreden over het feit dat de maandelijkse vergoeding van de bestuurders f9
bedroeg terwijl de commissarissen slechts f2,08 ontvingen. Vervolgens heerste er
in I926 bij de leden ontevredenheid over het ontbreken van een vaste lijn in het
toekennen van medische vergoedingen. Ten slotte vreesde een deel van de leden
dat het bestuur van ziekenzorg geheel in handen kwam van de'moderne arbeiders-
beweging'.7, Zij droegen twee niet uit de arbeidersbeweging voortkomende bestuur-

ders (A.A. Klem en J. Stokman) en een commissaris (C. van der Sluis) voor als
tegenkandidaat.14 Deze onrust leidde in I926 tot het deels vervangen van het zit-
tende bestuur en de commissarissen. Het nieuwe bestuur speelde in op de wensen
van de verzekerden en gaf de commissarissen meer inspraak.  Dit tot grote tevre-
denheid van de leden, blijkend uit de veelvuldig aan het bestuur geschreven dank-
brieven.

Opvallend genoeg nam vanaf I 926 het aantal leden dat de jaarvergaderingen

bezocht, aanzienlijk toe. In de voorafgaande decennia wilde dit, ondanks de vele
pogingen van bestuur en boden om de opkomst te vergroten, niet lukken. Het
bestuur verweet de leden dan ook gebrek aan interesse in de vereniging." Tot I940
bezochten enkele honderden leden de jaarvergaderingen en buitengewone verga-
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deringen.  In I936 bijvoorbeeld bezochten 300 van de Io.907 leden de vergadering
of 2,75% van het totale ledenbestand.

Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Edi
De verkiezing van de mannelijke bestuursleden vond, via gesloten briefies en met
meerderheid van stemmen plaats, tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering
in de maand januari.,6 Jaarlijks traden twee, overigens direct herkiesbare, bestuurs-
leden af. In de periode r889-I900 vonden de ledenvergaderingen iedere tweede
week van het kwartaal plaats. Destijds waren de leden verplicht om iedere vergade-
ring bij te wonen en door hun gedrag de goede naam van de vereniging hoog te
houden. Voor absentie tijdens vergaderingen, grondige redenen uitgezonderd, ont-
vingen de leden een boete van fo,Io per vergadering. Na I900 bleef het vergader-
bezoek echter evenzeer redelijk, ook al klaagden de bestuursleden dikwijls over een
lage opkomst. Zoals vermeld geschiedde de verkiezing van de bestuursleden uit en
door de stemgerechtigde leden. Dit betekende dat alleen de mannelijke uitkering-
genietende leden ('trekkende leden') en de 'leden begunstigers' stemgerechtigd
waren en voor een bestuursfunctie in aanmerking kwamen. Deze laatste groep
stemgerechtigden waren de 'welgestelde' leden die een minimale contributie van
fi,50 betaalden en geen genees- en heelkundige hulp of geneesmiddelen van het
fonds verlangden. Een voorbeeld van een ledenbegunstiger die ruim dertig jaar
lang een bestuursfunctie vervulde, waarvan de grootste tijd als voorzitter, was nota-
ris W.F.J. Fischer.

In I9I6 dienden de niet-stemgerechtigde leden voor de eerste keer tevergeefs
een verzoek in voor het verkrijgen van algemeen stemrecht. Het duurde tot I935
voordat alle volwassen mannelijke leden stemrecht kregen; vrouwen bleven van dit
recht uitgesloten.,7 Behoudens het kiezen van het bestuur bracht de secretaris-
penningmeester tijdens deze vergaderingen verslag uit, indusief de rekening en
verantwoording, over het betreffende jaar en werden de voorstellen van zowel het
bestuur als de leden behandeld. De voorstellen van de leden behoorden zij mini-
maal drie weken voor de bestuursvergadering in te dienen, voorzien van handteke-
ningen. Vanaf I935 was dit niet meer noodzakelijk en bekeek het bestuur ieder
voorstel. De leden mochten zelfs voorstellen van minder verstrekkende aard tijdens
de algemene vergaderingen indienen.

De bestuursvergaderingen vonden minimaal driemaandelijks plaats, dikwijls
bij een van de bestuurders thuis. Behalve de financiele en medische aangelegen-
heden vergaderden en beslisten de bestuursleden over de aanname, afwijzing,
bedanking, afschrijving en het royement van de leden. Vanafhet einde van de jaren
dertig overlegde het dagelijks bestuur, samengesteld uit leden van het algemeen
bestuur, frequenter.

Centraal Ziekenjonds van de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond
Het archief van het Centraal Ziekenfonds van de Limburgse Rooms-Katholieke
Werkliedenbond verschaft helaas geen vergaande inzage in de kiesprocedure. De
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beschreven continuiteit in de bestuurssamenstelling in de onderzoeksperiode
draagt hier mede toe bij.

De periodieke verkiezingen van de bestuurders van het Centraal Ziekenfonds
vonden plaats tijdens de jaarvergadering. Kandidaten voor deze verkiezing moesten
schriftelijk en door ten minste twintig leden ondertekend minimaal twee weken
voor de vergadering bij het Fondsbestuur zijn ingediend. De verkiezing van de
bestuursleden vond plaats door en uit de 'Algemene Vergadering' - het wetgevende
orgaan van het fonds - met volstrekte meerderheid van stemmen. Een uitzondering
hierop vormde de twee door de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond
(RKwv) aangewezen leden.78 Enkele groepen waren uitgesloten van deelname aan
het bestuur. Hiertoe behoorden, met uitzondering van de administrateur, de (ge-
pensioneerde) personeelsleden van het fonds en hun echtgenoten.79

Uit de bestuurssamenstelling en de wijze waarop het bestuur werd gekozen, kan
alleen maar worden geconcludeerd dat het fonds de medezeggenschap van verzeker-

den in grote mate garandeerde. Sinds de oprichting was het fonds gebaseerd op de

principiele grondslag dat verzekerden medezeggenschap en medeverantwoordelijk-
heid moesten hebben. In het beginselprogramma van het Werkliedenbond stond:

'De historische opzet en ontwikkelingsgang volgend zal het RK-Werkliedenbond
er naar blijven streven om zoveel mogeliik langs de weg van het eigen initiatiefen
van de zelfhulp de stoffelijke welvaart en de geestelijke verheffing van de arbei-

dende stand bevorderen'.'«

2      De organisatiestructuur en beheer

De ziekenfondsen codrdineerden in de opbouwfase hun activiteiten via informele
8icommunicatie oftewel onderlinge afstemming.  In deze beginfase vormden de

fondsen kleine organisaties   met  een zeer eenvoudige (organisatie) structuur.   Het
werk lag evenals de beheersing ervan, in de handen van de oprichtingsbesturen. Bil
deze kleine organisaties was onderlinge afstemming voldoende om de courdinatie
te bewerkstelligen en waren de management- en staftaken niet verbijzonderd  in
afzonderlijke taken (figuur variant A).

De toename van het ledental leidde tot de intreding van de directe supervisie

(figuur variant B). Het bestuur, met de voorzitter als hoofdverantwoordelijke,
coardineerde en was verantwoordelijk voor het werk van de medewerkers van de
ziekenfondsen. Vanaf dat moment vormden de best:uurders (de strategische top)
en de ondersteunende staf, behoudens de artsen, de voornaamste belangengroe-
pen binnen de organisatiestructuur van de fondsen. De besturen droegen er zorg
voor dat de fondsen op effectieve wijze hun functies vervulden en op voldoende
wijze tegemoet kwamen aan de eisen van verzekerde leden (de klanten). Tot de
ondersteunende staf behoorden de in de bestuursparagraaf beschreven bodes maar

82

ook het administratieve en in sommige gevallen huishoudelijke personeel.   In de
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Fi G u u R 6.1: Onderlinge afstemming (A) en directe supervisie (B)

Figuurvariant A Figuur variant B

manager manager

stat--  :

staf

9                     9
uitvoerder + - - - - + uitvoerder uitvoerder uitvoerder

Onderlinge afstemming Directe supervisie

Bron: H. Mintzberg,  The structuring oforganizations: a synthesis ofthe reswrch (Englewood Cliffs  1979),4

beginjaren van de fondsen oefende het administratieve personeel zijn taken vaak
kosteloos uit. Bij de uitbreiding van de ledenaantallen veranderde dit echter en
ontvingen deze medewerkers een financiele vergoeding. In I907 ging het Delftse
fondsbestuur hiertoe over en stelde I% van de bruto ontvangsten beschikbaar voor
administratieve werkzaamheden:' De administratieve medewerkers bleven hun
functies doorgaans decennialang uitvoeren en droegen hierdoor bij aan de stabili-
teit van de betreffende verenigingen. De heer P. van Voorthuizen bilvoorbeeld bleef
25 jaar als administrateur verbonden aan het Edese fonds.4 Bij het Amsterdamse
fonds spande mevrouw A. Samson-Eisendraht de kroon met 32 dienstjaren."

Bij het Deventer, Delftse, Edese en Limburgse fonds behoorde naast de boden
slechts een beperkt aantal personen tot het personeel. Deze fondsen stelden een
administrateur en in sommige gevallen nog een administratieve hulpkracht of con-
cierge aan. In april I936 trad deze laatste functionaris bil het Deventer fonds in
dienst. Hij was verplicht om samen met zijn eventuele gezin in het verenigingsge-
bouw te wonen en genoot naast deze kosteloze woonruimte ook vrij gebruik van

water, verlichting, verwarming en een financiele vergoeding van f475 per jaar.86 Bi j
het Delftse funds betrok de oud-bestuurder T. Dost in de functie van administrateur
de bovenwoning van het in I935 aangekochte pand aan de Korenmarkt 70. Tot dat
jaar was mevrouw Meihuizen-Nieuwland de administratrice van dit fonds. Bij het
Limburgse fonds trad de eerste administrateur in dienst in I929.

In tegenstelling tot de voorgaand beschreven fondsen telde het Amsterdamse
fonds een uitgebreide administratieve staf die in I927 uit negen personen be-
stond.'- In 1933 telde het fonds veertig mannelijke en vrouwelijke personeelsleden,
inclusief de boden. Een opvallende fondsmedewerkster was de administratrice D.
Haven werkzaam in de periode I896-I I2.  Zij was betrokken bij de oprichting
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van de Vrije Vrouwenbeweging op verzoek van Wilhelmina Drucker, het blad Evo-
lutie en de 'Demokratiese Kiesbeweging:89 Zij droeg er mede zorg voor dat vrou-
wen toegang kregen tot de ziekengeldverzekering. 9o

Een deel van de besturen van de fondsen ging op uiteenlopende momenten
over tot de instelling van sociale voorzieningen en rechtszekerheid voor hun mede-
werkers. Het waren dikwijls externe motieven die aanzet gaven tot deze initiatieven
of tot verbetering van bestaande regelingen. In I904 richtten de boden van het Zie-
kenfonds Ziekenzorg Amsterdam een belangenvereniging op, drie jaar later gevolgd
door de organisatie van de ziekenfondsbodes van alle Amsterdamse bodes in 'Ver-
zekeringsbelang'.9' Dit leidde tot verzet onder de bestuurders; zij waren geen voor-
standers van het stichten van een 'staat in een staai. Deze bodenvereniging van
Ziekenzorg bewerkstelligde met behulp van 'Verzekeringsbelang' naast succesvolle

loononderhandelingen de oprichting van een hulpfonds voor alle medewerkers van

het ziekenfonds in I9IO. 9' Dit Amsterdamse fonds leverde, naast een vaste aanstel-

ling en een (levens)verzekering bij 'De Nationale' in Rotterdam, doorbetaling tijdens
vakanties, financiele hulp in geval van ziekte, pensioenrecht en een weduwe-
pensioen.93 Vanaf I9I7 streefden de Amsterdamse fondsen naar een overkoepelend

contract voor alle Amsterdamse boden. De bestuurders van Ziekenzorg waren hier

geen voorstander van aangezien zij in hun ogen al een bevredigend contract met
de boden en overige personeelsleden hadden gesloten. De Algemene Bond voor
Verzekeringsagenten en Incasseerders trachtte vanaf de jaren twintig als vakbond
de rechten voor de boden te behartigen betreffende onder meer de aanvangssalaris-
sen en het aantal vakantiedagen.94 Het bestuur van Ziekenzorg besloot na diverse
onderhandelingen dat het geen ontwerpen zou aanvaarden tenzij alle fondsen in
Amsterdam akkoord gingen.

Het Deventer fonds besloot vanaf I924,  na een brief van  de  Raad van Arbeid,
om een pensioenfonds voor zijn medewerkers op te richten. Drie jaar later bedroeg
het kapitaal van dit fonds f8.900.95

De Delftse boden richtten evenals de Amsterdamse boden vanaf IgI6 een lokaal

overkoepeld orgaan op dat zich sterk maakte voor de positie van de boden. Tot hal-
verwege de jaren twintig beperkte deze onderhandelingen zich voornamelijk tot de
inkomenspositie van de boden, maar vanaf die tijd streden zij ook voor de arbeids-
en rechtspositie van de boden:6 Een in I 924 door het fondsbestuur ingestelde
'commissie ter verbetering van de positie boden' presenteerde in hetzelfde jaar een

rapport waarin deze ijverde voor de instelling van een (weduwe)pensioen, zieken-

geld, meer vakantiedagen en dergelijke. De voorstellen uit dit met algemene stem-
men goedgekeurde rapport vonden echter geen uitvoering vanwege het op handen

ziinde unificatierapport en de ingediende ontwerpwet: Het Delftse fonds ging uit-
eindelijk pas eind I937 over tot de oprichting van een pensioenfonds voor zijn
medewerkers.98 Het Edese en Limburgse fonds ten slotte fonds gingen niet over tot
het instellen van een pensioensregeling voor zijn medewerkers voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. De Edese bestuurders ontwikkelde begin I940 wel
plannen in deze richting. 99
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Een technostructuur trof men niet of nauwelijks aan bij de ziekenfondsen.
Mintzberg omschrijft de technostructuur op de navolgende wijze: 'technostruc-
ture (links) wherein analysts carry out their work of standardizing the work of
others, in addition to applying their analytical techniques to help the organization
adapt its environment'."' Vanaf het begin van de twintigste eeuw waren echter
enkele vooruitstrevende bestuursleden van het Amsterdamse fonds voorstanders
van de aanstelling van een accountant, om de afdelingen te controleren en om
fraudes te voorkomen. Tot het einde van de jaren dertig bleven enkele bestuurders
tevergeefs pleiten voor deze benoeming. Bij Ziekenzorg keurde wel een accoun-

tant vanaf I903 de financiele balans aan het einde van het boekjaar goed.'«' De
Delftse en Deventer fondsen gingen hiertoe over in het tweede decennium van de
twintigste eeuw en het Edese in I935· De bestuurders van dit laatste fonds waren
tot dit jaar van mening dat er toezicht genoeg plaatsvond op het verloop van de
fondsfinancien vanwege de driemaandelijkse controle door de penningmeester en
de twee commissarissen."' Naast de accountant raadpleegden de fondsen die een
overlijdensverzekering aanboden, afen toe een actuaris. I 03
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De administratie van Ziekenzorg Amsterdam. Bron: Ziekenzorg Maandblod van de Algemeeng Amsterdamsche
VerenigingpoorGenges- Heel- en Verioskundige Hulp. Herdenkingsnummer 1895-193515 (juni 1920: specia|e uitgave).
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De voor de fondsen werkzame gesalarieerde (medisch) controleurs behoorden
eveneens tot de technostructuur van de organisatie. De fondsen gingen op diverse
momenten over tot de aanstelling van dit type medewerker. In I896 ging het
Amsterdamse fonds hier toe over en in I938 het Limburgse fonds. Hoofdstuk 7
zal uitgebreid aandacht besteden aan de werkzaamheden van deze functionarissen.

De artsen. tandartsen. apothekers, vroedvrouwen, verpleegsters, specialisten,
masseurs en heilgymnasten, oftewel de medici, behoorden tot de operationele kern
(uitvoerende kern) van de ziekenfondsen. Zii vervulden de primaire taak van het
fonds: het verstrekken van medische zorg of medicijnen. De artsen verleenden pro-
fessionele diensten aan hun patienten, in een zogenoemde client-expert-relatie.

T04

Of de medici als deelnemers van de fondsen gezien konden worden, leidde tot veel
discussie tussen de artsen en de besturen van de onderlinge ziekenfondsen. Aan
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zag de meerder-
heid van de bestuurders de artsen als medewerkers van de fondsen die onder hun
gezag stonden. De artsen verzetten zich hiertegen en beschouwden zich als een
onafhankelijke beroepsgroep. Zij zagen de verbinding met een ziekenfonds als een
mogelijkheid om een eigen praktijk op te bouwen. Niettemin waren tot het begin
van de jaren twintig bij het Amsterdamse, Deventer, Delftse en Edese fonds de
huisartsen voor de fondspraktijk uitsluitend aan deze verenigingen verbonden.
Dit werd ook wel aangeduid als exclusivisme. Naast de fondspraktijk oefenden de
huisartsen, onafhankelijk van de ziekenfondsen, hun particuliere praktijk uit. Ook
de vroedvrouwen, tandartsen, masseurs en heilgymnasten waren decennialang als
fondsmedewerkers in dienst.'°' Bij het Amsterdamse fonds waren de vroedvrouwen
tot I922 aan het fonds verbonden. Daarna werd het stelsel vrijgelaten en riep
Ziekenzorg vanaf die tijd de hulp in van de gemeente.

De ziekenfondsen waren geheel afhankelijk van de (para)medici en de apothe-
kers. Zij beslisten of ziekte inderdaad het verzuim rechtvaardigde, verschaften de
door het fonds te betalen behandeling, schreven medicijnen voor en leverden deze.
Zij waren de deskundigen, resulterend in een hoge mate van professionele autono-
mie, maar met weinig administratieve ruimte.'06 Wanneer men de verstrekkers van
medische zorg als een belangengroep binnen de ziekenfondsen ziet, kan men de

FIGUUR 6.2: Organisatiestructuur van de onderlinge ziekenfondsen

Stategische top:
- Bestuurders
- Commissie van Toezicht
- Ledenraad

1
1

Ondersteunende staf Uitvoerende kern: Technostructuur
- Administratiefpersoneel - (Para) medici - Accountant
- Boden - Apothekers (Medisch) controleur

Bron: gebaseerd op Mintzberg, The structuring Oforganizations
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organisatiestructuur van de fondsen in navolging van Mintzberg typeren als een een-
voudige 'professionele bureaucratie'."' Dit betekende dat de ziekenfondsen waren

georganiseerd op basis van hierarchie en arbeidsdeling. De hierarchie van de fond-
sen bestond uit een kleinschalige strategische top: het bestuur, en een omvangrijke,

overwegende zelfstandige uitvoerende kern van autonome professionals: de artsen.
Hoewel er grote contrasten bestonden tussen de vij f fondsen, bijvoorbeeld betref-
fende het aantal in dienst zijnde medewerkers, zag de organisatiestructuur van de
onderlinge ziekenfondsen er doorgaans uit zoals weergegeven in figuur 6.2.

3     De premies en het financiele beheer

De inkomsten

De door de leden van de onderlinge ziekenfondsen betaalde nominale premies
vormden, enkele uitzonderingen daargelaten, de enige bron van inkomsten voor
de ziekenfondsen in de periode I890194I. De uitzonderingen betroffen de bijdra-

gen van donateurs, inkomsten uit inschrijvingskosten, de verkoop van reglementen,
erfenissen of in het uitzonderlijke Deventer geval een subsidie van de gemeente van
»oo per jaar. De bijdragen van de donateurs ofbegunstigers bedroegen doorgaans
enkele guldens per jaar. Vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw nam
het aantal aan de fondsen verbonden donateurs af. Dikwijls was het een overblijf-
sel uit de oprichtingsperiode en verminderde het aantal donateurs door het gebrek
aan nieuwe aanmeldingen, het bedanken, het vertrek uit de stad of overlijden. Het
Edese fonds vormde hierop een uitzondering: de zogenoemde ledenbegunstigers
van dit fonds bleven tot ver in de jaren dertig fI tot f 5 per jaar doneren. Het betrof
echter een beperkt aantal; in I899 waren er 3I begunstigers aan het fonds verbon-
den en in I937 bedroeg dit aantal 27· Het Deventer en het Edese fonds verkregen
ook inkomsten door de inschrijvingskosten van nieuwe leden. Bij het Deventer
fonds lagen de zogenoemde intredegelden tussen de Io cent en de 3 gulden. Het
eerste bedrag moest betaald worden door deelnemers beneden de I 6 jaar die lid
werden van de eerste klasse en bijgevolg alleen recht hadden op genees- en heel-
kundige hulp. Het inschrijvingsbedrag van 3 gulden moest in I922 opgebracht
worden door de nieuwe leden van de alleen voor mannen toegankelijke derde
klasse; zij hadden naast genees- en heelkundige hulp ook recht op een ziekengeld-
uitkering van 3 gulden per week.'* In i935 bedroegen de inschrijvingskosten bij
het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede 50 cent per alleenstaande of gezin.

De wekelijkse premies voor volwassenen bedroegen bij alle hier beschreven
fondsen rond I9Io tussen de 6 en de I8 cent, in I 920 tussen de 9 en de 39 cent en
in I934 tussen de 20 cent en de I gulden. In deze periode lagen de premies voor de
kindleden beduidend lager en bedroegen tussen de 3 en de 6 cent. Ondanks deze
diversiteit waren de fondspremies voor het medicijnfonds vergelijkbaar. Halver-
wege de jaren dertig bedroegen de premies bij de fondsen rond de 20 A 25 cent per
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volwassene. Door de reele inkomensstijging van minvermogenden konden de pre-
mies in de laren rond de Eerste Wereldoorlog worden verhoogd. In de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw werden de gelden die binnenkwamen uit de verhoogde
premies allereerst gebruikt om de honoraria van de huisartsen te verhogen, terwijl
de honorariaverbeteringen van de specialisten en de apothekers afhankelijk waren
van de financiele ruimte die er daarna over was. '09

De premiehoogte was afhankelijk van diverse factoren. Ten eerste speelde de
keuze van het verzekeringspakket hierbij een rol. Wanneer een doorgaans manne-
hike verzekerde naast een verzekering tegen medische zorg en medicijnen koos
voor een ziekengeldverzekering en/of een overlijdensverzekering, scheelde dit aan-
zienlijk in de te betalen premie. In 1922 bedroeg bij het Deventer fonds de premie
van het medicijnfonds voor een gezinshoofd 20 cent per week. Wanneer hij ook
besloot zich te verzekeren tegen werkloosheid en sterven, stegen de premies met
respectievelijk Io en 6 cent. In I934 lagen bij het Amsterdamse fonds de premies
voor de ziekengeldverzekering tussen de I5 en de 75 cent. Behalve de aanvullende
premies voor de ziekengeld- en overlijdensverzekering behoorden de verzekerden
van het Limburgse en het Delftse fonds, in tegenstelling tot die van het Deventer en
het Edese, ook te betalen voor het lidmaatschap van het ziekenhuisverplegings-
fonds. In de periode I928-I940 bedroegen de premies van het Limburgse fonds
voor deze verstrekking 7 cent voor personen boven de IS jaar en 3 cent voor kin-
deren, met een maximumpremie van 40 cent per gezin. Het Delftse fonds intro-
duceerde in I940 drie verzekeringsklassen met bijbetaling van 6,8 of rio cent
per week voor volwassenen en 3 of 5 cent voor de kinderen. De verzekerden van
het Deventer Middenstandsziekenfonds betaalden een maandelijkse premie. Voor
alleenstaande personen bedroeg deze fi,70 en voor hoofden van gezinnen en echt-
genoten fz.I5 per maand. Ten tweede speelde bij het Edese ziekenfonds het sei-
zoen in de beginjaren eveneens een rol bij de te betalen premie. Het Edese fonds
bood aan de verzekerden van het ziekengeldfonds de mogelijkheid om tijdens de
winter een lagere premie te betalen dan tijdens de zomer."° Deze regeling was

gebaseerd op het feit dat door de kortere werkdagen in de winter de inkomsten veel
lager waren dan in zomer. Ten derde was leeftijd in sommige gevallen van invloed
op de te betalen premie. Het Deventer en Limburgse fonds maakten voor de pre-
mieberekening voor niet-zelfstandige kinderen een onderverdeling in drie leeftijds-
en contributieklassen. Kinderen van wie de ouders geen fondslid waren ofwezen be-
taalden bij alle fondsen een hogere premie. De leden van het Delftse en Limburgse
fonds die toetraden na hun zestigste, betaalden bovendien een hogere premie dan de
leden die toetraden voor hun zestigste levensjaar. Vanaf I909 berekende het Delftse
fonds I cent aanvullende premie voor elke vijf jaar boven de zestig jaar en het Lim-
burgse fonds verhoogde de premie voor zestigplussers met 7 cent in de periode

I 9 35-I94O."' Vervolgens waren bij sommige fondsen ook het geslacht en burgerlijke
staat van invloed op de te betalen premie. In I 922 betaalden bij het 'Ziekenfonds
voor den Arbeidenden Stand' mannelijke hoofden van gezinnen en weduwen 20
cent per week, alleenstaanden mannen en vrouwen 24 cent en de getrouwde
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vrouwen I2 cent."' Het Limburgse fonds berekende een gezamenlijke premie voor
echtgenoten en onvolledige gezinnen; deze bedroeg 25 cent in I926 en nam toe tot
40 cent in I940. Dit laatste fonds hanteerde ook een maximale gezinspremie van
85 cent per gezin. Ten slotte konden ook de ligging en hiermee samenhangend de

concurrentiepositie en de invloed van de geneesheren effect hebben op de door de
fondsen vast te stellen premies. Het Amsterdamse fonds is hier een voorbeeld van.
Gezien de concurrentiepositie op de Amsterdamse ziekenfondsmarkt was premie-
verhoging alleen mogelijk indien alle fondsen deze doorvoerden. Deze verhoging
was dikwijls gekoppeld aan de door de artsen gewenste honorariumverhoging.
Drijvende krachten achter de invoering van deze premieverhogingen waren dan
ook de 'Vereeniging van Ziekenfondsgeneesheren' (Vvz, I902) en de'Amsterdam-
sche Specialistenvereeniging' (Asv, I905). Vanaf IgI3 trachtten de Amsterdamse
fondsen tot een gezamenlijke premieverhoging te komen, dit lukte uiteindelijk in
I9I7, I9I8, I9I9 en I922. In deze periode namen de premies toe van I3 cent per vol-
wassene en 3 cent per kind tot 25 cent per lid en 5 cent per kind."'

De uitgaven

De herverdeling van de geinde premies vond op diverse manieren plaats. Om hierin
meer inzicht te krijgen zijn de uitgaven van het Delftse, Deventer en Amsterdamse
als voorbeeld genomen in respectievelijk I9I2, I929 en I934·

Uit figuur 6.3 blijkt dat in I9I2 het Delftse fonds f5·55I,I5 of 39% van zijn
premie-inkomsten besteedde aan medicijnen en de honoraria van de apothekers.
De salarissen van de huisartsen en de specialisten vormden achtereenvolgens 36%
en 8% van de uitgaven.

FicuuR 6.3 Besteding van de geTnde premies, ZZ Delft, 1912
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Bron: Onderlinge Waarborgmaatschapp4 Zorgverzekemor De(f/and-Schie/and-West/and, Archief Ziekenfonds
Ziekenzorg Delft, jaarvers|ag 1912.
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Ten slotte gafhet fonds 4% aan instrumenten en I3% uit aan de organisatie van het
fonds bestaande uit de salarissen van de medewerkers en de 'algemene kosten van
beheer'.

Figuur 6.4 geeft een overzicht van de Deventer uitgaven in I929, inclusief de
ziekengeld- en overlijdensuitkeringen. Deze beide afdelingen namen in dit jaar
echter vanwege de gedeeltelijke of op handen zijnde afschaffing van deze afdelin-
gen slechts 4% van de totale uitgaven in beslag. De honoraria van de huisartsen
waren met f6iI.7IG of 33% vergelijkbaar met die van het Delftse fonds in I9Ii. De
voor alle fondsleden, zonder bijbetaling, toegankelijke ziekenhuis- en sanatorium-
verpleging nam 24% van de uitgaven in beslag. Het Edese fonds, dat evenals het
Deventer fonds ziekenhuisverpleging in het basispakket opnam, gaf met I2% in
1937 een beduidend lager percentage aan deze verstrekking uit."4 De kosten voor
medicijnen en verbandstoffen uit de samen met het Deventer ziekenhuis beheerde
apotheek bedroegen I7%

Ficuu R 6.4: Besteding van de geinde premies, ZAS Deventer, 1929
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Bron: SA Deventer nr. 951, Archiefziekenfonds Salland, (publicatie) Is contnbutieverhoginggeoor/oold, maart 1932.

Bijna Io% van de uitgaven besteedde het fonds aan de in de eigen poliklinieken ver-
leende tandheelkundige hulp, heilgymnastiek en r6ntgentherapie. Ten slotte spen-
deerde het Deventer fonds evenals het Delftse fonds I3% van zijn uitgaven aan het
beheer en de salarissen van de medewerkers en de boden. Het Amsterdamse fonds
gaf hier in  I934  I5% aan  uit."'  In dit jaar bedroeg de contributieontvangst van dit
fonds f582.600. Figuur 6.5 laat zien dat 70% van de inkomsten besteed werden
aan de honoraria van de artsen, apothekers, medicijnkosten en de specialisten. In
dezelfde periode besteedden het Edese en het Limburgse fonds hier met 69% en

116

75% een vergelijkbaar percentage aan.
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FicuuR 6.5 Besteding van de geinde premies, ZZ Amsterdam, 1934
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Bron: GA Amsterdam nr. 1004, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, jaarverslag over 1934

De overige 27% besteedde het fonds, op 3% uitgaven aan reserve en diversen na,
aan diverse verstrekkingen voor de leden. De uitgaven voor medicijnen vormden
met I4% de grootste kostenpost. Vervolgens gaf het fonds respectievelijk 5% en
2% van zijn inkomsten uit aan de tandheelkunde en de verloskunde. De uitgaven
voor instrumenten, fysische therapie, r8ntgentherapie en heilgymnastiek ten slotte
vormden evenals bij het Deventer fonds gezamenlijk de resterende 5%. Dit laatste
percentage verdubbelde bij het Amsterdamse fonds in de jaren dertig in vergelii-
king met de twee voorgaande decennia. Ook het Limburgse fonds besteedde I5%
van de premie-inkomsten aan deze categorie verstrekkingen in I934· Dit percen-
tage lag bij het Delftse fonds beduidend lager met 8%; bij het Edese fonds ten
slotte bedroeg het slechts I% van de uitgaven in I937·

Uit de drie voorgaande voorbeelden blijkt dat, ondanks de toenemende uitga-
ven aan instrumenten, fysische therapie, r6ntgentherapie en heilgymnastiek, de
fondsen het merendeel van de premies besteedden aan de honoraria van de artsen,
specialisten en de apothekers."7 In de periode I890-I94I gaven de fondsen percen-
tueel tussen de 29% en de 36% uit aan de huisartsensalarissen. Er waren diverse
vormen van salarisbetaling te onderscheiden. Ten eerste ontvingen de artsen dik-
wijls een vast bedrag per verzekerde per jaar, ook wel het abonnementshonorarium
genaamd. Verder kwam het voor dat de artsen een vast salaris ontvingen ongeacht
het aantal verzekerden. Een derde vorm van salarisbetaling was afhankelijk van de
inkomsten van het fonds en ten slotte ontvingen sommige fondsartsen het salaris

op basis van het aantal verrichtingen."8 Het Amsterdamse, Delftse en Limburgse
fonds hanteerden deze laatste in Nederland ongebruikelijke vorm van betaling,
ook wel het prestatiestelsel genoemd. Het Deventer en Edese fonds hanteerden
het abonnementshonorarium. In achtereenvolgens I905 en I922 verruilden het
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Ziekenfonds Ziekenzorg Delft en het Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam het
prestatiestelsel voor het abonnementshonorarium. II9

Al sinds I905 had een groot deel van de aan het Amsterdamse fonds verbonden
artsen bezwaar tegen het prestatiestelsel en streefde naar de invoering van het
abonnementenstelsel. Deze onderhandelingen leverden de artsen vanaf I9II een
minimumsalaris op. Het bestuur van het Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam vond
het prestatiestelsel beter voor de leden dan het abonnementshonorarium. Dit laat-
ste stelsel leidde naar hun opvatting tot een slechtere behandeling van de leden en
luiheid bij de artsen. Ondanks de weerstand tegen dit betalingssysteem van zowel
intern van de artsen als extern van de NMG wist het Amsterdamse fonds het te
handhaven tot I922.'*- Het gesteggel over het prestatiestelsel maakte deel uit van de
Amsterdamse ziekenfondsstrijd evenals de discussies over de door de fondsen ge-
hanteerde welstandsgrens en de vrije artsenkeuze. Het Limburgse fonds hand-
haafde het prestatiestelsel tot I944· De door het fonds gehanteerde 75%-regeling
lag hier ten grondslag aan. Deze regeling zorgde ervoor dat het fonds na overleg-

ging van de rekening voor geneeskundige hulp driekwart van de kosten aan de ver-
zekerden vergoedde.'*' In de periode I928-I944 bleven echter ook de Limburgse
artsen voorstanders van het abonnementensysteem.

Tiidens de eerste helft van de twintigste eeuw namen bij de meeste fondsen de
huisartsensalarissen toe. Uit figuur 6.6 blijkt dat bij het Amsterdamse fonds vooral
na I920 de honoraria vermeerderden.

FicuuR 6.6: Uitgaven honoraria huisartsen per 1.000 verzekerden, ZZ Amsterdam, 1913-1940
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I22In de periode I9Ig-I925 stegen deze van fL436 tot h.828 per I.000 verzekerden.
Vanwege de concurrentie op de ziekenfondsmarkt was honorariumverhoging op
den duur alleen mogelijk indien ook de andere fondsen deze verhoging doorvoer-
den. Na I93O daalden of stagneerden de inkomens van de Amsterdamse artsen
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enerzijds vanwege de grote crisis en anderzijds vanwege het aan banden leggen
van het voorschrijfgedrag van de artsen. Dit laatste betekende dat vanaf I930 de
arts zelf aansprakelijk was voor de kosten wanneer het aantal voorgeschreven
recepten Io% boven het gemiddelde lag van alle huisartsen samen. Zijn honora-
rium werd bij overschrijding met een gelijk bedrag verminderd.

Honorering van de specialisten vond plaats via betaling per verrichting, maand-
kaarten, ofhet abonnementenstelsel. Bij dit laatste betalingssysteem stelde het fonds
een bepaald bedrag per verzekerde voor specialistische hulp beschikbaar. De be-
handelend specialisten verdeelden dit bedrag aan het eind van het jaan Een variant
hierop vormde de specialistenpot.

"' Hierbij stortte het fonds een bepaald bedrag
per verzekerde per jaar in de kas van de plaatselijke NMG-afdeling of specialisten-
vereniging. Een vervelende bijkomstigheid van het veelvuldig bij de NMG-fondsen
gebezigde maandkaartensysteem vormde de betalingsonzekerheid voor de specia-
listen. Een deel van de fondsen reserveerde geen aparte of onvoldoende geldbedra-
gen voor deze hulp waardoor de specialisten maar moesten afwachten welk deel ze
gehonoreerd kregen.'4 Zoals figuur 6.7 weergeeft, namen bij het Delftse fonds de
uitgaven aan specialistensalarissen toe van f692 tot fI.I44 in de periode I926-I938.

Ftc;uu R 6.7: Uitgaven honoraria specialisten per 1.000 leden, ZZ Delft, 1926-1938

f  i·400

81.200

fl  1.000   -

flgoo

fl 600

8400

A 200

80

1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940

- Honorarium specialisten per 1000 leden

Bron: DSW, ZZD, tabellarische kasboeken, 1926-1938

De betaling van de aan het Delftse fonds verbonden specialisten vond tot I9IO
plaats via het prestatiestelsel. Vanaf dat jaar werd een bepaald percentage van de
contributieopbrengst als honorarium uitgekeerd. Het fondsbestuur verdeelde dit
percentage over de specialisten in verhouding van het aantal door de specialisten
behandelde patienten. Dit betekende dat de betaling afhankelijk was van de inkom-
sten van het fonds. Vanaf de jaren twintig voerde het Delftse fonds, evenals het
Edese, Amsterdamse en het Deventer fonds, het abonnementenstel in. In I928
bedroeg de vergoeding fI per persoon per jaar."5
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Ten slotte ontvingen de voor de fondsen werkende apothekers uitbetaling
per recept of een vast salaris."6 Het Deventer fonds exploiteerde samen met het
St. Geertruiden Gasthuis een ziekenhuisapotheek. Dit fonds betaalde de apotheker
via het abonnementstarief. Begin jaren dertig bedroeg dit fIdo per lid. Het Edese
fonds kreeg pas te maken met het betalen van de apotheker bij het verdwijnen van
de apotheek houdende huisartsen. Eind jaren dertig bepaalde het fonds dat de voor
het fonds werkende apothekers eveneens f ,30 per lid per jaar ontvingen.117

Reserve, beleggingen m investeringen

De penningmeesters beheerden de financien bij de fondsen in overleg met het
bestuur en doorgaans onder controle van de Commissie van Toezicht. De batige
saldi dienden tot het vormen van het reservekapitaal. Uit tabel 6.I. blijkt dat de vast-

gestelde premies van het Limburgse fonds gelegenheid boden tot reservering in de
periode I926-I94I

TABEL 6.i: Gemiddelde uitgaven en inkomsten in guldens per 1.000 leden per jaar, CZ
Limburg, 1926-1941

Jaar Uitgaven Inkomsten Voordeligsaldo Nadeligsaldo Gecumuleerde

reserve

1926 3.250 6.377 3.127 3·127

1927 3.494 4·392 898 4.025

1928 4.366 5.181                   815                                       4840

1929 4.631 5.466                   835                                        5,675

1930 4.537 6.497 1.960 7.635

1931 5.025 5.522 497 8.132

1932 5.096 5.379                   283                                        8.415

1933 5.045 5·386 341 8.756

1934 5.016 5·543 527 9.283

1935 5.585 5·345 240 9.043

1936 5·482 5.566                    8                                         9.127

1937 5.763 5·754                                         9               9·118

1938 5.748 5-782                    34                                        9,152

1939 5.683 5.815 132 9.284

1940 5.850 6.037              187                             9-471

1941 6.965 6.597 368 9.8 9

Bron: Het CZF in hit zilver, 1926-1951. Algeman Centroal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond, Vers/ogboek bg
gelegenheid  van  het zilveren  bestaansfeest alsmede jaarverstag over  de jaren  1949-1950 (Zp, Z\1,70.

Uitsluitend in de jaren I935, I937 en I94I leed het fonds een licht verlies, in de
overige jaren waren de saldi batig. De auteur van het Jubileumboek Het czF in het
Zilver voerde voor deze ruime gelegenheid tot reservering de navolgende vier oor-
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zaken aan. Ten eerste de gunstige spreiding van risico's, vervolgens de betrouw-
baarheid van de verzekerden, die vooral in de eerste bestaansjaren van het fonds
toetraden, onder wie zich veel bestuursleden en actieve leden van de Katholieke
Arbeidersbeweging bevonden. Ten derde de idealistische instelling van de bestuur-
ders, plaatselijke commissies en propagandisten. Ten slotte leidde de 25% bijbeta-

ling van de verzekerden tot een zekere rem bij het inroepen van geneeskundige
hulp.

"8
Ziekenzorg Delft nam als enige fonds een artikel op in zijn statuten over de

bestemming van het reservekapitaal. Artikel 30 van het reglement luidde als volgt:
'De batige saldo's zu]len dienen tot het vormen van een reserve kapitaal. Is dit kapi-

taal gestegen tot een som in guldens, die gelijk is aan het getal der leden en aspirant-
leden te zamen, dan zal elke fIoo boven genoemd getal als volgt verdeeld worden:
25% voor de Geneeskundigen, 25% voor de Apothekers, 25% voor de boden en 25%
voor een liefdadig doel, door een ledenvergadering aan te wilzen'.4 Over de uitvoe-
ring van dit reglement is in de archieven geen nadere informatie aangetroffen.

Het Amsterdamse, Deventer en Delftse fonds belegden een deel van de reserve-
gelden in de aanschaf van een eigen pand voor de vestiging van het hoofdkantoor.
Het Amsterdamse fonds ging in I909 over tot de aankoop van een pand aan de
Keizersgracht 7I9. Ziekenfonds Ziekenzorg Delft ging pas in I935 over tot de aan-
schafvan het voormalige bankgebouw aan de Korenmarkt 70. De reserves van het
Edese fonds boden niet de mogelijkheid om een eigen pand te kopen en dit fonds
stichtte zijn eerste kantoor in het in eind I939 gehuurde pand aan de Grootestraat
IIG. Bij de oprichting van het Limburgse fonds werd het secretariaat voorlopig
ondergebracht in het Bondsgebouw van de RKWV in Venlo. In juli I934 werd deze
naar het Bondsgebouw van de Limburgse RKWV in Heerlen overgeplaatst. Het
Amsterdamse, Deventer en Delfts fonds belegden een deel van de reservegelden in
aandelen en effecten. De twee eerstgenoemde fondsen gingen bovendien over tot
het verstrekken van gedeeltelijke hypotheken.

4 Beschouwing

Het bestuurlijke en financiele beheer en de organisatie van de vijf ziekenfondsen
vertoonden naast grote overeenkomsten ook enkele accentverschillen. Een voor-
beeld van een verschil is de gevolgde procedure bij de bestuursverkiezingen. De
variatie tussen de fondsen waren vaker terug te voeren op de oorsprong, de omvang
en de concurrentiepositie van de fondsen.

In de wijze van bestuur van de vijfonderlinge fondsen zijn de navolgende over-
eenkomstige kenmerken te onderscheiden. Een bepalende karakteristiek was dat
na de oprichtingsperiode de besturen voor het merendeel op democratische wijze
uit en door de leden gekozen werden. Dit betekende dat er geen inmenging plaats-
vond van de aanbieders van zorg oftewel de artsen en de apothekers binnen de
besturen. Zij hadden doorgaans een adviserende stem. Ten tweede bleef er in meer
of mindere mate een band bestaan tussen de oprichters en de fondsen, dikwijls tot
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uitdrukking komend in de wijze van besturen. Vervolgens waren de besturen van
de fondsen doorgaans klein, mannelijk van samenstelling, kwamen zij meestal

maandelijks bij elkaar en voerden de bestuurders vanuit een ideeel motief hun
functie kosteloos uit. De onbeperkte herkiesbaarheid leidde ertoe dat de samenstel-
ling van de besturen nauwelijks aan veranderingen onderhevig was. De bestuur-
ders konden zich hierdoor ontwikkelden tot geoefende bestuurders. Een deel van
hen deed niet alleen ervaring op in het ziekenfondsbestuur maar was ook actief in
andere bestuursorganen en publieke functies.

Door het systeem van onbeperkte herkiesbaarheid en de enkelvoudige kandidaat-

stelling vergrootten de bestuurders niet alleen hun eigen overlevingskansen maar
ook de kans dat op opengevallen plaatsen de door hen voorgedragen kandidaten wer-
den gekozen."« Deze herkiezing leidde in sommige gevallen tot traditionalisme bij
de bestuurders waardoor hun vermogen tot aanpassing aan de veranderde omstan-
digheden afnam. Het ontbreken van een tweepartijenstelsel, of een intermediaire
groep tussen leiding en leden in, waarmee de leden zich konden identificeren, leidde
tot een afnemende stimulans om te participeren en een grotere afstand tussen de lei-

ding en de leden."' Deze afstand uitte zich in de lage opkomstcijfers bij de jaarlijkse
ledenvergadering en de verkiezingen, die vaak tegelijkertijd plaatsvonden.

De commissarissen waren de aangewezen personen om de positie van interme-
diair te vervullen. Omdat zij echter, evenals de bestuurders, hun functie langdurig
bleven uitoefenen, zelfs vaak afgewisseld met de functie van bestuurder, vermin-
derde hun rol als bemiddelaar tussen het bestuur en de leden. Een uitzondering op
deze regel vormde het Deventer fonds. Dit fonds kende een door en uit de leden
gekozen orgaan: 'De Vertegenwoordiging'. Dit uit veertig personen bestaande orgaan

koos vanaf I I  het volledige bestuur en had een doorslaggevende stem bij belang-
rijke beslissingen aangaande het fonds. 'De Vertegenwoordiging zorgde voor een
reorganisatie van het fonds in I I  en eiste ook in de daaropvolgende decennia

geregeld democratisering van het bestuur.
Naast het bestuur en de Commissie van Toezicht functioneerden er binnen de

fondsen de boden en diverse commissies en raden van advies. De gesalarieerde
boden hadden doorgaans geen beslissende stem. Zij vormden de intermediair
tussen de besturen en de leden en tussen de artsen en de leden. Hun functie was
gevarieerd: naast het innen van de premies, wierven zij leden en verzorgden zij de
rol als boodschapper.

Op organisatorisch gebied ontwikkelden de fondsen zich van kleine informele
organisaties waar onderlinge afstemming voldoende was om coardinatie te bewerk-

stelligen, tot organisaties waar de bestuurders hun gesalarieerde medewerkers, zoals
de boden en de administratieve medewerkers, aanstuurden. De ontwikkeling van
de organisatiestructuur was gerelateerd aan de omvang en de groei van de fondsen.
Zo telde het Arnsterdamse fonds in de jaren dertig veertig personeelsleden, terwijl
dit aantal bij het Edese fonds beperkt bleef tot enkele personen. Het feit dat de fonds-
medewerkers evenals de bestuurders hun functies langdurig bleven uitoefenen, duidt
erop dat er sprake was van een hoge mate van stabiliteit in de organisaties.
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De belangrijkste taak binnen de fondsen was weggelegd voor de verstrekkers
van de medische zorg en diensten. Tot het tweede decennium van de twintigste
eeuw beschouwden de besturen deze autonoom opererende professionals als fonds-
medewerkers, tot groot ongenoegen van de medici. Schaalvergroting en de hieruit
voortvloeiende afnemende sociale controlemogelijkheden leidden ertoe dat de fond-
sen, op verschillende momenten, besloten tot de aanstelling van medisch contro-
leurs en het raadplegen van externe financiele controleurs. De vraag in hoeverre er
ondanks deze tendens tot schaalvergroting en professionalisering ruimte bleef
bestaan voor persoonlijke aandacht of individuele of collectieve uitingen van  soli-
dariteit, zal centraal staan in de hoofdstukken 8 eng.

Het financiele beheer van de fondsen beperkte zich grotendeels tot het op zo
gunstig mogelijke wijze aanwenden van de inkomsten van de fondsen oftewel de
door de leden betaalde premies, doorgaans de enige bron van inkomsten. De hoogte
van deze nominale premies was afhankelijk van diverse factoren en varieerde tus-
sen de diverse fondsen.

De uitgavenpatronen van de fondsen waren evenals de geinde premies afhan-
kelijk van het aangeboden verstrekkingenpakket. Het bijvoorbeeld wel of niet aan-
bieden van ziekenhuisverpleging in het basispakket kon tot grote verschillen in
het uitgavenpatroon leiden. De opkomst van de nieuwe specialismen, medicijnen
of hulpmiddelen zijn eveneens terug te vinden in het uitgavenpatroon van de
fondsen. Ongeacht deze verschillen en ontwikkelingen besteedden de fondsen het
merendeel van de premies aan de honoraria van de artsen, apothekers en de specia-
listen.
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De patronen van in- en uitsluiting en
toe- en uittreding'

I Inleiding

De onderlinge ziekenfondsen functioneerden voor de instelling van de ziekenfonds-
Wet (I94I) in een vrijemarkteconomie en waren aangewezen op de wederkerigheid
en de gelijkheid van de verzekerden. Zoals beschreven vormden de betaalde pre-
mies, enkele uitzonderingen daargelaten, de enige bron van inkomsten. Dit leidde
tot de noodzaak van herverdeling van de gelden binnen een homogene groep ver-
zekerden met min of meer vergelijkbare risico's.

Als een verzekeraar het onmogelijk, te duur ofanderszins onwenselijk vindt om
'goede' van 'slechte' risico's te scheiden, treedt het probleem van 'adverse selection'
op. Mensen met een verhoogde kans op een uitkering - de zogeheten slechte risi-
co's - vinden het de moeite waard zich te verzekeren omdat zij standaardpremies
betalen maar boven standaard uitkeringen kunnen verwachten. Als gevolg hiervan
stijgen zonder tegenmaatregelen de uitkeringen boven wat was verondersteld, en
op die grond ook de premies. Dit kan er weer toe leiden dat de goede risico's opstap-
pen omdat zij er niet voor voelen de slechte risico's te subsidieren.'

De selectie van de nieuwe leden was voor de onderlinge ziekenfondsen zo-
doende zeer belangrijk.' De vraag welk type leden de fondsen wensten en aan welke
toelatingseisen zij dienden te voldoen, staat centraal in paragraaf7.2.

Een ander belangrilk kenmerk van de onderlinge ziekenfondsen was dat er
geen dwang tot toetreding bestond. 4 Het onderzoeken van de patronen van toe- en
uittreding geeft antwoord op de vraag om welke reden de verzekerden toetraden tot
een fonds en waarom zij het fonds verlieten. De opzegging van het lidmaatschap
kon zowel gedwongen als vrijwillig zijn. Deze beide vormen van uittreding zullen
in paragraaf7.3 aan de orde komen.
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2     Barri6res tot toetreding

Het (dagelijks) bestuur van de fondsen besloot, soms na onderzoek of stemming,
wie er mochten toetreden tot het fonds. Potentiele leden moesten bij aanmelding
heel wat barri6res overwinnen. Behalve uit overwegingen met betrekking tot het
ledenaantal, de ligging, het aanbod en de concurrentie voerden de vijfbestudeerde
fondsen een vergaand selectiebeleid. Woonplaats, inkomen, beroep, geslacht, leef-
tijd, religie en de lichamelijke gesteldheid speelden in deze procedure een rol.

Woonplaats

De fondsen functioneerden op lokaal niveau en dit leidde ertoe dat de leden afkom-
stig dienden te zijn uit de stad of regio waar het fonds gevestigd was. Voor het
Amsterdamse fonds betekende dit dat de leden binnen de gemeenten Amsterdam
of Nieuwer Amstel dienden te wonen. In Ede kwamen in I889 alleen in het dorp
Ede wonende mensen in aanmerking voor het lidmaatschap van het ziekenfonds
'Helpt Elkaar'.5 Verhuizing naar een woonplaats buiten de kom van het dorp be-
tekende het einde van het lidmaatschap. Vanaf I9I8 liet het fonds ook leden toe die
buiten de kom, maar wel in de buurt van Ede woonden: In I935 werd bepaald dat
alle personen die niet verder dan een uur gaans van de Nederlandse Hervormde
kerk afwoonden, toegang hadden tot het fonds: De toenemende concurrentie met
het Algemeen Afdeling Ziekenfonds Wageningen speelde eveneens een rol in de
geografische beperktheid van het fonds. In I935 legde dit NMG-fonds aan Zieken-
fonds '

Helpt Elkaar'  Ede het verbod op om leden te werven in de omliggende dorpen.
Ook in andere kleinere steden of plattelandsgemeenten probeerden de NMG-fond-
sen de invloedssfeer van de onderlinge fondsen in te perken.

Aan de toegepaste geografische grens lagen dikwijls ook praktische redenen
ten grondslag. Om bijvoorbeeld de ziekenhuiscontrole zo optimaal mogelijk te
kunnen uitvoeren moesten de leden van het in I930 Opgerichte Deventer Midden-
standfonds afkomstig zijn uit Deventer of omliggende dorpen zoals Diepenveen,
Twello, Epse en Gorssel. Voor het Limburgse Centraal Ziekenfonds betekende de

geografische beperking dat het werkgebied van het Centraal Ziekenfonds zich niet
verder kon uitstrekken dan het werkgebied van de Limburgse Rooms-Katholieke
Werkliedenbond (RKWV) en dus beperkt bleef tot die plaatsen waar afdelingen
daarvan gevestigd waren, in feite alle plaatsen binnen het bisdom Roermond:

Inkomen en beroep

In nationale en internationale studies aangaande de ziekenfondsen en de onder-
linge verzekeringen wordt dikwijls aangenomen dat de fondsleden tot de midden-
klasse en hoger behoorden. Volgens A. de Swaan sloten de negentiende-eeuwse
onderlinges de armsten uit van lidmaatschap. Zij gingen hiertoe over vanuit sta-
tusbepaling en niet uit risicoberekening, ervan overtuigd dat mensen van lagere
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stand of met een minder geregeld leefpatroon of met bescheidener middelen een
groter gevaar liepen. Deze uitsluiting was volgens De Swaan 66n van de redenen
dat deze fondsen inadequaat waren en gedoemd te mislukken.9 In de periode

1890-I *I hanteerde het merendeel van de Nederlandse onderlinge ziekenfond-
sen echter geen minimum maar doorgaans wel een maximum loongrens. Dit
betekende dat iedereen onder deze inkomenslimiet zich kon aansluiten bij een
ziekenfonds naar keuze, mits zij aan de premievereisten voldeden.

De toegepaste welstandsgrens vormde een strijdpunt tussen de diverse belang-
hebbende partijen binnen het ziekenfondswezen. De fondsen streefden naar een
zo hoog mogelijke welstandsgrens. De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst (NMG) en de meeste artsen wilden alleen de werkelijk minvermo-
genden als ziekenfondspatient accepteren. Artsen accepteerden de lage fondshono-

rering uit ideele en pragmatische overwegingen en omdat er via de particuliere
tarieven compensatiemogelijkheden waren. In de loop der jaren steeg de welstand-

grens gestaag, ondanks het verzet van de artsen; dit leverde voor de ziekenfondsen
een welkome ledenwinst op. De klacht van de artsen dat het aantal ziekenfonds-
patienten door de verhoging van de welstandsgrens onevenredig toenam, rees al
omstreeks I890. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw zou dit een belang-

10rijk punt blijven in de onderhandelingen tussen artsen en ziekenfondsen.
Hoewel het Amsterdamse fonds geen artikel betreffende de inkomensgrens in

de statuten opnam, vormde de 'welgesteldheid' van de leden vanafhet oprichtings-
jaar onderwerp van discussie gedurende de bestuursvergaderingen. Het waren
vooral de artsen die klaagden dat sommige leden vanwege hun financiele situatie
niet in het ziekenfonds maar in de particuliere praktijk voor de medische zorg
thuishoorden. Deze klachten beperkten zich niet alleen tot de kandidaat-leden
maar waren ook gericht tegen de welgestelde leden die al langere tijd lid waren."
Bovendien ontving het bestuur herhaaldelijk anonieme brieven waarin leden 'be-

schuldigd' werden van welgesteldheid."
De behandelende geneesheer beoordeelde dikwijls zonder overleg met het be-

stuur of een lid te veel verdiende om als ziekenfondspatient verzekerd te zijn. Bij het
vormen van zijn oordeel baseerde hij zich vaak op de kleding, beroep, woninghuur
en huisraad van de betreffende patient In I908 bijvoorbeeld weigerde Dr. Cohen
een lid aan te nemen als patient 'van wie het meubilair prachtig was en volwassen
kinderen had die dikwijls voor veel geld werkten."' Wanneer naar het oordeel van
de arts een lid te welgesteld was, weigerde hij deze bij ziekte te behandelen. Veel
leden kwamen in verzet tegen de beslissing betreffende de vermeende welgesteld-
heid, die volgens hen vaak op subjectieve gronden tot stand kwam. Afgewezen
leden konden dit besluit weerleggen door het tonen van hun aangiftebiljet voor de
inkomstenbelasting.'4

Het ziekenfondsbestuur verbood de artsen om patienten, zonder vooronder-
zoek, uit te sluiten van behandeling wegens verrneende welgesteldheid. De be-
stuurders waren er zich van bewust dat sommige welgestelde Amsterdammers niet
thuishoorden in het fonds maar worstelden met het probleem hoe zij de inkomsten
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van de nieuwe leden konden vaststellen: wat was exact de grens van de welgesteld-
heid?'s Bovendien trokken zij de objectiviteit van de artsen bij het beoordelen van de
economische positie van de leden in twijfel. Ten slotte wilden de bestuurders ook
de absolute zekerheid hebben dat deze mensen na afwijzing niet lid konden wor-
den van een ander fonds.,6 Om aan de klachten van de artsen tegemoet te komen
stelden de bestuursleden in I900 een commissie in die bij aanmelding van ieder
nieuw lid twee keer 24 uur de tijd kreeg om te onderzoeken ofhet aan de gestelde
eisen voldeed. Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw nam het controle-
bureau van de overkoepelende Amsterdamse Ziekenfonds Commissie het toezicht
op het gebied van de welstandsgrens over. Ondanks deze beperkende bepaling ten
opzichte van welgestelde leden bleven er onenigheden bestaan tussen de Amster-
damse vakvereniging voor de artsen en Ziekenzorg over de door het fonds toege-

paste grens.
Ziekenfonds Ziekenzorg Delft streefde, evenals de Amsterdamse fondsen, naar

een zo hoog mogelijke inkomensgrens. In de loop der jaren steeg deze geleidelijk,
ondanks verzet van de artsen, met toenemende ledenaantallen als resultaat.,7 Het
Delftse fondsbestuur vreesde vanaf zijn oprichting dat het instellen van een maxi-
mum loongrens een negatieve invloed zou hebben op de ledenwerving. Onder druk

I8

van de NMG deed in I9I3 de welstandsgrens zijn intrede. Gezinnen en alleen-
staanden met een inkomen hoger dan respectievelijk fI.200 en »oo per jaar
werden vanaf IgI3 niet meer toegelaten tot het fonds. De in juli I936 ingestelde
Commissie van Toezicht nam deze controletaak van de in Delft gevestigde fond-
sen over. Met de invoering van de inkomensgrens van f2.800 per jaar bereikten
de beide partijen voor het eerst een bevredigende overeenkomst en nam het fonds
deze grens officieel in zijn statuten op. Het waren overigens vooral de artsen die
deze grens standvastig gebruikten. Het fondsbestuur ontving regelmatig klachten
van leden dat de arts een behandeling weigerde ofbeledigende opmerkingen maakte
betreffende hun inkomen.

In het Deventer fonds kwam tot het uitbreken van de ziekenfondsstrijd tussen
het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' en de NMG in I I2 gedurende de

best:uursvergaderingen de welstandsgrens slechts incidenteel ter sprake." Tot dan
toe hanteerde het fondsbestuur de regel dat de leden afkomstig dienden te zijn uit
de arbeidende stand. Vanaf I9Ii streefde de Deventer afdeling van de NMG ernaar
om de reglementen van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' in overeen-
stemming te brengen met de eisen van de vakvereniging van de artsen. Zij eisten
een vaststelling van de inkomensgrens op fI.200 voor gezinnen en op f8oo voor
alleenstaanden. Onder protest voerde het Deventer ziekenfonds de welstandgrens
in, evenals de vrije artsenkeuze.*° Deze aanpassingen waren mede het gevolg van
de in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen en een gesprek van de bestuursleden
met afgevaardigden van de minister." Evenals de andere fondsen verhoogde het
fonds gedurende zijn bestaansgeschiedenis de welstandsgrens regelmatig." In I922
bijvoorbeeld mochten alleen zelfstandige personen als lid toetreden met een jaar-
inkomen onder de f2.000. Gezinshoofden mochtenfIoo per kind erbij verdienen
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tot een maximum van flooo·" Tijdens een bijeenkomst in I928 van het bestuur
van het Deventer fonds en de afgevaardigden van de NMG maakten beide partijen
betreffende de inkomensgrens de afspraak dat de klagende partij ook het bewijs
hiervoor diende aan te leveren via het belastingbiljet en bij twijfel besliste de Com-
missie van Toezicht. De leden die vanaf I930 toetraden tot het Middenstandsfonds,
hoefden zich niet aan een inkomenslimiet te onderwerpen.

Sinds het einde van de jaren twintig deed ook in het Edese fonds de welstands-
grens zijn intrede. In I935 werd deze inkomenslimiet voor het eerst opgenomen in
de  statuten. Een persoon met een inkomen van f40 per week of meer mocht geen
lid worden van 'Helpt Elkaar' Ede. V66r de statutaire invoering van de welstands-
grens weigerden ook de in Ede aan het fonds verbonden artsen regelmatig leden
die volgens hen een te hoog inkomen genoten."

Bij sommige fondsen speelde ook het uitgeoefende beroep een belangrijke rol
bij de toelating:' Een van deze fondsen was het Deventer fonds. Tot de oprichting
van het Middenstandsfonds in I930 mochten zoals gezegd alleen Deventenaren
behorend tot de arbeidende stand toetreden als fondslid. Tot ver in de jaren twintig
wees het fondsbestuur potentiele verzekerden af die werkzaam waren als leraar,
ambtenaar, dienstmeisje, kantoorbediende en handelsreiziger en kleine midden-
standers zoals kappers, winkelpersoneel. Het Amsterdamse fonds liet mannelijke
en vrouwelijke personen toe die behoorden tot de kleine burger- en handwerks-
stand. In I900 Was Barnstein, een van de bestuurders van het fonds, voorstander
van het uitsluiten van dienstmeisjes aangezien zij dikwijls wisselden van baas en

26zodoende van fonds. De overige bestuurders zagen in de toetreding van dienst-
meisjes echter geen enkel bezwaar; zij bleven dan ook tot I94I deel uitmaken van
het ledenbestand.v Ede loste het 'dienstmeisjesprobleern: op door het besluit dat
vanaf I9II de werkgever zijn dienstbode in het fonds als 'niet-trekkend' lid kon
inschrijven zonder vermelding van naam. Dit betekende dat de werkgever zijn
dienstbode altijd verzekerd had, ook al mocht hij in dat jaar wisselen van dienst-
bode.,8 De Edenaren die in loondienst met handarbeid het dagelijkse brood verdien-
den, mochten sowieso toetreden als fondslid.

Bij het Delftse Ziekenfonds Ziekenzorg mochten bepaalde (beroeps)groepen
niet toetreden tot het ziekengeldfonds. Deze verboden kwamen voort uit praktijk-
ervaring. De veelvuldige aanspraak op een uitkering van de werklieden van de
'broodwit'-fabrieken leidde in I904 tot de uitsluiting van deze groep." In I9O8
besloot het fonds om dezelfde redenen de kostgangers te weren als leden van de
ziekengeldverzekering." In hetzelfde jaar nam het bestuur met instemming van de
ledenvergadering ook de uitsluiting van onder anderen glasblazers, stellers, in- en
uitnemers en plegers en vervaardigers van loodwit in het reglement van deze afde-
ling op." Bi j de vaststelling van de reglementen voor het medicijnfonds discussieer-
den de Delftse best:uurders erover om alleen handwerklieden toegang tot het fonds
te verlenen. Vanwege de moeilijkheid om een grens te stellen tussen handwerklie-
den en kleinburgers besloot het bestuur dit artikel niet op te nemen in het regle-
ment en het fonds open te stellen voor iedereen.
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Het Limburgse fonds omzeilde de problematiek of bepaalde beroepsgroepen
wel of niet mochten toetreden tot het fonds op grond van de bepaling in het regle-
ment dat enkel leden, hospitant-leden en donateurs van een plaatselijke RKWV,
aangesloten bij Limburgse RKWV, en leden van een afdeling van de Limburgse
Landbouwbond en hun huisgenoten mochten toetreden tot het fonds. Dit bete-
kende dat het fonds toegankelijk was voor de in de Limburgse Katholieke arbei-

dersbeweging georganiseerde arbeiders, boeren en tuinders en hun gezinnen.'* In
I933 constateerde een van de bestuurders van het Centraal Ziekenfonds dat som-
mige agentschappen arbeiders opnamen die geen lid waren van een RKWv. Om dit
te voorkomen versterkten de bestuurders de controle op dit punt. Ter verifiering
stuurden zij halfjaarlijks de ledenlijsten van de ziekenfondsverzekering naar de
besturen van de Werkliedenverenigingen." In juni I935 diende het agentschap
Hoensbroek, ongeacht deze verscherpte controle, het verzoek in om het fonds
open te stellen voor alle rooms-katholieke personen, ook niet-leden van de RKWV
en de Landbouwbond. Het agentschap Roermond steunde het voorstel en was van

mening dat de opname van niet-leden in het voordeel van het fonds was. Het prin-
cipiele probleem van het bestuur was volgens hen oplosbaar door de niet-leden uit
te sluiten van stemrecht, zitting in het bestuur en de plaatselijke commissies en
andere sociale voordelen. De bestuurders zagen geen redenen hun standpunt te
wijzigen aangezien het ziekenfonds niet alleen door, maar vooral v66r de katholiek
georganiseerde arbeiders in het leven was geroepen. Door aanneming van het
voorstel was het gevaar groot dat het karakter van het arbeidersziekenfonds gelei-
delijk verloren ging.M

Demograjie en religic

In veel Europese landen was het lidmaatschap van een onderlinge vereniging be-
perkt tot mannen. In Engeland bijvoorbeeld werden aparte fondsen voor vrouwen
opgericht om te voldoen aan de verzoeken van vrouwen om lid te mogen worden."
In Nederland kwamen ziekenfondsen voor uitsluitend mannen of vrouwen nau-
welijks voor en het bestaan van gemengde fondsen was geen uitzondering. Zowel
alleenstaande vrouwen en mannen werden doorgaans toegelaten als leden. Hier-
toe behoorden ook weduwnaars en weduwen met hun kinderen. Bij de zieken-

geldverzekering en het begrafenisfonds lag dit anders. Vooral de eerstgenoemde
verzekering was meestal niet toegankelijk voor vrouwelijke leden. Bovendien was
bij toetreding tot de ziekengeldverzekering het lidmaatschap van het medicijn-
fonds verplicht.'6

Dat geslacht een rol speelde bij het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand'
Deventer, komt duidelijk naar voren in de indeling in drie klassen. De eerste was
alleen toegankelijk voor vrouwen en kinderen en de twee overige voor mannelijke
hoofden van gezinnen en mannelijke, op zichzelf staande personen. De mannen
hadden naast genees- en heelkundige hulp bovendien recht op een geldelijke uit-
kering bij ziekte. Bij het Delftse en Edese fonds waren de ziekengelduitkeringen
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eveneens niet toegankelijk voor vrouwelijke leden. Bij het Edese fonds kwam deze
tweedeling vanaf de oprichting van het mediciinfonds in I894 tot uiting in de
indeling in twee typen leden, de trekkende en niet-trekkende leden. Alleen manne-
lijke leden mochten toetreden als trekkend lid. Zij ontvingen naast genees- en heel-
kundige hulp een geldelijke uitkering bij ziekte en tot I904 een uitkering bij over-
lijden van het lid of zijn vrouw. Tot de categorie niet-trekkende leden mochten de
Edese mannen van boven de vijftig jaar, vrouwen en kinderen toetreden. Zij hadden
alleen recht op genees- en heelkundige hulp. Bij de oprichting van Amsterdamse
ziekengeldverzekering in 12900 discussieerden de bestuursleden of ook vrouwen,
lid konden worden van deze afdeling. Zil vreesden dat deze veelvuldig ziek zouden
zijn. In tegenstelling tot de andere fondsen besloot Ziekenfonds Ziekenzorg hier-
toe over te gaan met de beperking dat er geen uitkering plaatsvond bij ziekte ten
gevolge van zwangerschap ofeen bevalling.'7 Na twee jaar bleek dat het hoge ziekte-

percentage van vrouwen slechts een schrikbeeld was, want het fonds ondervond er
geen last van.

Ondanks het bestaan van de gemengde Nederlandse ziekenfondsen verzeker-
den voornamelijk de kostwinners - overwegend de mannelijke leden - hun vrou-
wen en kinderen. In de onderzochte fondsen was de aanmelding van alle leden van
66n huishouden verplichte Indien een alleenstaande ouder hertrouwde, behoorde
de nieuwe partner met zijn of haar kinderen ook toe te treden. Uitzonderingen op
deze regel betroffen bijvoorbeeld de toelating van de vrouwen en kinderen van
mannen die verzekerd waren via hun werkgever zoals politieagenten en brand-
weermannen. In Amsterdam behoorde hiertoe ook een specifieke groep, namelijk
de 'forester' vrouwen.'9 Het Amsterdamse bestuur, dat vrouwen en kinderen zag als
schadeposten voor het fonds, verhoogde voor de zonder echtgenoot toetredende
vrouwen met kinderen de contributie van elf tot vijftien cent. Een veelvuldig toe-
gepaste uitzondering in het Deventer fonds vormde de toelating van gehuwde vrou-
wen met en zonder kinderen van wie men de echtgenoten om medische redenen
als leden weigerde. Wanneer de gezondheidstoestand van de kinderen wel, maar
die van vader, moeder ofbeide niet voldoende was, konden de kinderen ook zonder
hun ouders aangenomen worden:« De minderjarigen uit een gezin konden echter
alleen gezamenlijk toetreden. Het Middenstandsfonds van het 'Ziekenfonds voor
den Arbeidenden Stand' schreef in I933 voor dat gehuwde mannen slechts lid
mochten zijn indien echtgenote en kinderen beneden de achttien jaar eveneens
toetraden tot het fonds. Gehuwde vrouwen daarentegen mochten afzonderlijk lid
zijn van dit fonds. Dit recht hadden zij alleen bij scheiding van tafel en bed of
indien hun echtgenoot zich verplicht diende te verzekeren bij een ondernemings-
ziekenfonds. Vanafde jaren twintig hanteerden de fondsen, met het Amsterdamse
fonds als voorloper, deze regels niet meer zo consequent. Een van de oorzaken was
de concurrentie tussen de fondsen, die vreesden dat wanneer zij het betreffende lid
of gezin niet aannamen een ander fonds het wel zou doen.

Behalve het geslacht speelde leeftijd een belangrijke rol bij de toetreding tot de
fondsen. De vijf fondsen hanteerden bij toetreding tot het medicijnfonds leeftijd-
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grenzen, maar de toegestane maximumleeftijd varieerde. Het Amsterdamse fonds
stelde deze grens formeel op 65 jaar, in de praktijk hanteerden de bestuurders de
leeftijdsgrens van 75 jaar.*' De verzoeken voor de acceptatie van bejaarden waren
dikwijls afkomstig van kinderen die hun ouders in huis namen.

Het Deventer, het Delftse en Edese fonds accepteerden in principe leden van
alle leeftijden; potentiele leden boven de veertig jaar nam het Deventer fonds echter
alleen aan onder beperkende voorwaarden. Zij dienden zich aan een medische keu-
ring te onderwerpen, kregen geen tegemoetkoming in de begrafeniskosten bij over-
lijden en genoten geen recht op een bril, breukband ofheelkundige instrumenten.
In I935 hief het fonds deze beperking op en kende het fonds ook aan personen
ouder dan 40 jaar op het moment van toetreding dezelfde rechten toe. Dat het
Deventer fonds ook daadwerkelijk overging tot aanneming van leden boven de
veertig jaar, blijkt uit de bestudering van de geboortedata van de in het jaar I923
ingeschreven leden (tabel 7.I).

TABEL 7.1: Ingeschreven personen van het'ZAS' Deventer verdeeld naar leeftijd, 1923

Le*ijd Aantal Percentage

<40 577 8496

40-49                                         46                                          7%
50-59                                              30                                             4%
60-69 22                                 396

70-90                                                         11                                                        2%
Totaal 686 100%

Bron: SA Deventer nr. 951, Archief Ziekenfonds Salland, Statistiek van het ledental nr. 25.

Op het moment van inschrijving was van de 686 ingeschreven leden I6% ouder
dan veertig jaan Van dit percentage was 7% tussen de 40 en de 49 jaar, 4% tussen
de 50 en de 59 jaar, 3% tussen de 60 en de 69 jaar en ten slotte 2% tussen de 70 en
de 90 jaar.

Het Delftse fonds legde dan wel geen leeftijdsbeperking op, maar bij inschrij-
ving na zestigjarige leeftijd dienden de leden wel voor elke vijf jaar een cent premie
meer te betalen. Voor de toetreding tot het in I937 0Pgerichte ziekenhuisverple-
gingsfonds mochten de nieuwe leden echter niet ouder zijn dan 60 jaar. Het Cen-
traal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond stelde de leeftijdsgrens voor nieuwe
leden op zestig jaar. Vanaf I935 liet dit fonds ook personen boven deze grens toe,
weliswaar tegen een hogere premiebetaling.

42

Binnen de ziektegeldverzekering hanteerden de onderlinge fondsen striktere
leeftijdslimieten. Deze limieten werden zelfs verlaagd gedurende de twintigste eeuw.
Bij oprichting in I889 van het Edese fonds mochten mannen tussen de I7 en de 65
jaar toetreden tot de ziekengeldverzekering; in I9I8 verlaagde het bestuur deze
leeftijdgrens tot vijftig jaar. Het Amsterdamse fonds stelde bij oprichting de leef-
tijdsgrens voor deze klasse eveneens op vijftig jaar. In I924 besteedden de bestuur-
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ders van dit fonds zelfs een gehele vergadering aan de vraag wanneer een lid 50 of
5I jaar oud was. Zij beschouwden leden die bij aanmelding ouder waren dan vijftig
jaar en zes maanden, als zijnde 5I jaar. Zij dienden zich voor de toelating tot deze
verzekering te laten keuren en betaalden een hogere premie.43 Bij het Deventer
fonds speelde leeftijd op meerdere momenten tijdens het lidmaatschap een rol
voor de verzekerden, niet alleen bij de toetreding maar ook bij de overgang naar een
hogere klasse ofhet Middenstandsfonds. Dit laatste fonds hanteerde bij toetreding
een leeftijdsgrens van vijftig jaar en de premies en intredegelden waren deels vast-
gesteld naar leeftijd.« Personen ouder dan vijfenveertig jaar betaalden bij toetre-
ding tot het Middenstandsfonds een hogere premie. De leden van het'Ziekenfonds
voor den Arbeidenden Stand' die overgingen naar het Middenstandsfonds, moch-
ten deze leeftijd echter gepasseerd zijn. De enige beperking die zij ondervonden,
was dat ze niet onder doktersbehandeling mochten staan op het moment van de
overstap.

Een sporadisch voorkomende toetredingsbeperking vormde de religieuze ach-
tergrond van het potentiele lid.  Drie van de vijf onderzochte fondsen hadden een
religieuze achtergrond. De ledenlijst van het Amsterdamse fonds Ziekenzorg telde
in de beginjaren voornamelijk joodse leden. Al een jaar na oprichting achtten enkele
bestuurders de joodse afkomst van het grootste deel van de leden echter niet in het
voordeel van het fonds:' Zij waren van mening dat de joodse leden erg veeleisend
waren; dit in tegenstelling tot de meeste christelijke leden. Het besluit om eind
I898 het kantoor van het fonds te vestigen in het nieuwe gebouw van de oprichter,
de Handwerkers Vriendenkring aan de Nieuwe Achtergracht, stuitte daarom bij
een deel van de bestuurders op veel verzet. Zij waren van mening dat door de vesti-

ging van het kantoor in een 'Israelische' wijk de aanmelding van de christelijke
leden zou verminderen, mede doordat een groot deel van de Amsterdammers Zie-
kenzorg al als een zodanige vereniging beschouwden.46 Ondanks de verhuizing
naar de Nieuwe Achtergracht bleven veel christelijke leden zich aanmelden. De
intensief gevoerde reclame in de niet-joodse wijken zal hieraan zeker bijgedragen
hebben.

De leden van Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede waren grotendeels van Neder-
landse Hervormde gezindte. In I896 stuitte niettemin het voorstel van een van de
leden om het fonds alleen open te stellen voor Nederlandse-Hervormden en iedere

vergadering te openen met gebed en het lezen van een gedeelte van Gods woord en
te sluiten met een dankzegging, op verzet van de bestuurders. Het fonds bleef
opengesteld voor alle leden, ongeacht hun geloof. m

Het enige fonds dat alleen toegankelijk was voor leden van 66n geloof, betrof
het door de RKWv opgerichte Centraal Ziekenfonds van de Limburgse Rooms-
Katholieke Werkliedenbond. Tot I94I bleef dit ziekenfonds exclusief voor de
katholieke georganiseerde arbeiders, boeren en tuinders.48
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Medische gesteldheid

Na de vaststelling van het inkomen, beroep, leeftijd, geslacht en religie van de kan-
didaat onderwierpen de meeste fondsen hun leden aan een medische keuring of
eisten een certificaat van goede gezondheid om te bepalen of het lid in 'goede'

gezondheid verkeerde. Deze zekerheid was essentieel, gezien geen enkel fonds een
lid wilde toelaten dat een financieel risico voor het fonds betekende. Een chronisch
ziek lid kon voor een fonds ernstige financiele problemen opleveren. Dit medische
onderzoek of vereiste certificaat vormde dikwijls een bron van conflict tussen de
fondsen en de artsen. De bestuurders klaagden over het onverschillige optreden
van de dokters bij het onderzoeken van potentiele leden, met als gevolg dat er te
veel 'medisch ongeschikte' personen het fonds binnen kwamen.

Bij oprichting in I889 was het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede uitsluitend toe-
gankelijk voor in goede gezondheid verkerende mannen. Alleen in bijzondere
gevallen eiste het fondsbestuur een attest van een geneesheer of een geboorteakte
van de potentiele kandidaat. Het besluit om vanaf I894 ook medische zorg te ver-
lenen aan de zieke leden en hun gezinnen betekende dat sinds dat jaar een medi-
sche verklaring van een arts verplicht was voor alle potentiele leden.

Bij het Deventer en Delftse fonds diende een eventueel lid om aangenomen te
worden,  of bij overschrijving naar een hogere klasse  in het ziekenhuisverplegings-
fonds, eveneens een verklaring van een aan het fonds verbonden dokter ofcontrole-
rend arts te overleggen waarin vermeld stond dat hij of zij een voldoende staat van

gezondheid genoot. De controlerend arts onderzocht eveneens de oud-leden die na

een periode van uitschrijving ofroyement zich opnieuw inschreven. Dat de Deven-
ter controlerend geneesheer zijn taak serieus nam, blijkt uit de herhaaldelijke ver-
zoeken van het bestuur om iets soepeler te controleren, in het bijzonder wanneer
het lichte afwijkingen betrof. Wanneer binnen dit fonds 66n lid van een huishou-
den door de geneesheer niet voldoende gezond werd geacht voor acceptatie, liet het
bestuur ook de overige gezinsleden niet toe. Het fonds ontzegde zelfs het lidmaat-
schap aan een lid wanneer zijn of haar toekomstige echtgenoot wegens onvol-
doende gezondheidstoestand of om andere redenen niet tot het lidmaatschap kon
worden toegelaten.

De lichameliike gesteldheid speelde niet alleen een rol bij de toetreding tot het
fonds, ook gedurende het lidmaatschap kon een bepaalde ziekte leiden tot uitslui-
ting van het recht op een medische verstrekking. Verzekerden van het Delftse zie-
kenhuisverplegingsfonds kregen bijvoorbeeld geen tegemoetkoming in de kosten
van een ziekenhuisopname voor chronische ziekten, krankzinnigheid, rustkuren,
bij slapte en dergeliike, idiotisme, vallende ziekten, niet-chirurgische tbc en func.
tionele zenuwziekten:9

In tegenstelling tot de voorgaand beschreven fondsen eisten het Amsterdamse
en het Limburgse bestuur van de aankomend verzekerden geen door een arts op-

gestelde medische verklaring. Het bestuur van het Centraal Ziekenfonds vorderde
slechts een keuring bij twijfel betreffende de gezondheidstoestand van het aan-
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staande lid. De kosten hiervan betaalde het fonds. De leden die toetraden tot de
Amsterdamse ziektegeldverzekering, dienden wel een verklaring te ondertekenen
dat zij een goede gezondheid genoten. In twijfelachtige gevallen hadden de be-
stuurders het recht de kandidaat door een arts te laten keuren. De kosten hiervan,
een gulden, betaalde het lid. Bij aanname restitueerde het bestuur dit bedrag na
drie maanden. Deze keuring kon het bestuur eveneens eisen bij de eerste aanvraag
voor een uitkering. Indien daaruit bleek dat het lid ziek was toegetreden, wetend of
onwetend, vervielen alle rechten op een uitkering.'" Gezien de toetreding van veel
zieke leden in het eerste bestaansjaar van deze afdeling, eiste het fonds deze verkla-
ring veelvuldig. Ofschoon de bestuurders geen gezondheidsverklaring van hun leden
eisten bij toetreding tot het medicijnfonds, ging het bestuur wel over tot uitschrij-
ving van zieke toegetreden leden, zonder restitutie van de betaalde premie. In deze
gevallen mochten de familieleden doorgaans wel fondslid blijven."

3     Een groot verloop

De ledenlijsten van de onderzochte medicijnfondsen, zoals weergegeven in para-
graaf 4.5, laten overwegend een toename van het aantal verzekerden zien.'* Een
gedetailleerde analyse van het aantal toe- en uitgetreden leden van de verenigingen
gedurende de onderzoeksperiode geeft een wisselvalliger beeld. Hieruit blijkt dat
toe- en uittreding van verzekerden veelvuldig plaatsvond. De weergave in figuur
7.I. van de toe- en afname van het ledental van Ziekenfonds Ziekenzorg Amster-
dam in de periode I8981937 illustreert dit.

FIGuuR 7.1:  Toe- en afname van het ledental, gespecificeerd in volwassen en kind- leden, ZZ
Amsterdam, 1898-1937 (interval)
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Bron: GA Amsterdam nr. 1004, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, Ledenstand 1897-1937
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In I904 meldden zich 8.520 volwassenen en 5.066 kinderen aan als lid bij het
Amsterdamse ziekenfonds en verloor het 6.8I3 volwassen en 4·043 kindleden. Ruim
twee decennia later won het fonds Io.560 leden en verloor het 9.098 leden. In I904
meldden zich bij het Deventer fonds I.203 nieuwe leden aan en traden 883 leden
uit. In I9I7 bedroegen deze aantallen respectievelijk I.7I6 en I.435· Van de I02
leden die zich in I890 bil het Edese fonds 'Helpt Elkaar' inschreven, verlieten 54
leden in hetzelfde ofde navolgende twee jaren het fonds." In I94O bedroeg het aan-
tal inschrijvingen bij hetzelfde funds I.747 en het aantal mutaties I.227, exclusiefde
adres- en nummerveranderingen. Vooral in de eerste jaren na oprichting van de
fondsen waren de grote schommelingen in aan- en afmelding van de leden voor-
werp van de gedurende de bestuursvergaderingen gevoerde discussies.'* De Delftse
bestuurders schreven deze fluctuering in de beginjaren toe aan het veelvuldig ver-
huizen buiten de stad en de overgang naar andere fondsen.

Vanzelfsprekend speelden ook de geboorte- en sterftecijfers in de groei- en
afname van het ledental een rol.

FIGuu R 7.2:   Toe en afname van het ledental, gespecificeerd naar geboorte en sterven,  'ZAS'
Deventer, 1904-1917
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Uit figuur 7.2. blijkt dat in de periode I90419I7 gemiddeld I3% van de afname
van het ledental in het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer ver-
oorzaakt werd door sterfte en 32% van de ledengroei veroorzaakt werd door de
geboorte van kinderen van leden.

Toetredingsmotieven

De voornaamste reden tot toetreding van een verzekerde was waarschijnlijk de
behoefte aan sociale zekerheid. Altruistische motieven ofde wens om niet meer te
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hoeven terugvallen op het Burgerlijke Armenbestuur voor medische zorg konden
echter ook aan de basis staan van dit besluit. Eveneens kon de dwang der omstan-
digheden leiden tot de beslissing zich aan te sluiten bij een fonds. Onder deze
groep toetreders bevonden zich bijvoorbeeld de mensen die vanwege een faillisse-
ment van hun bedrijf niet meer welgesteld genoeg waren om een particulier arts te
bezoeken.

Bij een keuze tussen de ziekenfondsen in zijn woonplaats ofregio kon een kan-
didaat-verzekerde zich door verschillende criteria laten leiden: voor sommige was
ongetwijfeld de ideologische achtergrond van het fonds van belang." Zo speelde de
joodse achtergrond van het Amsterdamse, de Nederlandse-Hervormde achtergrond
van het Edese en de katholieke achtergrond van het Limburgse fonds een rol bij de
aanmelding van de leden. Verder vormde het lidmaatschap van een arbeidersver-
eniging ook 66n van de motieven tot toetreding. In het Delftse geval betekende dit
het lidmaatschap van de werkliedenvereniging 'Algemeen belang', tevens initiatief-
nemer van het fonds. In Ede en Delft bleef deze band beperkt tot enige jaren na de
oprichting, aangezien de beide fondsen zich snel loskoppelden van hun oprichters.
In Amsterdam en Limburg daarentegen bleef deze band gedurende de gehele ge-
schiedenis van het fonds bestaan. Maar zelfs fondsen die uitgesproken tegen een
zuil aanleunden, moesten er rekening mee houden dat de meeste potentiele leden
vooral keken naar de kwaliteit van de aangeboden diensten en de hoogte van de pre-
mie. Een eventueel lid kon op de vrije markt van de ziektekostenverzekering op
zoek gaan naar een beste koop, dat wil zeggen naar een ziekenfonds dat tegen een
redelijke prijs een zo interessant mogelijk verzekeringspakket aanbood.

Andere factoren die een rol speelden bij de keuze van een fonds waren de wens
van de verzekerden om door een bij het funds aangesloten arts behandeld te wor-
den; geografische motieven en het ontbreken van alternatieven. Ten slotte speelde
ook gezinsafkomst een rol bij de toetreding, want families bleven vaak generaties
lang lid van hetzelfde fonds.

Tot de geografische toetredingsmotieven behoorden de bereikbaarheid van het
fonds en zijn zorgverstrekkers. Dat toegankelijkheid een reden was voor toetre-
ding, blijkt uit het feit dat het openen van (bij)kantoren in meerdere Amsterdamse
stadsdelen, met als resultaat het contracteren van (tand)artsen en apothekers in de
buurt, de ledengroei van Ziekenfonds Ziekenzorg bevorderde. In I902 bijvoor-
beeld leidde de opening van het bijkantoor in de Haarlemmerstraat in het van Len-
nepkwartier tot de aanmelding van I,Io leden uit deze buurt. Het ontbreken van de
keuzemogelijkheid tussen meer in een plaats of regio gevestigde fondsen oftewel
een monopoliepositie van fondsen bracht eveneens de aanmelding van leden teweeg.
Bovendien gingen zij vanwege het ontbreken van een alternatief waarschijnlijk
minder snel over tot uittreding dan leden in steden of regio's waar meer fondsen
actief waren. De Edenaren en Deventenaren die zich wilden verzekeren tegen de
financiele gevolgen van ziekte, hadden tot en met respectievelijk juni I9I4 en juli
I9IS weinig keuze, aangezien de ziekenfondsen het 'Ziekenfonds voor den Arbei-
denden Stand Deventer' en 'Helpt Elkaar' Ede de enige fondsen in de betreffende
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plaatsen waren. De oprichting van de Afdelingsziekenfondsen van de NMG maakte
hier een einde aan.56 In zowel Deventer als Ede bleek en bleef de nieuwkomer ech-
ter de kwantitatieve mindere.

Ledenwerving

De door de fondsen gevoerde redame kon eveneens mensen overtuigen zich aan te
sluiten bij een ziekenfonds. Het Amsterdamse en het Delftse fonds, gevestigd in de
plaatsen waar veel concurrenten actiefwaren, besteedden hier het meeste aandacht
aan. In de eerste drie jaren van het bestaan van het Amsterdamse fonds beperkte
de propaganda zich tot het uitdelen van folders op de Kattenburg door de kinderen
van de bestuursleden en maakte het werven van leden deel uit van het takenpakket
van de boden. In I898 stelde het fondbestuur van'Ziekenfonds Ziekenzor9 Amster-
dam voor deze taak de Commissie Van Propaganda in. Het fonds trachtte eveneens
leden te winnen door onder meer het gratis aanbieden van een cursus Eerste Hulp
Bij Ongelukken (EHBO) en het organiseren van lezingen. Ook niet als reclame aan-

gewende verstrekkingen konden dit effect hebben zoals het'melkfondsje', de gratis
bezichtiging van het kunstwerk Nova-Zembla in het Panoramagebouw en de tot
I929 verstrekte badkaartjes.'7

Het Delftse fondsbestuur probeerde naast het verspreiden van gratis reglementen
leden te winnen door het organiseren van openbare vergaderingen.'8 Het maken
van reclame maakte bij het Delftse evenals bij het Amsterdamse en Deventer fonds
tot ver in de jaren dertig deel uit van de werkzaamheden van de boden.'° De bij dit
fonds in het vooruitzicht gestelde premie bij aanmelding van nieuwe leden, had tot
gevolg dat de boden dikwijls mensen voor zich lieten werken die leden aanleverden
aan diverse Delftse fondsen. Dit inschrijven van leden door derden leidde tot een
kortstondige toename van 'zwakke' leden die vaak na enige weken voor hun lid-
maatschap bedankten en overstapten naar een concurrerend fonds. Ziekenfonds
Ziekenzorg Delft trachtte eveneens leden te winnen door het gratis in bruikleen
geven van verplegingsartikelen, het organiseren van lezingen en het verspreiden

6ovan folders.   De voor Delft uitzonderlijke democratische structuur, het ontbreken
van een politieke of religieuze overtuiging, het groeiende verstrekkingenpakket en
de inrichting naar de eisen van de op handen zijnde ziekenfondswet vergrootten
volgens de bestuursleden de aantrekkelijkheid van het fonds.

Aan het einde van de jaren twintig professionaliseerde de gevoerde reclame van
het Amsterdamse en Delftse fonds. Lichtreclames en paginagrote advertenties in
de dag- en weekbladen bevestigen dit. Ook probeerden beide fondsen in te sprin-
gen op maatschappelijke en sociaal-economische veranderingen, zoals het aantrek-
ken van personen en gezinnen die in de crisisjaren naar de steden trokken. De
bestuursleden onderkenden dat het werven van leden gedurende het bestaan van
het fonds niet eenvoudiger werd. Schaalvergroting en de hiermee gepaard gaande
afnemende persoonlijke aandacht, stijgende werkloosheid, toenemende concur-
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rentie en de groeiende controle vanuit de Delftse Commissie van Toezicht, het
Amsterdamse controlebureau en de zusterorganisaties waren hier debet aan.

In de bestuursverslagen van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand'
Deventer en Ziekenfonds 'Helpt Elkaar'  Ede komt vanaf de jaren dertig het werven
van nieuwe leden regelmatig naar voren. Bij het eerste fonds richtte de reclame
zich voornamelijk op het werven van leden voor het in I930 Opgerichte Midden-
standsfonds. Om de achteruitgang van het ledental van deze afdeling tegen te gaan
stelde het bestuur van deze afdeling per I5 oktober I932 een propagandist aan voor
het maken van reclame en het werven van leden.6, Ondanks dit initiatiefbleef het
aantal leden afnemen en intensiveerde het bestuur de aandacht voor reclame. Zij
zochten de medewerking van de pers, gaven een boekje uit waarin de voordelen van
de afdeling stonden beschreven en stelden ten slotte in juli I936 een commissie
van propaganda in. Deze vatte haar taak serieus op; zij schreef potentiele leden aan
en ondernam legio huisbezoeken. In I938 vergaderden de commissieleden negen
keer en legden I55 bezoeken af. Het merendeel van de bezochte personen vond de
premie echter te hoog, dacht het risico zelf te kunnen dragen of kon zich de uitgave

62niet veroorloven. Bovendien wensten diverse potentiele leden zich niet aan een
medische keuring te onderwerpen. Toch hadden de inspanningen van de commis-
sie succes en groeide het fonds in de periode I936-I939 met achtereenvolgens 48,
I9,26 en 30 leden. 63
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Het Edese fonds ondervond toenemend concurrentie van het Algemeen Afde-
ling Ziekenfonds Wageningen. In I935 verbood dit fonds 'Helpt elkaar' Ede de
ledenwerving in andere dorpen. In I939 bereikte het Edese fonds dat het Wage-
ningse fonds op zijn buurt geen leden meer zou werven in Ede.64 In ditzelfde jaar
ging het fonds over tot de aanstelling van een propagandist voor het Maanderpark
en omgeving aangezien zij in deze buurt wel concurrentie ondervonden van het
Wageningse ziekenfonds. Dit leidde, zonder resultaat, tot verzet van de bestuurders
van de NMG. Zij zagen de spoorlijn Utrecht - Arnhem als grenslijn tussen het
Wageningse en Edese fonds:, Het Wageningse afdelingsfonds en het Ziekenfonds
'Helpt Elkaar' Ede bleven elkaar beconcurreren, oftewel er werd reclame gemaakt
bij leden die al lid waren van het Wageningse ziekenfonds en vica versa.

Ten slotte besteedde ook het Limburgse Ziekenfonds aandacht aan het werven
van leden. Dit kwam evenals bij de voorgaande fondsen voort uit concurrentieover-
wegingen ten opzichte van de in Limburg gevestigde afdelingfondsen van de NMG.
Het werven van leden gebeurde niet op centraal niveau, maar behoorde tot de taken
van de lokale agentschappen. Doorgaans gebeurde dit door het verspreiden van fol-
ders en aanplakbiljetten, op mondelinge wijze door de bodes, het plaatsen van
advertenties in de plaatselijke kranten en via de vakbond. Bovendien riep de voor-
zitter de vertegenwoordigers van de agentschappen regelmatig op tot het werven
van leden. Gedurende de Buitengewone Algemene Vergadering van het Centraal
Ziekenfonds van de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond van IO decem-
ber I 933 deed hij dit op de navolgende wijze: 'Tegenover de velen die tot het fonds
kwamen staan zekere nog een zo groot aantal die lid kunnen worden. Ook deze
moeten we trachten te winnen, zij behooren bij ons thuis. Uit het feit dat anderen
ons systeem bestuderen moge blijken dat het toch niet zo slecht is als sommigen
menen voor te stellen. ,66

Motieven tot uittreding

Over de motieven van de leden om het fonds te verlaten is veel bekend omdat de
administrateurs dikwijls van de fondsbesturen de opdracht kregen om uit te zoe-
ken waarom de leden bedankten. Figuur 7.3. schetst een enigermate vertekend
beeld van het aantal uitgetreden verzekerden binnen het Amsterdamse fonds, aan-
gezien bij de fondsen twee groepen leden onmiddellijk terugkeerden als lid onder
een nieuw inschrijfnummer. Ten eerste werden huwelijkskandidaten overgeschre-
ven naar een gezinsnummer en ten tweede schreef het fonds de aspirant-leden
over naar de volwassenen ledenlijst. Met uitsluiting van de twee laatstgenoemde
categorieen geeft figuur 7.3. een overzicht van de redenen van vertrek bij het
Amsterdamse fonds in de periode I923-I 94I

Gemiddeld verlieten de leden van Ziekenzorg in de periode I923-I94I het fonds
om de navolgende door het fonds aangeduide redenen: 37% vanwege schuld ofroye-
ment, 3I% verhuisde (buiten en binnen Amsterdam), doorgaans zonder adreswijzi-
ging, I 5% ging over tot gemeentelijke of particuliere hulp,  5% was overleden, 3%
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FlcuuR 7.3 Redenen van vertrek, ZZ Amsterdam, 1923-1941
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wisselde van fonds en 3% kwam voor op de door het controlebureau ingestelde
zwarte lijst. Op deze lijst stonden de namen van leden die zich vanwege misbruik
of achterstalige betalingen niet bij andere fondsen mochten aansluiten.67 Ten slotte
ging 2% van de leden in militaire dienst. In de bovenstaande opsomming kunnen
naast het overlijden van de verzekerden twee vormen van uittreding onderscheiden
worden: gedwongen en vrijwillig. Verder was het van 4% van de leden niet bekend
waarom ze waren uitgetreden.

Gedwongen uittreding

Contributieschuld vormde de voornaamste grond voor de fondsbesturen om over
te gaan tot royement. Uit de bestuursnotulen komt naar voren dat deze betalings-
achterstand dikwijls het gevolg was van werkloosheid, stakingen en het wegvallen

68

van inkomsten voortvloeiend uit ziekte of overlijden van de kostwinnaar.    In de

praktijk kregen de leden met een betalingsachterstand meestal langer uitstel dan
de in de statuten gestelde termijn; doorgaans bedroeg deze bij de fondsen statutair
vier weken (zie paragraaf 9.2). Het royeren van een lid vanwege contributieschuld
betekende niet alleen ledenverlies voor de fondsen, maar ook het verlies van de ach-
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terstallige contributie en dit terwijl de geroyeerden gedurende deze periode wel
gebruik maakten van de aangeboden diensten. Bovendien geven de geregistreerde
royementen een vertekend beeld, aangezien er ook leden met aanzienlijke schul-
den de fondsen 'vrijwillig' verlieten. 69

Buiten de bovengenoemde premievrijstellingen stelden de vijf besturen bij
buitengewone omstandigheden, zoals gedurende de Eerste Wereldoorlog, speciale
crisismaatregelen in. met de intentie zoveel mogelijk leden voor het fonds te behou-
den (zie paragraaf 9.3)·7« Deze uitzonderingen en speciale regelingen weerhielden de
bestuursleden er niet van om bij wanbetaling over te gaan tot uitschrijving. In I905
bijvoorbeeld royeerde het Deventer bestuur 64 leden, waaronder 2I gezinshoofden. 71

De bestuursleden gingen behalve bij de contributieschuld eveneens over tot de
beeindiging van het lidmaatschap bij het overschrijden van de welstandsgrens, het
beledigend bejegenen van artsen of medewerkers, onwaardig gedrag en het mis-
bruiken ofbedriegen van het fonds zoals het overdadige gebruik van medicijnen of
het frauderen met de gezondheidsverklaring (zie hoofdstuk 8). De leden van de zie-
kengeldverzekering liepen verder naast de bovengenoemde gronden het risico om
geroyeerd te worden bij uittreding uit het medicijnfonds, het tegen de raad van de
geneesheer in handelen met een verlenging van de ziekte tot gevolg en het over-
schrijden van de maximale uitkeringstijd. Het zich ziek laten inschrijven als lid
vormde binnen deze afdeling de voornaamste grond om over te gaan tot royement.

De leden die niet aan hun verplichtingen voldeden, of die door hun gedrag of
enige andere reden naar het oordeel van het bestuur geacht werden niet langer in het
fonds thuis te horen, konden niet zomaar geroyeerd worden. Dit vereiste een meer-
derheid van de stemmen van de bestuursleden. Bovendien konden de geroyeerde
verzekerden binnen het Deventer fonds bij 'De Vertegenwoordiging' in beroep
gaan tegen deze maatregel.

Met uitzondering van het Amsterdamse fonds hanteerden de onderzochte fond-
sen tot de jaren twintig de welstandsgrens uitsluitend als een toelatingscriterium
voor de Amsterdamse verzekerde. Sinds de oprichting vormde het inkomen niet
alleen bi j de aanmelding een reden tot uitsluiting, maar ook gedurende het lid-
maatschap. -' De leden die gedurende hun lidmaatschap de welstandsgrens overtra-
den, liepen jaarlijks na controle het risico om geroyeerd te worden. Deze jaarlijkse
uitschrijvingsronde leidde dikwijls tot verhitte discussies binnen het bestuur, zeker
wanneer het oprichters van het eerste uur betrof In I OI bijvoorbeeld vormde de
welgesteldheid van het oud-bestuurslid de heer K. Sch6nitzer het onderwerp van
een van de bestuursvergaderingen. De bestuurders benadrukten de grote waarde
van de heer Sch8nitzer voor het fonds en stemden unaniem tegen royement: op-
zegging van het lidmaatschap van deze oud-bestuurder zou alleen op eigen initia-
tief plaats vinden. Een van de artsen, lid van de in de beginjaren functionerende
Medische Commissie, waardeerde deze dankbaarheid maar vond dat een lid die
voor zijn familie fietsen kocht en naar een buitenverblijf ging, niet in het funds
thuishoorde. Een van de bestuurders sprak naar aanleiding van de hieruit volgende
discussie, waarin de vermeende welgesteldheid van Sch8nitzer werd gerelativeerd,
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het navolgende: 'als we zo doorgaan dan kunnen we wel alle timmerlieden en met-
selaars royeren die twee gulden per week aan jenever spenderen. 173

In I 922 leidde de overeenkomst tussen het Algemeen Afdelingsziekenfonds
Deventer (A.A.Z.D.) en het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' tot de op-
name van een artikel in de statuten van beide fondsen dat zelfstandige personen met
een hoger inkomen dan tweeduizend gulden en gezinshoofden of kostwinnaars met
een inkomen boven de vierentwintighonderd gulden ook na toetreding niet ver-
zekerd mochten blijven bij het ziekenfonds. De huisartsen hadden het recht om
kenbaar te maken wanneer zij meenden dat een verzekerde een te hoog inkomen
genoot om verzekerd te blijven. Deze overeenkomst verplichtte het 'Ziekenfonds
voor den Arbeidenden Stand' om deze groep 'welgestelde' verzekerden vanaf het
betreffende jaar te royeren. Voorzitter Kelderman bedong dat indien het inkomen
van een v66r I januari I922 toegetreden lid tijdens zijn of haar lidmaatschap boven
dit bedrag steeg, hij ofzij mocht aanblijven als verzekerde.74

Royement wegens onwaardig gedrag kwam vooral aan het einde van de negen-
tiende en het eerste decennium van de twintigste eeuw voor. In I895 bijvoorbeeld
royeerde het Edese bestuur, na ontvangst van een klacht, een lid dat zich wegens
dronkenschap ziek meldde."

Ten slotte kon ook een huwelijk ertoe leiden dat een lid verplicht werd het fonds
te verlaten. In geval van een echtverbintenis tussen personen die ieder in een ander
fonds waren ingeschreven, was de vrouw verplicht lid te worden van het fonds waar
haar man stond ingeschreven. Bovendien kon de intredende echtgenoot of echtge-
note wegens 'gebrekkige' gezondheidstoestand of om andere redenen niet tot het
lidmaatschap worden toegelaten. In dat geval kon aan de wederhelft die reeds lid
was, eveneens het lidmaatschap ontzegd worden.

Vrijwillige uittreding: onverschilligheid ofloyaliteit?

Aan vrijwillige uittreding lagen diverse redenen ten grondslag. Verhuizing, huwe-
lijk, wisselen van fonds en dienstplicht zijn hier voorbeelden van.76 Een specifieke

groep die veelvuldig uitrad of wisselde van fonds, vormde de vaak door hun baas

aangemelde dienstmeisjes. Bovendien kon de oprichting van een concurrerend
fonds, zoals het Amsterdamse ziekenfonds van de Algemeene Nederlandsche Dia-

mantbewerkersbond (ANDB) in I898 of de maatschappijfondsen in Delft, Deventer,
Ede en op diverse plaatsen in Limburg, de leden doen besluiten zich te laten uit-

schrijven. De leden van de vijf fondsen verlieten soms de vereniging uit onvrede
met de besluitvorming van het bestuur of ongenoegen over de geleverde medische
diensten.

A. Hirschman deed onderzoek naar de wijzen waarop klanten van bedrijven en
(statelijke) organisaties reageren bij ontevredenheid of het verminderen van de
kwaliteit van het product.77 Hij onderscheidde drie manieren: zij kunnen loyaal blij-
ven, in actie komen of weggaan. De sociaal-psychologische literatuur voegde aan
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deze drie manieren van reageren een vierde toe: onverschilligheid.4 Het toepassen
van deze opties was aldus een manier om te reageren op onvrede.

Hirschman noemt als voornaamste reden om loyaal te blijven: de binding van
de klanten (verzekerden) met de organisatie (vereniging). De verzekerden konden
bij daling van de geleverde kwaliteit echter ook hun stem laten horen ('giving

. 79
voice J· Dit gedrag komt dikwijls voort uit loyaliteit met de vereniging en treft men
vooral aan binnen normatieve organisaties.8' De mate van loyaliteit was afhankelijk
van de identificatie van de verzekerde met de organisatie en de mate van inves-
tering in de organisatie.8' De stemverheffing kenmerkt zich bij de onderlinge ver-
zekeringen door het uiten van de onvrede in woord en geschrift. Dat wil zeggen dat
de leden kritiek geven of hun stem verheffen,  maar lid blijven, doorgaans zonder
de intentie dit te beeindigen.

De ledenvergadering was voor het uiten van deze ongenoegens een geschikt
instituut. Het merendeel van de verzekerden diende echter zijn klachten op schrif-
telijke wijze in bij het bestuur. Het Deventer en het Delftse bestuur verzamelden
deze in een 'klachtenboek.' Bij het laatstgenoemde fonds diende de klacht na regi-
stratie door het klagende lid ondertekend te worden.  In de bij  de vijf onderzochte
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fondsen ingediende klachten zijn twee hoofdcategorieen te onderscheiden, ener-
zijds de klachten gericht tegen de aanbieders van zorg (huisartsen, tandartsen en
specialisten) of apothekers aangaande de (niet) ontvangen behandeling, de wijze
van behandeling of ontvangen medicamenten, en anderzijds de klachten gericht
tegen de door het bestuur genomen beslissingen of de medewerkers van het fonds.
Binnen de eerste categorie klaagden de leden het meest over de huisartsen. Deze
klachten betroffen niet alleen de kwaliteit van de behandeling, maar ook de on-
heuse of onwelwillende bejegening door de artsen, de lange wachttijden en de
slechte kwaliteit van de wacht- en behandelkamers,  of het geheel ontbreken ervan.
Klachtenbrieven betreffende de gedragingen van de artsen ten opzichte van de
leden kwamen regelmatig bij de fondsbesturen binnen. Het arrogante optreden
van de artsen, het slaan van kinderen, het niet aanwezig zijn op het spreekuur, het
weigeren leden te bezoeken en ten slotte de klachten betreffende de ongeliike be-
handeling tussen de particuliere en'buspatienten' stonden hierin centraal.8' Tot ver
in de jaren dertig ontving het bestuur dergelijke klachten, hetgeen illustreert dat er
van een gelijke behandeling tussen beide laatstgenoemde groepen geen sprake
was. De meerderheid van de artsen weigerde de 'buspatienten', zelfs in noodgeval-
len, gedurende het particuliere spreekuur te ontvangen. In I920 bijvoorbeeld diende
een Amsterdams lid een klacht in tegen een arts die haar 's ochtends tijdens het
spreekuur met haar baby, buiten in het noodweer wilde laten wachten. Na weige-
ring bezocht zij het middagspreekuur voor particuliere patienten. Na een vriende-
lijk onthaal vernam de arts dat zij een buspatiente was. Hij reageerde woedend,
hierbij volgens de klaagster heen en weer stuivend, en vroeg haar hoe zij het in haar
hoofd haalde naar zijn spreekuur te komen en stuurde haar en haar zieke kind zon-

der behandeling naar huis. De verdediging dat ze niet op straat in het noodweer
met haar kind kon wachten vond geen gehoor. Deze negatieve ervaring leidde ertoe
dat het gezin overstapte naar het concurrerende Algemene Ziekenfonds Amster-
dam (AZA). ' Nalatig gedrag van de artsen kon ook schrilnende gevolgen hebben,
zoals het overlijden van een kind na tevergeefs en herhaaldelijk verzoek om huis-
artsenhulp.84

Naast klachten over de behandelwijzen en het gedrag van de artsen klaagden de
leden veelvuldig over de wacht- en behandelkamers van de artsen. De geuite be-
zwaren hadden betrekking op de slechte ventilatie, verlichting en het gebrek aan
zitplaatsen. In deze klachten kwam ook de ongelijkheid tussen de particuliere
patienten en de fondspatienten naar voren. Een deur of muur scheidde vaak de
wachtkamers voor de beide groepen verzekerden. In sommige gevallen was de
wachtkamer alleen toegankelijk voor particuliere patienten en wachtten de fonds-
patianten buiten of in de hal. In I9I7 bijvoorbeeld ontving het Delftse bestuur veel
klachten over de onhoudbare toestand van de wachtkamer van de oogarts. In som-
mige gevallen betrofde wachttijd in de propvolle wachtkamer, samen met'onzinde-
lijke' gasthuispatienten, drie tot vier uur zonder zitplaats.4 Deze lange wachttijden
hadden als bijkomend nadeel dat de verzekerden een deel van hun inkomen verlo-
ren. Om dit verlies te beperken benaderden de Delftse bestuurders naast de artsen
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de directies van de fabrieken en de bazen met het verzoek om hun werknemers
door te betalen wanneer zij ziek waren en een dokter moesten raadplegen. Aan het
eind van de jaren dertig ontvingen de bestuurders van de vijf fondsen nog steeds
klachten over spreek- en behandelkamers, slechts afgescheiden door gordijnen,
waardoor de conversatie tussen de arts en de andere patienten moeiteloos gevolgd
kon worden.
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Een andere klacht aangaande de artsen die de vijf fondsbesturen regelmatig
ontvingen, was dat zij, ondanks herhaald verzoek van de patienten, in het geheel
niet kwamen opdagen. Dit gebeurde vooral tijdens de weekeinden, nachten en
vakantieperiodes. Een van de verklaringen hiervoor was dat te veel leden ingeschre-
ven stonden bij 66n arts.86 Het maximaal aantal toegestane aantal per huisarts ver-
schilde aanzienlijk per plaats. In I926 bijvoorbeeld mocht een Delftse huisarts
4·050 leden inschrijven en een Amsterdamse 2.500.* Een andere oorzaak voor het

uitblijven van huisartsenhulp betrofde nalatigheid van de artsen om in de vakantie-
periodes een vervangende arts te zoeken. Of nog erger, de naam van de vervanger

hing off'icieel op het raam, maar deze was het er niet mee eens of weigerde hulp
te verlenen. Hiervan waren de ziekenfondsverzekerden vaak het slachtoffer. Het
Amsterdamse fonds loste dit probleem op door vanaf de jaren twintig de vakantie-
periodes van de artsen en de aangewezen vervangers op te nemen in het vereni-
gingsblad Ziekenzorg.

88

In I9I  vatte de Delftse voorzitter, als reactie op de gevraagde loonsverhoging
van de artsen, de klachten over de artsen en de hieruit voorkomende problematiek
op navolgende wijze samen: 'Komen fondsleden bij een dokter, moeten zij in slecht
ingerichte wachtkamers of trekkerige gangen tot in het oneindige wachten om
behandeld te worden. Immers betalende leden hebben voorrang. En komt de dok-
ter op verzoek van de leden thuis dan is dat maar afwachten. En ook de behande-
ling laat te wensen oven Willen de heren artsen meer hebben dan halen zij het uit
de beurs van hen die het kunnen betalen en niet van de fondsleden. Hier kan uit
voortkomen dat veel leden ons gaan verlaten en niet de slechtste en dat zij naar het
Middenstandsfonds gaan. .9

De bezwaren ten opzichte van de apothekers betroffen bij de vijf fondsen hoofd-
zakelijk de kwaliteit van de geleverde goederen. De leden klaagden ook wanneer zij
de door hun gewenste medicijnen niet vergoed kregen van de fondsen. In de tweede
helft van de jaren twintig maakte de opstelling van een lijst met toegelaten genees-
middelen en in het Amsterdamse geval de oprichting van de overkoepelende Recep-
ten Controlecommissie in I927 hieraan een einde.p Betreffende de kwaliteit van de
geleverde medicijnen gaf artikel I 0 van de reglementen de Amsterdamse leden het
recht om de geleverde medicijnen scheikundig te laten onderzoeken. In zulke geval-
len stuurde het bestuur na scheikundig onderzoek zowel een rapport naar de vak-
vereniging van de apothekers (NMP) als een commissie van onpartijdige apothekers.

Behalve het nadeel voor de verzekerden had het bovengeschetste nonchalante

gedrag van de (tand)artsen en apothekers ook ongunstige financiele consequenties
voor het fonds. Het negeren van een klacht of een onjuiste medische indicatie kon
tot gevolg hebben  dat een patient langdurig onder behandeling moest blijven  of in
een ziekenhuis moest worden opgenomen.

Na grondig onderzoek behandelde het (dagelijks) bestuur tijdens de bestuurs-

vergaderingen de klachten van de leden over de (tand)artsen en apothekers. In de
eerste jaren van het bestaan van het Amsterdamse fonds was de Medische Com-
missie hiervoor het aangewezen instituut, hoewel de voorzitter in 'ernstige' geval-
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len eveneens zelf op onderzoek uitging. In Deventer maakte de bespreking en
afhandeling van de klachten niet alleen deel uit van de bestuursvergaderingen
maar ook van bijeenkomsten van'De Vertegenwoordiging'. De verzekerden mochten
hun grieven tijdens kantooruren of gedurende de bestuursvergaderingen kracht
bijzetten. Regelmatig had een oproep hiertoe tot gevolg dat de leden hun klacht
introkken. In bijzondere gevallen organiseerden de grotere fondsen een hoorzit-
ting voor een groep ontevredenen. De (tand)artsen ontvingen de tegenover hen
geuite klachten op schriftelijke wijze. Soms lukte het niet om een klacht naar
ieders tevredenheid schriftelijk af te handelen. In zulke gevallen kozen de bestuur-
ders dikwijls voor een confrontatie tussen de beide partijen. Tot frustratie van de
bestuursleden leverde dit vaak weinig op, aangezien de (tand)arts of apotheker in
kwestie zich van het betreffende voorval niets meer kon herinneren. Een gegronde
klacht resulteerde voor de verzekerde meestal in een wisseling van (tand)arts en
voor de zorgverlener in een waarschuwing. Het Amsterdamse fonds trachtte de
deelnemers te prikkelen beter met hun patienten om te gaan door vanaf I ,I de
klachten op te nemen in het verenigingsblad. Bovendien probeerde het bestuur in
hetzelfde jaar de grote hoeveelheid klachten aangaande de tandartsenzorg te beper-
ken door de aanwezigheid in de polikliniek op de zaterdagen van twee bestuursleden.

In enkele gevallen leidde de behandeling van een klacht tot een blijvende ver-
andering binnen de artsenstand. Zo droegen, na weigering van een arts om een
lijkschouwing uit te voeren, de inspanningen van het bestuurslid Van Strien van
Ziekenzorg Amsterdam ertoe bij dat de lijkschouwing tot het takenpakket van de
artsen ging behoren.

Vanafhet begin van de jaren twintig namen overkoepelende organen de behan-
deling en afhandeling van klachten over de artsen en apothekers van het Amster-
damse en Deventer fonds over." In I936 volgde het Delftse fonds met de instelling
van de Commissie van Toezicht. De instelling van de Deventer Commissie van Toe-
zicht vond plaats in 1922 voor en op initiatiefvan de beide fondsen." De commissie
bestond uit vijf leden, van wie twee onafhankelijke geneeskundigen, niet werk-
zaam voor de fondsen, aangewezen door het Algemeen Afdelings Ziekenfonds
Deventer en twee leden aangewezen door het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden
Stand.' Deze vier gekozen leden benoemden het vijfde lid, tevens de voorzitter. De
klachten over de geneeskundigen werden in eerste instantie behandeld door de
medische leden; klachten over de verzekeren door niet-medische leden en de gehele
commissie besliste gezamenlijk aan de hand van de onderzoeksresultaten. De uit-
spraak van de commissie leidde in het ergste geval tot royement van de verzekerde
ofeen geldboete voor de geneeskundige.w De commissieleden behandelden ook de
klachten over de ontvangen ziekenhuisbehandeling. De NMG in Deventer wilde in
de jaren dertig meer bevoegdheden toekennen aan de commissie, die volgens hen
niet bekend genoeg was en zij zelfs als 'slapend' bestempelde. Een van de plannen
was het aantrekken van een bezoldigd voorzitter uit Enschede. Het bestuur van
het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' was hier geen voorstander van en
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vreesde dat de NMG van de commissie een orgaan wenste te maken dat naast of
zelfs boven het bestuur stond.

Naast de eerste categorie klachten aangaande de aanbieders van zorg, betrof de
tweede categorie de klachten gericht tegen de door het bestuur genomen beslis-
singen of de medewerkers van het fonds. Deze klachten waren van een andere aard.
Een eerste groep van klachten betrofde door het fonds toegekende financiele bijdra-
gen in ziekenhuisopnamen en de door de leden aangeschafte, niet in het verstrek-
kingenpakket opgenomen, medische hulpmiddelen (zoals medicijnen, kunstbenen,
orthopedisch schoeisel, korsetten). Het merendeel van de klachten tegen het bestuur
betrof echter de afwijzingen voor toetreding tot de ziekengeldverzekering, roye-
ment uit deze verzekering ofafgewezen ziektegelduitkeringen. Bij oprichting van
de ziekengeldverzekering van het Amsterdamse Ziekenfonds Ziekenzorg bediscus-
sieerden de bestuursleden of er voor de behandeling van klachten aangaande deze
afdeling geen separate commissie geinstalleerd diende te worden. Als hoogste
bestuursbevoegdheid werd de gecombineerde vergadering van alle bestuursleden,
de medische commissie en de commissarissen aangewezen. Bovendien installeerde
het bestuur van Ziekenzorg Amsterdam op advies van het Centraal Bureau voor
Sociale Adviezen een scheidsgerecht in het geval van een onoplosbare onenigheid
tussen leden van de ziekengeldverzekering en het bestuur.94 De uitspraken van dit
gerecht waren voor beide partijen bindend. In I929 schafte het bestuur het scheids-
gerecht afomdat het reeds enige jaren niet meer functioneerde.# Vanaf die tijd raad-
pleegden de beide partijen bij een conflict de rechterlijke macht voor een uitspraak. 96

Een bijzondere grond voor onenigheid tussen bestuur, de controlerend geneesheer
en leden gedurende de gehele bestaansgeschiedenis van Ziekenzorg vonnde het al
dan niet recht hebben op een ziekengelduitkering wanneer de verzekerde gedurende
zijn ofhaar ziekte buiten de stad verbleef. VanafI9oo stond het bestuur uitkering toe
mits de verzekerde in een sanatorium of vergelijkbare instelling verbleef en onder
(medische) controle stond. In de loop der tijd ging het bestuur ook tot uitkering over
wanneer de persoon in kwestie over een doktersverwijzing beschikte. 97

Een tweede groep van klachten in deze categorie was gericht tegen het per-
soneel van de fondsen, zoals de boden en het administratieve personeel. De leden
kwamen met hen het meest in aanraking. De bestuursleden onderzochten deze
klachten eveneens nauwgezet.98 In een enkel geval leidde het 'beledigend' optreden
van een van de medewerkers van het fonds tot opzegging van een lidmaatschap. In
Delft klaagden de leden het meest over de boden, met wie zij wekelijks in aanra-
king kwamen. Tot I9I8 betrofhet merendeels het aanvechten van de door de boden
uitgesproken royementen. Vanaf laatstgenoemd jaar nam het bestuur deze taak
geheel van de boden over. Andere veelvuldig geuite klachten tegen de boden han-
delden over onregelmatige premie-inning of het slordig registreren van adressen
en verhuisgegevens. Een specifieke klacht binnen de ziekengeldafdeling betrof de
slechte bezorging van de ziekenbriefjes door de controleurs. Deze afgifte gebeurde
vaak pas na herhaald verzoek van de zieke waardoor de uitkering van deze persoon
vertraging opliep.
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Uit het voorgaande blijkt dat de overwegend schriftelijke kritiek van de leden
grotendeels betrekking had op de (niet) ontvangen medische zorg of medicijnen
en de besluitvorming van het bestuur. In sommige gevallen kon de verzekerde
bij het uitblijven van een gewenste reactie op zijn stemverheffing echter alsnog
besluiten over te gaan tot vertrek (exit), de derde en meeste ingrijpende reactie van
de verzekerden bij ontevredenheid. In sommige gevallen stapte de verzekerde bij
het verlaten van de organisatie direct over naar de concurrent (entry).99 Het was
bovendien ook mogelijk dat de leden het fonds eerst verlieten en hun kritiek van
buitenafuitten. Deze voorbeelden tonen dat vertrek en stemverheffing elkaar niet
uitsluiten.'- Het fonds kon aan de mate en aard van het exit- en voice-gedrag van
de leden afleiden of het wel of niet goed ging met de vereniging.

De keuze van de verzekerde om het fonds te verlaten was het meest ingrijpend
en dwong het bestuur tot het nemen van maatregelen. De meeste fondsleden streef-
den er overigens, eenmaal verzekerd, niet naar om persoonlijke energie te steken
in het veranderen of strijden tegen het verenigingsbestuur, ook wel continuerings-
gedrag genoemd. Bovendien werd, naarmate de leden langer lid waren van een
onderlinge verzekering, het nemen van de beslissing om het fonds te verlaten
steeds moeilijker. De verzekerden kregen een band met het fonds en zijn medewer-

kers, bijvoorbeeld de behandelende arts, de vroedvrouw of de apotheker. Ook de
financiele investeringen van de verzekerden speelden een grote rol. In enkele geval-
len hadden de leden pas recht op bepaalde verstrekkingen na een zekere lidmaat-
schapsperiode, zoals de zwangerschapsuitkering, bijzondere verstrekkingen (bril-
len et cetera) en een ziekengelduitkering. Bij het verlaten van het fonds verloren ze
ook deze rechten met als gevolg dat de verzekerden na aansluiting bij een andere

verzekering opnieuw enige tijd zouden moeten wachten. Bedanken voor het lid-
maatschap was vervolgens ook niet aantrekkelijk voor oudere of zieke leden, want
zij liepen het risico dat een ander fonds hen niet zou accepteren. Ten slotte was ver-
trek ook niet aantrekkelijk voor leden van fondsen in kleine plaatsen waar nauwe-

lijks of geen alternatiefvoor handen was.
Naast deze mondelinge en schriftelijke klachten ontving het bestuur ook regel-

matig dankbetuigingen van de leden.'"' Bovendien was stemverheffing niet altijd een
uiting van onvrede, maar kon het ook voortkomen uit loyaliteit van de verzekerden.
Deze groep verzekerden streefde via stemverheffing ernaar om bijvoorbeeld het ver-
strekkingenpakket uit te breiden of de bestuurssamenstelling te beinvloeden.

4 Beschouwing

De onderlinge fondsen stelden zich ten doel de gezondheidstoestand van de arbei-
ders en de kleine middenstand te verbeteren. De ideale fondsleden vormden de
jonge, gezonde arbeiders die aan de wekelijkse contributieverplichtingen konden
voldoen. De regelgeving waaraan de potentiele fondsleden getoetst werden, laat
zien dat de selectie van de nieuwe leden voor de bestuurders erg belangrijk was.
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Opvallend genoeg had de behoefte aan een groeiend ledenbestand zoals in Delft of
een ongekend hoog percentage verzekerden, zoals in Deventer. geen traceerbare
invloed op het gehanteerde selectiebeleid. Woonplaats, inkomen, beroep, geslacht,
leeftijd, religie en de lichamelijke gesteldheid speelden in deze procedure een rol.

Ondanks de door de fondsbesturen opgestelde normatieve regels bleek echter
dat hiermee in de praktijk soepel werd omgegaan; de discretionaire ruimte van de
fondsbesturen was groot. Schaalvergroting en toenemende concurrentie leidden
onder meer tot een steeds soepeler hanteren van bepaalde toetredingsbarri res.
Deze flexibiliteit betrachtten de besturen voornamelijk betreffende leeftijdsgrens,
inkomensgrens, gezinssamenstelling en religieuze gezindte. Religie vormde bij de
meeste fondsen, als het al een toelatingscriterium was, slechts in de beginperiode
een toetredingsbeperking. Een uitzondering op deze regel vormde het Limburgse
fonds. Dit fonds bleef tot I94I uitsluitend toegankelijk voor katholieke leden die
aangesloten waren bij de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging.

De besturen hadden deze beslissingen echter niet altijd in eigen handen, want
ook externe factoren waren hierop van invloed. Hieronder vielen bijvoorbeeld
de bemoeienissen van de NMG met de inkomensgrens van de verzekerden en de
afgedwongen geografische grens waarbinnen mensen lid mochten worden. De
(verplichte) aansluiting van de onderlinge fondsen bij overkoepelende stedelijke
controlebureaus in Amsterdam en Delft bepaalde evenzeer een deel van de selec-
tie van de potentiele leden betreffende bijvoorbeeld de welstandsgrens.

De toegeeflijkheid bij aanmelding beperkte zich hoofdzakelijk tot het medicijn-
fonds en had geen betrekking op de toelating tot het ziekengeld- en begrafenis-
fonds. Bij het eerste type verzekering werden deze regels zelfs strikter gedurende
de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook de opgedane kennis in de praktijk was
bij deze verzekeringsvorm van invloed op het selectiebeleid en leidde tot de uitslui-
ting van bepaalde beroepsgroepen die de fondsen aanmerkten als 'slechte risico's'.

De kern van de toetredingsbeperkingen is dat de omstandigheden van de vrije
markt resulteerden in de noodzaak tot zelfvoorziening waarbil de leden de brand-
stofvormden. Deze moesten daarom 'van een zekere kwaliteif zijn. Vandaar dat er
normen en regels nodig waren om mensen als lid toe te laten. Verder was het een
manier om solidariteit te creeren onder de geaccepteerde leden zodat zij niet als lid
verloren gingen wanneer ze in de problemen kwamen.

De vermeende continuiteit in de ledenaantallen van de onderlinge ziekenfondsen
verhulde het veelvuldige toe- en uittreden van de leden. De voornaamste redenen
voor toetreding tot een onderling ziekenfonds waren behoefte aan sociale zekerheid,
dwang, ideologie, religieuze overtuiging, lidmaatschap van een arbeidersvereniging,
economische motieven, de aangesloten artsen, gezinstraditie en de bereikbaarheid
of het gebrek aan alternatieve fondsen. Bovendien kon ook de door het fonds ge-
voerde reclame leiden tot de beslissing om zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Bij de motieven tot uittreding zijn vrijwillige en gedwongen motieven te herken-
nen. Vrijwillige uittreding vond om diverse redenen plaats. Verhuizing, huwelijk
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en dienstplicht zijn hier voorbeelden van. Uittreding kon echter ook een uiting van
onvrede zijn. De veelvuldige in de archieven aangetroffen klachtenbrieven van de
leden illustreren dit.

Aan de gedwongen opzegging van het lidmaatschap lagen eveneens meerdere
redenen ten grondslag en het bestuur was in enkele gevallen bevoegd dit op te
leggen. Contributieachterstand is hier het bekendste voorbeeld van. Ondanks de
strenge regels betreffende wanbetaling gingen de fondsen daar echter in de prak-
tijk zeer soepel mee om. De leden verkregen vaak langer uitstel dan de doorgaans

gestelde termijn van vier weken. Evenals bij de toetredingseisen bleek ook dat bij de
gedwongen uittreding de besturen de strenge regels op een soepele manier han-
teerden: deels ingegeven door solidariteit, deels uit concurrentieoverwegingen. Het
lijkt erop dat de strenge lijn vooral gevoerd werd bij het ziekengeldfonds en na
zware druk op instigatie van de artsen en hun NMG.



HOOFDSTUK 8

Interne bedreigingen

I Inleiding

De toetredingsbeperkingen van de fondsen zoals beschreven in het voorgaande
hoofdstuk tonen aan dat zij de wederkerigheid trachtten te garanderen door de
selectie van een homogene, lage risicogroep. In dit en het volgende hoofdstuk staat
de vraag centraal wat er met de verzekerden gebeurde wanneer deze wederkerig-
heid werd bedreigd. Bij het analyseren en beschrijven van deze bedreigingen zal
onderscheid gemaakt worden tussen de in dit hoofdstuk aan bod komende interne
bedreigingen en de in het volgende hoofdstuk centraal staande externe bedrei-
gingen.

De interne bedreigingen binnen de onderlinge ziekenfondsen kwamen voort
uit misbruik of corruptie van de (para)medici, de bestuursleden, medewerkers of
de leden. Het misbruik van de laatstgenoemde groep wordt ook wel aangeduid met
de terrIl moral hazard. In het geval van moral hazards beinvloedt het hebben van een
verzekering het gedrag van de verzekerde zodanig dat de kans op het optreden van
het risico waarvoor hij of zij verzekerd is toeneemt. Moral hazard kan, in de context
van de ziektekostenverzekeringen, worden omschreven als het gebruik maken of
verschaffen van extra veel of extra dure medische diensten, doordat de verzekering
(een gedeelte van) de kosten vergoedt. Zij verhogen het beroep dat op een verzeke-

ring wordt gedaan, en dus de uitgaven van de verzekeringsmaatschappij en daar-
door ook de premie voor de verzekerden. De kans op een zogenoemd moral hazard
is bij de ziektekostenverzekeringen groter dan bij andere vormen van schadever-
zekeringen. Hiervoor zijn twee redenen aan te dragen. Ten eerste is het bij een
ziektekostenverzekering vrijwel onmogelijk om een relatie te leggen tussen de pre-
mie en de preventieve activiteiten die een verzekerde kan ondernemen om de kans
te verminderen dat er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Ten tweede is
het bij ziektekostenverzekeringen moeilijker dan bij andere verzekeringen om de
schade te taxeren.' Uit het navolgende citaat blijkt dat moral hazard voor de zieken-
fondsen geen onbekend probleem was. De Arnhemse kinderarts Christine Badar
(I878-I965), schrijft in een terugblik op haar artsenbestaan: 'De ziekenfondsen ble-
ken een eigenaardige mentaliteit te kweken bij de leden. Voor alles liep men naar
het spreekuur voor poeder, voor zal£ voor aangekondigde geneesmiddelen.

,2
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In dit hoofdstuk worden de interne bedreigingen en wijze waarop de fondsen
hiermee omgingen thematisch beschreven. In de eerste drie paragrafen staan ach-

tereenvolgens de verzekerden, de verstrekkers van de medische zorg en diensten
en de medewerkers van het fonds centraal. In de laatste paragraaf zal aandacht
besteed worden aan de oplossingen van de fondsbesturen ter bestrijding van het
misbruik.

2 Verzekerdenbedrog

De verzekerden van het Amsterdamse fonds pleegden, zoals naar voren kwam in
paragraaf 7.3, evenals de Deventer en Delftse leden regelmatig fraude. Binnen het
medicijnfonds vond deze plaats door bijvoorbeeld het uitlenen van het lidmaat-

schapboekje of het laten behandelen van kinderen van familieleden en bekenden

op kosten van de fondsen. Binnen het Deventer fonds deed het bestuur zelfs enige
keren aangifte van dit vergrijp bij de politie,  maar het gewenste resultaat bleef uit
en het bestuur besloot een advertentie te plaatsen in het Deventer Dagblad rnet de

waarschuwing dat bij onrechtmatig gebruik van de lidmaatschapkaart beide partijen
strafrechtelijk vervolgd zouden worden. Ondanks deze forse dreigementen beperkte
de sanctie zich meestal tot een waarschuwing en een geldboete. Een tandarts die
regelmatig leden op deze vorm van fraude betrapte, gaf in overweging kaarten te
ontwikkelen waarop alle namen, voornamen en geboortedata van de rechthebbende
deelnemers voorkwamen.'

Vervolgens verzuimden de leden geregeld de geboorte van een kind aan te geven.
De fraudeurs konden hierdoor een flinke betalingsachterstand oplopen, aangezien
het betreffende kind vaak al enige jaren van de diensten van fonds gebruik maakte
voordat het ontdekt werd.

Een derde vorm van bedrog binnen het medicijnfonds betrof het veelvuldig
raadplegen van medici of het excessieve gebruik van medicijnen of verbandmid-
delen. Zoals uit het navolgende citaat uit I925 blijkt, beschuldigden de Delftse
bestuurders en artsen vooral de vrouwelijke leden van Ziekenzorg van deze vorm
van misbruik: 'De bewering van sommige artsen dat de vrouwelijke leden het duur-
ste zijn kunnen wij onderschrijven. Niet alleen omdat zij zoveel staalwijn kunnen
drinken, niet alleen omdat zij tegenwoordig zo kort van stof en openhartig zijn,
maar ook omdat het aantal buikbanden (98) die in I925 aan het zwakke geslacht
werden verstrekt nog niet zo gering is.'4 Binnen het Deventer fonds maakten vooral
de leden van het Middenstandsfonds zich in de eerste jaren van het functioneren
van deze afdeling hieraan schuldig.

Ten slotte vormde het onjuist invullen van de gezondheidsverklaring bij toetre-

ding tot het fonds het laatste bij de fondsen veelvuldig voorkomende type fraude. In
dit laatste geval weigerden de besturen doorgaans medische behandeling of op-
name in een ziekenhuis. Bovendien gingen de besturen bij een 'valse inschrijving'
dikwijls zonder premieteruggave over tot royement. Alvorens hiertoe over te gaan
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stelden de bestuurders ter controle een onderzoek in. Opvallend genoeg werd deze
vorm van misbruik bij het Deventer fonds pas in I934 statutair erkend. Vanaf dat
moment verschafte dit statuut het bestuur officieel het recht om tot drie maanden
na aanmelding de behandelkosten te weigeren van een ziekte of een lichaamsge-
brek dat het betreffende lid op het ogenblik van toetreding al had. Deze maatregel
paste het bestuur niet toe op leden die zich van een ander fonds hadden laten over-
schrijven en in dat fonds geheel aan hun verplichtingen hadden voldaan. Verder
stonden het'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' en Ziekenzorg Amsterdam
geregeld instroming van leden toe met een bepaalde ziekte, mits zij een verklaring
tekenden geen aanspraak te maken op een uitkering of waarin ze afstand deden
van de ziekenhuisrechten.

Bij het Edese en het Limburgse fonds komen gevallen van misbruik of fraude
gepleegd door de verzekerden slechts incidenteel in de bestuursnotulen van de
beide fondsen naar voren. Bij het Edese fonds beperkte de fraude zich voorname-
lijk tot onterecht ontvangen ziekengelduitkeringen. De klachten van de Limburgse
fondsbestuurders hadden merendeels betrekking op het te vaak bezoeken van art-
sen door de leden.

3      De verstrekkers van de medische zorg en fraude

Niet alleen de leden fraudeerden, ook de voor de fondsen werkende artsen
schreven onnodig veel medicamenten voor of bezochten hun patienten  te vaak.  De
apothekers waren ook slordig en verstrekten te veel of onterecht dure preparaten.
Het door enkele fondsen gehanteerde betalingssysteem, het prestatiestelsel, ofte-
wel betaling per medische verrichting, werkte dit misbruik in de hand: In het
begin van de twintigste eeuw maakte de controlearts van het Amsterdamse fonds
zelfs regelmatig melding van een 'jacht' op het maken van visites.6 Dit uitte zich
onder andere in het voorschrijven van meer visites dan er patienten waren, het aan
huis behandelen van patienten en het sluiten van overeenkomsten met de boden.
De artsen kregen een provisie wanneer de verzekerden hen als arts kozen.' Ook de
Delftse bestuurders klaagden over het onbegrensde voorschrijfgedrag van de artsen.
In I92I bijvoorbeeld liet een van de aan het fonds verbonden artsen verscheidene
patienten in een kwartaal honderd liter staalwijn per persoon drinken. Ondanks
meerdere initiatieven duurde het tot I924 voordat het Delftse bestuur verandering
bracht in het voorschrijfgedrag van de artsen. In dat jaar belegde het bestuur met
de artsen en apothekers een vergadering over deze kwestie. Het voornaamste be-
zwaar van de bestuursleden was dat de artsen voor het afdelingsziekenfonds wel,
en voor Ziekenzorg niet de grootste zuinigheid betrachtten in het voorschrijven
van medicamenten. De artsen weten dit verschil aan de mentaliteit van de leden
van Ziekenfonds Ziekenzorg Delft. In I924 startte het fondsbestuur met de con-
trole van het voorschrijven van medicijnen en dure verstrekkingen zoals buikban-
den. Het stelde een lijst met medicijnen op die niet meer voorgeschreven mochten
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worden, waaronder specialit6s. Daarnaast verplichtte het de apothekers om diverse
dure medicijnen te vervangen door goedkopere medicijnen met dezelfde werking.
De artsen behielden alleen in buitengewone gevallen de vrijheid om  dure  of bui-
tengewone medicijnen of hulpmiddelen te verstrekken mits het recept gemerkt
was met het opschrift 'buitengewoon geval'. Ten slotte schreef het fonds ook de
maximale hoeveelheid voor te schrijven medicijnen en verbandstoffen per recept
voor. Deze maatregelen leidden ertoe dat het fonds in I925 fI.400 minder uitgaf
aan medicijnen en verbandstoffen dan in de voorgaande jaren. Dit was volgens de
voorzitter mede te danken aan het feit dat de 'verwende' vrouwen in plaats van lek-

kere staalwijn nu grote pillen moesten slikken en er ook geen schildklierpoeders
meer werden voorgeschreven: De invoering van dit controlesysteem veroorzaakte
wel dat de uitgavenpost voor controle toenam van ongeveer fBo in de periode voor

I924 totf548 in I926.
Naast de hierboven beschreven vorm van misbruik gebeurde het ook wel eens

dat artsen het fonds gebruikten om leden te werven voor hun eigen ziekenfonds of
dat een arts fondsleden ten onrechte liet betalen voor medische verrichtingen en
medicilnen:

4     Bestuurders- en medewerkersfraude

Bedrog gepleegd door de bestuurders en de werknemers van het fonds kwam,
voorzover bekend, slechts incidenteel voor. Van fraude gepleegd door best:uurders

zijn maar twee gevallen bekend. Ten eerste betrof dit de geruchtmakende zaak
rondom de Deventer administrateur Berghege in de periode I9I4-IgI9. De affaire
rondom deze administrateur leidde uiteindelijk niet alleen tot zijn ontslag van-
wege verduistering van gelden, maar, zoals beschreven in hoofdstuk 6, ook tot een
aftreden van het gehele bestuur en een gehele reorganisatie van het fonds. Het
tweede fraudegeval betrof de penningmeester van het Delftse fonds: zoals blijkt
uit de bestuursnotulen maakte hij zich in I92I schuldig aan ernstig plichtsver-

.

zuim, misbruik van vertrouwen en de verduistering van gelden.
Fraude gepleegd door de voor de fondsen werkzame bodes kwam het vaakst

voor. Vooral de artsen beschouwden de bodes als 'kwaaie pieren'. Zij hadden een
slechte reputatie en het begrip 'bode-actie' was berucht. Uit een rapport van de
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst kwam naar voren dat
de bodes elkaar vaak beconcurreerden bij het aftroggelen en ronselen van verzeker-
den voor de aanbrengpremies. Bovendien staken zij soms de premies in hun eigen
zak en eisten zij van de artsen bij de uitbetaling van hun honoraria I tot 2% fooi. De
artsen hadden van de bodes een lage dunk: 'Het peil waarop zij staan is meestal

niet hoog, wel zijn zij sluw en berekenend. Met eerlijkheid en goede manieren
nemen zij het meestal niet al te naut." In een in I902 uitgegeven rapport over de
Amsterdamse ziekenfondsen is een vier pagina's lang overzicht van de voornaam-

.
ste klachten tegen de Amsterdamse boden opgenomen.
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In de praktijk bleken ernstige vormen van bedrog van de bij de vijfbestudeerde
onderl:inge ziekenfondsen werkzame boden slechts af en toe voor te komen. Ernstige
fraude van de voor het Amsterdamse fonds Ziekenzorg werkende boden bleef,
voorzover bekend, in de gehele bestaansgeschiedenis beperkt tot 66n incident. In
I929 bleek bij de controle van de kasboeken dat een tien jaar in dienst zijnde bode
die in financiele moeilijkheden verkeerde, f450 van de geinde premies had achter-
gehouden. De bestuursleden stonden voor de keuze welke maatregel te nemen. Zij
waren, ondanks dit vergrijp, van mening dat ze een man en vader van een gezin
niet zomaar konden ontslaan en namen de navolgende beslissingen. Ten eerste
hielden de bestuurders vijf gulden per maand in op het salaris als schuldderving,
ten tweede ontving de bode geen vakantie-uitkering of andere toeslagen meer,  ver-
volgens moest hij twee avonden per week met de agent van de levensverzekering op

pad, waarbij de helft van de provisie voor de bode was en de andere helft voor de
aftossing van de schuld, ten vierde was hij verplicht om dagelijks zijn geinde pre-
mies aan een van de bestuurders te overhandigen en ten slotte werd hij onderwor-
pen aan een strenge controle." Eind jaren twintig kwam bij het Deventer fonds een
vergelijkbare vorm van fraude voor. Bij dit fonds bleefhet eveneens beperkt tot deze
ene keen

De bestuurders van het Delftse fonds klaagden het meest over allerlei, dikwijls
onschuldige, manieren van misbruik gepleegd door de boden. Zij lieten onder
andere derden voor zich werken die leden aanleverden aan meerdere fondsen.
Hierin zag de voorzitter een vorm van premiejagerij; het aantrekken van leden voor
enkele weken en ze dan weer overschrijven naar een ander fonds, met als achterlig-
gend doel het bemachtigen van de aanbrengpremie voor nieuwe leden. Het bestuur
nam in I9II maatregelen tegen deze vorm van misbruik door strengere controles
van de bodes maar ook door dit punt aanhangig te maken in de vergadering van
agenten en boden van ziekenfondsen." Tot afschaffing van de aanbrengpremie
ging het fonds om de navolgende twee redenen niet over. Ten eerste vreesden de
bestuurders dat de animo bij de boden zou afnemen om leden te werven en ten
tweede kwam bij afschaffing van de premie dit geld in de algemene kas terecht en
zou het ten goede komen van de artsen. Een andere vorm van misbruik betrof het
niet registreren van nieuwe leden en dit terwijl het 'nieuwe' lid wel wekelijks premie
afdroeg aan de bode." In I9I6 besloot het bestuur alsnog tot afschaffing van de aan-
brengpremie.'6 Het kwam in de geschiedenis van het Delftse fonds twee keer voor
dat een bode een deel van de geinde premies achterhield, met ontslag tot gevolg.

Bij het Limburgse fonds ten slotte stond in I932 een spraakmakende fraude-
zaak ter discussie; een van de agenten vervalste de rekeningen van het fonds. De
agent diende, voordat het fonds dit kon doen, zijn ontslag in met het verzoek hem
niet aan te geven bij de politie. Daarnaast diende hij een verzoek in om de achterge-

houdenfIGo met,»5 per maand te mogen afbetalen. Het bestuur van het Centraal
Ziekenfonds nam alleen genoegen met dit voorstel indien een machtiging werd
ondertekend dat dit bedrag werd ingehouden op het loon van de Mijn Willem
Sophie te Spekholzerheide, waar de betreffende agent werkzaam was."
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5 Controle

De beschreven interne bedreigingen konden grotendeels voorkomen worden door
het controleren en sanctioneren.'8 M. Hechter draagt in zijn boek Principles of group
solidarity uit I987 de navolgende oplossingen aan ter voorkoming van misbruik of
moral hazard:

'Fraud can only be forestalled by investigating individual claims, which ofcourse,
involves monitoring expenditures. In addition to fraud, however, insurance groups
face a distinctive problem, which has come to be known as moral hazard. Moral
hazard involves risks  that are partially under the control of the members them-
selves. How do insurance groups manage to do so, By resorting to two different
kinds ofstrategies. First, the selection ofmembers who run a low risk ofloss. The
final means of controlling moral hazard in insurance groups is by instituting
coverage only ifthe member complies with the variety of specified conditions for
voiding benefits in order to reduce the risk of loss. /9

Om het misbruik van de leden en de medici op te sporen en aan banden te leggen
contracteerden de fondsen (medisch) controleurs of inspecteurs. Daarnaast vervul-
den de boden dikwijls een controlerende functie.

Aan het einde van de negentiende eeuw realiseerden de Amsterdamse en Deventer
besturen zich dat, gezien het toenemende ledenaantal, een goede controle nood-
zakelijk was om de fondsen bevredigend te laten functioneren." Het Amsterdamse
fondsbestuur stelde de eerste controleur voor het medicijnfonds aan in I896." Zijn
taak was om de van fraude verdachte leden te controleren. Een van de eerste maat-
regelen die hij nam was naar aanleiding van een ziek toegetreden lid dat binnen
een maand 52 keer de huisarts raadpleegde. Sindsdien ontvingen nieuwe leden niet
meteen een lidmaatschapboekje waarin 52 visites door de huisartsen konden wor-

..

den afgetekend maar een kaart voor acht visites.
Aan het begin van de twintigste eeuw besloot het Deventer fondsbestuur om de

verpleegkosten in de ziekenhuizen beter te controleren. Dit voornemen leidde er
toe dat de leden de verzoeken tot ziekenhuisopname vanaf I januari I906 op het
kantoor van de vereniging moesten laten afstempelen. Het bestuur schakelde ook
de boden in om de leden te controleren. Vanaf I9II stelde het fonds voor deze taak
een controlerend geneeskundige aan. De controle van deze arts beperkte zich niet
alleen tot de opname, maar strekte zich ook uit tot de duur van de ziekenhuis-
opname. Dit betekende dat aan een verzoek tot opname, uitgezonderd spoedgeval-
len, niet werd voldaan zonder zijn toestemming. Hij besliste eveneens wanneer
een verzekerde voldoende hersteld was om het ziekenhuis te verlaten.

De controle van de leden van het Delftse medicijnfonds vond tot I9I2 niet of
nauwelijks plaats. Vanaf dat jaar trachtte het bestuur hier via het introduceren van
een kaartsysteem op naam verandering in te brengen. Een van de bestuursleden
controleerde hiervoor zelfs bij de burgerlijke stand ofde geboortedata van de kinde-



INTERNE BEDREIGINGEN 2II

ren van de leden overeenkwamen met de opgaven van de boden." Ondanks deze
controle klaagden de bestuurders eind jaren twintig, na de opening van de tand-
heelkundige polikliniek, over het veelvuldig uitlenen van ledenkaarten. Bovendien

signaleerden het bestuur en de controleurs dat het bedanken van veel leden samen-
viel met het in ontvangst nemen van diverse vergoedingen of verstrekkingen. Als
reactie op deze constatering introduceerde het bestuur de maatregel dat het be-
stuur 'voorzichtig' moest zijn met het verstrekken en vergoeden van bijvoorbeeld
polikliniekkaarten, reiskosten ofbijzondere verstrekkingen bij leden met een beta-
lingsachterstand. De oprichting van het ziekenhuisverplegingsfonds op I3 decem-
ber I937 leidde met de aanstelling van een medische adviseur tot de invoering van
een professioneel en constructief systeem van toezicht. Op advies van de adviseur
besliste het bestuur over de toelating en opname(duur) in een ziekenhuis. De ver-
zekerden waren bovendien verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan
geneeskundig onderzoek. 24

Medische controle van de verzekerden van het Limburgse fonds vond plaats

vanaf I938. De toenemende uitgaven aan de ziekenhuisverpleging van de verzeker-
den was de voornaamste reden om hiertoe over te gaan. Vanaf I932 drongen diverse
agentschappen op de invoering van toezicht aan, vanwege het vermoeden dat zie-
kenhuizen de patienten langer dan strikt noodzakelijk 'vasthielden', aangezien het
ziekenfonds de ziekenhuiskosten voor 42 verpleegdagen per jaar toch betaalde.*'
Zo kwam het geregeld voor dat een ziekenhuis een patient na een operatie exact 42
dagen gehospitaliseerd hield, zonder verdere behandeling:6 In de navolgende jaren

drongen de agentschappen eveneens aan op de aanstelling van een controlerend
geneeskundige die een remmende werking moest uitoefenen ter voorkoming van
het langer in verpleging houden dan noodzakelijk." In I938 ging het Centraal Zie-
kenfonds na het voeren van jarenlange discussies over tot het instellen van een
medische controledienst betreffende de opnamen van patienten en de duur van de
verpleging. De rayons Maastricht, Heerlen-Kerkrade, Sittard, Venlo en Roermond-
Weert beschikten over een eigen controleur. Verder stelde het fonds een jaar eerder
een farmaceutisch adviseur en controlerend apotheker aan om de kosten van de
genees- en verbandmiddelen te controleren. In I939 waren al de eerste gunstige

.8financiele resultaten van de controle op de uitgaven van het fonds waarneembaar.
In de periode voorafgaand aan de aanstelling van een medisch controleur pro-
beerde het fonds door middel van beperkende voorwaarden de aan een ziekenhuis-
opname verbonden kosten te bewaken. Dit betekende dat de kosten verbonden aan
een ziekenhuisopname per verzekerde jaarlijks niet hoger mochten zijn dan f 65,
de ziekenhuisopname medisch noodzakelijk diende te zijn en ten slotte was de ver-
zekerde verplicht binnen 48 uur het fonds van de opname op de hoogte te stellen.'9
Voor het verstrekken van tandheelkundige hulp, die zich bij het Centraal Zieken-

fonds nog in een ontwikkelingsfase bevond, liet het fonds zich incidenteel advise-
ren door een tandarts.'°

Ten slotte: tot de aanstelling van een controleur ging het Edese fonds niet over;
de boden en de artsen vervulden de controlerende functie.
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Controle en de ziekengeldverzekering

De vrees van de besturen voor misbruik was het grootst binnen de ziektegelduit-
kering en bijgevolg kreeg de controle van deze groep verzekerden de meeste aan-
dacht." De strikte regels die de bestuursleden instelden om de zieke leden van
deze verzekering te controleren getuigen ervan dat zij bedacht waren op eventueel
misbruik of er al het slachtoffer van waren geweest.

In I90I concludeerden de Amsterdamse bestuursleden reeds dat controle van
de leden van deze afdeling een forse besparing betekende op de post uitkeringen in
geval van ziekte, zonder dat er onrecht gedaan werd aan de werkelijk zieken.32 In
hetzelfde jaar benoemde het bestuur een controlearts voor deze afdeling. Bij het
Delftse fonds namen in de beginjaren de commissarissen van deze afdeling de con-
trole van deze groep verzekerden voor hun rekening. Daarna stelde het bestuur
controleurs aan voor de uitvoering van deze taak.

Figuur 8.I toont aan dat Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam gedurende zijn be-
staan toenemend investeerde in de controle van de ziekengeldverzekering en dit ter-
wijl het ledental vanafI930 afnam en in I937 zelfs tot onderde Looo leden daalde."

FIGuu R 8.i: Uitgaven controle  per 1.000 verzekerden van ziekengeldverzekering, ZZ Amster-
dam, 1919-1941
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Bron: GA Amsterdam nr. 1004, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, Bestuursnotulen 1919-1941, jaar-
verslagen 1919-1941.

Investeerde het fonds in I9I9 nog f523 aan controle, tien jaar later bedroeg dit
fI.238 per I.000 leden, oplopend tot f2.050 in het laatste jaar van het bestaan van
deze afdeling.

Zoals beschreven in hoofdstuk 7 eiste het Amsterdamse bestuur in tegenstel-
ling tot de meeste andere fondsen van de aankomend verzekerden geen door een
arts opgestelde medische verklaring. Zij dienden echter wel een verklaring in te
vullen dat ze niet ziek waren: de gezondheidsverklaring. Deze verklaring leidde er
in de praktijk toe dat het bestuur nauwgezet de gezondheidsverklaring van de ver-
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zekerden controleerde die, onmiddellijk na de beeindiging van de verplichte wacht-
tijd van zes weken (het preliminair contract), een uitkering aanvroegen. Regelmatig
probeerden bijvoorbeeld tbc-patienten als lid toe te treden. Wanneer er sprake was
van een 'valse inschrijving' ging het bestuur onmiddellijk over tot royement zonder
premierestitutie. Alvorens hiertoe over te gaan, stelden de bestuursleden echter een
onderzoek in ter verifiering van hun besluit. Bovendien stond zoals beschreven in
paragraaf 8.2 Ziekenzorg geregeld instroming toe van leden met een 'kwaal', zoals
een breuk, mits zij een verklaring tekenden geen aanspraak te maken op een uit-
kering ten gevolge van deze ziekte of kwaal.34

De controleurs van de ziekengeldverzekeringen verifieerden elk ziektegeval
nauwgezet en trachtten'oplichters', zoals werkloze simulanten, op te sporen. Uiter-
aard ontving het Delftse 'zieke' lid dat in I9I6 een uitkering aanvroeg maar van wie
na onderzoek bleek dat hij tot elf uur piano had gespeeld in caf6 Antwerpen en
daarna tot half twee 's nachts in de stadsdoelen was geweest, geen uitkering. De
leden van de fondsen dienden het fonds binnen een gestelde termijn op de hoogte
te stellen van hun ziekte. De leden van het Delftse funds kregen twee dagen de tijd
om dit op schriftelijke wijze te doen bij de 'commissaris van ziekenbezoele. Uitke-
ring vond doorgaans alleen plaats bij afgifte van een door een arts ondertekende
geneeskundige verklaring. Bovendien ontvingen de leden, wanneer zij te laat mel-
ding maakten van hun ziekte, slechts een gedeeltelijke uitkering. Wanneer evenwel
na onderzoek bleek dat de betreffende persoon te goeder trouw had gehandeld, ont-
ving hij alsnog de uitkering over de gehele periode." De zieken behoorden zich
gedurende hun ziekteperiode strikt te houden aan de voorschriften van de behan-
delend arts. Werken ofhet huis verlaten gedurende ziekte was verboden en de con-
troleurs van de fondsen hadden gewoonlijk het recht om de zieke op ieder uur van
de dag te bezoeken. Deze strikte regelgeving leidde ertoe dat, behoudens speciale

gevallen, uitkering bij ziekte uitsluitend plaatsvond wanneer de zieke in de ge-
meente verbleef waarin het fonds gevestigd was. Een uitzondering op deze regel
vormde het Edese fonds; zij verstrekten ook ziekengelduitkeringen aan leden die
buiten Ede verbleven. Het bestuur vorderde in dergelijke gevallen een bewijs van
de behandelend arts ter plaatse.

Het verbod om werk te verrichten gedurende ziekte zorgde dikwijls voor moei-
lijkheden. Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot ver in de jaren twintig dis-
cussieerden het Amsterdamse bestuur en de controlerend geneesheer over deze
kwestie. In hoeverre betrofhet arbeid als een ziek lid strijkend werd aangetroffen?
Speelde het beroep, zoals huisvrouw, kleermaker, strijkster of schoenmaker, van
de betreffende persoon bij deze afweging een rol? In het merendeel van de geval-
len ging het bestuur over tot uitkering wanneer er geen relatie bestond met het
uitgeoefende beroep  of het slechts een klein  deel van de dagelijkse werkzaamhe-
den betrof. De kleine zelfstandige die gedurende hun ziekte boekhoudkundige
taken verrichte en de huisvrouw die de aardappels schilde, kwamen bijvoorbeeld
wel in aanrnerking voor een uitkering. Het bestuur spoorde de medische contro-
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leur Premsela herhaaldelijk aan iets minder streng op te treden en rekening te
houden met de werkkring van de betreffende zieke. 36

Een buitengewoon vraagstuk deed zich voor aan het einde van de jaren twintig
bij het Amsterdamse Ziekenzorg. In die periode werden langdurige ziekteperiodes
veroorzaakt door de vele ongevallen van onder andere bootwerkers, bouwvakkers en
metaalbewerkers. In I 929 ontvingen de 4II bij ziekenzorg aangesloten bootwer-
kers 3·970 dagen uitkering ten gevolge van ongevallen. Buiten het feit dat Zieken-
zorg het financieel niet aankon zorg te dragen voor dergelijke beroepen, verdacht
de controlerend geneesheer hen van'buitengewone simulatie.' Het fonds zag deze
groep leden liever vertrekken. Een van de voorstellen om dit te bereiken was het
voorstel om alleen nog uit te keren bij ziekte en niet bij ongevallen. Dit voorstel
werd verworpen aangezien deze maatregel ook de bonafide leden zoals de naai-
sters, kleermaaksters en sigarenmaaksters trof." Uiteindelijk leidde dit tot het

38besluit om bij een ongeval niet langer dan 13 weken een uitkering te verstrekken.
Ondanks de toestemming van het bestuur om vanaf I900 buiten Amsterdam in

een sanatorium te verblijven voor een rustkuur, leidden de grote aantallen die hier
(al dan niet ten onrechte) gebruik van maakten tot toenemende controle. Het be-
stuurslid Kanis concludeerde in mi9II dat er bil deze groep patienten veel misbruik
plaatsvond en simulatie moeilijk te controleren was.39 De controlerend geneesheer
deelde deze opvatting. Vanaf I926 groeide het aantal 'overspannen' leden en dit
leidde er binnen deze afdeling mede toe dat een financieel tekort ontstond.*' De
twee beroepsgroepen die het meest ter discussie stonden waren de huisvrouwen en
de diamantbewerkers. De overspannen huisvrouwen verbleven vanwege hun gezins-
situatie liever thuis dan in een rusthuis, maar dit bemoeilijkte de controle. Als zij
een rustkuur buitenshuis weigerden, wees het bestuur de aanvraag tot uitkering af.
De diamantbewerkers waren het meest overspannen; de crisis in de diamantindus-
trie in de jaren twintig droeg hier mede toe bij. In I926 bijvoorbeeld waren 73 leden
overspannen met 3.067 ziekendagen oftewel gemiddeld 42 dagen per zieke. 47
Van de 73 overspannen verzekerden waren diamantwerkers, oftewel 65%·*' De con-
trolerend geneesheer Premsela voerde in deze periode, op zoek naar een oplossing
voor dit probleem, gesprekken met de Algemeene Nederlandsche Diamantbewer-
kersbond (ANDB), die hetzelfde constateerde. In de winter was het aantal overspan-
nen diamantwerkers het laagst en in de zomer het hoogst. Hieruit leidde het be-
stuur af dat er geen sprake was van simulatie en het werken in de diamantindustrie
te veel vergde van de gezondheid van haar arbeiders. Het bestuur vreesde zelfs dat
wanneer ze de diamantbewerkers geen rustkuur aanboden, ze nog langer ziek zou-
den zijn. Zij concludeerden dat de meeste arbeiders bonafide waren en slechts
enkelen simuleerden. Aan het einde van het jaar I926 besloot het bestuur dat het
noodzakelijk was zich te behoeden voor vooroordelen over huisnaaisters, huisvrou-
wen, diamantbewerkers en uit te keren als de mensen bonafide waren.
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Overkoepelende controle

In tegenstelling tot de in de voorgaande paragraaf behandelde controle op fonds-
niveau vond er in de middelgrote en grote steden toenemend controle plaats op een
overkoepeld niveau. Dit was het resultaat van de schaalvergroting en de concurren-
tie tussen de diverse fondsen gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw.
Deze concurrentie tussen de lokale ziekenfondsen bracht met zich mee dat een
fonds meestal weinig speelruimte had en zorgvuldig rekening hield met het ver-
strekkingenpakket en de premies van de andere fondsen, met als gevolg dat na de
Eerste Wereldoorlog in de meeste grote steden permanente overlegorganen tussen
lokale en medische commissies en de ziekenfondsen werden opgericht.4' Deze

organen legden de premies, verstrekkingen en de overige condities voor de stad
vast en perkten de vrijheid van de meeste fondsen drastisch in.4, Deze overkoepe-
lende organen hadden naast een voorwaardenscheppende functie bovendien een
controlerende functie; speciaal ingestelde commissies hielden toezicht op de uit-
betaling van de honoraria, het voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten, de
apothekersrekeningen en de samenstelling van de prijslijst van genees- en ver-
bandmiddelen.

Voorafgaand aan de instelling van deze organen vond er al in veel steden op
sommige gebieden samenwerking tussen de gezamenlijke fondsen plaats. Een
voorbeeld hiervan betrofhet samenstellen van de zogenoemde 'zwarte lijsten', met
daarop de namen van wanbetalers. Het kwam geregeld voor dat de fondsen gecon-
fronteerd met leden die zich lieten royeren op het moment dat ze schulden bij hun
fonds hadden en zich na het royement onmiddellijk bij een ander fonds inschre-
ven, om zich vervolgens op een later tijdstip weer als lid bij het oorspronkelijke
fonds aan te melden. Ten einde niet langer de dupe te zijn van dergelijke praktij-
ken plaatsten de fondsen de wanbetalers op de rwarte lijst zodat zij zich niet meer

konden inschrijven bij een ander ziekenfonds.

In Amsterdam werden in I9I7 een centraal overleg en een besluitvormingsplat-
form gecreeerd. Voorafgaand aan de instelling hiervan vonden forse botsingen
plaats tussen de fondsen en de professionele organisaties. De onderlinge fondsen
van het moderne, aan de arbeidersbeweging gelieerde type waren in potentie ge-
duchte tegenstanders." Voorafgaand aan de instelling van dit platform sloten de
zeven commerciele ziekenfondsen (ongeveer I35·000 verzekerden) zich aaneen in
de 'Bond van Amsterdamsche Ziekenfondseri (BAZ). Deze bond werkte nauw samen
met beide onderlinge fondsen. De aanleiding voor de aaneensluiting in de bond
was de dreiging van de 'Vereeniging van Ziekenfondsgeneesheren' (VVZ, I 902) en
het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (AZA) dat de huisartsen per I juli
I9I6 hun medewerking zouden staken wanneer de fondsen hun honoraria en pre-
mies niet met vijftig cent zouden verhogen. Na een forse strijd kwamen de betrok-
ken partijen een in meerdere jaren door te voeren honorariumverhoging overeen.
Behalve tot de afspraken over de hogere honoraria, de maximale praktijkomvang
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en de nieuwe voorschriften over de praktijkvoering leidde het platform tot de
stichting van twee controlerende commissies: een ter controle van de medische
zorg (gedomineerd door de artsen en de apothekers) en een voor de administra-
tieve controle." Deze commissies oefenden toezicht uit op eventuele misbruiken
bij zowel de medici als de apothekers. Bovendien controleerden zij of de wel-
standsgrens in acht werd genomen, de medici hun toegekende honorarium ont-
vingen en ofer niet meer dan 2.500 patienten per arts stonden ingeschreven. Ook
kwamen zij tegemoet aan de klachten over de medici die ten onrechte financiele
vergoedingen eisten voor geleverde diensten aan de leden van Ziekenzorg terwijl
het fonds deze gratis aanbood. Dit deden de commissieleden door in I925 aan alle
Amsterdamse ziekenfondsartsen een bericht te zenden dat zij onder geen omstan-
digheid van de ziekenfondspatienten geld mochten aannemen, ook niet wanneer
zii de leden behandelden gedurende het particuliere spreekuur.46 In I 927 werd er
door de gezamenlijke Amsterdamse fondsen een nieuwe controlecommissie inge-
steld, de receptencontrolecommissie. Alle recepten passeerden deze commissie,
die ze controleerde op medicijnen die niet op de lijst van toegelaten geneesmidde-
len stonden. De aanzet voor de oprichting van deze commissie vormde de stijging
van de uitgaven aan dure medicijnen, die de fondsen in de tweede helft van de
jaren twintig probeerden te beheersen. Vanaf I93O werden de huisartsen die door
het voorschrijven van dure of veel medicijnen het kwartaalgemiddelde van alle
fondsen overschreden, daarvoor financieel aansprakelijk gesteld.

47

Een conflict tussen het Deventer 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand'
en de NMG in I922 over de weigering van de geneesheren om ziekenbrief}es af
te geven aan de leden die recht hadden op een geldelijke uitkering bij ziekte, leidde
op initiatiefvan het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' tot de stichting van
het 'Instituut Controlerend Geneesheer.'48 Naast het 'Ziekenfonds voor den Arbei-
denden Stand' sloten ook 'Helpt U zelven' en 'Broederband' zich aan bij het insti-
tuut. De werkzaamheden van dit instituut strekten zich uit over alle fondsen en
kassen die aan hun leden een ziektegeldverzekering aanboden:9 Naast financiele
voordelen - het was immers goedkoper een controlerend geneesheer te hebben
voor alle Deventer fondsen - ging volgens het fondsbestuur ook een preventieve
werking uit van het instituut. De uitoefening van de medische controle door een
geneesheer zou de simulatie van ziekte terugdringen. Het instituut trad vanaf maart
I923 in samenwerking met de gemeente in werking en de heer Renesse werd als
gesalarieerd controlerend geneesheer aangesteld." De kosten verbonden aan de
aansluiting bij dit instituut waren aanzienlijk en bedroegen jaarlijks gemiddeld
h.700 in de periode I924-I93I.

5I

Vanaf het moment van oprichting gingen er stemmen  op  om de functie  van  de
controlerend geneesheer uit te breiden met de controle op ziekenhuisverpleging en
de opname in ziekenhuizen." De NMG ging hiermee akkoord; maar de verwijzing
voor een specialistische behandeling bleef op aandringen van deze maatschappij
echter de taak van de huisarts. De patienten dienden zich vanaf eind I924 te onder-
werpen aan een onderzoek van de controlerend geneesheer; deze besliste over
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opname en ontslag uit het ziekenhuis. De controlerend geneesheer verrichtte in
toenemende mate controletaken voor het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden
Stand.' Hij onderzocht (geroyeerde) leden bij (her)aanneming en bekleedde een
adviserende rol op het gebied van de noodzakelijkheid van spraaklessen, heilgym-
nastiek en gaf de fiattering voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Daarnaast ver-
vulde hij alle controlerende taken voor het Middenstandsfonds."

Vanafhet einde van de jaren dertig uitten de leden en het bestuur van het 'Zie-
kenfonds voor den Arbeidenden Stand' vaker hun ontevredenheid over het steeds
strengere toezicht van de controlerend geneesheer in het ziekenhuis. In I940 bij-
voorbeeld vroeg een van de bestuursleden aandacht voor het vroegtijdige ontslag
uit het ziekenhuis van zijn vrouw, op aandringen van de controlerend geneesheer.
Vier dagen nadien moest zij weer opgenomen worden, met langdurig verblijf en
hoge kosten tot gevolg. Een van de bestuursleden stelde naar aanleiding van deze
klacht de vraag of er nog wel gesproken kon worden van volledig verzekerd zijn. De
voorzitter wees erop dat er dan van niet-volledig verzekerd zijn geen sprake kon
zijn: 'Daar nimmer aan de rechten van de leden wordt getornd en men zal overal,
waar men eventueel ook verzekerd is, wel iets van een controle ontmoeten:'4 Het
bestuur vreesde dat het Algemeen Afdelingsziekenfonds Deventer (AAZD) achter de
strenge controle zat, aangezien dit ziekenfonds wilde bezuinigen. De bestuurs-
leden van het onderlinge fonds waren tevreden over het 'oude' toezicht. Dit staaf-
den zij met een in het Maandblad voor het Ziekenhuiswezen gepubliceerd onderzoek
over de duur van een ziekenhuisopname in 9I Nederlandse ziekenhuizen. Hieruit
bleek dat deze gemiddeld 28,5 dagen beliep, terwijl dit voor Deventer 22 bedroeg.
Het bestuur was van mening dat'wanneer het afdelingsfonds de hoge uitgaven niet
aankon zij tot een hogere premieheffing behoorden over te gaan en niet tot een
scherpere controle.' Sindsdien spoorde het bestuur de medisch controleur aan terug
te keren naar het oude controlesysteem. 55

Vanaf juli  936 nam in Delft de in dat jaar ingestelde Commissie van Toezicht
de controletaak van het fonds over. Deze commissie, een overeenkomst tussen de
NMG en de te Delft werkende fondsen, bestond uit zes leden, twee geneeskundigen
(een specialist en een huisarts), een apotheker en drie leden aan te wijzen door de
ziekenfondsen. Naast het controleren van de apothekersrekeningen controleerde
deze commissie ook de verwijzingen van de huisartsen en de specialisten en de in-,
over-, en afschrijvingen van de ziekenfondsleden. 56

De archieven van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede geven geen inzicht in de
totstandkoming van een eventueel overkoepelend controlelichaam en bij het Lim-
burgse fonds kwam de samenwerking tussen de diverse Limburgse ziekenfondsen
vooral na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling. In I949 vond bijvoorbeeld de
eerste vergadering van de Limburgse ziekenfondsen plaats die leidde tot een perio-
diek overleg tussen de ziekenfondsen, ziekenhuizen en andere gezondheidsinstel-
lingen.
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6 Preventieve maatregelen

Om misbruik of corruptie zoveel mogelilk te voorkomen en te beperken stelden de
fondsbesturen naast controlerende ook preventieve maatregelen in. Een regeling
die de meeste fondsen hanteerden was dat de verzekerden een bepaalde periode bij
het fonds aangesloten behoorden te zijn voordat zij recht hadden op medische zorg
of een geldelijke uitkering. Deze maatregel werd ook wel aangeduid met de term
voorwaardelijke verbintenis. De wachttijd varieerde per type verzekering en peri-
ode. Bij het Limburgse fonds bijvoorbeeld trad ter voorkoming van de aanname
van slechte risico's de verzekering na drie maanden premiebetaling in werking.
Het verzoek vanuit diverse agentschappen om de wachttijd voor leden die uit andere
ziekenfondsen kwamen te verlagen tot een maand, mits de betrokkenen zich onder-

wierpen aan een geneeskundig onderzoek, vond bij het bestuur geen instemming.
Volgens hen woog de geringe premie die de aankomend verzekerden gedurende de
wachttijd moesten betalen niet op tegen het risico voor het fonds. De leden van het
Edese fonds hadden in I935 na vijfweken lidmaatschap recht op door de arts voor-
geschreven medicijnen en verbandstoffen, geneeskundige en tandheelkundige be-

handeling. Na drie maanden konden de leden aanspraak maken op het volledige
verstrekkingenpakket inclusief ziekenhuisverpleging.9 De leden van het Delftse

medicijnfonds genoten direct na inschrijving het recht op geneeskundige behan-

deling en door de arts voorgeschreven medicilnen en verbandstoffen.e Na drie
maanden konden de leden aanspraak maken op een ruimer verstrekkingenpakket
zoals het recht op een bril, breuk- en buikband, vaccinaties, uitkering bij bevalling
en dergelijke. Het ziekenhuisverplegingsfonds introduceerde eveneens wachttij-
den voordat de verzekerden recht hadden op ziekenhuisverpleging. Op medische

gronden noodzakelijke opname in een ziekenhuis, in verband met een bevalling of
daarmee verband houdende ziekten, kregen de leden alleen vergoed na ten minste
52 weken lidmaatschap.

Ter voorkoming van onrechtmatige afwezigheid op het werk stelden sommige
fondsen een carenzzeit in. Deze regeling hield in dat de leden van het ziekengeld-
fonds de eerste dagen geen uitbetaling van het ziekengeld ontvingen. In I9I8 be-
droeg deze termijn bil het Edese fonds drie dagen."' De achterliggende gedachte
van deze regeling was dat verzekerden een paar dagen vrii konden nemen voor een
kleine klacht, die in de ogen van anderen hun verzuim op het werk niet zou recht-

vaardigen. Een nadeel van deze regeling was echter dat het ook de 'echte' zieken
6ostraften en daarom ontmoette de regel veel tegenstand.

Een derde preventieve maatregel die het merendeel van de fondsen ter voor-

koming van misbruik instelden, betrof de opname van het statuut dat er geen
behandeling zou plaatsvinden wanneer de ziekte het gevolg was van eigen schuld
ofgrove onvoorzichtigheid. In I89I nam het Edese fonds deze regeling als volgt in
zijn statuten op: 'indien de ziekte ontstaat door ongebondenheid, vechtpartijen of
dronkenschap, wordt er geen uitkering gedaan; ook niet aan zieken die gedurende
hun ziekte hun vak uitoefenen.'6' Dit artikel werd voor de leden van het medicijn-



INTERNE BEDREIGINGEN 2I9

fonds in I934 vernieuwd. Een lid kreeg bilvoorbeeld geen vergoeding voor een
operatie voortvloeiend uit een ongeval, waaraan hij later schuldig bleek. Ook het
Limburgse fondsbestuur besloot in I926 om bij een ongeval geen vergoeding te
geven voor de kosten van de dokter, tandarts of de behandeling in een ziekenhuis
wanneer dit door de verzekerden zelf veroorzaakt was door bijvoorbeeld dronken-
schap of een vechtpartij.

Een volgende maatregel ter voorkoming van misbruik betrof de slechts gedeel-
telijke vergoeding van de gemaal<te medische kosten bij dokter. apotheker en tand-
arts. Deze instelling van een eigen risico of remgeld diende het al te lichtvaardig

6iinroepen van medische hulp tegen te gaan. Het Limburgse fonds voerde, zoals
naar voren kwam in hoofdstuk 5, deze regeling het sterkste door: de eigen bijdrage
bij dit fonds bedroeg doorgaans 25% van de gemaakte kosten. Het verzoek in I933
vanuit de agentschappen om de uitkering op I00% te brengen werd afgewezen
'gezien hiermee iedere prikkel zoowel voor de verzekerden als voor de medici wordt
weggenomen:* De fondsverzekerden hadden aldus een beperkt aandeel in de be-
heersing van het aantal doktersbezoeken en het medicijngebruik. Behalve het Lim-
burgse voerde ook het Deventer fonds een eigen bijdrage voor de leden van het
Middenstandsfonds in. Vooral de leden van het Middenstandsfonds maakten zich
in de eerste jaren van het functioneren van deze afdeling schuldig aan het al te
lichtvaardig inroepen van medische hulp.

Ten slotte introduceerden de fondsen soms maatregelen op individueel niveau
ter voorkoming of inperking van misbruik. In  917 bijvoorbeeld verplichtte het
Edese bestuur de beroepsgroepen zonder vaste verblijfplaats in Ede, zoals knechten
en dienstmeis jes, om de contributie vooruit te betalen, dit 'om het fonds te vrijwa-
ren van kwade posted:4 Het door de besturen meermaals aanschrijven of bezoeken
van leden met een betalingsachterstand behoorde ook hiertoe.

7 Beschouwing

De interne bedreigingen waarmee de fondsen te maken kregen kwamen voort uit
misbruik of corruptie van de verzekerden, de verstrekkers van de medische zorg,
de bestuurders en de medewerkers van de fondsen. Binnen de fondsen kreeg het
misbruik van de verzekerden en de artsen de meeste aandacht. Fraude gepleegd
door de bestuurders en de medewerkers van de fondsen kwam slechts incidenteel
voor of staat niet beschreven in de overgeleverde archiefbestanden.

Verzekerdenbedrog kwam van de bovengenoemde vormen van fraude het meeste
voor binnen de fondsen. Bij het Edese en het Limburgse fonds, deed deze vorm van
bedrog zich echter beduidend minder vaak voon Welke redenen zijn hiervoor aan
te dragen? E6n van de verklaringen hiervoor is de kleinschaligheid van het Edese
fonds; het ledental van dit fonds lag beduidend lager dan bij de andere fondsen (zie
figuur 4.2). Dit lagere ledenaantal vergrootte de mogelijkheid tot sociale controle en
beperkte de problemen voortkomend uit 'moral hazards'. De leden kenden elkaar
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dikwijls persoonlijk en betaalden hun wekelijkse contributie aan 66n, decennialang
aan het fonds verbonden bode. Bovendien was ook het geografische wervingsge-
bied van nieuwe leden bij het Edese fonds kleiner dan bij de overige fondsen. Dit
sloot echter niet uit dat dit fonds wel degelijk een andere schaal van problemen
kende.

De ledenaantallen van de overige vier fondsen namen in het eerste decennia na
hun oprichting sterk toe: ze telden duizenden verzekerden. Vanwege deze schaal-

vergroting en het hiermee samenhangende verdwiinen van kleinschaligheid en
sociale controle, kregen zij toenemend te maken met risico's voortkomend uit
'moral hazard'. Hoe is het dan te verklaren dat het snel groeiende Limburgse
fonds net als het Edese fonds beduidend minder vaak in aanraking kwam met ver-
zekerdenbedrog? Hiervoor zijn de navolgende vier verklaringen te geven. Ten eer-
ste waren, hoewel het fonds actief was in de gehele provincie Limburg, de leden
afkomstig uit agentschappen of afdelingen. In I937 functioneerden er 9 I agent-
schappen in verschillende steden en dorpen en telde het fonds 2 I.459 leden met
gemiddeld ongeveer 235 leden per agentschap. Ondanks de grote diversiteit in
ledenaantallen bij de diverse agentschappen vergemakkelijkte dit de sociale con-
trole. De tweede reden voor het beperkte misbruik bij het Limburgse fonds kwam
voort uit de 'jonge' leeftijd van het fonds. Het feit dat het fonds pas in I926 was
opgericht, zorgde ervoor dat binnen dit fonds een gunstige risicospreiding bestond.
De meeste leden waren relatief jong en voldeden aan de in hoofdstuk 7 beschreven
toetredingseisen. De derde reden voor het beperkte misbruik vormde de sterke
binding met de Rooms-Katholieke Werkliedenbond (RKWV). Om lid te kunnen
worden diende men bij deze bond aangesloten te zijn en in de beginjaren be-
hoorde een groot deel van de (bestuurs)leden tot de bestuursleden en actieve leden
van de RKWV. Ten slotte beperkte het fonds het frauderen van zijn leden via de
door het fonds ingevoerde bijbetalingsregeling van een kwart van de kosten bij het
inroepen van geneeskundige hulp. Deze maatregel voorkwam onder meer het al te

vaak raadplegen van medici en het excessieve gebruik van medicijnen.
De overige fondsen stelden eveneens preventieve maatregelen in ter voorkorning

van fraude. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaardelijke verbintenis, de carinzzeit

en de regel dat er geen uitkering ofbehandeling zou plaatsvinden indien de ziekte

het gevolg was van eigen schuld of grove onvoorzichtigheid. Behalve door het
instellen van preventieve maatregelen konden ook door het controleren en sanctio-
neren de interne bedreigingen grotendeels voorkomen worden. De vermeerdering
van de ledenaantallen bij het Amsterdamse en Deventer fonds had de aanstelling
van (medisch) controleurs tot gevolg. Het Delftse fonds ging over tot het instellen
van controlemaatregelen vanaf het tweede decennium van de twintigste eeuw.  Bij
het Limburgse en het Edese fonds vond deze controle niet of in het Limburgse
geval pas sinds het einde van de jaren dertig plaats.

Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw leidden schaalvergroting en
toenemende concurrentie ertoe dat er in de steden Amsterdam. Delft en Deventer
ook op overkoepelend stedelijk niveau controle plaatsvond via de instelling van per-
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manente overlegorganen. Deze organen richtten zich niet alleen op het tegengaan
van misbruik van de leden maar controleerden ook de verstrekkers van medisch
zorg. Daarnaast behartigden deze lichamen tevens de belangen van de laatste groep
door bijvoorbeeld toezicht te houden op de betaalde honoraria.



HOOFDSTUK 9

Externe bedreigingen

I Inleiding

In tegenstelling tot de in het voorgaande hoofdstuk centraal staande interne
bedreigingen konden de fondsen weinig doen tegen de externe bedreigingen.' Wat
gebeurde er met de verzekerden wanneer zij, door externe omstandigheden, niet
meer in staat waren om aan de premieverplichtingen te voldoen?

Binnen de externe bedreigingen zijn twee categorieen te onderscheiden. Ener-
zijds de bedreigingen ten gevolge van ongunstige individuele omstandigheden:
mensen komen terecht in een andere gezondheidscategorie of kunnen niet meer
aan de premieplicht voldoen ten gevolge van ouderdom, chronische ziektes  of werk-
loosheid. Anderzijds de bedreigingen ten gevolge van ongunstige sociaal-econo-
mische omstandigheden: oorlog, economische recessie of epidemieen.

In hoeverre was er binnen de onderlinge fondsen sprake van solidariteit tussen
de gezonden en de zieken, de jongen en de ouderen en de werkenden en de werk-
lozen? Ofwel hoe reageerde het fonds wanneer mensen door bijvoorbeeld een eco-
nomische crisis of oorlog hun (stabiele) inkomen verloren? In zulke gevallen kwam
de wederkerigheid op de tocht te staan. Bestond binnen de onderlinge fondsen de
bereidheid om andermans lasten ook op een niet-wederkerige wijze te delen en
speelde de groepssolidariteit zoals het lidmaatschap van een vakbond of overeen-
komstige religie hierbij een rol? In hoeverre waren de leden van de onderlinge
fondsen solidair met elkaar, oftewel het bestuur met de leden?

Ter beantwoording van deze vragen worden eerst de externe bedreigingen per
fonds beschreven op zowel individueel als algemeen niveau.

2     Bedreigingen op individueel- en groepsniveau

Zoals beschreven in hoofdstuk 7 blijkt uit de bestuursnotulen dat de leden met een
betalingsachterstand in de praktijk langer uitstel kregen dan de doorgaans in de
statuten gestelde termijn van vier weken.- De fondsbesturen gingen vaak pas bij
een betalingsachterstand van zes tot tien weken en diverse waarschuwingen over
tot royement. Het Edese fonds bijvoorbeeld stuurde zi in leden minimaal drie aan-
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maningen alvorens over te gaan tot de uitschrijving. Gedurende de weken van nala-

tigheid bouwden de leden van dit fonds een boete van vijf cent per week op.  Bil
ziekte of werkloosheid verviel de boete echter; aanzuivering van de achtersta]lige
premie stelden de bestuursleden dan uit tot betere tijden. In I899 verzocht het
bestuur 32 leden, of II% van het ledental, het achterstallige bedrag zo snel mogelijk
aan te zuiveren. Uiteindelijk royeerde het fonds in het betreffende jaar slechts Hn
lid. In de periode I889194O varieerden de opgebouwde achterstanden van een tot

viiftien gulden. Het Delftse fonds nam zelfs een artikel in zijn statuten op dat
inhield dat in bijzondere omstandigheden, na onderzoek van het bestuur en met

toestemming van de medici en apothekers, van royement wegens achterstallige
betaling werd afgeweken. In I9I9 bijvoorbeeld verleende het bestuur uitstel tot be-

taling aan een lid dat wegens ziekte zijn premie niet kon betalen. Het bestuur
stemde hiermee in en verleende hem hiervoor een schriftelijk bewijs. Tegelijkertijd
verzocht de voorzitter aan de arts van de verzekerde om hem te blijven behandelen.
Een ander voorbeeld betrof de weigering van een arts om aan een meisje met een
oogziekte, uit een gezin met zes weken schuld, een verwijzing naar de specialist te

geven. Door bemiddeling van bode Schildt verkreeg zij alsnog de verwijzing en de
vereiste behandeling. Daarnaast verzocht het best:uur in uitzonderlijke gevallen

aan de artsen om werkloze leden met een betalingsachterstand zonder betaling te
blijven behandelen. In I 902 verleende het Edese fonds zelfs op verzoek van een
verzekerde gedeeltelijke vrijstelling gedurende zijn gevangenisstraf.' De leden met

een betalingsachterstand in het Deventer fonds kregen ook langer respijt dan de
vier officiele weken. De post 'achterstallige contributie en niet verschuldigde con-
tributie wegens ziekte' in de tabellarische kasboeken expliciteert dit. Tot I9I5 stel-
den de Deventer bestuurders zelfs alle zieke leden vrij van contributiebetaling. Toe-
nemend misbruik leidde tot afschaffing van deze regeling:

Ficuu R  9.1 : Achterstallige en niet verschuldigde contributie wegens ziekte en werkloosheid,
'ZAS' Deventer, 1902-1927
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Bron: SA Deventer nr. 951, Archiefziekenfonds Salland, tabellarische kasboeken, nr. 27 en 28.
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Uit figuur 9.I blijkt dat in de periode I9O2-I9I3 het door het bestuur vrijgestelde
of niet verschuldigde bedrag aan contributie opliep van ruim f500 tot ongeveer

fI.000. In de naoorlogse jaren liepen de uitgaven van deze post terug tot ongeveer
f400 per jaar:

Naast de bestuurders functioneerden ook de bodes als sociaal vangnet voor
leden met een achterstand. Zij schoten de premie voor als hun clienten soms krap
zaten in tijden van economische malaise, de zogenoemde kwade schuld.6

Naast contributievrijstelling gingen de vijf onderzochte fondsen eveneens over
tot het opnieuw inschrijven van wegens schuld geroyeerde leden bij het vinden van
een betaalde baan; royement betekende daardoor geen levenslange uitsluiting van
het fonds. Uiteraard eisten de bestuurders dan wel de terugbetaling van de achter-

gelaten schuld en dikwi ils werd er een onderzoek naar de gezondheidstoestand van
de herintreders ingesteld. In I9I6 bijvoorbeeld nam het Deventer bestuur een in
I9I2 geroyeerd lid met een schuld van f2,I2, weer aan tegen betaling van de achter-
stand en ondertekening van de beperkende verklaring. Hij en zijn vrouw werden

vrijgesteld van de betaling van het intredegeld mits hun beide dochters ook lid wer-
den.' In het begin van de jaren dertig legde het Limburgse fonds het recht om na
royement weer als lid terug te keren met aanzuivering van de achtergelaten schul-
den formeel vast.8

Aanvragen tot wederaanneming behandelden de bestuurders gedurende de
algemene vergaderingen. Dit nam doorgaans veel tijd in beslag. In bijzondere ge-
vallen verleende het bestuur kwijtschelding van de schuld. In I ZI ging het Delfts
bestuur hiertoe over omdat in het betreffende gezin de moeder ziek was en de
vader werkloos.9 De opnieuw ingeschreven leden beschouwden de Delftse be-
stuurders niet als nieuwe leden, dit tot grote ontevredenheid van de boden die de

aanbrengpremie misliepen." Een bijkomend probleem bij deze vrijstellingen in
algemene zin was dat de boden dikwijls de onkosten voor deze vrijstellingen voor
hun rekening namen. Zij waren dan ook geen groot voorstanders van het geven
hiervan, aangezien de boden bij het uitblijven van teri. gbetaling moesten opdraaien
voor de kosten.

Naast individuen en gezinnen verleenden sommige fondsbesturen in uitzonder-
lijke gevallen vrijstelling aan 66n beroepsgroep. In 1907 en I9Ii bijvoorbeeld betrof
dit de Delftse glasblazers. Het laatstgenoemde jaar waren de glasblazers vanwege
een werkstaking acht weken niet in staat om aan de premieplicht te voldoen. Na
veel discussie besloot het bestuur, na ontvangst van de noodzakelijke goedkeuring
van de NMG, om de glasblazers vrij te stellen van betaling tot de uitkering van hun

eerstvolgende loon. Na de opheffing van de staking moesten zij het openstaande
bedrag aanzuiveren.

Het Amsterdamse fondsbestuur kende geregeld vrijstelling van betaling toe aan
een vooral in de beginperiode veelvuldig in fonds vertegenwoordigde beroepsgroep:
de diamantbewerkers. De boerenoorlog in Zuid-Afrika (I899-I902) en het haperen
van de ruwe diamanttoevoer leidden tot grote werkloosheid in de Amsterdamse
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diamantindustrie. De fondsleden behorende tot deze beroepsgroep verzuimden
hun contributieverplicht." 'Ziekenfonds Ziekenzorg' waarborgde de rechten van de
verzekerden die hun plichten tijdelijk niet nakwamen en verleende medische zorg,
met uitstel van betaling. Ziekenzorg beschouwde deze maatregel niet als filantro-
pie, maar als een recht dat de leden in staat stelde hun plichten na te komen." Na
twaalf weken ontvingen de leden echter een aanmaning.'4 Hieraan was het risico
verbonden dat een deel van de 'vrijgestelde' leden het fonds zou verlaten omdat ze
opzagen tegen de gemaakte schulden:' Een ander risico voor het fonds was dat bij
herstel van de diamantindustrie de concurrerende fondsen - die geen uitstel van
betaling hadden aangeboden maar ze wel hadden geroyeerd - de diamantbewer-
kers weer zouden toelaten. Het doktersfonds Algemeen Ziekenfonds voor Amster-
dam (AZA) adverteerde in I OI in diverse bladen dat aan alle wegens enkele weken
contributieschuld geroyeerde diamantbewerkers, die schuld werd kwijtgescholden,
mits zij zich weer voor een bepaalde daturn als lid aanmeldden. Dat de crisis niet
volledig voorbij was, bleek uit het feit dat in het vierde kwartaal van I90I ruim twee-
duizend leden met een betaalachterstand uittraden. Het Amsterdamse fonds was
de vorige crisis nauwelijks te boven ofeen nieuwe crisis in de diamantsector diende
zich aan in de jaren I907-I9O9.'6 Het fondsbestuur belegde gedurende de gehele
crisisperiode vergaderingen over hoe op te treden ten opzichte van de werkloze
leden. Het overlegde hierover zelfs met de Algemeene Nederlandsche Diamant-
bewerkersbond (ANDB .- De werkloze arbeiders eisten en kregen een werkloos-
heidsuitkering van deze bond. De ANDB vond dat Ziekenzorg geen verplichting had
ten opzichte van de werkloze diamantbewerkers. In I908 kreeg Ziekenzorg in het
weekblad van de bond zelfs een berisping voor zijn hulp aan de diamantwerkers. "t

Ziekenzorg besloot onder strikte controle, wel iets te doen voor zijn werkloze leden.
Bovendien pleitten enkele bestuursleden tevergeefs voor de vrijstelling van werk-
lozen afkomstig uit andere beroepsgroepen, zoals de bouwvakkers. Bij premiedis-
pensatie van de diamantwerkers liep het fonds opnieuw het risico dat een deel van
de werklozen na de crisis bedankten als lid zonder afbetaling van de schuld. In het
eerste crisisjaar hielp het fonds alleen de leden die bi i de vorige crisis geen schuld
hadden achtergelaten." In I908 besloot het bestuur de premiebetaling voor alle

l.diamantbewerkers op te schorten, mits ze geen uitkering van de ANDB ontvingen.
Aan dit met algemene stemmen aangenomen voorstel verbond het bestuur als con-
ditie zes maanden lidmaatschap. Aan de instelling van deze regeling lagen diverse
motieven ten grondslag. De bestuursleden vreesden dat de (geroyeerde) werklozen
anders geen geneeskundige hulp ontvingen. Bovendien verwachtten zii dat ver-
zuim van hulp veel leden aanzette tot beeindiging van het lidmaatschap in 'betere
tijden.' Ten slotte zag het bestuur het uitstel van premiebetaling ook als een vorm
van reclame, gebaseerd op de ervaring dat de geleverde hulp gedurende de Boeren-
oorlog tot de toetreding van veel nieuwe leden had geleid." Overigens besloten de

..apothekers en artsen in I908 om gratis hulp te verlenen aan de werkloze arbeiders.
Na een kortstondig herstel verslechterde in I9I3 de positie van de diamanthandel
weer. Dit keer ging het niet alleen om een conjuncturele maar ook om een structu-
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rele achteruitgang: Antwerpen had een groot deel van de productie overgenomen.
Tijdens de oorlog kwam de diamanthandel grotendeels stil te liggen en waren vele
diamantarbeiders werkloos. Ook na I9Ig leefde de diamanthandel niet meer op en
in I929 werkten er nog maar vijfduizend diamantbewerkers in Amsterdam. Z3

In I930 deed een buitengewone vorm van premievrijstelling zijn intrede bij het
Delftse fonds met de aanneming van het plan om leden van 65 jaar en ouder, die 25
jaar lid waren en onder een door het fonds bepaalde inkomensgrens leefden, vrij te
stellen van contributiebetaling.4 Vanaf dit jaar verleende het bestuur regelmatig
vrijstellingen. In I937 vond de officiele stichting van de Commissie voor Bijzon-
dere Doeleinden (het 'Ouden Van Dagen Fonds') pas plaats. Het stichtingskapitaal
bedroeg tweeduizend gulden. Naast het vrijstellen van premie verrichtte het fonds

ook handelingen die hier rechtstreeks of zijdelings mee te maken hadden en wendde

het bestuur het geld uit het fonds bovendien aan voor het 'plegen van liefdadigheid
in het algemeen.' De instelling van dit hulpfonds zorgde voor veel kritiek van de
NMG en de andere fondsen, dikwijls geuit gedurende de bijeenkomsten van de

gemeenschappelijke Commissie van Toezicht (CvT). Zij dreigden bij voortbestaan
met het boycotten van het fonds.24 De gemeente en de federatie van de onderlinge
ziekenfondsen zagen geen enkel bezwaar tegen het functioneren en voortbestaan
van dit fonds. De tegenwerking was niet van invloed op het blijvend verlenen van

vrijstellingen aan weduwnaars, weduwen en arme echtparen.

Begrensde en onbegrensdi solidariteit
Er bestond bij het Amsterdams, Deventer, Delfts en Edens fonds een aanzienlijk
verschil in solidariteit en toegeeftijkheid ten opzichte van de leden van het medi-

cijnfonds aan de ene kant en de veel voorzichtiger benadering van de leden van het
ziekengeld en begrafenisfonds aan de andere kant. Reeds in I904 ageerden enkele
Amsterdamse commissarissen gedurende een bestuursvergadering tegen dit grote

26verschil in behandeling tussen de leden van de diverse afdelingen. De reden was
het grote onderscheid tussen de drie typen verzekeringen. De ziekengeld- en de

begrafenisverzekering beschouwden de bestuurders als 'zuivere' verzekeringen.
Vooral het feit dat het geldelijke uitkeringen betrof veroorzaakte grote voorzichtig-
heid. Zij gingen er van uit dat de leden van het medicijnfonds de arts niet voor hun
plezier bezochten terwijl lidmaatschap van het ziekengeldfonds in het bijzonder
aanzette tot fraude (zie paragraaf 8.2).

Verzoeken tot uitstel van betaling van de ziekengeldverzekering werden, enkele

uitzonderingen daargelaten, veelvuldig door de fondsen geweigerd. De positie van
de verzekerden binnen deze verzekering was onzeker en stond voortdurend bloot

aan bedreigingen. De belangrijkste redenen was dat de ziektegeldverzekering slechts
kortstondige ziekteperiodes dekte: te lang 'trekken' leidde tot royement. Bij het
Deventer fonds bijvoorbeeld kon een verzekerde gedurende zijn leven niet meer
genieten dan hoogstens veertig uitkeringen bij ziekte."

Bij de Amsterdamse ziekengeldverzekering droeg vooral het feit dat de ver-
zekerden slechts een jaarcontract met het fonds sloten, bij aan de onzekere positie
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van de verzekerden.  Bovendien hadden zij recht op maximaal 78 uitkerings-
dagen per jaar De controlerende geneesheer selecteerde jaarlijks de leden die voor
(her)keuring en eventuele afschrijving in aanmerking kwamen. De navolgende
groepen van verzekerden behoorden hiertoe: ten eerste de oudere zieke leden bij
wie (chronische) ziekte aanleiding  gaf tot veel ziektedagen, vervolgens de overige
leden die in dezelfde omstandigheid verkeerden, ten derde jonge meisjes en huis-
vrouwen na een zenuwinzinking en ten slotte de leden die opzettelijke klachten of
ziekteverschijnselen verergerden (aggravatie) ofzelfs simuleerden. De bestuursle-
den worstelden jaarlijks  met deze voordracht, vooral wanneer het leden betrof die
meer dan tien jaar lid waren:' Uit de bestuursnotulen blijkt dat de bestuursleden
in de praktijk zo welwillend mogelijk handelden ten opzichte van de (oudere)
leden. Bovendien royeerden zij geen zieke leden die een uitkering ontvingen. In
I927 bijvoorbeeld belindigde het bestuur het lidmaatschap van slechts 37 van de
III door de controlerende geneesheer voor royement geselecteerde leden. De 37
geroyeerde leden hadden bovendien het recht zich te laten keuren; bij goedkeu-
ring mochten ze lid blijven. Dat het aantal ziektedagen van sommige personen
fors opliep en er geen royement gedurende het ziekteproces plaatsvond, blijkt uit

30het navolgende overzicht van het aantal ziektedagen in I930 (tabel 9.I).

TAB E L 9.1: Overzicht van het aantal ziektedagen binnen de ziektegeldverzekering, Amsterdam,
1930

Aantalziektedagen Aantal personen Totaal aantal ziektedagen

S 10 371 1.832

11-30 231 4.327

31.50                                               95                                            3·737
51-70                                           66                                         3.915
7-90                                                    43                                                 3·524
91-150                                                  29                                                3292
2151                                         17                                     2.652

Totaal 852 23.279

Bron: GA Amsterdam nr. 1004, Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, jaarverslag 1930

Ofschoon de bestuursleden terughoudend waren met het royeren van leden, dekte
de ziektegeldverzekering doorgaans slechts kortstondige ziekteperiodes. Geeste-
lijke zieken en chronische of veelvuldig lichamelijke zieken liepen jaarlijks het
risico geroyeerd te worden.

Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede royeerde de leden na ontvangst van het maxi-
mum aantal uitkeringsdagen niet maar sloot hen voor de rest van het jaar van dit
type uitkering uit. In I9I7 halveerde het bestuur bovendien uit financiele overwe-
ging de uitkeringstermijn naar dertien weken." Indien de financien het toelieten
hadden de bestuursleden echter het recht om deze termijn, naar eigen oordeel, te
verlengen. In geval van werkloosheid stelden de bestuursleden aanzuivering van de
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achterstallige premie uit. In de eerste decennia van het bestaan van het fonds
mochten de leden hun premie van acht cent per week gespreid betalen. Dit kwam
neer o  35 weken A Io cent per week en de I7 winterweken 8 5 cent per week. Het
was eveneens geoorloofd dat de leden in de zomer zoveel betaalden dat ze in de
winter geheel waren vrijgesteld. De bestuursleden van het Edese fonds royeerden
evenals het Amsterdamse, Delftse en Deventer fonds geen zieke leden die een uit-

kering ontvingen met als gevolg dat het aantal ziektedagen van sommige personen
aanzienlijk opliep. Daarnaast verstrekte het fonds jaarlijks de maximumuitkering
aan een groep invalide verzekerden. In I937 probeerde een van de bestuursleden
zonder resultaat aan deze regeling een einde aan te maken." Ondanks terughou-
dendheid van de bestuursleden met het royeren van leden dekte de ziektegeldverze-
kering ook in Ede slechts een beperkte periode en liepen evenals bij het Amster-
damse fonds werklozen of zieken die de premie niet meer konden opbrengen het
risico geroyeerd te worden. Bovendien is het de vraag welke waarde de uitkering
voor de trekkende leden bij dit fonds had. Deze bedroeg gedurende de onderzoeks-
periode onveranderd fo,50 per dag off3,50 per week."

De aan het fonds verbonden artsen stelden geregeld aan het bestuur voor geen
leden meer aan te nemen binnen de ziekengeldverzekering, de 'trekkende leden',
aangezien zij te veel geld kosten. Zij waren van mening dat de wekelijkse uitke-
ringen de tegoeden van het fonds te veel uitputten. De bestuursleden deelden deze

mening niet. Naar hun oordeel was het doel van het fonds 'de leden niet alleen bij
ziekten te steunen door voor hen de doktersrekening te doen vervullen, maar vooral
ook hun huishouden bil gemis aan inkomsten voor gebrek te bewaken.'M

In tegenstelling tot de leden van het ziekengeldfonds ontvingen de leden van

het medicijnfonds, mits ze aan de contributie-eisen voldeden, in vrijwel alle geval-
len de in de statuten opgenomen medische zorg en verstrekkingen." De positie van
de eenmaal gezond toegetreden verzekerde werd niet of nauwelijks bedreigd, zelfs
niet bij langdurige (chronische) ziekte of het ouder worden. De groeiende medi-
sche kennis aan de ene kant en de langere levensduur, gepaard gaande met chroni-
sche ziekten, aan de andere kant, leidde wel tot toenemende kosten en daaruit
voortkomende problemen voor het fonds.

Als enige van de onderzochte fondsen nam het Amsterdamse fonds Ziekenzorg,
zoals beschreven in hoofdstuk 5, ziekenhuisverpleging niet in ziin verstrekkingen-
pakket op. In enkele gevallen kwam het fondsbestuur wel tegemoet in de kosten van

een ziekenhuisverblijf of onderhandelde met het betreffende ziekenhuis over een
gunstig tarief.'6 Het gebeurde echter ook dat het bestuur de verzoeken voor restitutie
naast zich neerlegde ondanks voorgaand beschreven tegemoetkomingen, uit angst
voor het scheppen van een precedent.

De toenemende medicijnkosten en chronisch zieke leden baarden het Amster-
damse fondsbestuur zorgen; zij waren deze leden liever kwijt dan rijk. Het opgelucht
vermelden gedurende de vergaderingen van het bedanken van een reumapatient of
het overlijden van een zieke die schrikbarend veel visites maakte, bevestigt dit.
Opmerkelijk is wel dat het medicijnfonds tot ver in de jaren twintig regelmatig zieke
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leden accepteerde die bijvoorbeeld aan tbc leden. Bovendien kregen veel leden een
tegemoetkoming in de kosten van medicamenten die het fonds reglementair niet
vergoedde.

r

Een categorie chronisch patienten die vanafde jaren twintig binnen het Amster-
damse fonds veelvuldig ter sprake kwam, waren de diabetici. Trad in I902 een
oud-lid opnieuw toe met behoud van zijn lidmaatschaprechten - gezien aan zijn
'kwaal' slechts geringe kosten verbonden waren - nog geen twee decennia later
weerde het bestuur diabetici uit de verzekering vanwege het gebruik van het kost-
bare 'geneesmiddel' insuline. Tot en met het einde van de jaren twintig verstrekte
het fonds incidenteel voor een beperkte periode insuline. Levering was vanaf I924
uitsluitend toegestaan wanneer patienten in coma dreigden te raken.0 De bestuurs-
leden verkeerden dikwijls in een dilemma betreffende de vergoeding van insuline
voor maximaal drie maanden. Zij vonden het bijvoorbeeld oneerlijk om bij een
achttienjarige diabeticus drie maanden succesvol proeven te doen met het leveren
van insuline en dan te stoppen. Dikwijls besloot het bestuur insuline aan de verze-
kerden aan te bieden voor een langere tijd of voor de helft van de kosten.'9 Vanaf
eind I927 namen alle Amsterdamse fondsen, onder auspicien van het receptencon-
trolebureau, insuline in het verstrekkingenpakket op." Ziekenzorg bleef wat de
hoeveelheid verstrekte insuline betreft, onder meer gezien het grote aantal diabetici
onder zijn leden, het Deventer, Delftse, Edese en Limburge fonds ver vooruit.

De verstrekte 'kraamgelduitkeringen' door het Amsterdamse fonds ten slotte
tonen eveneens aan dat het bestuur geen rigide beleid voerde betreffende het ver-
schaffen van medische zorg en financiele vergoedingen. In de statuten van het
fonds stond strikt aangegeven onder welke omstandigheden de leden in aanmer-
king kwamen voor een kraamgelduitkering. Het bestuur beoordeelde de afwijkende
gevallen afzonderlijk en zag veel door de vingers. Bij bijvoorbeeld zeven & acht
maanden lidmaatschap keerde het fonds al een deel van de uitkering uit.*' Boven-
dien betaalde het fonds het maximale bedrag wanneer een zwanger lid weduwe
werd. Bij het overlijden van beide ouders ontvingen de verzorgers van het kind de
uitbetaling. Dit leidde tot een grote diversiteit aan uitkeringsbedragen en onge-
schreven regels.

Het Delftse fonds vergoedde evenals het Amsterdamse fonds, tot de oprichting
van het ziekenhuisverplegingsfonds in I937, operaties uitgevoerd door specialisten,
na verwijzing door de huisarts. Bij onenigheid over het wel en voornamelijk niet
verwijzen hadden de leden recht op een second opinion. In enkele gevallen kwam
het fondsbestuur zelfs tegemoet in de kosten van een ziekenhuisverblijf of onder-
handelde het met het betreffende ziekenhuis of het Gemeentelijke Armbestuur
over een gunstig tarief. In acute gevallen vergoedde het fonds, mits de verzekerde
hiertoe zelf niet in staat was, de chirurgische kosten van de ziekenhuisopname.

Opvallend was dat het Delfts fonds ondanks het aanhoudende streven sinds
I92I geen uniforme regeling kende voor de gesubsidieerde en gratis verstrekkingen.
Het gebeurde herhaaldelijk dat de bestuurders de verzoeken voor terugbetaling
naast zich neerlegden, uit angst voor het scheppen van een precedent. Anderzijds
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kregen veel leden een tegemoetkoming in de kosten van medicamenten die het
fonds reglementair niet vergoedde. Bij twij fel keerde het fondsbestuur vrijwel altijd
uit. Na uitgebreide discussie besloten de bestuurders om ieder geval op zich te blij-
ven beoordelen, hierbij vooral lettend op de financiele omstandigheden van de aan-
vra(a)g(st)ers. Het bestuur vergoedde bijvoorbeeld aan een jonge weduwe met kin-
deren vijf gulden meer dan het gebruikeliike bedrag voor een polikliniekbezoek
buiten de stad. Een ander voorbeeld betrof een forse bijdrage voor tandheelkundige
hulp aan een lid dat nog geen jaar was aangesloten bij het fonds. Het bestuur moti-
veerde deze laatste bijdrage met de overweging dat de verzekerde in de periode
voorafgaand aan zijn lidmaatschap een lange tijd werkloos was geweest. De ver-
strekking van bijzondere medicijnen viel ook hieronder, evenals het verstrekken
van een bril aan leden die minder dan drie maanden lid waren, omdat zij in de
ogen van de bestuurders 'goede' leden waren.4'

De Deventer, Edese en Limburgse fondsen ten slotte stelden zich eveneens tole-

rant op ten opzichte van hun 'kwetsbare' leden. Zo liet het Edese fondsbestuur
chronische zieken, in overleg met de huisarts, als leden toe. Specialitts en specialis-
tische behandelingen dienden zij echter zelf te bekostigen.43 De betrokkenheid van
het Deventer bestuur uitte zich eveneens op meerdere manieren. In I924 bijvoor-
beeld bewerkstelligde het bestuur dat moeders die borstvoeding gaven bij opname
in het ziekenhuis hun baby op kosten van het fonds bij zich mochten houden. Ver-
der spoorde het fonds in dezelfde periode de controlerend geneesheer aan iets min-
der streng op te treden bij de ziekenhuiscontrole en rekening te houden met de
maatschappelijke positie van de zieken. Deze oproep betekende dat het fonds naast
een medisch ook een sociaal doel nastreefde. Dit kwam onder meer naar voren in
de houding ten opzichte van de groeiende groep patienten die geen geneeskun-
dige hulp meer nodig hadden maar ook niet naar huis konden terugkeren, zoals
ouderen en psychiatrisch patienten, vanwege gebrek aan verzorging of gebrekkige
woonomstandigheden. Deze mensen verbleven dikwijls zonder medische indicatie
langdurig in een ziekenhuis. Een voorbeeld was een weduwe die in twee jaar tijd
ruim 600 dagen in het ziekenhuis verpleegd werd, zonder medische ingreep en op
kosten van het fonds.« In I934 deed zich een vergelijkbare situatie voor betreffende
de uitzending van patienten naar de tuberculosekliniek of sanatorium.  In de voor-
afgaande periode was de opvatting inzake de tuberculosebestrijding gewijzigd
met als resultaat dat alleen de 'zware gevallen' naar een sanatorium werden ver-
wezen. Dit leidde ertoe dat de tuberculoseklinieken te maken kregen met een
groep patienten die feitelijk niets anders nodig hadden dan een goede verzorging
onder goede hygienische omstandigheden. De bestuurders waren geen voorstan-
der van de uitsluiting van de 'lichte' gevallen, mede gezien de omstandigheid dat
binnen veel gezinnen in de voorafgaande periode een verarming was opgetreden,
die uitzending vaak nog noodzakelijker maakte. Het navolgende citaat van de voor-
zitter illustreert dit: 'Wil men een goed fondsbestuur zijn dan dient niet in de eerste
plaats te worden gevraagd op welke wijze het meeste geld in het laadje blijft doch
moet het streven zijn de geneeskundige verzorging zo goed mogelijk te doen zijn.

'45
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3 Maatschappelijke bedreigingen en gevolgen

Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de crises van jaren twintig en dertig waren
veel verzekerden, wegens de hieruit voortvloeiende financiele problemen, niet meer
in staat om hun ziekenfondspremie te betalen. Dit had tot gevolg dat grote aantal-
len leden de fondsen verlieten en het aantal gemeentepatienten snel toenam. In
bijvoorbeeld  934 verleende de gemeente Amsterdam bijna 35·000 tijdelijke bewij-
zen voor recht op medische armenzorg, betrekking hebbend op I20.000 mensen.46

Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de crisisperiodes onthield de nationale over-
heid zich van iedere directe bemoeienis met het verlenen van steun aan de crisis-
slachtoffers betreffende hun geneeskundige verzorging en in het bijzonder de
verzekering tegen deze kosten. De nationale overheid vond dit de verantwoorde-
lijkheid van fondsen en gemeenten. Wel verstuurde de Minister van Sociale Zaken
in I934 een circulaire aan de gemeentebesturen. Hierin deelde hij zijn standpunt
mede inzake de gewenste rol van de gemeenten in het leveren van een bijdrage
in de contributiebetaling van werkloze verzekerden. Hij adviseerde een gelijke
lastenverdeling tussen het fonds en de gemeente. In de praktijk kwam dit voorstel
erop neer dat de verzekerde 50% procent van de contributie voor zijn rekening nam
en het fonds en de gemeente ieder 25% procent.47 De meeste fondsen waren echter
al voor het verschijnen van de circulaire, evenals gedurende de Eerste Wereldoor-
log en de crisis van de jaren twintig, op eigen initiatief overgegaan tot de instelling
van speciale regels voor werkloze leden.

De Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep en de crisis gedurende dejaren twintig

'Baas in eigen huis': Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam
Door een hernieuwde crisis in de diamanthandel (I9I2-I9I3) en het begin van de
oorlog nam het ledental van het Amsterdamse fonds in I 9I4 met 5.280 leden af.
Vanwege de Eerste Wereldoorlog waren veel Amsterdamse ziekenfondsverzeker-
den niet in staat om aan de gestelde premie-eisen te voldoen. In augustus I9I4 riep
het Amsterdamse gemeentebestuur, onder leiding van de wethouder van de ge-
zondheidsdienst, de ziekenfondsen bij elkaar. De wethouder stelde een crisismaat-
regel voor onder gemeentelijk toezicht en beheer. Hij verzocht de fondsen de ver-
strekkingen op dezelfde wijze te blijven verlenen en vanwege de oorlog tot I januari
IgI5 geen leden te royeren.4 Bovendien mochten de fondsen geen leden van andere
fondsen accepteren. Werklozen en anderen die door de tijdsomstandigheden hun
contributie niet konden betalen, werden naar een afdeling voor buitengewone leden
overgeheveld, waarbij de fondsen, de gemeente, de artsen en de apothekers ieder
een deel van de premies overnamen.49 Deze zogenaamde b-leden betaalden een
gereduceerde premie van vijf cent. Hoewel Ziekenzorg in de eerste maanden van
de oorlog ruim vijfduizend leden verloor, besloot het fonds, in tegenstelling tot het
Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (AZA) en een drietal commerciele fond-
sen, geen gebruik te maken van de door de wethouder voorgestelde crisismaatregel
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van gemeente en de artsen. Vooral de houding van de artsen leidde tot veel weer-
stand. Bestuurslid Beyllonse formuleerde het op de navolgende wijze: 'Wij helpen
ons zelf en bedanken voor de deelnemers bijslag en blijven baas in eigen huis.

'50

Ziekenzorg respecteerde echter wel de artikelen betreffende het in- en uittreden
van de leden. Onder de uitgeschreven leden in de eerste maanden van de oorlog
bevonden zich veel mannen die opgeroepen werden voor de militaire dienstplicht.
Zij werden ti jdelijk uitgeschreven met behoud van rechten. De gezinnen van mili-
tairen konden eveneens lid blijven, gedeeltelijk of geheel vrijgesteld van betaling.

De eerste oorlogsmaatregel die Ziekenzorg invoerde, betrof het openstellen
van de poliklinieken voor alle leden om zich te laten inenten tegen de pokken. De
Belgische vluchtelingen die met duizendtallen naar Amsterdam kwamen, brach-
ten dit gevaar met zich mee. Vervolgens introduceerde Ziekenzorg opnieuw een
afbetalingsregeling en verlaagde de contributie voor de leden met een betalingsach-
terstand. De regeling was bestemd voor alle leden en niet zoals in voorgaande cri-
sisperioden gericht op een specifieke (beroeps)groep." Het fonds stelde zijn leden
op de hoogte van de regeling door het rondsturen van een circulaire. Een bijko-
mend probleem voor het fonds vormde de prijsstijgingen van de medicamenten en
verbandmiddelen. Kostten deze in begin I9I4 respectievelijk tien en twaalf cent per
recept, in I9IG waren ze gestegen tot veertien en zestien cent per recept. Ook
beperkte Ziekenzorg het verbruik van bepaalde dure medicamenten of maakte er
een oorlogsformularium van zoals reeds in Engeland en Duitsland het geval was.
Ondanks talrijke gelddonaties kon het fonds eveneens niet voldoen aan de vele
aanvragen die het ontving voor bijdragen uit het 'melkfondsje', hoofdzakelijk van-
wege de ingestelde melkrantsoenering. Niet alleen de kosten van de medicamenten
namen toe per verzekerde, maar ook het aantal consulten, zowel de huis- als de
spreekuurbezoeken. In het eerste en tweede kwartaal van I9I5 legden de leden
7.274 spreekuurbezoeken meer afdan in dezelfde periode in het voorafgaande jaan
De bestuurders schreven deze stijging grotendeels toe aan de artsen. Zij waren van
mening dat een arts de ziekenfondsverzekerden diende op te voeden: een arts die
zijn patient niets weigerde, pleegde een vorm van fraude. Het bestuur stelde een
commissie in om het voorschrijfgedrag en het spreekuurbezoek van de artsen en
de leden te onderzoeken.'* Deze commissie ontdekte onder andere dat zeventig
patienten van een arts binnen veertien dagen 377 spreekuurbezoeken aflegden.

Na een kortstondige hausse die slechts anderhalfjaar duurde, ging de economi-
sche toestand van Nederland tegen het einde van I 920 over in een depressie." Deze
crisissituatie hield aan tot I923, daarna verbeterde de economische toestand.54 Was

er in I 920 nog sprake van afname van het aantal Amsterdamse geneeskundig
55bedeelden bij de GG&GD, in I922 steeg dit met 55·000 tot ongekende hoogte.

Naar aanleiding van diverse aanvragen verleende Ziekenzorg vanafhet begin van
I92I, herhaaldelijk uitstel, en in enkele gevallen vrijstelling, van betaling:6 De grote
groep werkloze diamantwerkers baarde het bestuur nog altijd zorgen. De bestuurs-
leden en commissarissen Kesing, Sarphatie, Zodij, Sterk, Overste en Witmondt wil-
den, eventueel samen met het artsenfonds Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam
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(AZA) en het Algemeen onderlinge ziekenfonds 'Door en Voor Werklieden' (AOZ),
een regeling treffen voor de werkloze leden en stuurden tijdens een bijeenkomst van
de Bond voor de Amsterdamse Ziekenfondsen hierop aan. Ook attendeerde Zieken-
zorg de gemeente op de noodtoestand en spoorde deze aan tot de instelling van een
met die van 19IZI vergelijkbare crisisregeling. Ondanks het initiatiefvan Ziekenzorg
om tot een gemeenschappelijke regeling voor de werkloze leden te komen waren
noch de gemeente noch de andere fondsen hiertoe bereid. De laatsten accepteerden
liever de teruggang van het aantal verzekerden.57 In I924 riep Ziekenzorg, na overleg
met de andere fondsen, nogmaals wethouder Vos op tot de instelling van een spe-
ciale regeling. Deze inspanning bleefeveneens zonder resultaat. 58

De crisissituatie leidde behalve tot ledenverlies ook tot een toename van leden
uit de hogere inkomensgroep, want hun inkomsten namen afwaardoor zij binnen
de door de fondsen gestelde loongrens vielen. Om deze leden te werven behoorde
Ziekenzorg zijn verstrekkingenpakket uit te breiden; dit om op bepaalde punten
meer in overeenstemming te komen met de concurrerende fondsen. 59

Teverge€Re initiatieven: 'Ziekentonds voor den Arbeidenden Stand' Diventer
De door de Engelsen ingestelde blokkade berokkende het aan Duitsland grenzende
Overijssel grote schade.6° Een maand na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in augustus I9I4 nam het bestuur van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden
Stand' Deventer enkele besluiten om de positie van de verzekerden, vooral van de

laagste inkomensgroepen of de sterkst door de oorlog getroffenen, veilig te stellen.
Ten eerste besloot het fonds vanwege de tijdomstandigheden de strikte toegangs-
eisen soepeler te hanteren en een deel van de voor I9I4 afgewezen Deventenaren te

accepteren als lid. Ten tweede nam het bestuur unaniem het plan van de voorzitter,
de heer E. Kagei, aan om de groep leden die opgeroepen waren voor militaire
dienst vanwege de mobilisatie vanafweek 34 vrij te stellen van contributiebetaling.
Het fondsbestuur vorderde wel contributie van de overige gezinsleden. Ten slotte
besloten de bestuursleden de vanwege de oorlog 'nalatige' contributiebetalers voor-
lopig niet te royeren. Hierbij merkte de voorzitter wel op dat leden op grond van de
heersende oorlogsomstandigheden de betaling van de contributie niet mochten
weigeren. Hij was van mening dat de leden net als het fonds hun verplichtingen

6Ibehoorden na te komen. Het bestuur stelde een lijst samen met de namen van de
leden die om uitstel van betaling verzochten wegens de heersende depressie. Afge-
vaardigden uit het bestuur en de ledenvertegenwoordiging brachten geregeld ver-
slag uit van de aantallen leden en hun betalingsachterstanden. Vanaf januari  I9I5
bevatte deze lijst alle namen van personen die minstens 25 weken waren vrijgesteld
van contributiebetaling wegens ziekte of werkloosheid. De vermelding van naam,
beroep en woonplaats bood het bestuur de mogelijkheid te onderzoeken ofdie vrij-
stellingen terecht waren. Gedurende de periode I9I5-I9I7 verminderde het bestuur
zijn vrijgevigheid en mochten de zieken en werklozen slechts een beperkt aantal
weken premieachterstand oplopen. Na deze periode ontvingen zij een schriftelijke
aanmaning met de opdracht hun premiebetalingen weer te hervatten, indien dit
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uitbleefvolgde royement. De aanvragen tot vrijstelling bleven gedurende de Eerste
Wereldoorlog constant. Uit tabel 9.2 blijkt dat het aantal uitschrijvingen, waaronder
ook de royementen vielen, gedurende de periode I9IZI-IgI7 toenam van 800 naar
I.3I3. Het aantal inschrijvingen steeg van in dezelfde periode van 8II naar I.287.6.

TABEL 9.2: Toe-en uittreding, geboorte en overlijden, 'ZAS' Deventer, 1914-1917

Jaar Vermeerderd Verminderd

Geboorte Toetreding Uitschrijving Overlijden

1914 431 811 8oo 129

1%5 386 1.278 1.127 102

1916 359 1.832 1.667                        158

1917 429 1.287 1.313 122

Bron: SAD, AZS, jaarverslagen 1914-1917

Het besluit om aan de in militaire dienstplicht zijnde deelnemers gedurende de
mobilisatie vrijstelling van contributie te verlenen leidde tot een aanzienlijke contri-
butiederving van 5,5% van de totale inkomsten over de periode I9I4-I9I7 (tabel 9.3).

TABEL 9.3: Ontvangen en verlies aan premie vanwege de vrijstelling militairen, 'ZAS' Deventer,
1914-1917 (uitgedrukt in guldens)

jaar 1914 1915 1916 1917

Ontvangen premie 52.699 54·611 63·687 66.088

Verlies aan premie door regeling vrijstelling militairen 2.000 3·308 3880 4.030
Percentueel verlies                                             4% 6% 6% 6%

Bron: SAD, AZS, jaarverslagen 1914-1917

Het gederfde bedrag was vrijwel geheel als verlies te beschouwen aangezien de vrij-
gestelden de minste risico's leverden voor kosten van verpleging in ziekenhuizen
en genees- en verbandmiddelen. In I9I5 diende het bestuur bij de gemeente tever-
geefs een aanvraag in voor extra subsidie. De motivatie voor deze in navolging van
het Amsterdamse Algemene Ziekenfonds voor Amsterdam ingediende aanvraag
was drieledig. Ten eerste waren er de tijdsomstandigheden, vervolgens de verleende
contributievrijstelling voor de gemobiliseerden en ten slotte was er het belang dat
de gemeente had bij de werking van het fonds. In augustus IgI7 vroeg het'Zieken-
fonds voor den Arbeidenden Stand' nogmaals subsidie aan, maar nu bij het natio-
naal steuncomit*.6, In december van hetzelfde jaar ontving het fonds ook op deze
aanvraag een afwijzing.4 Vanaf I9IS gingen er binnen het bestuur stemmen op om
de vrijstelling op te heffen. Een van de argumenten was dat de gemobiliseerden in de
betreffende periode een hogere uitkering genoten dan bij de invoering van de vrij-
stelling.6' Uiteindelijk bleefde vrijstelling gehandhaafd tot het einde van de oorlog.
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Een bijzondere vorm van hulp verleende het ziekenfonds aan de in Deventer

verblijvende kinderen van de in Duitsland wonende Nederlanders: zij ontvingen
gratis medische verzorging.

De door het bestuur genomen maatregelen leidden tot een forse uitgavenstijging
voor het ziekenfonds. In de periode I 9I5-I9I7 namen de onkosten toe van fI*·708,42
naar »5·75I,04, oftewel van fo,90 naar fI,50 per verzekerde. Opvallend genoeg
bleven in de periode IgI4-IgI•7 de uitgaven voor geneesmiddelen per verzekerde,
ondanks de prijsstijgingen en schaarste, gelijk met 0,62 per verzekerde.66 De kosten

voor verpleging in de ziekenhuizen daalden evenals de verpleegdagen zelfs licht.67

Ondanks de toenemende uitgaven verhoogden de bestuurders in samenspraak met

'De Vertegenwoordiging' de premies niet, maar namen zij wel de beslissing om
vanaf I januari I9I6 alle deelnemers uit klasse B over te brengen naar klasse A. Met
de hieruit voortvloeiende winst wilde het fondsbestuur de toenemende uitgaven aan
genees- en heelkundige behandeling dekken.

Artsensteun: Ziekenjonds Ziekenzorg Delji
Begin augustus I914 stelde het bestuur van Ziekenzorg Delft, wegens de benarde
financiele omstandigheden veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog, een groep
werkloze en zieke verzekerden vrij van contributiebetaling met instandhouding
van rechten.68 Het bestuur vond het geheel schrappen van deze groep leden onver-
antwoordelijk:9 Dienstplichtigen van wie het loon niet of gedeeltelijk werd uitbe-
taald, werden ontlast van betaling. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te
komen moesten de leden een schriftelijk verzoek indienen bij het fondsbestuur. Na
toekenning behoorden de vrijgestelden regelmatig hun onvermogen tot betaling
aan de bestuursleden toe te lichten. De boden legden lijsten aan met de namen van
de leden en hun opgebouwde achterstand. In I9I7 spraken de commissarissen van
het fonds hun onvrede uit over het toenemende aantal vrijstellingen. Zij wensten
een strengere controle op de gang van zaken en vonden dat de boden te veel zelf-
standigheid hadden in het wel of niet toekennen van de premievrijstelling of roye-
ment." De commissarissen eisten tevergeefs de instelling van een commissie om
de gang van zaken te controleren. Het bestuur ging op zoek naar een oplossing
voor het toenemende aantal aanvragen tot vrijstelling bij de artsen en apothekers
en verzocht hun om de werkloze leden gratis te behandelen, inclusief medicijnver-

strekking. De apothekers waren geen voorstanders van kosteloze medicijnvertrek-
king en spoorden de bestuurders aan zich hiervoor te wenden tot de gemeente." De
voorzitter voelde er niets voor om de gemeente in te schakelen of leden naar de
Burgerlijke Armenzorg te sturen en streefde naar een oplossing binnen Zieken-
zorg. De besprekingen leidden ertoe dat de artsen bereid waren tot kosteloze be-
handeling en de apothekers geneesmiddelen leverden tegen kostprijs, mits het
aantal verzekerden per arts niet meer dan vijftig bedroeg. Het bestuur bleef de aan-
vragen afzonderlijk behandelen en onderzoeken en trof met de werkloze verzeker-
den eveneens een overeenkomst tot teruggave van de achterstallige contributie 'in
betere tijden.

'72
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De vrijstelling van de werklozen en de vanwege de oorlog voortdurende prijsstij-
ging van medicijnen en verbandmiddelen brachten een financiele achteruitgang
teweeg. Vanaf 19I7 sloot de exploitatierekening met een negatief saldo. In IgI7
bedroegen de uitgaven aan doktoren en specialisten»7·742 en in I9I8 f34·366;
een toename van f6.624. De oplossing voor deze toenemende kosten vond het
bestuur in een tijdelijke contributieverhoging van dertien naar vijftien cent per
week per verzekerde.7' Ondanks de angst van de bestuurders leidde deze maatregel
niet of nauwelijks tot verzet of het bedanken van leden.

In het laatste oorlogsjaar werden veel leden getroffen door de Spaanse griep.
Deze epidemie bracht een stijging van de ziekengelduitkeringen in aantal en uitge-
keerd bedrag teweeg in de laatste vier maanden van I9I8, met een achteruitgang
van de financiele toestand van deze afdeling tot gevolg. Ondanks deze verslechte-
ring besloot het bestuur de zieke leden te blijven uitkeren, temeer omdat een groot
deel van hen nog nooit'getrokken' had. Om de onkosten te dekken leende het fonds
f500 bij de middenstandsbank, fI50 van het medicijnfonds en diende een aan-
vraag tot steun in bij het nationale steuncomit6.'4 Een ledenvergadering ter goed-
keuring ging aan deze besluiten vooraf. Gedurende deze vergadering vroeg een
deel van de leden en de bestuurders  zich af hoe verstandig het was dat het medi-
cijnfonds voor de ziekengeldverzekering borg moest staan. Het bestuursvoorstel
om de uitkering te verlagen vond geen bijval van de leden. Gedurende de begin-
maanden van I9I9 nam de epidemie af. De gift van het nationale steuncomit6, de
verhoogde contributie, de gedaalde medicijnprijzen en een zuinig beheer maakten
I9I9 tot een financieel beter jaar dan het voorgaande.

Het uitblijven van ten regeling; Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede
Het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede nam geen in de notulen traceerbare, 'bij-
zondere' besluiten voor militair dienstplichtigen of werklozen ten gevolge van  de
Eerste Wereldoorlog. Het aantal royementen veranderde in deze periode ook niet
opvallend. De aanvragen voor uitstel van betaling stegen echter wel. Dit bleek
onder meer uit het feit dat de voorzitter in I920 tijdens de bestuursvergadering
vermeldde dat het fonds voor het eerst sinds I9I4 het jaar met een positief saldo
had afgesloten." Naast de financiele vooruitgang verminderden de aanmaningen
tot premiebetaling en slonk vanaf I9Ig de achterstallige contributie.

Een verklaring voor het uitblijven van deze 'bijzondere' maatregelen zou kun-
nen zijn dat de Edese fondsleden met een betalingsachterstand ook in de voor-
gaande periode langer uitstel van betaling kregen dan de statutair gestelde termijn
van zes weken. Daarnaast verviel bij werkloosheid de boete en stelden de bestuurs-
leden aanzuivering van de achterstallige premie uit tot 'betere tijden'. De oorlog
had zoals beschreven ook geen nadelige invloed op de ledengroei; deze nam in de
periode I9I419I7 toe van I.of naar I.253·

Een jaar na de beeindiging van de oorlog werden veel fondsleden getroffen door
de heersende Spaanse griep. Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich een van
de bestuursleden, de heer W. Modderkolk.* Deze epidemie had een stijging van de
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ziekengelduitkeringen tot gevolg in aantal en uitgekeerd bedrag in het laatste kwar-

taal van I I . Drie jaar later werd Ede nogmaals getroffen door de Spaanse griep.
Dit leidde in het eerste kwartaal van I922 tot een ziekengelduitkering van f477· Tot
de instelling van bijzondere traceerbare maatregelen tot voordeel van risicogroepen
ging het fondsbestuur wederom niet over.

De depressi€loren

Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam in de voortrekkersrol
In I93I voerden de Amsterdamse fondsen binnen de Algemene Raad tot Bevor-
dering van het Ziekenfondswezen tevergeefs besprekingen om tot een gemeen-
schappelijke regeling te komen voor mensen die vanwege de crisis werkloos
waren of niet over de financiele middelen beschikten om lid te blijven van het
fonds. Het controlebureau voerde wel de maatregel in dat 'vrijgestelde' leden niet
mochten veranderen van fonds. Samenwerking met de GG&GD Amsterdam betref-
fende een soepele premiebetalingsregeling bleek, ondanks herhaalde verzoeken
van Ziekenzorg, eveneens niet mogelijk en ieder fonds bleef daarom naar eigen
inzicht optreden. De onderhandelingen hadden wel tot gevolg dat de gemeente
de helft van de uitgaven aan bijzondere verstrekkingen en instrumenten zoals
buikbanden, breukbanden, steunzolen en brillen van de ziekenfondsleden ver-
goedde.,7 Hiernaast stuurde de directeur van de GG&GD, L. Heilermans, in I932
aan op het kosteloos verlenen van tandheelkundige hulp en vooral het verstrekken
van gebitten aan leden die door de gemeente gesteund werden.78 De Amsterdamse
fondsen voerden hierover gesprekken met de wethouder voor maatschappelijke
steun, de heer Douwes. De door de gemeente ontwikkelde regeling hield in dat de
fondsen voor een volle prothese maximaal fI2,50 moesten betalen aan de GG&GD;

levering en controle bleven in handen van deze dienst. Het dagelijkse bestuur van

Ziekenzorg stelde voor deze regeling te accepteren.m De gemeenschappelijke fondsen

reageerden echter afwijzend op het voorstel. Ziekenzorg besloot de crisishulp op
tandheelkundig gebied op eigen initiatief te organiseren. Dit betekende dat slacht-
offers van de crisis die een uitkering genoten, bij aanvraag van een kunstgebit of
prothese een forse reductie en gunstige betalingscondities kregen. Doorgaans ont-
vingen de betreffende leden het gebit of prothese voor tweederde van de prijs.  In
I933 bijvoorbeeld ontvingen I48 aanvragers voor kunstgebitten een gezamenlijke
korting van fI 504,25· Het resterende bedrag van f4·IOI '25 betaalden de aanvra-
gers wekelijks af, terwijl werklozen van deze betaling werden vrijgesteld totdat ze
een aanstelling hadden gevonden. Een commissie uit het bestuur behandelde
deze aanvragenX Hiernaast richtte Ziekenzorg in I934, nadat de gemeente van-
wege moeilijkheden genoodzaakt was de schooltandheelkunde op te heffen, een
kinderpolikliniek in. Dit stelde de kinderen van de leden in staat tandheelkundige
hulp te ontvangen buiten schooltijd. 8I

Op 5 oktober I934 tradeen crisisregeling voor alle Arnsterdamse fondsen in
werking, gebaseerd op een overeenkomst tussen de gemeente, de fondsen en de
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deelnemers (artsen en apothekers) van de fondsen. Ziekenzorg speelde bij de tot-
standkoming hiervan een belangrijke rol. Ten eerste diende het fonds in de vooraf-
gaande jaren diverse voorstellen in om de werkloze leden voor de fondsen te behou-
den of tel-ug te winnen: via verlaagde premieheffing of contributievrijstelling van
kinderen van gezinnen met een inkomen lager dan fI.000. Ten tweede zette het
fonds zijn ideeen kracht bij gedurende een orienteringsbijeenkomst, geleid door de
directeur-generaal van Volksgezondheid, L. Lietaert Peerbolte. Dit overleg, waarin
Ziekenzorg werd gezien als een van de afgevaardigden van de Nederlandse onder-
linge ziekenfondsen, vond plaats op uitnodiging van de Minister van Sociale Zaken.
Gedurende deze bijeenkomst kwam onder meer de vraag aan de orde welke initia-
tieven door de lokale fondsen voor de werklozen genomen waren. Ziekenzorg pre-
senteerde hier zijn ideeen en vertelde over de gemeentelijke tegenwerking.8' De
situatie veranderde door het verschijnen van de ministeriele circulaire in juli I934·

De Amsterdamse crisisregeling leidde tot een wekelijkse premiereductie van 25
cent naar Io cent voor wer]dozen (de ondersteunden) en van 5 cent naar 2 cent voor
hun kinderen. Het premieverlies verdeelde de deelnemers, de fondsen en de ge-
meente onderling in de verhouding 8:5:5· De verdeling van de kosten veranderde
een paar keer ten gunste van de gemeente en in I936 was de verhouding: 5:3:2. Om
de kosten te kunnen dragen verlaagden de verenigingen de salarissen van de werk-
nemers en deelnemers en verhoogden zij enigermate de contributies en de eigen
bijdragen.83

Uit figuur 9.2 blijkt dat veel mensen gebruik maakten van de crisisregeling. In
I934 mochten bovendien 543 volwassenen en 262 kinderen weer toetreden tot Zie-
kenzorg, nadat zij v66r de inwerkingtreding van deze regeling het fonds wegens
werkloosheid hadden moeten verlaten.

FIGUU R 9.2: Deelnemers aan de Amsterdamse crisisregeling voor alle fondsen en voor Zieken-
fonds Ziekenzorg in het biizonder, ZZ Amsterdam, 1934-1940
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Eind I934 waren al bijna 34·000 mensen, of 8% van de ziekenfondsleden, via de
crisisregeling verzekerd. Enige druk vanuit de gemeente op de werklozen droeg aan
deze snelle toename bij. Twee jaar laten nam al I5% van de fondsverzekerden deel
aan deze regeling. In de jaren I935-I937 bedroegen de kosten van deze regeling

f39·420.84 In het eerste halfiaar van I937 leek het economisch even beter te gaan,
waardoor het aantal deelnemers aan de regeling daalde met 5.252 volwassenen en

2.775 kinderen. Van hen waren 900 aangesloten bij Ziekenzorg. Helaas was deze

vooruitgang van korte duur. Voor het bestuur van Ziekenzorg was dit het bewijs dat
de bestaande crisisvoorziening - bedoeld als tijdelijke maatregel - nog niet gemist
kon worden, dit in tegenstelling tot de politiek en de meeste fondsen, die vonden
dat de langdurig wer]dozen inmiddels als armlastigen beschouwd dienden te wor-

den. Tussen I938 en I94I besloten de fondsen en de gemeente om de regeling af te
bouwen door de premies voor de crisisverzekerden langzaam terug te brengen naar
het volle bedrag.81 De afbouw van de crisisregeling ging aanvankelijk gepaard met
hernieuwde groei van het aantal gemeentepatienten, maar de aanscherping van de

86

inkomensgrens voor gratis gemeentelijke hulp maakte hier een einde aan.

Van hulpfonds tot gemeenteliike regeling: 'Ziekenjonds voor den Arbeidenden Stand'
Deventer
Gedurende de periode I930-I934 trad het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden
Stand' Deventer naar eigen inzicht op ten opzichte van leden die niet meer aan hun
premieverplichtingen konden voldoen, wat neerkwam op een tolerant beleid inzake
de contributiebetaling. Vanuit de medewerkers besloot tandarts Glastra vanafjanu-
ari I933 jaarlijks fIoo of 5% van zijn inkomen ter beschikking te stellen aan het
fonds voor hulpbehoevenden, ook wel het 'Glastrafonds' genoemd. De bijdragen
uit dit fonds gebruikten de bestuurders voor tandheelkundige aangelegenheden,
zoals de tegemoetkoming in de kosten van een nieuw gebit. Een vergelijkbaar ini-
tiatief nam het fonds ter ere van zijn 75-jarig jubileum in I935· Het ziekenfonds-
bestuur stortte f25.000 in een speciaal voor dit doel opgericht'hulpfonds', ten einde
leden van het medicijnfonds van de gekweekte rente van dit kapitaal in bijzondere
omstandigheden te kunnen helpen. Alleen de leden die onafgebroken een jaar als
lid ingeschreven stonden, kwamen in aanmerking voor een bijdrage uit het hulp-
fonds.*Ter beoordeling van de aanvragen uit dit fonds stelde het bestuur een Com-
missie van Advies in.88 In de periode I935-I940 keerde dit hulpfonds f 5·357,86 uit.
De toekenningen uit het hulpfonds waren van uiteenlopende aard. Tot de belang-
rijkste typen behoorden bijdragen in de verpleging in ziekenhuizen en verpleeg-

instellingen buiten de stad Deventer, kosten voorkomend uit een ongeval en bijzon-
dere verstrekkingen zoals financiele bijdragen voor het aanschaffen van kunstogen,
steunbeugels, kunstbenen, invalidenwagentjes, gehoorapparaten, spraaklessen en
dergelijke. Ook de zorg voor de kwetsbare groepen werd deels vergoed uit het hulp-
fonds. De verpleging van een ongehuwde moeder met een baby of de zorg voor een

bejaard lid zonder familie zijn hier voorbeelden van. 89
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Op 4 juli I934 besloten Burgemeester en Wethouders van Deventer tot de instelling
van een crisisregeling voor de gedeeltelijke subsidiering van de ziekenfondscontri-
butie voor de werklozen van de beide Deventer fondsen.* De regeling trad op I
augustus in werking en betrof een overeenkomst tussen de gemeente en de fonds-
besturen en diende om achterstand en dientengevolge royement van deze groep
verzekerden te voorkomen. Eveneens mochten de vanwege wanbetaling sinds de cri-
sis geroyeerde leden na de inwerkingtreding van deze regeling terugkeren. De ge-
meente spoorde de fondsen aan om bij de wederaanneming van de 'slechte risico's'
een ruimer standpunt in te nemen. Deze houding voorkwam al te grote kosten voor
verpleging op rekening van de gemeente en bovendien beschouwden de burge-
meester en wethouders het als een gemeenschappelijk belang.9' In tegenstelling tot
Amsterdam leverden de deelnemers (artsen en apothekers) geen financiele bij-
drage:' De uitvoering was in handen van de Burgerlijke Instelling voor Maatschap-
pelijk Hulpbetoon (BIMH). Deze stelde voor de uitvoering van de regeling de com-
missie voor ziekenfondscontributie in." De gedeeltelijke premiebetaling van de
ondersteunden vond rechtstreeks plaats aan de ziekenfondsen.

Ficuu R 9.3 Bijdragen aan ziekenfondscontributie voor werkloze ziekenfondsleden  van  de
gemeente en de ziekenfondsen, ZAS Deventer, 1934-1941 en 1944
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In de periode I934-I94I droeg de gemeente f64·934 bij aan de ziekenfondscontri-
butie voor werkloze leden van de beide fondsen (figuur 9.3)· Dit bedrag was de helft
van de onkosten van de regeling in deze periode. In bijvoorbeeld I939 bedroeg het
hoogste aantal wekelijks uitgekeerde bonnen I.525 en het laagste 470· Het gemid-
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delde toegekende bedrag in het betreffende jaar was f4I.52 per gezin. Het toegeno-
men aantal in de werkverschaffing tewerkgestelden veroorzaakte deels het verschil
in bijdrage aan de crisisregeling tussen I938 en I939 en leverde een besparing op

van fI.500,
Het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' en het Algemeen Afdelings

Ziekenfonds Deventer (AAZD) troffen ook een crisisregeling voor de leden uit
Diepenveen, een van de gemeenten buiten Deventer waaruit ook een deel van de
leden afkomstig was. De onkosten voortkomend uit deze regeling werden voor zes-
tig procent gedragen door de gemeente en voor veertig procent door de fondsen:4

Twee groepen leden die gedurende de crisisperiode eveneens voor de steun-

regeling in aanmerking wensten te komen, waren ten eerste de leden werkzaam in
de werkverschaffing en ten tweede de leden werkzaam in de kleinhandel. Voor
opname van de eerste groep in de regeling diende de rijksinspectie voor werkver-
schaffing te Zwolle in I936 een verzoek in, vergezeld van een afschrift van de
Minister van Sociale Zaken." De uitbreiding van de werkloosheidstoelage met de in
de werkverschaffing tewerkgestelden zou acht tot negenduizend gulden bedragen
en de uitgaven stegen hierdoor met dertig procent. Het 'Ziekenfonds voor den
Arbeidenden Stand' wees op het grote bezwaar tegen opname van deze groep aan-

gezien deze buiten de controle van de gemeente viel. Het fonds verleende echter

wel vrijstelling van contributie aan een groep langdurige stakers die waren uitge-
zonden naar de werkverschaffing aan het Twente-Rijnkanaal in I937· Op I oktober

96I937 bedroeg de achterstand in contributie van de groep stakers f384,55·
De kleinhandelaren vormden de tweede groep die voor de bestaande steunrege-

ling in aanmerking wensten te komen. Het AAZD en de vereniging van kleinhande-
laren in aardappelen, groente en fruit van Deventer en omstreken dienden bij het
'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' het verzoek in om in de bestaande rege-
ling ook deze groep met inkomens binnen de steunnorm op te nemen. Dit verzoek
stuitte eveneens op bezwaar bij de bestuursleden van het Ziekenfonds. Zij wezen

onder meer op het gevaar dat ook leden uit andere beroepsgroepen met lage in-
komens dezelfde rechten konden eisen. Bovendien wees het bestuur op de prakti-
sche bezwaren van de uitvoering van een dergelijke maatregel, aangezien het geen
beslissing kon nemen betreffende de omvang en uitbreiding van de steunmaat-

regelen. Het stelde zich op het standpunt dat de beslissing over het wel of niet in
aanmerking komen voor een toeslag in handen diende te blijven van de gemeente.

Een weerbarstige gemeente: Ziekenjonds Ziekenzorg Delji
Gedurende de depressiejaren verloor Ziekenzorg veel leden. Uit de 27 in de maan-
den mei en juni I932 verzonden aanmaningen aan de leden met een langdurige
betalingsachterstand, onder wie een lid met I9 weken, bleek dat het fonds een tole-
rant betalingsbeleid voerde ten opzichte van de werklozen. Een groot deel van de
vrijstellingen is moeilijk te achterhalen aangezien de boden een grote rol speelden
bij de toestemming tot uitstel en het royeren van de leden. Vanaf het begin van de

jaren dertig vormde de positie van de werklozen regelmatig het gespreksonderwerp
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gedurende de bestuursvergaderingen. Een van de resultaten van deze besprekingen
was de eerder in paragraaf 9.2 beschreven aanneming van het plan om leden van
65 jaar en ouder, die 25 jaar lid waren, onder een gestelde inkomensgrens vrij te
stellen van contributiebetaling. Daarnaast groeide, na het verlies van 323 leden, de
wens onder de bestuursleden om werkloze leden (gedeeltelijke) contributievrijstel-
ling te geven. De bestuurders correspondeerden en overlegden met de artsen, de
gemeente en andere fondsen over de invoering van een crisisregeling voor de werk-
lozen. Op Io januari I933 stuurde het fondsbestuur een verzoek aan de gemeente-
raad tot het treffen van maatregelen om de werklozen en hun gezinnen zonder
contributiebetaling als Ziekenzorglid te behouden. Dit voorstel werd door de ge-
meenteraad afgewezen.97 De werkloosheid verminderde in het navolgende jaar ech-
ter niet en het aantal afschrijvingen steeg tot 556 leden. De bestuursleden bleven
tevergeefs werken aan een 'betere' maatregel die het veelvuldig bedanken kon voor-
komen en voerden overleg met de huisartsen voor de gratis behandeling van de
werklozen. De enige kleine vooruitgang die het fonds gedurende de onderhande-
lingen met de artsen uiteindelijk bereikte, betrof het verhogen van de welstands-
grens tot ».800 en de afschaffing van bijbetaling bij bepaalde behandelingen in
I936.98 De leden drongen, tijdens de druk bezochte ledenvergaderingen. naast de
pogingen van het bestuur, aan op contributieverlaging." Dit verzoek kwam voort
uit de wetenschap dat de minister in I934 via een circulaire de gemeenten had aan-
gespoord hier een subsidie voor beschikbaar te stellen. In januari I936 conclu-
deerde het bestuur dat het fonds vanwege de crisis 25% van de leden had verloren.
Om deze groep te behouden was een contributieverlaging van vijftig procent nood-
zakelijk geweest. De nieuwe leden, afkomstig uit de middenstand en de vestiging
van nieuwe mensen in de stad Delft, maakten dit verlies gedeeltelijk teniet.  00

Het
bestuur bleef bij de gemeente en de vakcentrales aandringen op het instellen van
een crisisregeling voor de werklozen:" De gemeenteraad bleef echter dwarsliggen,
zoals onder meer blijkt uit de navolgende uitspraak van de burgemeester: 'Wij zijn
niet van plan om door een uitkering de hoge salarissen van de heren doktoren te
stimuleren.' Zoals uit tabel 9.4 blijkt, gingen er ondanks de ledentoename van
I.I76 leden in de periode I938-I94O, vanwege het uitblijven van een crisisregeling
in dezelfde jaren 2.820 leden verloren:- De crisisperiode en de Tweede Wereld-
oorlog verklaren het hoge aantal opzeggingen en royementen ten gevolge van
wanbetaling en werkloosheid in deze jaren.

Het verlies van de werkloze of armlastige leden en de aanwinst van de uit de mid-
denstand afkomstige leden leidden ertoe dat het fonds er niet alleen in ledenaantal
niet veel op achteruitgang maar er bovendien financieel op voomitging.'«' Gedu-
rende de jaren dertig ging het op financieel gebied met de Delftse vereniging beter
dan ooit. In het jaar I937 bijvoorbeeld boekte het f6-437.55 exploitatiewinst en
bedroeg het bezit van de vereniging f50·000· Naast de eerder genoemde redenen
droegen aan deze verbeterde financiele omstandigheden ook de invoering van het
Zaanlandsche stelsel (zie hoofdstuk 5) en de beleggingen van de winsten bij. 84
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TABEL 9.4 Aantallen en redenen van uittreding, uitgesplitst naar volwassenen M en kinderen
(K), ZZ Delft, 1938,1939 en 1940

Jaar Wanbetaling Werkloosheid Vertrek

V         K         V          K         V          K

1938         389 250 216 142 335 104

1939 251 150 207 130          641           74

1940 464          351          163 107 310            92

Totaal 1.104 751           586 379 1.286 270

Bron: Onder/inge Waarborgmaotschappl Zorgvenekeraar Del#and-Schie/and-Westiond, Archief Ziekenfonds
Ziekenzorg Delft, jaarverslag over het jaar 1940

Een kortstondige crisisregeling; Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede
Het ledental van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede bleef gedurende de crisisjaren
groeien en nam in de periode I929-I939 met 2.I63 leden toe.'°5 Gedurende de eer-
ste helft van de jaren dertig trad het fonds naar eigen inzicht op tegen leden die niet
meer aan hun premieverplichtingen konden voldoen. Dit kwam neer op een tole-
rant beleid op het gebied van de contributiebetaling. Financieel verliep deze peri-
ode gunstig voor het fonds met een uitbreiding van het verstrekkingenpakket tot
gevolg. Vanaf I936 groeide het aantal werkloze leden dat nia meer in staat was de
contributie te betalen. In hetzelfde jaar ontving het bestuur brieven van diverse
bestuursbonden met het verzoek tot contributieverlaging voor de werkloze leden. t. 6

Het bestuur wees deze aanvragen af vanwege de slechte financiele situatie. Als
reactie op de verslechterde toestand besloten de artsen, op aandringen van de leden,
vijfprocent van hun honorarium afte staan: de ene helft aan het ziekenfonds en de
andere helft aan het verplegingsfonds. Daarnaast gaf het bestuur aan een admi-
nistratiekantoor de opdracht om de boekhouding van het fonds te controleren. I07

Hieruit bleek onder meer dat de betalingsachterstanden van de voorgaande jaren
niet geregistreerd waren. De boekhouder achtte achterhaling en inning van deze
achterstanden noodzakelijk en spoorde de administrateur tot registratie aan. In
I936 hadden I72 alleenstaanden of gezinnen,  of vijf procent van het ledental, een
contributieachterstand opgebouwd van f436. De achterstanden varieerden van fo,20
tot fIS· Ongeacht deze nieuwe vorm van registratie besloot het bestuur soepel te
handelen ten opzichte van deze groep en niet zo gauw tot royering over te gaan.
Een van de artsen, dr. Weijer, sprak zijn vertrouwen uit en vermoedde dat het groot-
ste deel van het achterstallige terecht zou komen. In sommige gevallen bouwden
leden een achterstand op vanwege bijzondere omstandigheden. In I94O bijvoor-
beeld ontving een grote groep leden werkzaam bij de Algemene Kunstzijde Unie
(Al<U), de voormalige Enka, geen salaris. Zij betaalden om die reden een aantal
weken geen premie.

Eind I936 overlegden de bestuursleden van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede
met het Burgerlijk Armbestuur over het toenemende aantal werkloze leden dat niet
meer in staat was aan de contributieverplichtingen te voldoen. Tot dan toe betaalde
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I.8deze instelling regelmatig de premie van werkloze ziekenfondsverzekerden.
Deze bespreking had mede tot gevolg dat het Burgerlijk Armbestuur overging tot
de instelling van een comitt. De leden hiervan zouden trachten alle armlastigen in
de gemeenten Ede en Wageningen onder te brengen in 66n in deze plaatsen geves-
tigde ziekenfondsen.", Daarnaast kwam er een crisisregeling tot stand tussen het
Burgerlijk Armbestuur en het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede betreffende de ge-

.0deeltelijke premiebetaling voor werkloze, steuntrekkende en tewerkgestelde leden.
De regeling verliep via het Burgerlijk Armbestuur. Deze instelling incasseerde de
premies van de tewerkgestelde, werkloze en steuntrekkende leden en droeg deze
aan het fonds af. Daarnaast verhaalde het Burgerlijk Armbestuur een kwart van de

It'contributie van de werkloze ziekenfondsenleden op de artsen.
Per I oktober I940 besloot het bestuur van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede

de crisisregeling te beeindigen:" Dit had de bedanking van slechts twee leden tot
gevolg. De redenen tot opzegging van de contributieverrekening waren tweeledig.
Ten eerste waren er in het eerste kwartaal van I940 nagenoeg geen werklozen
meer.  In het eerste kwartaal van I939 droeg het Burgerlijk Armbestuur f620 af aan
contributie ten opzichte van fIo I in het eerste kwartaal van I940· OP 3I maart
I940 kwam slechts 66n werkloos ziekenfondslid voor deze regeling in aanmerking.
Deze situatie veranderde echter aan het einde van het tweede kwartaal van I94O
een 45-tal leden raakte werkloos of kwam in de werkverschaffing terecht. Hun con-
tributiebetaling werd in de navolgende maanden door bemiddeling van het Burger-
lijk Armbestuur ontvangen. Ten tweede was de opheffing van de regeling met het
Burgerlijk Armbestuur een reactie op het bericht van deze instelling dat zij vanaf
I oktober I940 nog slechts driekwart van de contributie van de werkloze zieken-
fondsleden zou afdragen. Bovendien diende het fonds vanaf die datum zelf een
kwart van de contributie van de werkloze leden op de artsen verhalen, via inhou-
ding op het salaris."' Het ziekenfonds vond dat het Burgerlijk Armbestuur niet het
recht had te beslissen over zijn financien. Vanafdeze datum incasseerde het funds
de contributie bij de werklozen en keerde de gemeente haar bijdrage rechtstreeks
aan de werklozen uit. Sindsdien besloot het fondsbestuur zelfstandig of er redenen
tot kwijtschelding bestonden bij oplopende contributieschuld.'"

Vanaf het einde van de jaren dertig namen de bestuurders de beslissing dat de
gemobiliseerde militairen zich tijdelijk mochten laten uitschrijven als lid. De ge-
mobiliseerde gezinnen die verhuisden herkregen bij eventuele terugkeer de volle-
dige verzekeringsrechten. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog besloot
het bestuur dat ook de in Duitsland tewerkgestelden na de oorlog hun rechten
terugkregen."5

Een variatit aan rggelingen: Centraal Ziekenjonds van de Limburge Rooms-Katholieke
Werkliedenbond
Het Centraal Ziekenfonds van de Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond
ondernam gedurende de economische crisis eveneens pogingen om de verzeker-
den te ondersteunen bij het nakomen van hun contributieverplichtingen aan het
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fonds. In I93I werd naar aanleiding van een bestuursvoorstel een voorzorgskas,
voorzien van een afzonderlijk reglement, opgericht. De voorzorgskas trad op 2
september I93I in werking. De bedoeling van deze kas was een periodieke premie-
vrijstelling te verlenen aan verzekerden  die door werkloosheid  niet of slechts

gedeeltelijk hun contributie konden betalen. Het betrof zowel vrijstellingen van de
contributie voor tarief A (de kosten van dokter, apotheker en tandarts) als voor
tarief B (ziekenhuisverpleging).'6 De voorzorgskas vulde het fonds jaarlijks aan
met Io% van het exploitatieoverschot en met de opgebouwde reserves:° Gedu-
rende de algemene vergadering van I933 behandelden de aanwezigen het voorstel
om ook bij gedeeltelijke werkloosheid vrijstelling van contributiebetaling te verlenen,
maar het bestuur wees dit voorstel afvanwege het ontbreken van betrouwbare con-
trolemogelijkheden."  Al snel bleek dat de voorzorgskas door voortdurende en toe-
nemende werkloosheid niet kon voldoen aan de vele aanvragen tot contributievrij-
stelling. In I934 vreesde het bestuur zelfs dat het (eventuele) exploitatieoverschot
de vrijstellingen in dat jaar niet kon dekken. Deze angst leidde tot het unaniem
aannemen van het bestuursvoorstel om, in afwijking van artikel 5 van het regle-
ment, 20% van het exploitatieoverschot van tarief A en Io% van tarief B te storten
in de voorzorgskas. Voorheen bedroegen deze percentages respectievelijk tien en
nul procent."9 Ook deze verhoging bleek ontoereikend om de kosten te dekken. 120

Evenals de voorgaand beschreven fondsen zocht het Centraal Ziekenfonds con-
tact met de gemeentebesturen in het werkgebied van het fonds om een regeling te
treffen om de financiele lasten van de werkloze verzekerden te delen. Voor het ver-

schijnen van de ministeriele circulaire sloot het Centraal Ziekenfonds overeen-
komsten af met de gemeenten Heerlen, Geleen en Kerkrade. De regelingen weken

enigszins  af van het voorstel van de minister en waren onderling niet identiek.  De

gemeente Heerlen droeg bijvoorbeeld eenderde bij in de contributiebetaling en de
gemeente Geleen de helft.m

Het Centraal Ziekenfonds reageerde niet onverdeeld positief op de circulaire
van de Minister van Sociale Zaken. In een bestuursvergadering van 4 september
I934 werd door de secretaris opgemerkt dat'men het voorstel van de minister met
voorzichtigheid moet betrachten aangezien de circulaire geen ander bedoeling na-
streeft dan de plaatselijke armenzorg te ontlasten van het grote risico der ziekte-

verzorging.' Bovendien vreesden de bestuurders dat de nieuwe, door de minister
voorgestelde crisisregeling, het fonds meer geld zou kosten. De regeling van het
Centraal Ziekenfonds, die tot I934 zou gelden, verleende gehele premievrijstelling
voor een periode van zes weken. Het bestuur van het Centraal Ziekenfonds was
voorstander van een uniforme crisisregeling voor alle agentschappen. Van de diverse
deelnemende gemeenten was niet 6*n eenvormige bijdrage te verwachten; ook al
zou het veel administratieve rompslomp voorkomen. Dit uniforme akkoord kwam
er echter niet en bij de nieuwe regeling zou het fonds minimaal 20 en maximaal
25% van de premievrijstelling op zich nemen voor de geh6le duur van de werk-
loosheid."' Er bleef bijgevolg enig verschil in de toegepaste regelingen tussen de
gemeenten bestaan: sommige gingen akkoord met een fondsbijdrage van 20%
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terwijl andere gemeenten een bijdrage van 25% eisten:" In de praktijk kwam het
voor de verzekerden neer op maximaal dertien weken volledige premievrijstelling
per jaar. Deze regeling had in ieder geval een duidelijke stijging van uitgaven of
een vermindering van inkomsten voor het fonds tot gevolg. I24

Ondanks zijn sociale doelstelling trof het Centraal Ziekenfonds reglementaire
maatregelen om te grote aanspraken op het fonds te voorkomen. Artikel II van de
statuten gaf het bestuur de bevoegdheid om een lid en zijn gezin te royeren wan-
neer in twee opvolgende jaren de uitgaven ten behoeve van het gezin het bedrag
van drie keer de jaarcontributie oversteeg.

'25

Vanaf I940 besloot het Centraal Ziekenfonds de kosten van de gehele of gedeel-
telijke vrijstelling van contributiebetaling bij werkloosheid geheel te financieren uit

I26de gewone inkomsten van het fonds.

4 Beschouwing

Een kenmerk van de in dit hoofdstuk centraal staande externe bedreigingen, op
zowel individueel als algemeen niveau, is dat de fondsen er niet preventief tegen
konden optreden.

Dit leidde ertoe dat de fondsbestuurders, wanneer zij of de verzekerden met
dergelijke bedreigingen geconfronteerd werden, dikwijls op zoek gingen naar een
individuele oplossing zonder te streven naar een duidelijke lijn.

Ondanks dit ad hoc beleid stelden de fondsen herhaaldelijk officiele regels in
voor individuele of groepen verzekerden die niet meer in staat waren om hun
(gezins)premie te betalen vanwege onder andere ziekte of werkloosheid. Zij kwa-
men dikwijls, uiteraard voor een gelimiteerde periode, in aanmerking voor speciale
maatregelen en mochten aanblijven als lid. Het Deventer fonds stelde hiervoor
zelfs voor een aanzienlijke periode de post 'achterstallige en niet verschuldigde
contributie wegens ziekte en werkloosheid' in. Naast premievrijstelling gingen de
fondsen over tot wederaanneming van geroyeerde leden, doorgaans wegens beein-

diging van werkloosheid van de voormalige verzekerde. In bijzondere gevallen ge-
beurde dit zelfs met kwijtschelding van schuld. Ten slotte verstrekten of betaalden
de fondsbesturen herhaaldelijk vaak dure niet in het verstrekkingenpakket opgeno-
men medicijnen ofbehandelingen aan haar kwetsbare leden.

De motieven voor deze door de bestuurders verleende vrijstellingen en kwijt-
scheldingen waren niet uitsluitend van charitatieve aard. De beweegredenen hier-
voor kwamen eveneens voort uit angst om leden te verliezen of de bestuurders
zagen het als een reclamemiddel voor het fonds.

Deze uitzonderingen en speciale maatregelen op individueel niveau troffen de
bestuurders doorgaans alleen voor de leden van het mediciinfonds. De verzekerden
van het ziekengeldfonds of de overlijdensverzekering kwamen hiervoor meestal
niet in aanmerking. Een ander belangrijk verschil tussen de diverse typen fondsen
was dat de positie van de eenmaal tot het medicijnfonds toegetreden leden niet of
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nauwelijks bedreigd werd, terwijl de leden van het ziekengeldfonds jaarlijks het
risico liepen om, ondanks de vele uitzonderingen op de regel, als lid geschrapt te
worden. Hiertoe behoorden voornamelijk de oudere en psychisch zieke leden.

Ondanks de stabiele positie van de deelnemers van het medicijnfonds leidden
de toenemende medische kennis en ontwikkelde behandelmethoden tot de uitslui-
ting van bepaalde risicogroepen zoals reumapatienten of diabetici.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de depressiejaren introduceerden de fond-
sen speciale crisisregelingen op algemeen niveau. Deze kwamen grotendeels neer
op het verlenen van premievrijstellingen of premiereducties voor een bepaalde tijd.
Ziekenzorg Amsterdam en het Ziekenfonds voor de Arbeidende Stand boden daar-
naast ook kosteloos tandheelkundige hulp of tegemoetkomingen bij de aanschaf
van een gebit aan. De financiering van deze regelingen vond doorgaans plaats uit
speciaal hiervoor uit eigen middelen opgerichte hulpfondsen. Daarnaast verleenden
de aan de fondsen verbonden artsen of gedurende het eerste jaar van de Tweede
Wereldoorlog de gemeentelijke overheden finandele bijdragen. De regelingen gol-
den voor alle fondsleden mits ze enige tijd lid waren en richtten zich niet uitslui-
tend op individuele gevallen ofeen specifieke (beroeps)groep.

Ondanks de instelling van deze regelingen bleken veel verzekerden tijdens
deze periodes wegens de financiele problemen niet meer in staat om hun zieken-
fondspremie te betalen. Dit had tot gevolg dat zij de fondsen met schuld verlieten
en het aantal gemeentepatienten snel toenam. Onder de leden die de fondsen ver-
lieten bevonden zich veel grote gezinnen, met de consequentie dat bij de fondsen
het aantal volwassen leden relatief steeg en het aantal kindleden daalde. Opvallend
genoeg leidde dit opzeggen van het lidmaatschap niet altijd tot een aantoonbare
achteruitgang van het ledenaantal. De fondsen 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden
Stand' Deventer, 'Helpt elkaar' Ede en het Centraal Ziekenfonds van de Limburgse
Rooms-Katholieke Werkliedenbond bleven zelfs in ledental toenemen. Deze stij-
gende ledenaantallen of het slechts beperkte verlies kwamen voort uit het feit dat
tijdens de crisis leden toetraden die buiten crisistijd te welgesteld waren om fonds-
lid te zijn. Dit leidde tot een interessante verschuiving binnen het ledenbestand
van de fondsen: zij raakten de leden met hoge gezondheidsrisico's en lage in-
komens kwijt en kregen er relatief gezonde mensen met een hoger inkomen voor
terug.
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Conclusies

Aan het einde van de negentiende eeuw bestonden er voor grote groepen mensen
verschillende mogelijkheden om zich te verzekeren tegen de tegenslagen voortko-
mend uit ziekte. De aansluiting bij de onderlinge ziekenfondsen behoorde tot een
van de mogelijkheden en was in het bijzonder aantrekkelijk vanwege de hoge
mate van solidariteit. De onderlinge structuur bracht echter ook een spannings-
veld tussen goede en slechte risico's met zich mee. In dit proefschrift is onder-
zocht hoe de onderlinge fondsen omgingen met dit spanningsveld. De keuze voor
een vergelijkende opzet, waarbij  vij f verschillende fondsen zijn bestudeerd, bood
de mogelijkheid om duidelijke verbanden te leggen tussen de organisatiestruc-
tuur, de interne en externe bedreigingen en de vorm van solidariteit.

Vanzelfsprekend opereerden de onderlinge ziekenfondsen niet in een maat-
schappelijk vacuum. De wijze waarop de staat vormgafaan collectieve voorzieningen
op het gebied van de gezondheidszorg bepaalde de bewegingsvrijheid van de fond-
sen. Dit kwam duidelijk naar voren in de vergelijking tussen Nederland, Duitsland
en  Belgie. Het maakte nogal wat uit of de overheid zich intensief met het zieken-
fondswezen bemoeide, zoals in Duitsland en Belgie, ofzich terughoudend opstelde,
zoals in Nederland.

Het uitblijven van de Ziekenfondswet tot I94I betekende niet dat de overheid
zich passief of afwijzend opstelde ten aanzien van de sociale zekerheid van haar
burgers. Vanaf de eeuwwisseling toonde de meerderheid van de Staten-Generaal
zich voorstander van de invoering van een sociale verzekering; de Ongevallenwet
Van I OI vormde hiervan het prille begin. Een volledig stelsel van sociale voorzie-
ningen inclusief de Ziekenfondswet liet echter nog decennia lang op zich wachten.
Het voortdurend wisselen van de coalities na verkiezingen en de remmende in-
vloed van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG)
waren de voornaamste factoren in dit verband.

Ondanks de initiatieven van de overheid leidden de afwezigheid van de zieken-
fondswet en het grotendeels ontbreken van financiele steun van de zijde van de
overheid op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau ertoe dat de Nederlandse
ziekenfondsen in een open markt bleven functioneren. Hierin functioneerden naast
de onderlinge ziekenfondsen ook de fabrieks-, dokters-, medewerkers- en commer-
ciele fondsen.
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De onderlinge fondsen stelden zich ten doel de gezondheidstoestand van de
arbeiders en de kleine middenstand te verbeteren. Vooral voor de regelmatig beta-
lende, in goede gezondheid verkerende arbeiders die aan de wekelijkse contributie-
verplichtingen konden voldoen, was het lidmaatschap van een ziekenfonds wegge-
legd. Vanaf het moment van oprichting functioneerden de onderlinge fondsen op
basis van wederkerigheid: gezamenlijk legde ieder lid een bedrag in waarop elk
individueel lid onder bepaalde voorwaarden een beroep kon doen.

In tegenstelling tot de andere typen fondsen werden de onderlinge ziekenfond-
sen hoofdzakelijk door en voor de leden opgericht en bestuurd en handelden zij
niet primair vanuit eigenbelang of een winstoogmerk, zoals de directeuren van de
commerciele fondsen. Voor geneeskundigen en werkgevers was het besturen van
hun ziekenfonds primair een methode om de eigen praktijk dan wel het bedrijf te
ondersteunen. Leden konden daar enige invloed uitoefenen zolang zij maar niet
tegen de belangen van respectievelijk de geneeskundigen en de werkgevers in-
gingen. De besturen van de onderlinge fondsen hoefden daarentegen geen andere
belangen te dienen dan die van de verzekerden.

De ongesalarieerde bestuursleden van de onderlinge fondsen wisten een ste-
vige machtspositie op te bouwen, door voor een langere tijd of zelfs permanent in
functie te blijven. Ook al leidde dit soms tot traditionalisme, de efficiency en het
rendement werden geleidelijk wel verbeterd en de continuiteit veilig gesteld. In de
periode I890194I transformeerde de organisatievorm van de Nederlandse onder-
linge ziekenfondsen van direct-democratische, kleine informele organisaties tot
semi-bureaucratische organisaties. Schaalvergroting, concurrentie en toenemende

overheidsinvloed op het gebied van de sociale zekerheid beinvloedden dit proces.
Het ontbreken van ieder dwingend voorschrift over het verstrekkingenpakket

betekende dat de fondsen dit naar vrije keuze konden invullen. De onderlinge
fondsen kozen dikwijls voor een ruime opvatting van sociale zekerheid en boden
naast het medicijnfonds ook een ziekengeld- en overlijdensverzekering aan. De
bestuurders trachtten het verstrekkingenpakket van het medicijnfonds voor hun
leden zo optimaal mogelijk te maken; er vonden voortdurend uitbreidingen plaats.
De officiele richtlijnen betreffende de verstrekkingen waarop de leden recht had-
den, waren niet star maar werden voortdurend aangepast aan de omstandigheden
en de wensen van de leden. Voorbeelden zijn het voor de leden toegankelijk maken
van specialistische zorg, heelkundige instrumenten, rdntgenfoto's, tandheelkun-

dige zorg en heilgymnastiek.
Ook de bereikbaarheid van de zorg kreeg veelvuldig aandacht. Dit uitte zich in

het oprichten van poliklinieken, bijkantoren, het aanleggen van instrumentende-
pots of het aansporen van specialisten om bijvoorbeeld spreekuur te houden in
Ede. Uiteraard lagen naast motieven van solidariteit ook economische motieven
aan deze beslissingen te grondslag, deels beinvloed door de concurrentie en de
schaalvergroting waarmee de fondsen te maken kregen.

Binnen de fondsen bestond een differentiatie van premies en uitkeringen. Door
de invoering van het klassenstelsel hadden de leden de keuze uit verschillende pre-
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mies en uitkeringen. Voor het ziekengeldfonds betekende dit dat hoe hoger de
gewenste uitkering, des te hoger de gevraagde premie was. De premies binnen de
fondsen waren nominaal, zodat inkomenssolidariteit ontbrak. Verder waren zij
niet gerelateerd aan verhoogd risico van de potentieel verzekerde, tenzij bij toetre-
ding na een bepaalde leeftijd.

Er zijn twee vormen van solidariteit te herkennen binnen de in Nederland functio-
nerende onderlinge ziekenfondsen in de periode I890-I94I. De eerste komt voort
uit de rationele overweging dat men van elkaar afhankelijk is om levenskansen te
realiseren; deze zou men kunnen typeren als een 'koude' vorm van solidariteit. Bij
de tweede vorm ligt identificatie ten grondslag aan de solidaire relatie, ook wel
'warme' solidariteit genoemd.

De 'koude' solidariteit

Kon lidmaatschap van een onderling ziekenfonds vertaald worden als een sociaal
contract met aan de basis individueel eigenbelang? Eigenbelang was immers het
voornaamste motief van de verzekerden om zich aan te sluiten bij een ziektekos-
tenverzekering. Mensen hoopten dat het lidmaatschap bescherming bood tegen
risico's voortkomend uit ziekte. Aansluiting bij een groep leidde tot het gezamen-
lijk opvangen van de gevolgen van ziekte. De kern van deze associatieve relatie
vormde de utiliteitsgerichtheid: ze beoogde een zekere nuttigheid, van belang voor
beide partijen.

Een van de nadelen van deze vorm van solidariteit was dat de groep verzekerden
niet te heterogeen van samenstelling mocht zijn: wederkerigheid was een vereiste.
Dit leidde er mede toe dat de onderlinge fondsen niet solidair waren met hen die op
het moment van aanmelding ziek waren of de gestelde leeftijdsgrens hadden over-
schreden. Zo dienden de leden bij aanmelding dikwijls een bewijs van voldoende
gezondheid te overleggen. Ook onderwierpen de fondsen de potentiele leden aan
een medische keuring. Naast leeftijd en gezondheid konden ook de woonplaats,
religie, beroep, geslacht en inkomen van de verzekerden hindernissen of eisen tot
toetreding vormen. Opvallend genoeg hanteerden de fondsen geen minimum in-
komensgrens maar wel een door de medici afgedwongen maximum inkomens-
grens.

Op welke wijze waarborgden de fondsen deze wederkerigheid na de strenge
selectie aan de poort? Doorgaans krijgen verzekeringen op basis van horizontale
solidariteit bij schaalvergroting te maken met problemen. Zij zijn vatbaar voor mani-
pulatie en ideologische beinvloeding en in het beste geval steunen zij slechts op
een broze vertrouwensrelatie. Binnen deze verzekeringsvorm is het voor elk indi-
vidu afzonderlijk verleidelijk om zich niet aan de afspraken te houden. Binnen de
onderlinge fondsen pleegden niet alleen de verzekerden fraude door bijvoorbeeld
het buitensporige gebruik van medicijnen of het uitlenen van lidmaatschapkaarten
aan niet-leden, ook de verstrekkers van zorg zoals de huisartsen, de bestuurders en
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de medewerkers van fondsen maakten zich schuldig aan allerlei vormen van mis-
bruik. Vooral het misbruik van de verzekerden en de verstrekkers van zorg
bedreigde de wederkerigheid binnen de fondsen.

Om de eenheid van de verzekerden te bewaren gingen de fondsen over tot de in-

stelling van allerlei vormen van controle. Op fondsniveau betekende dit dat in de

beginjaren vooral de bestuurders en de boden deze controle uitvoerden. Schaalver-

groting met afnemende sociale controle leidde ertoe dat de fondsen, op verschil-
lende momenten, besloten tot de aanstelling van een (medisch) controleur. Na de
Eerste Wereldoorlog gingen in de grote steden de samenwerkende ziekenfondsen
naast de controle op fondsniveau ook over tot de instelling van controle op centraal
niveau.

Fondsen beperkten zich niet tot het controleren maar gingen ook daadwerkelijk
over tot sancties. Gedwongen uittreding van leden vond veelvuldig plaats. Bij het
Amsterdamse fonds Ziekenzorg verliet bijvoorbeeld in de periode I923-194I 37%
van de uittredende leden het medicijnfonds vanwege royement. Contributieschuld
vormde de meest voorkomende redenen; echter ook het bedriegen van het fonds,
het kwetsend tegemoet treden van artsen of medewerkers of 'onwaardig gedrag'

waren gronden om over te gaan tot uitsluiting van lidmaatschap. Het strengst con-
troleerden de fondsbesturen het eventuele misbruik bij de ziekengeldverzekering.
Vooral het ziek toetreden vormde hier de voornaamste reden tot royement. Boven-

dien sloten de leden van deze afdeling in het Amsterdamse geval een jaarcontract
of hadden zij zoals in Deventer gedurende hun lidmaatschap slechts recht op een
beperkt aantal uitkeringen bij ziekte. Deze strikte regelgeving leidde ertoe dat de
'slechte risico's', zoals de fysiek en mentaal zwakkeren, jaarlijks het gevaar liepen
om geroyeerd te worden.

Naast deze controles stelden de fondsen ook preventieve maatregelen in om
misbruik te voorkomen. Het instellen van een eigen bildrage van 25% bewees zijn

effectiviteit bij het Limburg fonds. Andere maatregelen betroffen het hanteren van
een voorwaardelijke verbintenis, de instelling van een wachttijd of het uitbreiden
van het verstrekkingenpakket naar gelang de duur van het lidmaatschap.

'Warme' solidariteit

De fondsen waarborgden het systeem van wederkerigheid door een strenge selectie

bil de poort en de ingestelde controlesystemen. 'Slechte risico's' kregen op deze
manier geen toegang tot de fondsen. Zelfs leden die gedurende hun lidmaatschap
tot deze groep gingen behoren konden geroyeerd worden.

Betekende dit dat de sancties op het niet nakomen van deze contractverplich-
tingen bij de onderlinge fondsen gelijk waren aan die van het marktmechanisme?

Wat  gebeurde  er  met de verzekerden wanneer  zij, door oorlogsomstandigheden,
economische crises ofwerkloosheid niet meer in staat waren om aan de premiever-
plichtingen te voldoen? In hoeverre waren de leden van de onderlinge fondsen soli-
dair met elkaar, of het bestuur met de leden? Speelde betrokkenheid bij de ander
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dan geen enkele rol? Voelde niemand zich verwant met de medeverzekerden? Wat
gebeurde er wanneer leden tot geheel verschillende categorieen gingen behoren
wat hun gezondheidsrisico's betrof? Of hoe reageerde het fonds als veel leden
in een economische crisis of oorlog mensen hun reguliere inkomen verloren? In
zulke gevallen kwam immers de wederkerigheid op de tocht te staan. Bestond er
binnen de onderlinge fondsen de bereidheid om andermans lasten ook op een
niet-wederkerige wijze te delen? Speelde de groepssolidariteit (lidmaatschap van
een vakbond ofovereenkomstige religie) nog een rol?

De onderlinge fondsen bleken in 'bijzondere omstandigheden' de risicogroe-
pen, door het introduceren van specifieke regelingen, een kans te geven verzekerd
te blijven tegen de gevolgen van ziekte, zodat zij niet terecht kwamen in de armen-
zorg. Dit gebeurde zowel op individueel als algemeen niveau. Op individueel niveau
manifesteerde deze 'warme' solidariteit zich op diverse manieren. Ten eerste streef-
den de bestuurders ernaar om de leden die vanwege persoonlijke omstandigheden
niet meer in staat waren om aan de premie-eisen te voldoen, langer uitstel van beta-
ling te verlenen dan de in de statuten gestelde termijn. Terugbetaling stelde het
fonds in dergelijke gevallen uit tot 'betere tijden'. Naast individuen verleenden de
fondsen ook geregeld vrijstellingen aan bepaalde beroepsgroepen zoals de Delftse
glasblazers of de Amsterdamse diamantbewerkers. In I930 ging het Delftse fonds
er zelfs toe over om een gehele leeftijdsgroep vrij te stellen van premiebetaling. Tot
deze groep behoorden alle leden van 65 jaar en ouder, die 25 jaar lid waren en
onder een door het fonds bepaalde inkomensgrens leefden.

Bij het overgaan tot royement bleken er veel uitzonderingen op de regel te
bestaan. Dikwijls werd er van royement afgezien, zelfs binnen de strikte zieken-
geldverzekering. Vooral de ouderen en zieke leden werden ontzien. Wanneer de
bestuurders toch tot royement over wilden gaan waren zij zich ervan bewust dat
een dergelijke beslissing grote impact had op een mensenleven, vandaar dat zij
eerst grondig uitzochten of de redenen echt gegrond waren. Ook kreeg de verze-
kerde de mogelijkheid om zijn of haar standpunt te verdedigen, vooral als het een
royement vanwege 'ziekte bij inschrijving' betrof. Het lid hoefde zich immers niet
altijd bewust te zijn van zijn of haar verborgen ziekte. Bovendien betekende  roye-
ment geen levenslange uitsluiting bij de fondsen; het Limburgse fonds legde dit
recht zelfs formeel vast in zijn statuten.

Naast de contributievrijstelling en het behoedzaam omgaan met royement
trachtten de bestuurders oplossingen te zoeken voor de leden die terechtkwamen
in een andere gezondheidscategorie ten gevolge van ouderdom of het krijgen van
een chronische ziekte. Deze betrokkenheid kwam op verschillende manieren tot
uitdrukking. Bestuurders verleenden dikwijls hun goedkeuring aan individuele
aanvragen voor niet in de statuten opgenomen behandelingen of verstrekkingen.
Vooral persoonlijke omstandigheden ofeen langdurig lidmaatschap stonden door-
gaans aan de basis van dit besluit. Het Deventer fonds bijvoorbeeld vergoedde de
zorg onder meer via het in I935 ingestelde hulpfonds.
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Naast het goedkeuren van individuele aanvragen voor bepaalde verstrekkingen
trachtten de bestuurders oplossingen te zoeken voor specifieke risicogroepen
binnen het ledenbestand. Het Amsterdamse fonds bijvoorbeeld probeerde met het
verstrekken van melk en eieren (het 'melkfondsje') en de oprichting van het
kinderherstellingsoord 'Huis ter Duin' de zwakke leden te laten aansterken. Het
Deventer fonds zocht naar een structurele oplossing voor langdurig in het zieken-
huis verblijvende ouderen en psychiatrische patienten zonder medische indicatie.
Ook besteedden de fondsen aandacht aan de leden met bijzondere aandoeningen,
zoals trachoom (een oogziekte) of suikerziekte.

Evenals op individueel niveau kwamen er op algemeen niveau meerdere vormen
van 'warme' solidariteit voor binnen de fondsen. Zo waren er speciale crisisrege-
lingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep en de economische crisis-
periodes. Deze speciale crisisregelingen omvatten doorgaans de toestemming tot
uitstel van premiebetaling. Het gratis inenten of het initiatief tot instellen van een
kinderpolikliniek voor tandheelkundige hulp in Amsterdam of het oprichten van
een fonds voor een tegemoetkoming in de tandartskosten behoorden ook tot deze
'warme' categorie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep en de economische crisis van
de jaren twintig vond de instelling, uitvoering en financiering van deze regelingen
op fondsniveau plaats. De fondsen stelden doorgaans lijsten op van leden die uit-
stel van betaling kregen. Deze maatregelen leidden dikwijls tot een forse financiele
achteruitgang van de fondsen. De bestuurders trachtten dit op te vangen met gif-

ten, (tijdelijke) premieverhogingen voor de niet-vrijgestelde leden of, zoals in het
Delftse geval. het bereid vinden van de artsen om een bepaald deel van de vrijge-

stelde leden kosteloos te behandelen. Financiele steun van de gemeenten vond

gedurende de Eerste Wereldoorlog niet plaats; bovendien wensten de fondsen in

deze periode ook geen inmenging van de gemeentelijke overheid. Opvallend genoeg
was het de gemeente Amsterdam die in I91I4 de fondsen uitnodigde voor het instel-
len van een crisisregeling, die deels door de gemeente werd gefinancierd. Het fonds

voelde echter niet voor deze oplossing en wees het aanbod af Gedurende de crisis
in de jaren twintig was het echter juist het Amsterdamse fonds dat het initiatief
nam om tot een gemeentelijke regeling te komen. Toen vond dit plan echter geen

gehoor, niet bij de gemeente, en ook niet bij de andere Amsterdamse ziekenfond-
sen.

In I934 besloot de Minister van Sociale Zaken een circulaire te sturen naar de

gemeentebesturen waarin hij de gewenste rol van de gemeenten in het leveren van

een bijdrage in de contributiebetaling van werkloze verzekerden omschreef. Hij
adviseerde een gelijke lastenverdeling tussen het fonds en de gemeente. Als gevolg

hiervan gingen de gemeenten gedurende de economische depressie van de jaren
dertig wel een rol spelen in de organisatie en de financiering van de vele van premie-
betaling vrijgestelde leden. Met uitzondering van Delft gingen de gemeenten bij de
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andere vier fondsen over tot de instelling van een dergelijke regeling. Een nadeel
van deze regelingen was echter dat het dikwijls enige tijd duurde voordat ze in wer-

king traden, waardoor alsnog veel leden voor het fonds verloren gingen. Bovendien
waren de meeste fondsen al voor de totstandkoming van deze gemeentelijke rege-
lingen overgegaan tot de invoering van speciale regels voor werkloze leden. Zo
stelde het Limburgse fonds op eigen initiatief een voorzorgskas in voor periodieke
vrijstelling van de premie en stonden de artsen 5 % van hun salaris af.

De houding van de bestuurders toont aan dat binnen de onderlinge fondsen de
betrokkenheid met de leden een sterke rol speelde. Het is opvallend dat noch de
omgevingsfactoren (grootstedelijk ofdorps), noch de organisatorische achtergrond
van enige invloed blijken te zijn op het ideaal van de solidariteit. Zelfs in de praktijk
bleken er nauwelijks onderlinge verschillen te zijn, al had het kleine Edese fonds
wel belangrijke voordelen doordat de interne controle sterker was. Maar daarnaast
had de omvang van het fonds zelfgeen invloed op de mate van'warme' solidariteit.

Het belang van de individuele verzekerden stond dikwijls boven dat van het
fonds. De opgestelde normatieve regels, die vaak streng waren, werden coulant

gehanteerd. Uitzonderingen kwamen vaak voor. Niet alleen solidariteit speelde een
rol: ook concurrentieoverwegingen waren belangrijk. Uiteraard hadden Ziekenfonds

Ziekenzorg Amsterdam en Ziekenfonds Ziekenzorg Delft meer concurrenten dan
'Helpt Elkaar' Ede of het Deventer 'Ziekenfonds voor de Arbeidenden Stand'.  De

strenge maximuminkomensgrens bij het medicijnfonds werd merendeels ingevoerd
op instigatie van de artsen en de NMG. De houding van de besturen had tot gevolg
dat de positie van eenmaal toegetreden leden niet of nauwelijks aan bedreigingen
blootstond, mits de verzekerden aan hun premieplicht voldeden. Ook bij de zie-
kengeldverzekering trachtte het bestuur zo welwillend mogelijk ten opzichte van
haar leden te handelen, zeker ten aanzien van de oudere leden.

Ook al deden bestuurders hun uiterste best om de belangen van de verzekerden
te behartigen, voor de leden was het nooit zeker of zij voor een dergelijke regeling
in aanmerking konden komen. Bovendien wisten niet alle leden hoe zij de geeigende
weg moesten bewandelen. De bestuurders konden namelijk wel degelijk leeftijds-
limieten verlagen. Al met al bleven de zwakkeren, ondanks de toegeeflijkheid, het
risico lopen om geroyeerd te worden. De bestuurders verkeerden echter ook voort-
durend in een dilemma: enerzijds dienden zij het verzekeringssysteem gesloten te
houden om te kunnen overleven in de open markt en om aan de horizontale eisen
te kunnen voldoen, en anderzijds wilden zij de verzekerden die tot de slechte risi-

co's gedurende hun lidmaatschap gingen behoren zoveel mogelijk behoeden voor

uitsluiting ofachteruitgang van hun situatie.
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Hoofdstuk 2 - Veranderingen in de samenleving: gezondheid en de gezondheidszorg,
I850-I940

I          W.  Romijn,  Welvaart en gezondheid.  Uitgegmen tergelegenheid van het zestigiarig bestaan van
het Algemeen Ziekenfonds Ziekenzorg te Amsterdam (Amsterdam I955)· I3I; R. Philips.
Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzimingen, 1850-1940
(Assen I980),2.
In I880 was de gemiddelde leeftiid voor mannen 38,4 jaar en voor vrouwen 40,7 jaar en in
I890 was de leeftiid opgelopen tot respectievelijk 42,5 en 45 jaar: A. Juch, De medisch speci-
alisten in dE Nederlandse gezondheidszorg, hun mangestatie en consolidatie. 1890-1941 (Rotter-
dam I997)· 43·

2    F. van Poppel. & E. Beekink, 'De 'gezondheid' van Nederland. Sterfteverschillen in de
negentiende en twintigste  eeuw'  In: E. Beekink. 0. Boonstra, I  Engelen &H. Knippen-
berg (red.), Nederland in verandering. Maatschappelfike ontwikkelingen in kaart gebracht
1500-2000 (Amsterdam 2003), 7I-94, aldaar ·72

3      luch, De medisch specialisten.

4     Na 450 brachten de pokken en cholera nog wel enkele pieken teweeg. maar daarna zette
de afvlakking van de sterftegrafiek bliivend door.
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5        Tussen I890 en I900 werden de bacillen ontdekt die verantwoordelijk waren voor het ont-
staan van tuberculose. cholera, builenpest, difteritis. tyfus, malaria en nog verscheidene
andere ziekten. Het ontdekken van de oorzaak van deze infectieziekten was uiteraard nog
niet hetzelfde als het vinden van de juiste geneesmiddelen; W Romiin. Welvaart in gezond-
heid, 131
Infectieziekten maakten in de twintigste eeuw plaats voor chronische degeneratieve ziek-
ten zoals kanker en hart- en vaatziekten. Financieel gezien namen de medische risico's in
de twintigste eeuw toe doordat de in omvang groeiende bevolking steeds welvarender
werd en de kosten van de medische zorg aanzienlilk opliepen. Als gevolg hiervan steeg de
materiele schade in geval van ziekte, ongeval en invaliditeit zowel in vorm van ziektekos-
ten als ziekengeld. Vanaf het einde van de negentiende eeuw hadden mensen op oudere
leeftijd minder kans hadden om dood te gaan maar meer kans om onder doktersbehande-
ling te ziin; J.L.J.M. van Gerwen & M.H.D. van Leeuwen (red.). Zoeken naar z£k£rheid: risi-
co's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in NedeHand, 1500-2000. Deel III
(Den Haag/Amsterdam 2000). I26, I50-I.

6      A. Mooii,  De polsslag van de stad. 350 jaar geneeskunde in Amsterdam (Amsterdam I999).
272. Van Poppel & Beekink. 'De 'gezondheid' van Nederland'. 77

7      De eerste tekenen van een economische verbetering kwamen nog niet door de industriele
ontwikkelingen, maar door de welvaart van de landbouw en ambacht. Onder de economi-
sche geschiedschrijvers bestaat er geen eenstemmigheid over het tiidstip waarop de eco-
nomische expansie doorzette en wie daarvan profiteerde. J.A. de Jonge, De industrialisatie

in Nederland tussen 1850 en 1914 ([Reprintl Niimegen I976); Th. van Tiin, 'Op de drempel
van een nieuwe tijd: Nederland omstreeks I870: In: C.B. Wels e.a. (red.). Vaderlands verle-
d6n in veelvoud.  Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 dl II: I9'-20' eeuw (Den
Haag  I980),  I29-r62; I.J· Brugmans, Stapvoets  voorwaarts.  Sociak geschiedenis  van  Neder-

land in de 19' eeuw (2' herziene druk. Haarlem I978); C.C. van der Heide, 'Over den invloed
van maatschappeliiken welstand en woning op de zuigelingensterfte, in het biizonder op
die te Arnhem gedurende de laren I8961904'. Nederiandsch T9dschriji voor Genaskunde

49 (I905): 553-556; J.H. van Stuiivenberg, 'Economische groei in Nederland in de I9'
eeuw een terreinverkenning.'  In: P.W. Klein (red.), Van stapelmarkt tot welvaartsstaat (Rot-

terdam I975), 52-75; E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland
en Belgie (2' druk. Amsterdam I979); I.P. Smits, 'Economische ontwikkeling. 1800-1995.'
In: R. van der Bie & P. Dehing (red.), Nationaal goed. Feiten en ciifers over onze samenleving
(ca.) 1800-1999 (Voorburg. Heerlen, Amsterdam 1999). 15-33; J.L. van Zanden, Een klein
land in de 20' Ceuw. Economische geschiedmis van Nederland 19141995 (Utrecht 1997);
1. L van Zanden, 'De egalitaire revolutie van de twintigste eeuw. Nederland I9I4-I993.' In:
'C.  van  Eijl, L Heerma van  Voss  &  P.  de  Rooy (red.), Sociaal Nederland.  Contouren  van de
twintigste eeuw (Amsterdam 200 I), I87-200.

8       Mooii,  De poisslag van de stad. 268.

9   Aan het einde van de negentiende eeuw werden grote delen van het platteland zwaar
getroffen door een scherpe en langdurige inzinking van de landbouwpriizen.

to   De longe, De industrialisatie in Nederland, 296
II   K. Veraghtert & B. Widdershoven. Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en

Duits< ziekenfbndsen tiidens de negentiende en twintigste  euw (Amsterdam 2002)
I 2    Juch. De medisch specialisten. 43-45
I3     Mooij, DE polsslag van de stad, 267

I4 Philips, Gezondheidszorg in Limburg, 2.

I5 A.H.M. Kerkhoff, Honderdjaar Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdiensten (Bussum
1994)' I -20. Ondanks alle onverschilligheid en de stand van de medische wetenschap
hadden de plaatselijke overheden op verschillende gebieden in het belang van de volksge-
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zondheid belangrilke bijdragen geleverd: de hygiene van het woon- en leefmilieu en de
hygiene van water en voedingsmiddelen.
Van een consequent en nationaal toezicht  op de hygiene van woningen was pas vanaf de
Woningwet van I90I sprake, waarmee de centrale overheid de leiding van de gemeente-
lijke overheid overnam; H. Festen. 125jaar geneeskunst en maatschappij.  De geschiedenis van
de Koninkligke Nederiandse Maatschappg tot Bevordering der Geneeskunst. (Utrecht 1974),  53-57

I6   Na de nederlaag van het Oostenrijkse leger te Fleurus in 1794 werden de Oostenrilkse
Nederlanden door de Franse revolutionaire troepen bezet. Samen met het Prinsbisdom
Luik werden de Zuidelijke Nederlanden op I oktober I795 als negen nieuwe departemen-
ten bii Frankriik aangehecht. Deze inliiving had. eerder en meer dan in de Duitse Staten
en de Noordelijke Nederlanden, ingrijpende gevolgen voor het traditionele gildenwezen.
De Wet Le Chapelier, en dus ook het coalitieverbod. werd in de Zuidelijke Nederlanden al
eind 1795 van kracht. Deze wet trofvooral de werknemers zwaar. Dit coalitieverbod, dat tot
I866 in Belgie en in Nederland zelfs tot I872 van toepassing bleef, verbood elke vorm van
collectieve solidariteit en organisatie; Veraghtert & Widdershoven, Twee eguwen solidariteit,

34-36.
I7    Volgens de Gemeentewet van I85I lag de toezichthoudende taak op de publieke gezond-

heid bij de gemeente. Maar uit verslagen van gemeenteliike gezondheidscommissies bleek
dat er sprake was van grote onverschilligheid op gemeentehic niveau ten aanzien van de
belangen der volksgezondheid; Festen, 125 jaargeneeskunst en  maatschapp£  52

IS      J. A. Berger, Degeschiedenis vanhet ziekenfondswezenin Nederland (Vlissingen I930)· I8-20.
I9     P. de Rooy. Republick van rivaliteiten. Nidirland sinds 1813 (Amsterdam 2002; 2005); Mooij,

De polsslag van de stad, 269
20 Ibidem.
2I       Festen,  123 jaar geneeskunst en maatschappil,  53

22     Mooil, De polsslag van de stad, 286.
23   Ongevallenwet; I90I. Invaliditeitswet; IgI3-I IF Ziektewet; I930, Ziekenfondswet; I94I,

Wachtgeld en werkloosheidswet: I952
24    In I904 diende Kuyper tevergeefs het eerste wetsvoorstel in voor een ziekteverzekering.
25    H.F. van der Velden, Financitte toegankeljkheid tot gezondheidszorg in Nederland. Midische

armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal
niveau (Schiedam, Roordahuizen en Amsterdam) (Rotterdam I993), 32

26   Juch, De medisch specialisten, 57

2'7 Ibidem.
28    In dit hoofdstuk zal niet verder worden ingegaan op de ziekenhuisverplegingsfondsen.
29  M.H.D. van Leeuwen, 'Armenzorg en charitas, ca. I800-2000. Een historische erfenis.'

In: R. van der Bie & P. Dehing (red.), Nationaal goed. Feiten en ci,#ers over onze samenleving
(ca.) 1800-1999 (Voorburg. Heerlen, Amsterdam I999), I59· r76

30   Van der Velden, Financitle toegankelgkheid, 33-35·
3I Ibidem, 34-35·
32    In Amsterdam werd de eerste GGD opgericht aan het einde van de negentiende eeuw In

I922 bestonden er II basisgezondheidsdiensten in Nederland. Voor verdere informatie
over de geschiedenis van de Nederlandse Gemeenteliike gezondheidsdiensten kunt u de
navolgende studies raadplegen: Kerkhoff, Honderdjaar; M.J. van Lieburg. De geschiedmis
van de gemeentelijke gezondheidsdienst te Rotterdam, 19191994 (Rotterdam I994): A.H.M.
Kerkhoff. Raadsbesluiten als remedie: openbare gezondheidszorg in Zwolle en de regio Ilssel.
Vecht 1900·1995 (Rotterdam 200I); H. Isralls & A. Mooii. Aan de Achtergracht, honderdjaar
GG<GD Amsterdam (Amsterdam 200I).

33    Van der Velden, Financiele toegankd(ikheid, 66-67
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34    In I940 functioneerden de navolgende 4 categorieen verenigingen:
I.  Degenen die uitsluitend tegen risico's van ziekenhuisverpleging verzekerden (weekpre-

mie II tOt I5 cent per gezin)
2. De verenigingen die een premie hieven voor de verzekering tegen kosten van verple-

ging en operaties
3.  Instellingen die een aparte premie hieven voor operatiekosten
4. Kleine ziekenhuisverplegingsfondsen in Friesland en Drenthe berekenden geen pre-

mie maar gingen uit van het omslagstelsel. de besturen sloegen de kosten hoofdeliik
om en gingen een paar keer per jaar met de pet rond; K.P. Companie. Convergerindi
belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectid 1900-2001

(Zeist 200I), II2-II3.
35     Van der Velden, Financide toegankelqkheid, 207-208; Juch. De medisch specialisten, 276-278;

Companie, Conve,gerende belangen, II3·
36     Mooii, De polsslag van de stad, 267

37 Deze wetten handelden over staatstoezicht op de geneeskundige verzorging; voorwaarden
ter verkrijging van de bevoegdheid tot het verlenen van geneeskundige en farmaceutische
hulp; en de regelgeving bij de uitoefening van het doktersberoep en apothekersberoep.

38 Deze beroepsvereniging pleitte onder meer voor een eenheid van stand, waarbii alleen
plaats was voor universitair opgeleide geneesheren. Het doel van de organisatie was de
geneeskunst in haar ruimste zin te bevorderen. Plaatselijke kringen van geneeskundigen
vormden NMG-afdelingen; Juch. De medisch specialisten, 72

39  L.S. Godefroi, Het ziekenjondswezen in Nideriand. Ontwikkelingen en perspectieven (Den
Haag I963)• II3·

40   In het tweede decennium van de twintigste eeuw werd ook het voorlichten over nieuwe
geneesmiddelen en de controle op het juist voorschrijven van recepten van belang.

4I  Deze Maatschappij had dezelfde oogmerken als de Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst: verhoging van het maatschappeliike aanzien en versterking van de econo-
mische positie. De activiteiten van de Maatschappij voor Pharmacie hebben zich op drie
terreinen gericht: de opleiding en vestiging, de concurrentieverhoudingen met andere
beroepen en bedrijfstakken en ten slotte de prijsvorming.

42    F. Huisman, 'Farmacie, apothekers en de geest van Thorbecke. Farmaceutische discipline-
vorming aan het einde van de negentiendeeeuw'. Giwina I  (I996): 280-295· aldaar 280.

43    Godefroi, Hit ziekenfondswezen in Nederland, IJI-I33
44    J.K.  van der Korst,  Om  lilf en leven.  Gezondheidszorg en geneeskunst in Nedgrland circa

1200-1960 (Utrecht/Antwerpen I988), 290
45    B. Kruithof, Het conjlict tussen apothdkers m drogisterijen (Rotterdam 1995)· 4I7
46   Kruithof, Het conjlict tussen apothekirs en drogisterilen, 388-390
47 Een specialitt is een geoctrooieerd geneesmiddel. In I93I verkochten de drogisten onge-

veer 75% van de verpakte geneesmiddelen; Kruithof, Het conjlict tussen apothekers en drogis-
tenjen, 39I.392

48   Vroedvrouw en verloskundige worden als synoniemen gebruikt.
49    P. Drenth, 1898-1989 100 jaar vroedvrouwen verenigd (Bilthoven I989),7'27
50 Het ziekenfondsbesluit van I94I bracht hier verandering in en wees de 'de gewone ver-

loskundige hulp' primair aan de vroedvrouw toe. Verplicht verzekerden hadden vanaf dat
tijdstip geen recht meer op verloskundige hulp van een huisarts voor de rekening van een
ziekenfonds, indien een vroedvrouw beschikbaar was.

57     In I95I werd de uit I9Io stammende wens gehonoreerd (derde bevoegdheidsuitbreiding).
Ze mocht vanaf nu ook gaan hechten, een venapunctie verrichten en de zwangere vrouw
vanaf de derde zwangerschapsmaand controleren.

52   Drenth. 1898-1989 I5
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53     J·J· Klinkert, Verloskundigen en artsen. Vgrleden en h£den van enkdeprofessionelE bero£pen in de
gezondheidszorg (Alphen aan de Rijn/Brussel I980),70-7I.

54   Drenth. 1898-1989, I5.
55      Na het van kracht worden van de wetten van I juni I865 (Stb. 58.59,60 en 6I) ontstond de

volgende situatie: de reeds toegelaten tandmeesters in gevolge de wet van ISIS behielden
hun bevoegdheid tot het uitoefenen der tandheelkunst en het afleveren van mond- en
tandmiddelen. De reeds toegelaten medicinae doctores werden onder andere bevoegd ver-
klaard tot het doen van tandheelkundige kunstbewerkingen.

56   G.I. van Wiggen, In mier eerbare banen. De ontwikkeling van het tandhedkundig berocp in
Nederland van 1865-1940 (Amsterdam I987)· I7-20.

57 Ten derde bestond er ook nog de categorie die zonder diploma's tandheelkundige hulp ver-
leenden; Wiggen,  In meer ierbare banen. 22.

58    Godefroi. Het zieken»ldswezen in Nederland, I47·
59    In  947 werd de striid van tandartsen voor een universitaire studie beklonken en werd de

tandheelkunde ondergebracht als een zelfstandige afdeling van de medische faculteit;
Ibidem I4715I

60    Wiggen, In meer arbare banen, 20I. 25I, 263·
GI    Godefroi, Het ziekenfondswezen in Nederland, I47
62    M.D. Boot & M.J.H. Knapen, De Naterlandse gezondheidszorg: gebruikers, overheid, voorzie-

ningen (Utrecht I983), I08-I09.
Amalgaam is een legering van kwikzilver met een ander metaal. Boot & Knapen, De Neder-
landse gezondheidszorg, Iog-Io 

63     Wiggen, In meer eerbare bangn , 33-34·
64   Ibidem. 34-3'7
65 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op: B.E.M. Widdershoven, 'Het aanbod van heil-

gymnastiek en de fysische therapie door de Nederlandse ziekenfondsen voorafgaand aan
de   ziekenfondswet   van   I94I; een Amsterdamse casestudy.'   In: IJ.A. Terlouw   (red.),
Geschiedmis van de Fysiotherapie gezien door andere ogen (Amsterdam 2004), I95-2II.
De naam 'fysische therapie' is een paraplubegrip dat staat voor een conglomeraat van the-
rapeutische benaderingen van de zieke mens.

66 IJ.A. Terlouw, 'De opkomst van de heilgymnastiek.' Gewina i9 (I996): 263-279, aldaar

266-267; TJ·A Terlouw, De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19'

ecuw.  Over zeldzame amfibieen in ten kikkerland (Rotterdam I99I), 349-350
67    In I857 werd het vak gymnastiek als verplicht vak ingevoerd. Bovendien werd een examen

ingesteld voor het laijgen van een bevoegdheid (leraar M.0. gymnastiek).
68 Het afnemen van examens gebeurde vanaf I895 en het opzetten van scholen vanaf IgI2.
69   A. Dui£ Het geboeide lichaam bevrgd. Em overzicht van de ontwikkeling der hgilgymnastiek,

massagi in»iotherapie (Assen I964)· 2IS-2I9
70    Duif, Het geboeide lichaam bevrijd, I27-I65·
7I     Godefroi, Het ziekenjondswezen in Ned£rland, 105·
72     C.J· Japenga & H.F. van der Velden, 'Het geneeskundig beroep en de regionale differentia-

tie in organisatie en financiering van de gezondheidszorg in Nederland (I9OO-I94I).' T(id-
schri# voor social£ geschiedenis IS (I992): 504-526, aldaar 508-5Io.
De eerste centrale NMG-organisatie voor de behartiging van specialistenbelangen (de Cen-
trale Vertegenwoordiging van Specialisten) kreeg, vanwege de bezwaren van de specialis-
ten tegen het NMG-bestuur en het NMG-beleid, geen ondersteuning van de specialisten in
de grote steden; Juch, De medisch specialisten, 223

73   Ibidem, 223,30I.
74   Ibidem, 27
75   A. Juch, 'De positie van de medisch specialisten in Nederland (I89O-I920)'. Gewina I9

(1996): 3,45· aldaar 32
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76 Deze worden ook sociale specialismen genoemd, waaronder ook de schoolartsen ofsociaal
geneeskundigen vielen: Juch, De medisch specialisten, 3I

77 Juch.'De positie van de medisch specialisterf. 32; Godefroi, Het ziekenfondswezen in Neder.
land, I09

78     Boot & Knapen, De Nedertandse gezondheidszorg, I03·

79   In de periode I890-IgI3 kwamen de navolgende specialismen voor psychiatrie en gynae-

cologie. oogheelkunde, kindergeneeskunde, kno-heelkunde, dermatologie, orthopedie,
elektrologie, rt; ntgenologie, heelkunde, urologie, tuberculose-kundem en maag en darm-
ziekten.

80   Juch, De medisch specialisten, 28.
SI Daarom bestaat er geen relatie tussen de toename van het aantal specialismen en het aan-

tal ziekenhuizen in deze periode; Ibidem.
82   Japenga & Van der Velden, 'Het geneeskundig beroepi 508
83    Juch. De medisch specialisten, 86,23I
84    J.B. Jaspers, Het medisch circuit. Een sociologische studie van de ontwikkiling van het netwerk

van afhankelijkheid tussen ditnten, artsen, centrale overheid, ziekenjbndsen en ziekenhuizen in
Nederland (1865-1980) (Utrecht/Antwerpen I985)· I02.

85    De ziekenhuizen behoren tot de oudste vormen van particulier initiatief in de gezond-
heidszorg. Andere in deze studie niet ter sprake komende voorbeelden van het modern
particulier initiatief waren de Witte Kruisverenigingen, die vanaf I875 in Noord-Holland
werden opgericht. Vanaf die jaren  nam de belangstelling voor de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg toe. Een belangrijk deel van de verenigingen werd door links-liberalen
en later door sociaal-democraten opgericht. Deze organisaties schoten, net als de oude zie-
kenfondser. tekort in de uitvoering van de sociaal-politieke doelstellingen. Anderziids
werden ze, net als de nieuwe ziekenfondsen, met argwaan door de artsen bekeken. In
I 904 kwam er een bescheiden rilkssubsidie voor de tuberculosebestrijding, een bedrag
dat in de jaren daarna langzaam werd opgevoerd. Er zat weinig systematiek in de subsi-
diering en het was onvoldoende om deze zorg aan de gehele bevolking te garanderen; Van
der Velden, Financiek toegankelqkheid, 78

86   Intramuraal is binnen de muren van een ziekenhuis ofandere inrichting plaatshebbend.
87  Onder de ziekenhuizen bevonden zich: neutrale. katholieke. Protestants-Christeliike.

algemene ofziekenhuizen van andere gezindte en particuliere en overheidsziekenhuizen.
Tot de overheidsziekenhuizen behoorden de grote gemeentelijke en academische zieken-
huizen met bijna 40% van de ziekenhuisbedden; Van der Velden, Financiele toegankelilk-

heid, 74-76
88   De verpleging en verzorging in de negentiende-eeuwse ziekenhuizen liet veel te wensen

oven De verpleging verbeterde vanaf de iaren zeventig,  door de inzet van geschoolde  ver-
pleegsters. Dit hing samen met het begin van de ontwikkeling van het ziekenhuis in de
richting van een instituut voor medische behandeling; Ibidem. 72.

89   Iuch, De medisch specialisten. 40· 63· 24I-242
90     K.P. Companje, Overartsen en verzekeraars. Een historische studie naar defactoren, die de rela-

tie ziekenjondsen - artsen vanaf 1927 op landelijk en regionaal niveau hebben beinvloed (Schie-
dam  997),I58

9I     Companie, Over artsen en verzekeraars. 205
92   Korst. Om liifen levin, 30I.
93   Jaspers, Het medisch circuit, 22.
94   Japenga & Van der Velden, 'Het geneeskundig beroep'. 5II.
95 companie, Convergerende belangen, I07
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Hoofdstuk 3 - Het Nederlandse ziekenfondsbestel in historisch en vergeliikend perspectief

I       Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op K. Veraghtert, & B. Widdershoven, Twee ecuwen
solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse zieken®ndsen tijdens de negentiende gn twintig-
st€ auw (Amsterdam 2002).

2      In Nederland vond de opheffing van de gilden in 1798 plaats. Hiermee wilde de nationale
overheid de centrale macht versterken en de stedelilke autonomie inperken. In tegenstel-
ling tot de Zuideli ike Nederlanden, waar de afschaffing van de gilden in 66n keer ge-
beurde, duurde dit proces in de Noordelijke Nederlanden bijna een kwart eeuw. In I808
voerde Gogel de Corporatiewet in. Hierdoor werden in theorie de gilden opgedoekt maar
in realiteit slechts vervangen door corporaties, die de sociale functies van de gilden moes-
ten overnemen. Door de inlijving bij Frankrijk in I8Io werd de Franse wetgeving met haar
Gildenverbod ook in Nederland van kracht. Na de bevrijding van de Fransen maakte
koning Willem I definitiefeen einde aan de gilden.

3         LA. van der Valk, 'Overheid en verzekeringsbedrijf IBI5-I890.'  In:  J.L.J.M van Gerwen &
M.H.D. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding
en verzekeringen in NedeHand vanafde Middelauwm (Amsterdam/Den Haag 1998), 25I-275·
aldaar 254

4      Afgezien van een morele stimulans en officiele goedkeuring namen de stedelijke. provin-
ciale of nationale autoriteiten  zelf geen enkel initiatiefi De economisch moeilijk jaren  en
vooral de torenhoge overheidsschulden lieten trouwens geen enkele financiele ruimte aan
de overheid om alternatieven te creeren ter vervanging van het verdwi inen van het fijn-
mazige vangnet dat de gilden aan de ambachtslui boden.

5        Van der Valk. 'Overheid en verzekeringsbedrilf ISIS-I890'.  254
6        J. van Genabeek, Met vereende kracht risicok verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de

negentiende auws£ particuliere regetingen van sociale zekerheid (Amsterdam I999),84·
Het wegvallen van de dwangbuis van het gildenwezen, behalve voor de transportgilden,
was vooral voor de gildenbussen van de meesters fataal.

7      Van Genabeek, Met vereende kracht, 84.
8   In de navolgende decennia stabiliseerde dit aantal. In I890 functioneerden er nog 83

beroepsgebonden fondsen met iets meer dan I7.000 leden of amper I% van de beroeps-

bevolking
9     Van Genabeek. Met vereende kracht, IOO.
Io   Ibidem, II2.
II   Ibidem, IOO.
IZ Van Genabeek, Met vereende kracht, I73·
I3   Ibidem, I76
I4 Van Genabeek en Van der Linden duiden de typen binnen deze tweede organisatievorm

aan als 'navolgers van de onderlinge hulp'.
I5 Van Genabeek, Met vereendz kracht, IZI-I6O.
IG     In I89O boden vier van de I77 bestaande vakverenigingen. oftewel 2%, een ziekenzorgver-

zekering aan. Dit aantalliep op tot drieentwintig in I905  (496). E6n van de zeven bestaande
vakbonden bood in I890 een dergelijke verzekering aan. In I905 was het aantal vakbon-
den toegenomen tot vierenvijftig, waarvan twee zich richtten op het aanbieden van een
ziekenzorgverzekering; Van Genabeek, Met vereende kracht, I33 tabel I4 en I45 tabel IS.

I7    Ibidem, I56 tabel 2I.
IS   Ibidem. I58
I9   K.P. Companje, Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in his-

torisch perspectilf, 1900-2001(Zeist 200I), IS.
20 Van Genabeek, Met vereende kracht, I95-200.
2I Ibidem, 200.
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22    De particuliere praktiik leed aan een aantal tekortkomingen:
I.  De plattelandsbewoners maakten minder gebruik van de medische diensten dan de

stadsbewoners.
2. Grote afstanden vormden een belemmering om de arts te bezoeken. raadplegen ge-

beurde vaak pas bij een ernstig letsel of in een vergevorderd stadium van ziekte.
3.  De professionele geneeskundigen ondervonden op het platteland veel concurrentie van

de alternatieve geneeskunst.
4.  Ook de arts kon betrekkelilk weinig patienten bezoeken door de slechte bereikbaarheid;

Van Genabeek, Met vereende kracht, I92-I94: J Huige. 'Ziekenfondswezen en dokters-
wezen. De strild om het onderlinge ziekenfonds in het Bredase doicees', Brabants Heem

56 (2004): I-II.
23    Citaat uit het Nederlands Tildschrift voor Geneeskunde, I883 in: R. Philips, Gezondheids-

zorg in Limburg. Groei en acciptatie van de gezondheidspoonieningen, 1850-1940 (Assen
I980),35·

24 Van Genabeek, Met verande kracht, I92-I93.
25    A. de Bruin & A. de Bruin. Samen aan de slag voor Amsterdam. over de sociale beweging in

Amsterdam in de periode 1847-1997 (z.p. z.j.),  67
26   Veraghtert, & Widdershoven. Twee eeuwen solidariteit, 52.
27   Ibidem, 52.
28 B.PA. Gales & J.L.J.M. van Gerwen, Sporen van Lepen en Schadg.  Een geschiedcnis en bron-

nenoverzicht van het Nederlandse ver:zekeringswezen (Amsterdam I988), 363·
29   J·A. Berger, De geschiedenis van het ziekenjondswezen in Nederland (Vlissingen 1930), 47
30    Companje, Convergerende belangen, 2I.

31 Goudse artsen stichtten in I857 een eigen ziekenfonds, gericht tegen de speculatie van de
plaatselijke ziekenfondsen. Het Haagse Departement van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen stichtte in I858 het Nutsziekenfonds. De NMG-afdeling Rotterdam kwam in
I858 met het Algemeen Ziekenfonds Rotterdam; Companie, Convergerende belangen, 2I

32 Van Genabeek, Met vereende kracht, I9I tabel 26.
33   Ibidem, 222.

In Rotterdam richtte G.M. Roentgen kort na de start in I825 van de scheepstimmerwerf
'Fi jenoord' een ziekenfonds voor zijn personeelop. Voor I850 volgden slechts de Machine-
fabriek P. Van Vlissingen en D. Van Heel (I834)· de Hollandsche IIzer en Spoorwegmaat-
schappil ( 843), de Mac:hinefabriek van Schutte en Weiler (I845) en de Nederlandsche
Suikerraffinaderij (kort voor I850) dit voorbeeld.

34 Van Genabeek. Met vereende kracht, 245·
35   J. van Genabeek, 'Fabrieks en bedrijfstakfundsen 18901950.' In: J.L.I·M van Gerwen &

M.H.D. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen.  Risico's, risicobestri#ling
en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeluuwen (Amsterdam/Den Haag I998),
349-370, aldaar 355-358.

36   De belangrijkste geschilpunten uit de tiid van de ziekenfondsstrijd die tot de totstandko-
ming van het Ziekenfondsbesluit in de Tweede Wereldoorlog zouden voortduren waren:
I. De vrile toelating van alle artsen tot de fondspraktijk: de zogenaamde contracteerver-

plichting.
2. De vrile keuze van verzekerden uit de bij de fondsen aangesloten artsen: de vrije art-

senkeuze.
3.  De deelneming van artsen aan het bestuur van de fondsen.
4. De hoogte van de inkomensgrens voor toelating tot het fonds: de zogenaamde wel-

standsgrens.
H.E.G.M.  Hermans,  Zorg en markt  in  historisch en huidig perspectief (Deventer  I99I),  32;
Huige, 'Ziekenfondswezen en dokterswezeri I-IL
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37    F. Noordam, 'Sociale verzekeringen. I890.I950.'In: J.L.I.M van & M.H.D. van Leeuwen
(red.),   Studies  over  zekerheidsarrangementen.   Risico's,   risicobestr(iding  en  verzekeringen  in
Nedirland vanafde Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag I998), 570-604, aldaar 57I.

38     H.F. van der Velden, Financitle toegankilifkheid tot gezondheidszorg in Nederiand. Medische

armenzoig, ziekenjondsen en de vero,igingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal
niveau (Schiedam, Roordahuizen en Amsterdam) (Rotterdam I993)· 35

39    Voor de confessionelen was de vertaling van deze uitgangspunten in concrete wetteksten
over sociale verzekeringen moeilijk. Kuyper, als leider van de Antirevolutionaire Partij
(ARP).lanceerde in I895 een op het Duitse model gebaseerd plan voor een verplichte verze-
kering bij ouderdom, overlijden. ziekte, invaliditeit en werkloosheid. Andere protestanten,
zeker bil de Christelijk Historische Unie (CHU) maar ook bij Kuypers ARP, verzetten zich
tegen dwangverzekeringen en 'staatssocialisme'. De katholieken verdedigden in de liin
van Rerum Novarum de stelling dat de arbeider recht had op een voldoende loon. niet
alleen voor zichzelf maar ook voor zijn gezin.

40  M. de Bruine & F.T. Schut, 'Overheidsbeleid en ziektekostenverzekering.' In: J.A.M.
Maarse & I.M. Mur-Veeman (red.). Beleid en Beheer in de Gizondheidszorg (Assen/Maas-
tricht I990), II4-I49, aldaar II6.

4I     T. Waayer, Democratisering van de ziekenfondsen: gen haalbare kaan? (Leiden I980), 32-34·
42      Hier zal in de volgende paragraaf aandacht aan besteed worden.
43    De Bruine & Schut, 'Overheidsbeleid en ziektekostenverzekerind, II4·
44   Companle, Convergerende belangen, 33
45 Waayer, Democratisering van de ziekenfondsen, 37
46     J.M.  Roebroek & M. Hertogh,  'De beschav<ndc invloed des tjds'.  Twee auwen sociale politick.

verzorgingsstaat en socialc zekerheid in Nederland (Den Haag I998), 89
47    Roebroek & Hertogh, 'De beschavende invloed des tijds', 40. De fondsen kregen zelfs enige

vrijheid bii de vaststelling van de premies, het beheer van de gelden en de controle van de
verzekering.

48    Voor de uitvoering voorzag de minister door de overheid op te richten kring- en districts-
fondsen, naast bijzondere fondsen. De bestaande ziekenfondsen konden voor de uitvoe-
ring worden toegelaten, mits de meerderheid in hun bestuur zou worden gevormd door
verzekerden. Ook in de op te richten kringbesturen zouden de leden een meerderheid
bezitten. terwijl de districtsbesturen zouden bestaan uit twee ledenarbeiders, twee leden-
werkgevers, een lid-arts en een lid-apotheker. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank
moest toezicht uitoefenen op de districtsbesturen en tevens voor de herverzekering in-
staan. Dit was een complete breuk met het vooroorlogse radensysteem van Talma en een
echte oorlogsverklaring aan de NMG en haar maatschappijfondsen, waar de meerderheid
van het bestuur stevig in handen was van de medewerkers. Treubs voorstel haalde het niet.
Hij trad op 28 januari I9I6 afvoordat zijn wetsontwerp in de Kamer werd behandeld; H.C.
van der Hoeven, Om de macht bij hetjonds (Den Haag I983)· 76.77·

49 Noordam, 'Sociale verzekeringeri, 574
50     Voor de Eerste Wereldoorlog waren in steeds meer fabrieken of bedrij fstakken onderne-

mingsziekenkassen opgericht die voor de werknemers bii ziekte een uitkering van zie-
kengeld voorzagen. In sommige bedrijven konden de arbeiders mits de betaling van een
lage contributie vriiwillig aansluiten, in andere ondernemingen werden alle arbeiders
zonder enige geldeliike bijdrage verzekerd en betaalde de werkgever de volledige premie.

5I Een aantal van de zogenaamde onderlinge risico-verenigingen. tot stand gekomen naar
aanleiding van de Ongevallenwet van I90I om de risico's van de verplichte ongevallenverze-
kering voor de werkgevers te dragen, droegen sinds I9I6 ook de risico's van de vriiwillige
ziekengeldverzekeringen, waarvoor de werkgevers een centrale uitvoeringsorganisatie, de
Ziekte-risico, hadden opgericht; Van Genabeek. 'Fabrieks en bedrijfstakfondseri, 357·
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52    M. Hoogenboom, 'Privatisering in de geschiedenis van Nederlandse sociale verzekeringl

Socialisme en Democratic I (I9981: I6-,I. aldaar IG.
53 R.B.M. Rigter, Met raad en daad. De geschiedmis van de Gezondheidsmad 1902-1985 (Rotter-

dam I992), 56
54 Hoogenboom, 'Privatisering in de geschiedenis'. IB
55    Roebroek & Hertogh, 'De beschavende invtoed des tilds'. I42
56     De uiteindeliike goedkeuring van het ontwerp-Slotemaker de Bruine werd stevig geholpen

door een akkoord dat begin I928 tot stand kwam tussen de katholieke werkgevers en de
katholieke vakbond. Hierin bleven de bedrijfsverenigingen, naast de ziekenkassen van de
Raden van Arbeid, als uitvoeringorganen uit de 'Proeve' behouden. Om de angst van de
vakbonden voor dominantie door de werkgevers weg te nemen, was in het voorstel een
dubbele beveiliging opgenomen. Het zwaartepunt van de uitvoering kwam te liggen bij de
centrale werkgevers- 6n arbeidersorganisaties: alleen de door hen opgerichte en op voet
van gelijkheid bestuurde bedrii fsverenigingen konden door de Minister van Sociale Zaken
als uitvoeringsorganisatie erkend worden. In het voorontwerp van Slotemaker de Bruine
waren oorspronkelijk ook de erkende bijzondere ziekenkassen en de ondernemingszie-
kenkassen als uitvoeringsorganen opgenomen. Mogelijk als gevolg van het 'katholieke'
akkoord waren zii in het uiteindelijke wetsontwerp weggelaten, officieel om verbrokkeling
in de uitvoering te voorkomen. Op basis van dit akkoord werd een wetsvoorstel ingediend
dat zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer met een ruime meerderheid werd goedge-
keurd. Deze ruime meerderheid werd mede in de hand gewerkt door de verhoging bij de
bespreking in de Tweede Kamer van de loongrens tot 3.000 gulden en het opdrijven van
het uitkeringspercentage van 70% tot 80% van het normale loon. Vooral de vastlegging in
de Ziektewet van de loongrens op 3.000 gulden zou later van groot belang blijken te zijn
voor de ziektekostenverzekering door de ziekenfondsen. Door het invoeringsbesluit van
29 juni I929 trad de wet op I maart 1930 praktisch in werking. De praktijk wees spoedig
uit dat het merendeel van de werkgevers de voorkeur gaven aan bedrijfsverenigingen
(90%) boven de Raden van Arbeid; Hoogenboom, 'Privatisering in de geschiedenis'. 20;
Roebroek & Hertogh, 'De beschavende invioed des tilds', 143

57 Noordam. 'Sociale verzekeringeri. 592

58     Het zoutot I936 duren alvorens de Ziekenfondswet weer ter sprake kwam. Een nieuw ont-
werp kwam in (te) ruime mate tegemoet aan de wensen van de artsen: vrije artsenkeuze,
vaststelling van een welstandsgrens, pariteiteis, vaststelling van een minimumhonorering
door de overheid, de oprichting van een Centrale Raad boven de ziekenfondsen bestaande
uit de helft medewerkers en de helft vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. Het ont-
werp leek op de maat geschreven van de artsen en kreeg onmiddellijk heftige tegenwind
zowel van de Landeliik Federatie als het Nw en het cNv. Ondanks enkele lichte aanpas-
singen werd het ontwerp in maart I937 door de Tweede Kamers van de agenda afgevoerd

omdat de tijd tot voorbereiding onvoldoende was geweest; M. Hertogh, 'Geene wet maar de
Heerf' De con»sionele ordening van het Niderlandse sociale zekerheidsstelsel (1870-1975) (Den
Haag I998). 344

59   In Duitsland namen de bedriiven, naast andere bijdragen voor de sociale zekerheid, de
helft tot eenderde van de verzekeringspremie voor hun rekening, in Nederland daarente-

gen doorgaans niets.
60 Deze alinea is gebaseerd op het overzicht van: D.P. Rigter, E.A.M. van den Bosch. R.J. van

der Veen & A.C. Hemerijck,  Tussen sociale wil en werkeigkheid. Een geschiedgnis van het bdeid
van ha ministerig van Sociale Zaken (Den Haag I995) en op de basiswerken van H.C. van
der Hoeven: Voor Elkaar. De Ziekenjondsen te midden van de sociale veranderingen (Utrecht
I963); Om de macht bij hetfonds (Den Haag 1983); Om welzijn ofwinst (Deventer I9931

6I    In dit plan namen de werkgevers en werknemers ieder de helft van de premie voor hun
rekening; waren alle volgens de Ziektewet verzekerde arbeiders verplicht verzekerd tegen
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ziektekosten en moesten ten slotte de ziekenfondsen een nader te bepalen standaardpak-
ket aanbieden.

62 Het betreft hier in juiste volgorde de artikelen I. 2,3· 3.2,9 en IO.
63    I.B. Jaspers, Hit medisch circuit. Een sociologische studie van de ontwikkeling van het netwerk

van afhankel(ikheid tussen dignten, artsen, centrale overheid, ziekenfondsen en ziekenhuizen in
Nederland (1865-1980) (Utrecht/Antwerpen I985)· I5

64   Van der Velden. Financiele toegankelgkheid, 6ii.
65    In I904 had de NMG in een geheim gedrukte reactie. gereageerd op een voorontwerp van

Kuyper. In deze reactie formuleerde de NMG als nationale koepelorganisatie voor de eerste
keer formeel haar voornaamste standpunten ten opzichte van de ziekenfondsen, die de
volgende decennia als richtsnoer voor de doktersorganisatie zouden fungeren: onbeperkte
vrije artsenkeuze door de patient, vaststelling van een (lage) welstandsgrens. vertegen-
woordiging van de maatschappeliike groepen (waaronder dus ook de zorgverstrekkers) in
de besturen van liefst plaatselijk werkende ziekenfondsen. Daarnaast ging ook de loskop-
peling tussen geneeskundige verstrekkingen en de uitkering van ziekengeld tot een van de
strijdpunten van de NMG behoren. In het voorstel-Veegens namen de dokters de koppeling
tussen recht op verstrekking van geneeskundige hulp en de uitkering van ziekengeld
grondig onder vuur. Zii eisten een complete scheiding van de kassen voor geneeskundige
verzorging. ziekengeld en begrafenisgeld omdat zij vreesden hun onafhankelijkheid te
verliezen en financieel gekort te worden op hun honorarium wanneer de uitgaven voor
ziektegeld hoger dan verwacht zouden uitvallen. De NMG verklaarde dat de dokters deze
koppeling in de toekomst nooit zouden accepteren. Deze radicale stelling name werd,
samen met enkele andere bezwaren, begin I907 in een adres aan het parlement geformu-
leerd; K.P. Companie, Over artsen en verzekeraars. Em historische studie naar defactoren, die
de relatie zieken®ndsen - artsen vanaf 1927 op landelijk en regionaal niveau hebben beinvloed

(Schiedam  997)· 5I.53·
66 Waayer. Democratisering van de ziekinjondsen. 3'7-38
67    Tijdens de bespreking van het ontwerp in de Tweede Kamer diende de sDAp een amende-

ment in waardoor het fondsbestuur uitsluitend door en uit de verzekerden zou moeten
gekozen worden. Hierop dreigde de NMG met een regelrechte geneesherenboycot van de
ziekenfondsen en met een weigering nog verbintenissen af te sluiten. Het SDAP-voorstel
werd echter door de Tweede Kamer niet overgenomen zodat het niet tot een nationale boy-
cot kwam.

68 Companie, Convergerende belangen, 40. Voor verdere achtergrondinformatie kunt u de
pagina's 33-46 van deze studie raadplegen.

69 Een Centrale Organisatie van Ziekenfondsen (C.O.Z.) moest de werking van deze maat.
schappiien bundelen en bewaken. Het afsluiten van contracten van artsen met nieuwe zie-
kenfondsen zou trouwens centraal via deze C.O.Z. moeten gebeuren. Ten slotte creeerde
de NMG een striidfonds om de artsen te helpen die schade leden door de toepassing van het
Bindend Besluit: Waayer, D<mocratisering van de ziekenjondsen, 43· H.C. van der Hoeven &
E.W. van der Hoeven, Om welzon ofwinst (Deventer I993), 42-43

70 Companje, Convergerende belangen, 37
De NMG werd gesteund door de apothekers met hun beroepsorganisatie de Nederlandsche
Maatschappii tot bevordering der Pharmacie (NMP) Huige. 'Ziekenfondswezen en dok-
terswezerf, I-II.

7I     Companje, Over artsen en verzekeraars. I76
72    De onderlinge fondsen stonden voor een moeilijke keuze: als zii akkoord gingen met de

pariteitseis van de NMG verloren zii de controle over de ziekenfondsen. Bij weigering ris-
keerden zij een boycot met een mogelijk aanzienlijk ledenverlies ofzelfs de ondergang van
het ziekenfonds tot gevolg. Bii toepassing van het Bindend Besluit dreigden de zieken-
fondsleden immers verstoken te blijven van medische hulp en werden de leden
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gedwongen over te stappen naar een door de NMG erkend fonds; Waayer, Dimocratisering
van de ziekenfondsen, 4I.

73 Companje. Convergerende bglangen, 37-38.

74   Van der Hoeven & Van der Hoeven, Om welzijn Ofwinst, 69
75    Van der Velden. Financigk toegankdgkheid, 202-203·
76 Het ontwerp, de vierde wiizigingsnota op het oorspronkeliike ontwerp-Aalberse, van

minister Slingenberg uit het derde Ministerie Colijn (I935-I937) kwam in ruime mate
tegemoet aan de wensen van de artsen: vrije artsenkeuze, vaststelling van een welstands-

grens, pariteitseis, vaststelling van een minimum-honorering door de overheid, de oprich-
ting van een Centrale Raad boven de ziekenfondsen bestaande uit de helft medewerkers
en de helft vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. Het ontwerp leek op de maat ge-
schreven van de artsen en stuitte onmiddellijk op verzet van zowel de Landelijk Federatie
als het Nvv en het CNV. Ondanks enkele lichte aanpassingen in een vijfde en zesde wijzi-
gingsnota werd het ontwerp in maart I937 door de Tweede Kamers van de agenda afge-
voerd omdat de tijd tot voorbereiding onvoldoende was geweest.; G.M. I Veldkamp, Sociale

Zekerheid: inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing man in Nederiand en Belgit. Deel
I-I en deel I-2 (Deventer I978, I980), 77: Hertogh, 'Geene wet maar de Harf'. 344; H. Festen,
1.25jaargingeskunst m maatschappq. De geschiedcnis van de Koninklil'ke Nederlandse Maatschap-
p(i tot Bevordering d<r Geneeskunst. (Utrecht, I974)· 383·

77   Van der Hoeven, Om de macht b(i hetfonds, I67168.
78 Huige. 'Ziekenfondswezen en dokterswezed, I-II.
'79   Ziekenjondsvragen, 25 jaar Bond van R.-K Ziekenfondsen in Nedertand (zp, I953)·
80  B.H. Weustink, 'Katholieke arbeidersbeweging en ziekenfondsen.' Jaarbo6k HiZ 1997

( 998):66-72, aldaar 69
ST Weustink, 'Katholieke arbeidersbeweging en ziekenfondsed, 70
82   Van der Hoeven & Van der Hoeven. Om welziin ofwinst, 7I
83   Ibidem, 74
84   Ibidem, 73
85     Waayer, Democratisering van de ziekenjondsen. 52
86   Lees voor meer achtergrondinformatie over de relatie tussen de Onderlinge Federatie en

de NVVen CNV: Companje, Convergerend b langen, 47-67 paragraaf I.3 Koepelvorming en
de ziekenfondsverzekering. I 9IZI-I930
De vakbonden uitten dikwijls hun kritiek op het slechte financieel beheer en de ineffi-
ciente organisatie en cotsrdinatie van de onderlinge fondsen in het algemeen en de Lande-

hike Federatie in het bijzonder.
87 Companje. Convergerende belangen, 64· Het RKWv sloeg een uitnodiging van de federatie

voor samenwerking in I928 af. Het Verbond richtte zich liever op de ontwikkeling van de
katholieke ziekenfondsen; Ibidem. ggeleid van: A.A.I. de Wolf, 25 Jaar onderlinge ziekte.
verzekering in het bisdom Breda. Verslagbock over de periode 1930-1955 (Breda I955), 29.

88 Waayer, Democratistring van de ziekenjbndsen, 53

89   Van der Hoeven & Van der Hoeven, Om wilzijn ofwinst. IOI.
90   Waayer, Democratisering van de zkkenfondsen. 64-65·

9I H.G.M. Wilsens. Zielen, zuinigheid en zwarigheden. Anderhalve auw Middelburgsch Zieken-
fonds, 1848-1991 (Tilburg I998), 43

92   Van der Velden, Financitle toegankelijkheid, 233

93   Ibidem, I97
94  Ibidem, 233
95   Ibidem, 88 en I53
96    H.F. van der Velden. 'Zeker van zorg I (I890-I94I).' In: I.L.J.M van Gerwen & M.H.D. van

Leeuwen (red.), Studies overzekerheidsarrangementen.  Risico's,  risicobestr(iding en ve,zikeringen
in Nederiand vanafde Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag I998), 605-624, aldaar 6I5·
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97 Dit betekende niet dat er geen (te) kleine ziekenfondsen bestonden. De 'Proeve Postuma-
Kupers' voorzag moeiliikheden met de uitvoering van de ziektewet door particuliere zie-
kenkassen omdat deze te verbrokkeld waren. een te klein aantal verzekerden telden. over
een te kleine kas en financiele reserve beschikten met een te klein draagvlak en dus een te
groot risico. Daarom had minister Verschuur in zijn wetsontwerp uit I930 de mogeliik-
heid voorzien om de erkenning te weigeren aan ziekenfondsen die niet genoeg groot
waren. In I937 bleken er nog 214 doktersfondsen te bestaan die gemiddeld amper 700 zie-
len telden terwijl het nationaal gemiddelde - zonder rekening te houden met deze dokters.
fondsen - ongeveer 8.000 bedroeg; Rigter e.a. Tussen sociale wit en wirkelijkheid, 56

98  Van der Velden, Financitle toggankdijkheid, 20I; Huige, 'Ziekenfondswezen en dokters-
WeZed, I-II.

99 Waayer. Democratisering van de ziekenfondsen, 62.
Ioo  Van der Velden, Financitle toegankelijkheid, 83
IOI   U. Frevert, Krankheit als politisches Problem, 1770-1880 (G6ttingen I984), I70-I•7I.
I02 A. Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in DEutschiand. Historische Entwicklung und thgor6ti-

sche Analyst von den Urspriingen bis 1918 (Opladen I996), 162.

I03  H. Peters, Die Geschichte der Sozialversicherung (Bad Godesberg I959)' 31-32
In Pruisen steeg het aantal hulpkassen van en voor ambachtsgilden van 2.2I9 in I860 tot
2.857 in I870 met respectievelijk I57·664 en 234·77I leden. Het aantal fondsen voor indus-
triearbeiders steeg van 779 in I860 tot I.533 in I870 terwijl het aantal leden binnen 66n
decennium meer dan verdubbelde van I70·847 tot 358.232; Veraghtert & Widdershoven,
Twee <euwen solidariteit, 62.

I04  Peters, Die Geschichte der Sozialversicherung, 35·
I05  Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschiand, I7I
I06 H. T ns, Hundert Jahre gesetzliche Krankenversicherung in Blick der Onskrankenkassen

(Bonn I983), 23 en verder.
I07 Van Genabeek. Met vereende kracht, 33·
r08 Ibidem. 34·
109  Rond IgIO bestonden in Duitsland meer dan 8.200 gemeentelijke ziekenfondsen, nage-

noeg 8.000 fabrieksfondsen, 4·800 regionale kassen, circa 600 sectoriele fondsen en
enkele tientallen specifieke kassen. Alleen het aantal arbeidershulpkassen was sinds I883
gedaald van ongeveer I.800 tot mim I.200. Gemeente- en fabrieksfondsen telden ieder
ongeveer een derde van de verzekerden. de Ortskrankenkassen 20%, de rest samen onge-
veer I5%

IIO De voornaamste aanpassingen hielden verband met de minimale omvang van de zieken-
fondsen en de uitbreiding van de verzekering naar nieuwe groepen van de bevolking. De
duizenden, vaak piepkleine gemeentefondsen werden opgedoekt en hun leden werden in
de meeste gevallen overgeheveld naar de Ortskassen. De andere kassen moesten een
minimum aantal leden tellen onder andere de fabriekskassen moesten minimaal honderd
leden tellen om hun werk voort te mogen zetten. Dit betekende dat veel vrije hulpkassen
en meer dan een derde van de fabriekskassen en vrije fondsen hun werking stopzetten of
fusioneerden. Opvallend was dat aan het traditionele Knappschaftswezen van de mijnwer-
kers nagenoeg niets werd gewijzigd. Het minimum ledenaantal was op deze kassen niet
van toepassing op voorwaarde dat zij hun leden minstens dezelfde voordelen boden als de
Ortskassen. De verplichte verzekering werd aanzienlijk uitgebreid met de toepassing van
de wet in I9I4 door de opname van 6 A 7 milioen land- en bosarbeiders. dienstboden, dag-
loners en seizoenarbeiders in het verplichte stelsel. Terzelfder tijd werd de inkomensgrens
opgetrokken van 2.000 tot 2.500 mark. Arbeiders met een hoger inkomen konden op vrij-
willige basis aansluiten en ziekengeld ontvangen.

III    G. Ritter. Sozialversicherung in Deutschland und England (Munchen I996), 50-5I
II2 Ritter. Sozialversicherung, 202.
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I13   L. Elsen. Die Private Krankenversicherung in Deutschland (Berliin I933)· 26.
I14  W. Bogs, Die Sozial-Versicit rung in der Weimarer Demokratic (Munchen I98I), 37-38
II5   0. Behrens, Die Bedeutung der Betriebs-Krankenkasse in der deutschen Krankenversicherung

(Berliin I9II), I7·
II6  P.A. Kahler & H.F. Zacher (red.), Einlahrhundert Sozialversicherung in der Bundesrepublik

Deutschland, FrankrEich, Grossbritannien, Ostirreich und der Schweiz (Berlijn I98I), II6.
II7   Veraghtert & Widdershoven, Twee eeuwen solidarittit, I3I.
II8  Bogs, Die Sozial-Versicherung. 62-63
II9  1<6hler & Zacher. Einjahrhundert Sozialversichirung, I27
Iio   Tuns,  Hundert Jahregesetzliche Krankenversicherung,  91.95·
I2I  H. I<8hler, Einige langfristige Zeitreihen zur geschichtslichen Entwicklung der gesetzlichen

Krankenversicherung (Keulen I969),62.
I22 Tans, Hundert Jahre gesetzliche  Krankenversicherung,  94

I23   E. Forster & B. Vaassen, Der Wettbewerb zwischen Privater und Gesetzlicher Krankenversiche-
rung (Frankfurt/ New York 1978), 22; Peters, Die Geschichk der Sozialversicherung, 86-87·

I24  Forster & Vaassen. Der Wettbewerb, 22.
I25  G. Stollberg, 'Hilfskassen in Nineteenth-Century Germany.' In: M. van der Linden & M.

Dreyfus (red.), Social security mutualism. The comparative History ofMutual Ben€fit Societies
(Bern I996), 309-328, aldaar 328.

I26 TBns, Hundert Jahre gesetzliche Krankenversicherung, 9 I-92. A. Frank, Die geschichtliche
Entwicklung dergesetzlichen  Krankenversicherung (Munchen I994)· 35

127  Kahler & Zacher, Einjahrhunden Sozialversicherung, I2·7-I29
I28   L. Meinzer, ioo Jahre Betriebskrankenkasseder BAsF-ein historischer Ruckblick in betriebliche

Krankenversicherung (Keulen I984),42
I29   U.  Hanfald, Zentralismus und Pluralismus in der gesetzlichen Krankenversicherung (Keulen

I996),264-265·
I30  Hanfald. Zentralismus und Pluratismus, 269. Forster & Vaassen, Dir Wettbewerb, 32
IJI   Frank, Diegeschichtliche Entwicklung, 36

132 Deze paragraaf is deels gebaseerd op: R. Schepers. 'The Belgian medical profession and
the sickness funds.'In: J.M.W. Binneveld & R.M. Dekker (red.), Curingand insuring. Essays

on Illness in past Times: the Netherlands, Belgium, England and Italy. 16'-20" Centuries (Rot-
terdam I993)• I5I-I60.

I33 De zelfhulp van de arbeiders paste trouwens helemaal in de liberale ideologie. In elke
vooruitziende arbeider zou de maatschappii een verdediger meer tellen. Bovendien hoopte
de Belgische regering, zoals in Duitsland, dat de particuliere hulporganisaties de finan-
ciele lasten van de steden en gemeenten voor de hulpverlening aan hun armen zouden
verlichten; E. Gerard, (red.), De christelilke arbeidersbeweging in Belgig, 1891.1991 (Leuven
199I). 70

I34  P. Clement, De Belgische overheids#nancitn en het ontstaan van een sociale welvaartsstaat,

1830-1940· Drie benaderingen (Leuven I995), 384
I35 Bovendien trachtte zij het door de heersende crisis gevaarlijke arbeidersongenoegen, dat

in heel Europa in 1848 voor revoluties had gezorgd. op te vangen en gelijktiidig de al
bestaande hulpkassen onder een strikter toezicht van de overheid te brengen; G. van
Meulder, 'Mutualiteiten en ziekteverzekering in Belgia, I886 - I9I4.' B lgisch T(idschriji
voor Nieuwste Gischiedenis 27 (I927): 84134, aldaar 85.

I36 De groeiende belangstelling aan katholieke zijde was des te belangrijker omdat de katho-
lieken door hun verkiezingsoverwinning in I884 de Belgische politiek iarenlang zouden
domineren. In I886, I887 en I890 werden in Luik grootscheepse katholieke congressen
georganiseerd. Op elk van deze congressen waren nagenoeg 2.000 genodigden uit bin-
nen- en buitenland (onder andere Frankrijk, Nederland en vooral Duitsland) aanwezig.
Doorheen deze congressen was de Duitse invloed zeer sterk merkbaar; Van Meulder geeft
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een uitgebreide en diepgaande analyse van deze congressen in: 'Mutualiteiten en ziekte-
verzekering in Belgie', 94

I37  Gerard, De christelilke arbeidersbeweging. 76
138   In I898 kwam er een aanvulling en biisturing van de wet van I894· Enerziids werd de con-

trole op de partiibinding verstrakt maar anderziids werd een achterpoortje geopend waar-
door volksapotheken in het kader van een mutualiteit verder uitgebaat konden worden;
Parlementaire Handelingen, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 27 januari 1898,450

I39   In I897 diende de socialist Denis tevergeefs een wetsvoorstel in tot invoering van een ver-

algemeende ouderdoms-, ziekte- en invaliditeitsverzekering naar Duits model; Clement,
De Belgische overheid€/inancien, 388.

I40  Hierdoor zou de macht van LCM (Landbond Christelijke Mutualiteiten) als grootste lands-
bond nog verder kunnen toenemen; Van Meulder, 'Mutualiteiten en ziekteverzekering in
Belgia'. IIB-I£I.

I4I  Tegen dit voorstel kwam dan ook niet onverwacht reactie uit liberale en vooral socialisti-
sche hoek. In I9I3 diende de socialistische volksvertegenwoordiger Huysmans een eigen
voorstel in. Dit voorzag dat in de oprichting van minstens 66n gewestelijke mutualiteit in
elk arrondissement. Deze kassen zouden op politiek vlak ongebonden ziin en alle loon-
trekkenden zonder onderscheid aansluiten. Bovendien wilde hij nationaal 6*n centrale
kas. Het gewestelijk en nationaal beheer van de ziekteverzekering diende georganiseerd te
worden via een sociaal overleg tussen patroons, loontrekkenden. overheid en - opmerke-
lijk voor de eerste keer- geneesheren.
Ook de patroons waren niet onverdeeld gelukkig: verlichte patroons zoals de grootindus-
trieel Solvay. waren te vinden voor de invoering van een verplicht stelsel. De veralgeme-

ning van de sociale verzekeringen kon de sociale vrede helpen handhaven.
Sommigen steunden ook de voorstellen om een einde te maken aan de concurrentiehandi-
cap van de werkgevers die hun arbeiders in geval van ziekte of ongeval reeds een vergoe-
ding uitkeerden. Het 'Comit6 Central Industriel de Belgique', de nationale patroonsorga-
nisatie meende echter dat het nog te vroeg was voor de introductie van een algemeen
verplicht stelsel; Clement, De Belgische overheids#nancign, 440·

I42   Over de evolutie van deze fabrieksfondsen in Belgia ontbreken nog studies; de Gentse kas-
sen in de textielnijverheid zijn het meest bekend.
Quaghebeur signaleert in haar diepgaande studie over het Gentse mutualiteitswezen nog
een laatste categorie kassen, nameliik de 'caf6-bonden'. Herbergen in de arbeidsbuurten
fungeerden als centra van het openbare leven. Aan de bar groeide de solidariteit. Zo was
het 'caf6-sparen', het wekelilks sparen in individuele spaarbusies tot de gemeenschappe-
lijke aankoop van obligaties door de klanten. in het arbeidsmilieu tot aan het einde van de
eeuw misschien wel de best gekende spaarvorm. De herbergier stimuleerde de oprichting
van een dergelijke spaar- en ziekenkas omdat hij daardoor vast clientale verwierf. Vele van
deze kassen hadden uiteraard geen lang leven: lage lonen, een gering en sterk fluctuerend
ledenaantal, onervarenheid van arbeiders op het gebied van bestuur, wanverhouding tus-
sen de bijdragen en de vergoedingen en bedrog bleken voor vele herbergkassen na korte
tijd fataal. Hoe omvangrijk het fenomeen van deze bonden was is moeilijk te bepalen gelet

op het spontaan, plaatselijk en informeel karakter. Zij ontsnapten uiteraard, zoals de
meeste ziekenfondsen, aan elke controle van de overheid; P. Quaghebuer, Welzijn door
voomitzicht. De Christel(Ike mutualiteitsbeweging in het Gentse (Gent I986), 55-56

I43  Clement, De Belgische overheidsjinancien, 440
I+t  J. de Maeyer & L. Dhaene, 'Sociale emancipatie en democratisering: de gezondheidszorg

verzuild.' In: J. de Maeyer e.a. (red.), Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaargezondheids-
zorg in Vlaanderen (Kapellen, I998), I5I-166, aldaar I59.

I45  Met de oprichting van de Landsbond van de Beroepsmutualiteiten waren de plaatseliike
mutualiteiten in Belgie rond I930 overkoepeld door vilflandsbonden en had de nationale
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organisatie. tot vandaag, zijn definitieve vorm gekregen. Deze landsbonden, die heden ten
dage een quasi-monopolie van de ziekteverzekering bezitten, werden de spreekbuizen
voor hun verzekerden bij de overheid en onderhandelingspartners voor de geneesheren.

46   Schepers. The Belgian medical pro»sion, I57-I58
I47   Quaghebuer,  Welzijn door voomitzicht, I59·
I48   A. Jauniaux, De verarming en de veroveringen der mutualiteit (Brussel I924)· 65· Ioo.
I49  Sinds I982 wordt de premie berekend op het volledige brutoloon zodat er momenteel een

volledige (opgelegde) solidariteit bestaat in de ziektekostenverzekering tussen de werk-
nemers.

Hoofdstuk 4 - De omgeving, oorsprong en omvang van de ziekenfondsen

I    P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestryding 1917-1940· LandelO k en Amst€rdam
beleid (Amsterdam I979)· 45·

2     J.L. van Zanden, De industrialisatie van Amsterdam 1825-1914 (Bergen I98·7)· 55 M. Wage-
naar, Amsterdam 1876-1914 Economisch hgrstel. ruimtelillce expansie en de veranderende orde-
ning van het stedeljk grondverbmik (Amsterdam I99O), III.

3     De Rooy, Werklozcnzorg, 45
4   G. Hoogewoud, 'De geschakeerde stad.' In: M. Bakker, R. Kistemaker, H. van Nierop,

W. Vroom & P. Witteman (red), Amskrdam in de twade Goudrn eguw (Bussum 2000),
209-236, aldaar 2I2.

5      Het slechten van de bolwerken in I874 droeg hier mede toe bij.
6    A. ten Koppel, Werklooshgid en werkverscha.#ing, 1928-1939. De Deventer (gemeente) politiek

nader bekeken (Zwolle I986), 4·
Met II6 werknemers in I90·7

7 Mobiliteit inwoners Deventer. ZAS. t926-I94O
loren vestiging venrek Vestigingsoverschot Totaal vestiging en

vertrek (mobiliteit)

1926-1930 11.367 10.857 510 22.224

1931-1 35 10·514 9.376 1.138 19.890
1936-1940 11.232 10.218 1.014 21.450

Bron: Historische Databank Nederlandse Gemeenten (versie 1, november 2003), Bevolkingsstatistieken.

8 Stadsarchief Deventer (SAD). Verslagen van het college van burgemeester en wethouders
over, I860-I920; SAD, Verslagen van gedeputeerde staten betreffende de toestand der pro-
vincie aangeboden aan de provinciale staten, I863-I877 en I892-I920.

9      P. Mepschen, Deventer en de opkomst van de vakbeweging ([Doctoraal scriptie Geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen} Zwolle 1993)· 25·

Io    J.R. Lugard & J. Gerh, Deventer Mozaiek, jacettin van Deventer in heden en verlden (Deven-
ter I970); Mepschen. Deventer en de opkomst van de vakbeweging, 25-3I.

II     Volgens A. Ten Koppel telde de stad Deventer 23 bedrijven met I256 werknemers in I93O,
negen iaar later waren dit er nog slechts I3 met 575 werknemers. Helaas presenteren de
diverse auteurs sterk tegenstrijdige gegevens betreffende de aantallen bedriiven en werk-
nemers in deze periode. Lugard & Gerh spreken in hun boek Deventer Mozarek over 68
bedrijven met 5·540 werknemers.

I2     Mepschen, Deventer en de opkomst van de vakbeweging, 20.

I3     C. Tak, 'Delft als industriestad.' In: J.W.L. Hilkhuijsen & H.W. van Leeuwen (red.). De stad
Del.Ii: cultuur en maatschappij van 1813 tot 194 (Delft I992), 37-43, aldaar 37
Nauw verweven met de wel en wee van het marktwezen was de winkelstand. Deze was in
Delft zwaar bezet. Talrijke weduwen ofongehuwde vrouwen dreven een winkeltje om het
schamele inkomen aan te vullen.
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I4 Deze teruggang werd veroorzaakt door de opkomst van de margarine. het feit dat de boe-
ren het niet al te nauw namen met de kwaliteit, de openlegging van nieuwe afzetkanalen
leidde er toe dat de boeren minder melk en kaas naar de markt brachten en ten slotte had
de markt te leiden van de concurrentie van een nieuwe markt: die in Maassluis (I887). De
veehandel bleef voornamelijk lokaal vanwege de centrale veemarkten in Rotterdam en
Den Haag; J.A. de Ionge, 'Delft in de negentiende eeuw, van 'stille nette' plaats tot centrum
van industrie, enkele facetten van de omslag in een locale sociaal-economische evolutie',
Economisch- in sociaal-historisch jaarboek 37 (I974):I45-247, aldaar I 51-152.

I5     De Delftsche Nijverheid is de verzamelnaam waarmee J.C. van Marken ziin vier onderne-
mingen in Delft aanduidde. Het waren de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek n.v.
( 869), De Nederlandsche Oliefabriek n.v. (I883)· de Lijm en Gelatinefabriek N.V. (I885)
en Van Marken's Drukkerii Vennootschap Daarbij dient te worden vermeld een vii fde, niet
commerciele onderneming, door Van Marken samen met zijn echtgenote A.W.J. van Mar-
ken-Matthes. met eigen kapitaal in I884 in het leven geroepen. de N.V. Gemeenschappe-
lijke Eigendom: deze beheerde het Agnetapark; W. de Vries Wzn., 'De Delftsche Nijver-
heid van J.C. van Marken.' In: J.W.L. Hilkhuijsen & H.W. van Leeuwen (red.), DE stad D#
cultuur m maatschappij van 1813 tot 1914 (Delft I992), III-II8, aldaar III.

I6    De Jonge. 'Delft in de negentiende eeuTA, I50, I69171
I7 Tak, 'Delft als industriestad'. 37·
IB     Ibidem; C. Visser, Proeve eener economische beschrijving van het gibied der Kamer van Koop-

handet en Fabrieken voor De(# en omstreken (Delft I927),87-96
I9    In I890 waren in totaal I.250 fabrieksarbeiders werkzaam in Delft.
20   De Nederlandse Gist en Spiritusfabriek rekruteerde in de beginjaren het merendeel van

het personeel uit de stadsbevolking.
2I Historische Databank Nederlandse Gemeenten (versie I, november 2003) (HDNG),

Geboorte en vestingoverschot.
22    Dankzij de grondwetsherziening van I848 kon de rooms-katholieke kerk zich weer presen-

teren als gelijkwaardige kerk. In Delft werden al spoedig twee nieuwe kerken gebouwd: in
I874 de St. Josefkerk aan de Burgwal en in I882 de St. Hippolytuskerk in de Voorstraat;
A.C. Hofland, De!# naar die verbo,gen schat, 150 jaar Gereformurde Kerk van Dd# im pars
pro toto (Amsterdam I992), 45·

23    Het dorp Ede telde in I9I4 ongeveer 2.000 inwoners.
24 Ophet gebied van de kunstvezels was Nederland een relatieve laatkomer. Initiatiefnemer

was I.C. Hartog, die dit vak had geleerd als werknemer van Courtaulds in Coventry, en in
I9II met steun van een aantal rijke Nederlandse industrielen de naamloze vennootschap
Enka oprichtte in Arnhem. Het bedrijfontwikkelde zich tot een substantiele onderneming
die het met succes kon opnemen tegen grote internationale concerns. De Enka moest het
van de export hebben, aangezien de binnenlandse markt voor de kunstzijde te verwaarlo-
zen was. Eind jaren Mintig opende het bedrijf een fabriek in Amerika. De indrukwek-
kende groei van Enka resulteerde in een fusie met het veel grotere Duitse bedrijf Glanz.stof
waaruit de AKu (Algemene Kunstzijde Unie) voortkwam.
In de Enka kunstzijdefabrieken werkte men volgens het viscoseproces. De grondstof, de
cellulose, wordt in loog gedrenkt, ondergaat dan allerlei bewerkingen en komt ten slotte
als kunstzijden draad uit de spinmachine. Daarna wordt hij gewassen en gezuiverd;
H.J. van Eck, Boeren en jabrieksarbeiders: an sociograjische studit van de gemeente Ede
(Amsterdam I938), BI-62; J.L. van Zanden. Een klein land in de 20' eguw. Economische
geschiedenis van  Nederland 1914-1995 (Utrecht  I997)·  54-55·

25     Men liet onder meer hele gezinnen uit Drenthe komen. die zich dan in Ede vestigden; Van
Eck. Boeren enfabrieksarbeidgrs. 69-7I

26 HDNG, bevolkingscijfers.
27   Van Eck, Boeren enfabrieksarbeiders, I55-I58
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28  J.C.G.M. Janssen, 'Economische geschiedenis van Limburg I8oo-I990', Studies owr de

sociaal economische geschigdenis van Limburg. Jaarboek van het Sociaal Historisch Cintrum
van LimburgxLII (I997): I5-90, aldaar 84-87. Ook de navolgende alinea's zijn voornamelijk
op dit werk gebaseerd.

29 janssen schrijft hierover langs deze weg was het mogelijk, zonder het ecologisch even-
wicht te verstoren en de kleinschaligheid van de landbouwbedrijven aan te tasten, de kos-
ten te drukken (inkoopcodperaties). op spaargelden rente te ontvangen en eventueel zelf
middelen aan te trekken voor investeringen (cociperatieve banken), de bedrijfsrisico's deels
terug te dringen (coilperatieve verzekeringen), de kwaliteit van de ten verkoop aangeboden
producten te verbeteren (voorlichting via landbouwco8peraties), de prijzen  op  een  aan-
vaardbaar niveau te houden (coaperatieve veilingen en eiermiinen) en met minder man-
kracht betere waar te leveren (boterfabrieken); Janssen, 'Economische geschiedenis van
Limburg', 43·

30  De bedrijfsorganisatie en de marktpolitiek warden heel de iaren twintig beheerst door
overlevingsstrategieen. Een uitzondering vormde de miinbouw. Tussen I9IS en I927 wer
den nog viif nieuwe milnen in gebruik genomen. De productie verviervoudigde tussen

I9I8 en I937· De afzet was echter. vanwege de concurrentie van Engelse en Amerikaanse
steenkolen die de Europese markt overstroomden, vanaf I920 niet erg lonend meer, al
konden verliezen doorgaans worden vermeden; [bidem, 6I.

3    Ibidem, 63.
32   Ibidem, 48.
33   Ibidem, 65
34      De in deze figuur opgenomen beroepsgroepen vertegenwoordigen ruim 88% van de totale

beroepsbevolking.
35     De Rotterdamsche Bestuursbond was een bond van bestuurders van verschillende vak- en

arbeidersverenigingen.
36      J.C. Steutel, Honderdjaar in dienst van dggezondheidszorg,  1860-1960: algeman ziekenfonds

'Deventer onderling zieken nds' (D.O.Z.) (Deventer I960), I-2.
37    J. den Hertog & B. Woelderink, Gebundelde inventarissen van archieven op het tirrein van de

geneeskunde en de volksgezondheid (Deventer I98I), 38-39
38 Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Delfland-Schieland·Westland (DSW),

Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Delft (ZZD), notulen ziekenzorg I7 april I9OI-6 maart

I907.
39   Het CZF in het zilvEr, 1926-1951. Algemeen Centraal Ziekendonds in het Bisdom Roermond,

Verslagboek  b(i gelegenheid van  het zilveren  bestaan€Rest  alsm€de jaarverslag over de jaren
1949-1950 (zp, zj). I6-17·
De oprichting van het Centraal Ziekenfonds was niet de eerste poging om te komen tot
66n overkoepelend ziekenfonds op katholieke grondslag.  In I906 vond op initiatief van
Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck de stichting van het Limburgsch Ondersteuningsfonds
plaats. Dit fonds was een fusie tussen allerlei kleine 'kasseii, ingesteld door katholieke
organisaties voor hun leden. Hiertoe behoorden de Volksbond, de Boeren- en Tuinders-
bond, de Middenstandsbond de Hanze, het Onderwiizersverbond en het Limburgse
Kruisverbond en ten slotte nog enige parochiale fondsen. Het fonds gafuitkering van zie-
kengeld, vergoeding van geneeskundige hulp en uitkeringen bij bevalling en overliiden.
Het ondersteuningsfonds was echter niet erg succesvol - mede vanwege de te lage premies
resulterend in verminderde uitkeringen - en verdween geleidelijk rond igif R. Philips,
Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van dE gezondheidspoorzieningen, 1850-1940

(Assen I980), 5I
40 C.H.A. Westhoff, Rapport over de ziekenjbndsen te Amsterdam.  Uitgebracht door de Zieken-

fondscommissie, ingesteld bb' besluit van 25 October 1897, door de Afileeling Amsterdam van de
"Nederiandsche Maatschappij tot Bevordering der Gengiskunst" (Amsterdam I900); H.F. van
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der Velden, Financitle toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland. Mdische armen-
zorg, ziekenjbndsen en de vergnigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau

(Schiedam, Roordahuizen en Amsterdam) (Rotterdam I993), I62-163, I69
4I    Aan deze fondsen kleefden allerlei bezwaren: zii voorzagen niet in alle risico's; zij bezaten

geen rechtspersoonlijkheid; medebeheer van de kant van de arbeiders was niet gegaran-
deerd; deelneming niet verplicht; het reglement gaf niet steeds uitsluitsel over de vraag,
wie voor een uitkering in aanmerking kwam; niet altiid werd een behoorlijke verantwoor-
ding afgelegd; Philips, Gezondheidszorg in Limburg. 46.

42 Dit aantal vertegenwoordigde 35% van de Limburgse bevolking.
43 Philips, Gezondheidszorg in Limburg, 47-52
44     A. Juch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. hun mangestatie en conso-

lidatie. 1890-1941 (Rotterdam I997), I79·
45   A. Mooij & R. Stokvis. 'De gezonde stad. Ziekenhuizen, openbare hygiene en sport.' In:

M. Bakker, R. Kistemaker, H. van Nierop, W Vroom & P. Witteman (red), Amsterdam in de
tweede Gouden eeuw (Bussum 2000), 263-29I, aldaar 268-270·

46     Vanaf I II was het ziekenhuis een zelfstandige instelling, onafhankelijk van de gemeente.
4'7    C.M. Hogenstiin, De Deventer ziekenhuizen, St. Geertruiden- St. Jozef (Deventer I99I)
48     In het door het RK armenbestuur gekochte pand aan de oude Delft waar de zusters Augus-

tinessen de zorg en verpleging op zich namen. Het Bethel werd eveneens aan de Oude
Delft gevestigd op nummer 2II en breidde in I909 uit naar het belendende perceel, Oude
Delft 209. In I900 waren er I2 bedden en in I9Io veertig.

49    H.A Bosman-Ielgersma. 'Delftse apothekers.' In: J.W.L. Hilkhuijsen & H.W. van Leeuwen
(red.), De stad De(fi: cultuur en maatschappij van 1813 tot 1914 (Delft I992), I87-I93· I83·

50 Bosman-Jelgersma, 'Delftse apothekers'. I84·
5I   Hogenstiin, De Deventer Ziekenhuizen, 76-77·

Kelderman was de grondlegger van de verzelfstandiging van het ziekenhuis (I9II) als van
de nieuwbouw (I938-I940 ) aan de H.J.Ph. Fesevurstraat vanaf I940

52   Mooij & Stokvis, 'De gezonde stad', 276
53    Van Eck. Boeren enfabrieksarbeiders. 200.
54 Philips, Gezondheidszorg in Limburg, I30-I88.
55     In januari I900 waren maar liefst 3.000 diamantbewerkers werkloos; K. Hofmeester. Van

Talmoed tot statuut. Joodse arbeiders en de arbeidersbewegingen in Amsterdam. Londen en
Paris. 1880-1914 (Amsterdam I990), 94·

56 Hofmeester. Talmoed tot statuut, I04
57     In I920 kwam er opnieuw veel werkloosheid voor in de diamantindustrie; De Handwerks-

man, Maandblad van de vereniging handwerkers vriendenkring. juli I920.
58      Van de 80.000 ioodse Amsterdammers voor Tweede Wereldoorlog verzekerden zich ruim

32.000 bij ziekenzorg ofwel 37·5%· A]le ioodse bestuursleden en medewerkers kwamen
om, uitgezonderd mevrouw E. Cohen, directrice van Huis ter Duin.

59    De epidemieen leidden wel tot een toename van het aantal sterfgevallen.
60   DSW, ZZD. notulen bestuursvergadering, I920.
6I   DSW, ZZD, 39" jaarverslag van het onderling beheerde ziekenfonds Ziekenzorg te Delft.

over het boekjaar I940
62   Defensie werd een van de belangrijkste werkgevers in de gemeente voornamelijk in Ede

en Harskamp. De stichting van de Ri inspoorweg in I840 gaf Ede een spoorwegverbin-
ding. In I906 werd de bouw van de Infanteriekazernes voltooid. In I906 werd Ede een
garnizoenplaats. De eerste vermelding van Ede als garnizoen wordt gevonden in het
Koninklijk Besluit van 30 maart 1905 waarbii de oprichting van het 4' regiment Veldartille-
rie werd gelast.

63 Amicon Wageningen (Aw), archiefziekenfonds'Helpt Elkaar' Ede (HEE), jubileum speech.

I8891939
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64 Voorde arbeiders van de enka waren woningen nodig. De directie van de enka nam het ini-
tiatief tot oprichting van de woningbouwvereniging 'Vooruit' welke overging tot de bouw
van 300 arbeiderswoningen tussen de Parkweg en de spoorlijn Ede-Utrecht. Daarnaast
bouwde Patrimonium's Bouwvereniging nog I00 woningen langs de verlengde Maander-
weg; W.F.J. Fisher, De Geschiedgnis van Ede. Dal 2: het ambt en de ggmante Ed£ 1933-1946
(Arnhem I980), I87

65    Op 6 juni I904 begon de bouw van de gemeentegasfabriek te Ede.
66  Het czF in het zilver, I9-23. In I928 waren de leden afkomstig uit 7 plaatsen: Venlo,

Sevenum, Roermond, Sittard, Eys-Wittem, Elsoo en Hoensbroek.
67     K.  Jansma,  L.  Jansma  & M. Schroor (Red.), Tweeduidend jaar geschiedenis  van  Over(issel.

(Leeuwarden I990), 386.
68   In dit jaar telde het dorp ongeveer 2.000 inwoners en waren I.03I mensen bij het fonds

verzekerd.

69  Van Eck, Boeren enfabrieksarbeiders, I87-202.
70   In allerlei opzichten heeft de buurt haar werkeliike functie nog behouden concludeerde

Eck: 'Het werk dat in de meeste delen van ons land overgenomen is door allerlei instellingen
zoals begrafenisverenigingen gebeurt hier nog grotendeels door de buurt. Dit komt onder
andere doordat die verenigingen nog niet veel pogingen hebben gedaan hier door te
dringen, maar ook omdat er niet zo een sterke behoefte aan dergelijke verenigingen is,
omdat de saamhorigheid van de buurt en de bereidwilligheid van de bewoners deze dien-
sten voor elkaar te verrichten groot genoeg is.' Van Eck, Bogren enjabrieksarbeiders, I24

7I    Om lid te worden van de eerstgenoemde verzekeringen was aansluiting bii het medicijn-
fonds verplicht.

72    De Handwerkers Vriendenkring, oprichter van Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, ver-
strekte eveneens uitkeringen bii overlijden. Het ledental was hier eveneens laag: I8% van
de leden hadden zich bii deze verzekering aangesloten; De Handwerksman, Maandblad van
de vereniging handwerkers vriendenkring, september I9I6. Ook in het Delftse geval bood
oprichter de werkliedenvereniging 'Algemeen Belang' een ziekengeldverzekering aan;
Bosman-Jelgersma, 'Delftse apothekers'. I88.

73 Het Edese fonds bood slechts drie iaar een uitkering bil overlijden aan. zie hoofdstuk 5
voor nadere uitleg.

74 Helaas verstrekt het archief geen verdere informatie over het ledental.
75     Helaas zijn er geen verdere gegevens van het ledental naar klasse in de periode I9I91927

in het archiefbeschikbaar.
76     De hoofdstukken 3.3 en 5.9 gaan dieper op de totstandkoming en uitwerking van deze wet-

ten in.
77   De uitkering bij overlijden werd in I944 afgeschaft, het bestuur was van mening dat

deze uitkering niet thuis hoorde in een ziektekostenverzekering; I Benima, 'Ziekenfonds
Ziekenzorg nam een unieke plaats id, Nieuw Israelisch Weekblad, 2 maart I984· 28.

78 Het navolgende voorbeeld illustreert dit: een bootwerker die 50 gulden per week verdiende
en zich verzekerde voor een uitkering van 4 gulden per dag ontving bii een ongeluk 35 gul-
den van het rijk en 24 gulden van ziekenzorg en ontving dus bijna 20% meer weekloon
dan normaal.
Vanafdie tijd waren het niet meer alleen de diamantwerkers die de ziektegeldverzekering
van Ziekenzorg in problemen bracht. Ook de beroepsgroep naaisters, waar Ziekenzorg
hele ateliers in een keer van kreeg ingeschreven, behoorden wat betreft ziektepercentage
tot een ongunstige groep.

79    GemeentearchiefAmsterdam (GAA). archief 'Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam' (ZZA),
Bestuursnotulen, I6-0519I9.

80   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 30-06-I902. Voor inzicht in de ontwikkeling van levensduur
als collectief risico in Nederland kunnen we de studie naar de hygienisten van  E.  Houw-
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aart raadplegen. De hygienisten vormden een groep van hervormingsgezinde, liberale art-
sen die een stempel drukten op debatten over de gezondheidstoestand in de negentiende
eeuw door gezondheidsproblemen te herdefinieren als problemen van de volksgezond-
heid. In het verlengde van hun politieke ideologie dat een standenmaatschappii plaats
diende te maken voor een liberale staat, sneden zii de'natuurlijke' band door tussen volks-
klassen en volksziekten. Het concept volksgezondheid bracht het idee met zich mee dat
alle burgers buiten hun schuld ziek kunnen worden, omdat epidemieen zonder aanziens
der persoon toeslaan. Ziekten waren in de ogen van de hygienisten een gevolg van een ver-
keerde inrichting van het leefmilieu en van falend politiek leiderschap. Om deze visie
kracht bil te zetten, maakten de hygienisten statistiek zowel tot hun belangrijkste onder-
zoeksinstrument als tot hun retorische strategie. Met behulp van de beschrijvende statis-
tiek konden zij risicogebieden aanwijzen, die zich nu niet meer beperkten tot de woonwij-
ken van paupers en arbeiders. Houwaart laat in ziin studie zien hoe de statistiek van ziekte
en sterfte een belangrijke plaats verwierf in de geneeskunde. Zowel betrokkenen bij het
levensverzekeringsbedriif als hygienisten wiizen op hun gemeenschappelijke belang bil
beheersing van collectieve risico's en daling van de sterfte door verbetering van de volks-

gezondheid. E.S. Houwaart, De hygialisten, Ansen, staat en volksgezondheid in Nedertand
1840-1890 (Groningen I99I); K Horstman. Verzikerd levin, artsen m levensverzekerings-
maatschappijm 1880-1920 (Amsterdam I992). 765-I66.

A    Ondanks de in opgang ziinde verzekeringswetten besloot Ziekenzorg per I januari I9I9
een reorganisatie door te voeren en de definitieve wetten niet af te wachten alvorens hier-

toe over te gaan.
82 Stads Archief Deventer (sAD), archief'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' CZAS).

Bestuursnotulen. 28-OI-I9IG.
83 Tabel: ledental Middenstandsfonds, zAs , I930-I939

jaar 7930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Aantal 800 850 840 724 70o 70o 748 767 793     823

Bron: SAD, ZAS.

84 Hierbij dienden zij een belastingbiliet te overleggen.

Hoofdstuk 5 - Het aanbod van de zorg

I       H.C. van der Hoeven, Voor elkaar. De Ziekenfondsen te midden van dg sociale veranderingen

(Utrecht I963), 20-I05. C.J. Japenga & H.F. van der Velden. 'Het geneeskundig beroep en
de regionale differentiatie in organisatie en financiering van de gezondheidszorg in
Nederland (I9OO-I94I)'. Tgdschrifi poor sociale geschiedenis IS (I992): 504-526, aldaar 5II.

2     Van der Hoeven, Voor dkaar 203-206.
De invoering van de uitkering bii overlijden vond plaats op wens van de bezetter. Gezien
de sterke ontwikkeling van de volksverzekeringen bestond aan deze verstrekking in feite

geen behoefte.
3      Japenga & Van der Velden, 'Het geneeskundige beroep'. 506.

4     In I900 telde Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam 9.070 leden en 45·069 in I92O.
5     In november I941 veranderde de naam van het Centraal Ziekenfonds van de Limburgse

Rooms-Katholieke Arbeidersbeweging in Centraal Ziekenfonds van het Bisdom Roermond.
6   De Delftse situatie was niet uniek. Ook bij het Utrechtse Ziekenfonds Ziekenzorg

wilde aanvankelijk geen arts of apotheker zich aan het fonds verbinden. Uiteindeliik
waren toch 66n apotheker en twee artsen bereid voor het Utrechtse Ziekenfonds Zieken-
zorg te werken. Een van de redenen waarom de artsen en ook hun belangenorganisatie
tegen Ziekenzorg waren, was de bestuurssamenstelling van Ziekenzorg. De eerste jaren
van het bestaan stond in de statuten niets over wijze van de bestuurssamenstelling en



282 HET DILEMMA VAN SOLIDARITEIT

daardoor was er dan ook geen vaste plaats voor artsen dan wel apothekers gereserveerd. In
I905 werd dit wel vastgelegd en konden een arts-bestuurder en apotheker-bestuurder deel
uit maken van het bestuur. Door deze wiiziging werd Ziekenzorg als ziekenfonds erkend
door de NMG. Verder konden vanafdat moment alle doktoren zich aan Ziekenzorg verbin-
den; K.P. Companje, ANOVA. Zorgverzekeringen sinds 1827. De gischiedenis van het zieken-
fondsbestelin Midden- Nederland (Twello I999), I3·I5·

7 Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam ging hiertoe over omdat een weduwe van een apo-
theker stopte met de apotheek en er geen andere apotheker in de regio woonde.

8   In  956 richtte het ziekenfonds een eigen apotheek op, gevestigd in het pand aan de
Binnensingel io; J.C. Steutel, Honderdjaar in dienst van de gezondheidszorg. 1860- 1960:
algemein zieken®nds 'Deventer onderling ziekenjonds' CD.O.Z.) (Deventer I960), 8-Io.

9       Er ziin iaren geweest waarin de leveranties plaatsvonden tegen een vast tariefper recept of
tegen een abonnementstarief per verzekerde,  soms met,  maar ook gedurende een aantal
iaren zonder verrekening van de voor- of nadelige exploitatiesaldi; Steutel, Hondirdjaar, II.
In I9I6 maakte de ziekenhuisapotheek 8I.222 recepten klaar.

Ic Het Ziekenhuis bracht bii deze overeenkomst het gebruik van het gebouw (apotheek
gebouw) met inventaris in, naast de apotheker en verdere personeel. Het fonds betaalde
hier een iaarlijkse vergoeding voon Voor het gebruik van het apothekersgebouw betaalde
het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer eenveertigste deel van de stich-
tingskosten bedragende naar raming f40·000 met een rente van 3,5% en de kosten van
verlichting, verwarming en dergelijke. Ook droeg het fonds bij in de kosten van de apothe-
ker en het verdere personeel. Het beheer was in handen van de apotheek en deze mocht
geen geneesmiddelen leveren aan anderen dan beide deelgenoten, de verenigde gestich-
ten. de burgerlijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon. het Sint Elisabeth Gast-
huis en het sanatorium P.W. Janssens Ziekenhuis. Levering aan anderen mocht niet
plaatsvinden zonder toestemming van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand'
Deventer. De voordelig saldi kwamen ten goede van beide partijen. In geval van geschillen
besliste een commissie van drie personen: door de kantonrechter te benoemen op verzoek
van de meest gerede partii. De commissie was gerechtigd de overlegging en inzage te vor-
deren van alle boeken van beide partiien.

II     In het voorafgaande iaar leverde de Haagsche Apotheek aan Binnenwatersloot 24 een deel
van de medicijnen aan Ziekenzorg.

I,    Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Delfland-Schieland-Westland (DSW),
Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Delft (ZZD), Bestuursnotulen 31-05-I9 I3: DSW, ZZD, Brie-
ven 11. Briehvisseling ZZD en 'De Volharding' Den Haag I9I6

13    DSW, ZZD, Bestuursnotulen. 08-03-1940 en Jaarverslag 1940
I4   Naast de voorziening van verband- en geneesmiddelen kreeg de apotheker aan het eind

van de negentiende en begin van de twintigste eeuw incidenteel het toedienen van lave-
menten en het leveren van bloedzuigers toebedeeld. Naast mediciinen verzorgden enkele
fondsapothekers het onderzoek van urine, sputum en dergelijke.

I5 Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam vergoedde vanaf I905 ook homeopathische genees-
middelen.

16 Het Centraal Ziekenfonds hanteerde het Belgische systeem van het 'remgeld'. zoals het
christelijk ziekenfonds in Belgisch Limburg deed.

I7 Enque-k, gehouden  door de  staatscommissie, benoemd krachtens dc  Wet van 19 januari  1890
(staatsblad no. 1). Dect 1-3. de maatschappelijke toestanden der arbeiders, in verband met zie-
ken-, begra nis- en andere verzekerings- en onderstandsfondsen, niet aan eenige ondemiming of
inrichting van ni»rheid verbonden ('s-Gravenhage I890-I894) 6I.

I8       De Naamlooze Vennootschap Melkinrichting ' De Onderneming' gelegen  in de Spuistraat
98-I00 was een van de Melkleveranciers van Ziekenzorg.
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19     GemeentearchiefAmsterdam (GAA), archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam (ZZA).
bestuursnotulen, tabellarische kasboeken en iaarverslagen 1920-19*I

20   Specialitts ziin artikelen die geheel gereed door een farmaceutische fabriek worden afge-
leverd onder een bepaald merk.

21   C.H.A. Westhoff, Rapport over de ziekenfondsen te Amsterdam. Uitgebracht door de zieken-
jondscommissig, ingesteld bil besluit van 25 oaober 1897, door de Afieling Amsterdam van de
"Nederiandsche Maatschappij tot Bevordering der Genaskunst" (Amsterdam I900)

22    B. Kruithof, Het conjlia tussm apothekers m drogisterijen (Rotterdam I995)· 385-386.
23    In I896 diende de medische commissie voorstellen in om de financiele positie van Zie-

kenzorg Amsterdam te verbeteren. Om te besparen op de kosten van mediciinen geleverd
door de apotheker ontving deze vanaf dat jaar geen 25 cent per recept meer maar een ver-
goeding van de inkoopprijs plus vier cent voor de bereiding. Vanaf die tiid varieerde de
receptprils tussen de vier en de tien cent.

24 Ziekenzorg Amsterdam gaf samen met het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam
(AZA) het hoogste bedrag aan medicijnen per ziekenfondslid uit in Amsterdam. In I929
betaalden de twee fondsenfz,58 per lid, het eerstvolgende fonds betaalde f2,28 aftopend
totf2,05 per lid.

25    In I92I vond een gezamenliik overleg plaats tussen de diverse ziekenfondsbesturen en de
gemeente over het goedkoper verstrekken van kinine door de gemeente. De uitbraak van
een pokkenepidemie (Alastrim) in mei I929 in Rotterdam leidde ertoe dat de Amster-
damse GG&GD overging tot een grote inentactie. Veel fondsen, waaronder Ziekenzorg
Amsterdam, verrichtten de inentingen in eigen beheer. De kosten hiervoor bedroegen
fI,320,76 in I929.

26     In dit jaar bestond er bij de apotheek een tekort van fIo.000. De ontvangen gelden uit pre-
mies dekten in het betreffende jaar zelfs niet de grondstoffen.

27    In het Tijdschrift voor Geneeskunde uit I930 pleitte de arts de Goeie voor het tegengaan
van het voorschriiven van geoctrooieerde geneesmiddelen dit vanwege: I) onwetendheid
bij artsen over goedkopere alternatieven dan dure geneesmiddelen; 2) voorschriiven van te
grote hoeveelheden waarvan de helft werd weggegooid; 3) voorschrilven dure geneesmid-
delen voor 'ingebeelde ziekten'; 4) voorschrijven bij elk consult; 5) voorschijven op aan-
dringen patient; J.W. de Goeie, 'Geneesmiddelenvoorziening bij ziekenfondsen. I. Hoe
het niet moet'. T(idschrift voor Geneeskunde 74 (I930)  349-3I53·

28    Lupus is een chronische vorm van huidtuberculose, vooral in het gezicht.

29 Amicon Wageningen (Aw), Archief Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede (HEE), Bestuursnotu-
len, Jaarvergadering I933· In I940 werd insuline duurder vanwege de toenemende kosten
van de grondstof en trachtte het fonds of ze de goedkopere Raoxane insuline in plaats van
de Organon insuline konden aantrekken. De prijs was sterk gestegen aangezien de grond-
stof pancreas uit Argentinie moest komen;  AW, HEE, Bestuursnotulen, 28-05-40

30   DSW, ZZD, Bestuursnotulen I6-041908.
JI     In hoofdstuk 8 wordt hier dieper op ingegaan.

32 Andere steden die tot oprichting van een dergelijk orgaan overgingen waren onder meer
Middelburg, Den Haag, Utrecht en Haarlem.

33 Het Zaanlandsche stelsel was een door de ziekenfondsen rond I930 ingevoerd stelsel om
de kosten van genees- en verbandmiddelen te beheersen of op de kosten te bezuinigen.
Met de vriigekomen gelden wilden de ziekenfondsen de honoraria van de medewerkers.
voornamelijk die van de specialisten, verbeteren en het aanbod van de voorzieningen uit-
breiden. Bii beide systemen was het voorschrilven van medicamenten door de huisarts

gebonden aan een normbedrag. De gebruikeliike methode om controle te houden over de

geneesmiddelenvoorziening was het opstellen van lijsten die werden vergoed door het
fonds. Als artsen geneesmiddelen wilden voorschrijven die niet op de liist stonden, dan
moest daarvoor toestemming gevraagd worden (vaak aan de commissie van Toezicht).
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34       F. van Duuren,  Het  Zaaniandse  en  Amsterdamse  stelsel,  kostenbeheersing  in  de jaren  dertig
(Rotterdam 1993)·
ln I929 werd dit stelsel ingevoerd in Zaanland en via het Tijdschrift voor Geneeskunst ver-
spreid.

35   C. Blanksma & L.J. van der Mandele, De toekomstige taak der ziekmfondsen (Deventer
I946). 465-457· Van Duuren, Het Zaankindse en Amsterdamse stelsel, 42.

36 Ziekenzorg Amsterdam sloot voor de verstrekking van deze hulpmiddelen contracten
af met leveranciers. Voor brillen sloot Ziekenzorg Amsterdam contracten af met onder
andere de firma's Davids en Groen. Een bril kostte in I896 f ,30 per stuk

37 Hieronder vielen onder meer zwachtels. bandages, buikbanden. gipsverbanden. elastie-
ken kousen, kniekousen, knielappen, kniestukken, steunzolen, beugels en in enkele
gevallen glazen ogen, pessaria, korsetten en kunstledematen.

38 Bovendien schreven Van Dam en De Lange, dikwiils 'hulpmiddelen' zoals steunzolen,
bandages, buikbanden, breukbanden en steunkousen aan de leden voor. Het fonds ver-
goedde gedeeltelijk de kosten van deze hulpmiddelen. Vanaf I92I verhoogde het fonds
haar bijdrage bij de aanschafvan een hulpmiddel. De eigen bijdragen van de leden waren
vanaf die tijd gerelateerd aan de duur van het lidmaatschap.  Een lid ontving bij aanschaf
van een hulpmiddel na twee jaar lidmaatschap een vergoeding van 20% en deze restitutie
verdubbelde na vij f jaar lidmaatschap. De belangrijkste leveranciers waren de firma's Hen-
driks en van Steenbergen, Francken, Maini en Uterm8hlen.

39 Stads Archief Deventer (SAD). archief'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' CZAS),
Rapport finandele commissie, 25 mei I938. Het Deventer fonds leverde 363 brillen voor
f407,20 en 30 breukbanden voorf57,50 in I904

40   Aw, HEE. Bestuursnotulen, Verslag Jaarvergadering 1926.
41    GAA, ZZA, Tabellarische kasboeken.
42   DSW, ZZD. Bestuursnotulen, Jaarverslag I940
43    In I931 bedroegen de kosten van dit contract fgro,92, in I940 waren deze opgelopen tot

fII40.35·
44    In I903 beschikte het fonds over de navolgende artikelen: 2 irrigators, 2 urinaals, I onder-

steek van porselein. I ijszakie. I groepsketeltie. I inhalatietoestel, 4 koortsthermometers en
I glycerinespuit. De verplegingsartikelen werden voor drie maanden afgestaan. Leden
konden op advies van een arts verplegingsartikelen in bruikleen krijgen. Zij waren ver-
plicht de artikelen na gebruik, 'zindelijle en 'ongeschonden' terug te brengen. Schade
kwam voor rekening van de gebruiker; DSW, ZZD, Statuten, artikel 20. Gedurende het
bestaan van het fonds werd dit uitleendepot goed onderhouden en aangevuld naar wens
van de leden.  Dat het depot in gebruik bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog bleek uit de
aanschaf in I939 van een nieuwe bestralingslamp en uit het feit dat er veel vraag was naar
dit uitleenartikel.

45 Het Deventer fonds sloot zich zowel bii het protestantse Groene als het katholieke
Wit-Gele kruis aan.

46   In I898 verenigden de vroedvrouwen zich in een vroedvrouwenorganisatie: de Bond van
Vrouwelijke Verloskundigen, met afdelingen in heel het land. In de loop van de twintigste
eeuw vonden er diverse afsplitsingen (zoals de in I 2I opgerichte bond voor vroedvrou-
wen), naamsveranderingen en fusies plaats; P. Drenth. 1898-1989 ioojaar vroedvrouwen
verenigd (Bilthoven I989),7-27·

47    In I9I7 raadde een van de organisaties haar leden aan: 'Sluit u niet aan bj de Ziekenjondsen,
blifvrif. Een decennium later dachten de vroedvrouwenorganisaties hier anders over en
gingen ze regelmatig over tot het afsluiten van overeenkomsten met de ziekenfondsen. In
I923 bijvoorbeeld sloot de R.K. bond voor vroedvrouwen een contract met mijnwerkerszie-
kenfonds voor fI2,50 per verlossing: Drenth,  1898-1989 38

48   In IgI7 stelde het fonds twee vroedvrouwen aan in de Watergraafsmeer.
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49   In I9I6 kregen de dames Verzill Offerijns en Scholtens Veldhoven een vaste aanstelling
bij het Deventer fonds, SAD, ZAS, Bestuursnotulen, I4III-I  I 6.

50     AW, HEE, Bestuursnotulen, OI-0I-I928: Het voorstel om verloskundige hulp aan het fonds
te verbinden wordt met 29 stemmen tegen en 12 voor verworpen. Ibidem, 6-II-I928:
Instellen verloskundige hulp tegen betaling met algemene stemmen goedgekeurd.

5r    Het CZF in het zilver, 1926-1951 Algemeen Centraal Ziekenjonds in het Bisdom Roermond,
Verslagboek  bq gelegenheid van  het zilveren  bestaans»st alsmede jaarverstag over de jaren
1949-1950 (Zp. zj), 56

52   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 22-06-1908.
53    DSW, ZZD, bestuursnotulen, 06-02-I902.
54      A. Juch,  De medisch specialistenin de Nederiandse gezondheidszorg, hun mangestatie en conso-

lidatie. 1890-1941 (Rotterdam I997)· 202.
55 Tabel: Aantal aan ziekenfondsen verbonden specialisten in I900*

Provincie Fr Gr Dr 0 Gld U N-H Z-H N-B Z L Totaal

Aantal 3 3     1      8     3     1      5     11     1     2     0     38

Bron: J.A. Berger, De geschiedenis van het ziekenfondswezen in Nederiand (\/lissingen 1930), 77
*De fondsen die uitsluitend tand en oogheelkundige hulp verschaffen zijn niet in de staat opgenomen.

56     A. Mooij, Depoisslag van distad. 35ojaargeneeskunde in Amskrdam (Amsterdam I999), 286.
57     H.F. van der Velden, 'Overvloed en schaarste. De verspreiding van de geneeskundige hulp

in Nederland in de negentiende eeuw'. Gewina I9 (1996): 2Io-230
58     Mooij, De polsslag van de stad, 282-283

59   Van der Velden, 'Overvloed en schaarste'. 2IO.
60   Juch. De medisch specialisten, 2Io.
6I    De oprichting van deze polikliniek kostte Ziekenzorg Amsterdam: f2124·
62 Zijn salaris bedroegfI.200 per jaar.  Hij was de assistent van de bekende oogarts en hoog-

leraar M. Straub. Aanstelling van een gesalarieerde specialist in deze periode was bijzon.
der. AZA ging hier pas enkele iaren later, onder dwang, toe over.

63   H. Henkes & R. Crone, Em auw Nederlandse oogheelkunde, 1892-1992. Gedenkboek bg het
ioojarig bestaan van het Nedirlands Oogheelkundig gezelschap (Houten/Zaventem I992),
48- 5I, H. Isralls & A. Mooii, Aan de Achtergracht, honderdjaar GGZCD Amsterdam (Amster-
dam 200I), 88-90

64   Israels & Mooij, Aan de Achtergracht. 88-90
ZZA ging voor de genezing van de trachoomlijders in I905 over tot de aanschaf van
Radium Bromide.

65     Vanaf I9Ig gingen de fondsen en de Asv over tot het Rotterdamse financieringssysteem.
De ASV kreeg het gehele bedrag dat voor specialistische hulp was uitgetrokken (90 cent
per verzekerde) onder haar beheer en verdeelde dit naar gelang het specialisme en het aan-
tal verrichtingen over de specialisten; H.F. van der Velden, Financitle toegankellkheid tot
gezondheidszorg in  Nederland. Medische armenzorg ziekenfondsen en di verenigingen voor zie-

kenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizen en Amsterdam)
(Rotterdam I993), I72

66  GAA, ZZA, Jaarverslag, I925
67 Helaas waren in de archieven van het Deventer fonds en het Edese fonds onvoldoende

kwantitatieve gegevens aanwezig om de uitgaven aan specialistische hulp van beide fond-
sen op te nemen in figuur 5.4.

68 Hieronder vielen: risntgenfoto's, r6ntgenbestraling, hoogtezon, diathermie of kortegolf-
behandeling. electro-coagulatie en doorlichting; SAD, ZAs. Bestuursnotulen, QI-07-I936

69  Dsw, ZZD, Bestuursnotulen, 06-02-I902,
70   Aw, HEE, Bestuursnotulen, OI-II-39·
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7I    Het CZF in ht:t zilver, 56
72 Sociaal Historisch Centrum Maastricht (SHCM), ArchiefCentraal Ziekenfonds van de Lim-

burgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (CZF), notulen. 24-04-1932
73    Zo hielden in I92I vier tandartsen voor de Utrechtse fondsen (met uitzondering van het

onderlinge ziekenfonds Ziekenzorg) om beurten spreekuur in een lokaal waar alleen maar
tanden werden getrokken. Zij gaven in dat jaar slechtsfI.800 uit aan tandheelkundige
zorg, voor 2I.000 verzekerden; K.P. Companie, Over artsm en verzekeraars. Een historische

studie naar defaaoren. die d< relatie ziekenfondsen - artsen vanafi927 op landillk en regionaal
niveau hebben beinvloed (Schiedam  I997)·  I67·

74  G.J. van Wiggen, In mier eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in
Nidertand van 1865-1940 (Amsterdam I987), 278

75   Wiggen, In meer eerbare banen, 279-280.
76 Ook buiten de ziekenfondsen om ontstonden vanaf deze periode veel poliklinieken, opge-

richt door ziektekostenverzekeraars, individuele of groepen tandartsen en afdelingen van
de NMI

'77     Companie, Over artsen en verzekeraars, I67
78 Dit waren beide mannelijke tandartsen. In de beginiaren gingen stemmen op voor de aan-

stelling van een vrouweliike tandarts. In I898 solliciteerde Estella Israels. Het bestuur
wilde haar aannemen, maar ondervond tegenwerking van de mannelijke (tand)artsen. Zij
wensten geen vrouwelilke tandartsen om de redenen dat deze ook manneliike patienten
behandelden. Waarschiinliik speelden concurrentieoverwegingen eveneens een rol bij dit
verzet. Zelfs in 1923 bleek de tijd nog steeds niet gekomen voor het aanstellen van een
vrouwelijke tandarts.

79    In I92O bedroegen de kosten voor een geheel gebit f55· Leden moesten een deel van het

gebit zelfbetalen.
80  In het tweede kwartaal van I9I9 en r920 bedroeg het aantal consulten respectieveliik

2.436 en 4.097. In het gehele jaar I920 bracht 34% van het totale ledenaantal een bezoek
aan de kliniek. De tandartsen voerden 7·345 extracties uit, plaatsen I.248 vullingen zonder
en 3I2 vullingen met verdoving, verwiiderden 2 I6 keer tandsteen en zetten ten slotte 5.579
tanden en kiezen.

BI   In de periode I929-I938 nam het aantal bezoeken aan de tandheelkundige poliklinieken
toe van  I.207  tot 37·698.  In dit laatste jaar vonden  er de navolgende verrichtingen plaats:

8.785 permanente vullingen, 239 zenuwkanaal behandelingen, I.526 tandsteenverwiide-
ringen en ten slotte I.7.I89 extracties. Naast de behandeling besteedde Ziekenzorg toe-
nemend aandacht aan gezondheidsvoorlichting en opvoeding (gvo) op tandheelkundig
gebied. Zo hamerde het fonds op (kinder)mondverzorging en de halfiaarlijkse controle.
met een vermindering van het aantal geextraheerde elementen als positief gevolg.

82   SAD, ZAS, Bestuursnotulen, I2 - IO 19 I5 ·
83   Ibidem, 26 maart I923
84   De leden van deze commissie bezochten de tandheelkundige poliklinieken van Zieken-

zorg Amsterdam en 'De Volharding' in Den Haag.
85   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 20-057905
86 Een tandheelkundige vergoeding van fo.25 per volwassenen enfo,01 per kind nam 8,5%

van de geinde contributie in; Ibidem, 1-IOI906.
87   Ibidem, 07-04-I9II
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88 Tabel: aanbod en tarieven voor tandheelkundige behandeling, Ziekenfonds Ziekenzorg
Delft, I9IS

Behandeling Tarief Behandeling Tarigf
Consult en trekken een kies/tand fo,25 Trekken kies met verdoving foas
Vulling met cement of amalgama fi.50 Wortelkanaalbehandeling fo.50
Goud of porseleinvulling fs a f6 Stifttand                                 A
Een tand op caoutchoucplaatje »,50 Volledig boven ofondergebit f25

Reinigen mond fo.50 Volledig gebit f5O

Bron: DSW, ZZD.

89   Dsw, ZZD, Bestuursnotulen, I3-03-I922.
90   Ten tijde van de oprichting van de tandheelkundige kliniek wilden de kleine Delftse fond-

sen zich ook aansluiten maar hier was Ziekenzorg Delft om de twee navolgende redenen
optegen. Ten eerste parasiteren de kleine fondsen mee op het werk van Ziekenzorg Delft
en ten tweede lieten veel leden van de kleine fondsen zich overschriiven naar Ziekenzorg
Delft om ook in aanmerking te komen voor deze verstrekking.

9I    De installatiekosten bedroegen: f692. dit bedrag werd verdeeld door de drie partiien. De
kosten voor Ziekenzorg Delft bedroegen: f28935· De huurprijs van de twee kamers was
f600 per jaar. De aankleding, aanleg van het water en de lichtinstallatie betaalden de drie
fondsen onderling. De jaarlijkse uitgaven bedroegen h·000· Voor het beheer stelden de
drie fondsen een commissie in met afgevaardigden uit hun gelederen.

92   DSW, ZZD, Notulen Algemene Vergadering Ciaarvergaderingen), 04-05-I926. OI-OI-I928.
Vanaf I934 werkten vijftandartsen voor Ziekenzorg Delft. waaronder ook een vrouw die
uitsluitend vrouwen en kinderen behandelde. De kliniek was gevestigd in de Phoenix-
straat 68; Ibidem, Bestuursnotulen, OI-OI-1934·

93   Aw, HEE, Bestuursnotulen, 29-oI-I924·
94    Het CZF in het zilver, 56
95    SHCM, CZF, Notulen van de Algemene Vergadering, 24-04-I932
96 Onder tandheelkundige hulp werd verstaan: het wegnemen van pijn, het verwiideren van

alle elementen, die niet behouden kunnen worden, het verrichten van mondreiniging en
het geven van instructies voor mondverzorging, gebitssanering door eenvoudige midde.
len en ten slotte het herstel van de kauwfunctie.

97 Deze paragraaf is deels gebaseerd op B. Widdershoven, 'Het aanbod van heilgymnastiek
en de frsische therapie door de Nederlandse ziekenfondsen voorafgaand aan de zieken-
fondswet van I94I; een Amsterdamse casestudy' In: I J.A. Terlouw (red) Geschiedenis van
de Fysiotherapie gezien door andere ogen (Amsterdam 2004), I95-2II.

98   A. Duif. Het geboeide lichaam bet'rijd. Een overzicht van de ontwikkeling der heilgymnastiek.
massage en»iotherapic (Assen I964)· 203-220.
De heilgymnasiasten behandelden de patienten voor viiftig centen per keen De ene helft
bekostigde de patient en de andere helft werd door de fondsen betaald.

99   De Medische Commissie nam deel aan de gecombineerde vergaderingen van het zieken-
funds en bestond uit twee geneesheren van de verenging en twee niet aan Ziekenzorg ver-
bonden geneesheren. Zil assumeerden een vijfde commissielid. De commissie had zowel
een adviserende stem als controle recht op de financien van het fonds, uitgezonderd het
reservefonds. Vanaf ongeveer 19Io verdween deze commissie uit beeld om vervolgens in
I 917 officieel afgeschaft te worden.

Ioo De uitgaven voor instrumenten, physische therapie, rantgentherapie en heilgymnastiek
vormden samen 5% van de uitgaven aan verstrekkingen. Dit percentage verdubbelde ge-
durende de iaren dertig in vergelijking met de twee voorgaande decennia.

IOI   Sinds de tweede helft van de jaren twintig werd het voor de leden wonend aan de overziide
van het IJ eenvoudiger om ook in aanmerking te komen voor heilgymnastiek. Vanaf I sep-
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tember I925 trofhet Ziekenzorg in samenwerking met de andere Amsterdamse fondsen

een regeling voor het ontvangen van heilgymnastiek in een lokaal van de Papaverschool,
aan de Papaverhoek. Aanmelding diende. met een bewils voor behandeling van de arts,
plaats te vinden bij de masseur van het fonds de heer B. Van Dam. De leden konden bij
hem maandkaarten kopen voor fI. Het funds restitueerde dit bedrag bii inlevering van de
kaart in het bijkantoor van het Ziekenzorg aan de Distelweg I

I02 Naast schoolgaande kinderen meldden zich ook jongeren met een staande of zittende
baan aan. Ongeveer tweederde van hen waren meisjes. Behandeling vond op dokterverwij-
zing plaats. De behandelingen duurden drie maanden, zodat er vier keer per jaar de gele-
genheid bestond om nieuwe patienten aan te nemen en te ontslaan. Na drie maanden

overlegden de heilgymnasiaste in samenspraak met de controlerend geneesheer en de
ouders of de kinderen voor nog een behandelperiode in aanmerking kwamen. Buiten heil-
gymnastiek en massage voor de 'emstige gevallen' bood de docente eveneens op de woens-
dagmidclag ademhalingsgymnastiek aan. De behandelperiodes van de patienties waren

vaak langdurig en vooruitgang kwam doorgaans langzaam tot stand. De patienten met een
ernstigere afwijking dan een slechte houding of gering gebrek werden dikwijls verwezen
naar andere behandelaars zoals orthopedisten voor het aanmeten van speciale korsetten.

I03   Ziekenzorg, maandblad van de Algemiene Amsterdamsche Virgeniging voor Genus-, Heel- en
VerEoskundige hulp IS (Juli I923)·

I04 De massage polikliniek was geopend op maandag.. woensdag- en vrijdagochtend. De poli-
kliniek voor de hoogtezonbehandeling op dinsdag. donderdag en zaterdag van 9 00-II:00
uur.

I05 Het betrof 64 vrouwen en 38 mannen; zij herstelden (deels) van halskliergezwellen, buik-
tuberculose, hartziekten, reumatische aandoeningen. huidziekten en zwakte. De heer van

Lange bereikte de beste behandelresultaten bii patienten met halskliergezwellen en buik-
tuberculose. De behandelresultaten van patienten met hartziekten en reumatische aan-

doeningen waren minder succesvol. Kosten: f2.635·
I06 Zii herstelden onder meer van ongevallen en diverse voetaandoeningen zoals gebroken en

verstuikte voeten en platvoeten in de leeftiid van vijftot zeventig jaar. De heer van Dam gaf
naast de behandelingen in de polikliniek op vaste tijden ook massages aan bedlegerige
patienten. Aan de invoering van deze 'thuismassage', in het begin van de jaren twintig,
gingen forse bestuursdiscussies vooraf. De bestuurders hadden al eerder de mogeliikheid
tot thuismassage onderzocht. Het feit dat geen enkel Amsterdams fonds deze massage
aan huis aanbood en de angst dat het voornamelijk dure chronische patianten betrof
waren de redenen voor deze twijfel om hiertoe over te gaan. Het navolgende citaat van de
voorzitter van het Ziekenzorg illustreert dit: 'men vergete dan ook niet dat 't niet alleen
gewone behandelingen ziin, maar dikwiils juist in die branche zeer veel chronische ge-

vallen ziin, die zeer lang duren kunnen en zeer veel geld kunnen kosten.'; GAA, ZZA,
Bestuursnotulen, 03-08-1923

I07 Ibidem.
108 De gezamenlijke kosten voor de oprichting van de dependance voor lichtbehandeling aan

de Amstel bedroegen f56.000.
Iog J.P. Verkaik, Gewrichten en t(idsgewrichten. Ontwikkelingen in de Nederlandse reumabestrij-

ding, 1905-1990 (Amsterdam I99I),42-43
Oorspronkelijkwerd dituit I905 daterende instituut aan de Keizersgracht 489 op initiatief
en onder leiding van de heer Van Breemen opgericht voor de behandeling van particuliere
patienten. Echter Van Breemen startte op grond van ziin sociale overwegingen ook al snel

op kleine schaal met de behandeling van zogenaamde on- en minvermogende patienten.
Vanaf I912 nam hii eveneens een aparte polikliniek in gebruik voor de behandeling van
on- en minvermogenden aan de Keizersgracht 49I. Het pand aan de Keizersgracht 489
kon gekocht worden gezien J. van Breemen in I9Io een bedrag ter beschikking stelde van
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ho.000 voor een polikliniek voor fysische therapie. Dit bedrag werd door hem verlcregen
van oud-patienten, terwijl hij zelf nogfIo.000 aan dit bedrag toevoegde; I.Z. Baruch,  De
physische therapie temidden van de geneeskundige voonieningen (Amsterdam I958), IIO.

iIo Noord-Hollands Archief (NHA), archief dr.  J.F.L. van Breemen (VB), uitgebreide corres-
pondentie tussen de Vereeniging voor Physische Therapie en de Amsterdamse Zieken-
fondsen I92O1943· brief 1920 Van Breemen aan de Minister van Arbeid.

III    In I9I9 bijvoorbeeld verstrekte Ziekenzorg 92 poliklinische maandkaarten aan haar leden
voor de behandeling in het Instituut voor Physische Therapie.

II2    NHA, VB, brief I9 december I92I: On Breemen aan de ASV.

II3  GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I920, I 2I.
IIZI     In dit laatste jaar constateerde de Asv een tekort vanf2.000.  Het Instituutvoor Physische

Therapie nam deze kosten voor haar rekening.
II5  Diathermie is de inwendige verwarming door middel van sterke hoogfrequente elek-

trische stromen, voornamelijk als geneeskundige behandelingswijze (bijvoorbeeld van
reumatiek en huidgezwellen) Uitgezonderd waren de cosmetische behandelingen, de
rantgen- en radiumtherapie en scoliosebehandeling, evenals de behandeling van orgaan-
afwiikingen - huidziekten en dergelijke - die een speciale techniek eisten of het gevaar

voor besmetting van andere patienten opleverden
II6   Baruch, Dephysischitherapie, IIo-II4·
II7   NHA, VB, inv.nr.I2.
II8  NHA, VB, inv.nr.I2.
II   GAA, ZZA, Bestuursnotulen. 08-081929.
I20  SAD, ZAS, Jaarverslagen vereniging ziekenfondsen, I913, 3·
I2I Bijde verhuizing in I956 naar het nieuwe gebouw aan de Brink onder leiding van de heer

D. Slegt voegde het fonds een speciale afdeling voor fysiotechniek toe.
122  SAD, ZAS, Bestuursnotulen, Rapport financiele commissie aan bestuur, 25-05-I938,5
I23   Hieronder viel de gedeeltelijke vergoeding van r6ntgenfoto's, r6ntgenbestraling, Zander-

en hoogtezonbehandeling; CZF in het zilver, 20.
I 2  Tabel: Aantal fondsen die ziekenhuisverpleging met en zonder beperking aanboden in I907

Provincie          Fr         Gr         Dr         0 Gld U N-H Z-H N-B Totaai

Met* 54 3           4           4            3            2            4            2           41

Zonder        1      2 1 5 1 223 -

17

Bron: Berger, De geschiedenis van het ziekenjondswezen,  68.
* Beperkende bepalingen waren o.a.: bij ieder geval beslist het bestuur; gedurende 8 maanden toegestaan; een
bepalende som wordt ervoor uitgetrokken; zolang de reservekas strekt; in enkele gevallen toegestaan; alleen voor
chirurgische gevallen; hoogstens 600 verpleegdagen per jaar.

125  Van der Velden, Financidi toigankdgkheid, 204-205·
I26  Japenga & Van der Velden. 'Het geneeskundige beroep'. 5II
127 Companje, Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch

pirspecti« 1900-2001 (Zeist 200I), 108.
I28  Japenga & Van der Velden, 'Het geneeskundige beroep', 5I 0 -5 I I .

129 In Groningen biivoorbeeld gebeurde opname en verpleging van ziekenfondsleden voor
90% op kosten van de gemeente, de resterende I0% betaalden de Groningse fondsen;
Berger, De geschiedenis van het ziekenfondswezen, 69

Ijo Het fonds vervoerde ook leden van andere fondsen en particulieren voor respectievelijkfi
en f3

13I De kosten voor deze uitbreiding bedroegen: f 2.000.
I32 De leden werden niet alleen opgenomen en geopereerd in de beide ziekenhuizen maar

ontvingen er bovendien, met gedeeltelijke bijbetaling, r6ntgen- en kwartslampbehande-
lingen. radiografische hulp, zonnebaden en lieten er r6ntgenfoto's maken.
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I33   In deze kosten waren inbegrepen: geneeskundige behandeling. verbandstoffen, in het zie-
kenhuis gebruikte geneesmiddelen in zoverre toegestaan door de geneesmiddelencom-
missie, gebruik van de operatiekamer en r6ntgenbehandeling. De operatiekosten wisselen
naar belangrijkheid van de operatie tot ten hoogste f200.

I34   In I937 zond het Delftse fonds ook 38 kinderen uit naar gezondheidskolonies en betaalde
hiervoorf636.50

I35  Voorstel van bestuur om als proefiaar alle operaties en bijbehorende verpleging te laten
gebeuren op kosten van het fonds. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd.

136 Het derde klas treinvervoer naar Utrecht vergoedde het fonds eveneens.

I37  AW, HEE, Bestuursnotulen, OI-OI-I929
I38 Het Delftse en Limburgse fonds brachten de ziekenhuisverpleging onder in een geschei-

den verzekering en het Deventer en Edese fonds brachten deze verstrekking onder in het
medicijnfonds zonder bilkomende premiebetaling. Het in I928 door het Centraal Zieken-
fonds opgerichte ziekenhuisverplegingsfonds verzekerde in I929 ruim 400 verzekerden.
In I933 waren met 9.'785 verzekerden ongeveer 80% van de bil het Centraal Ziekenfonds
aangesloten leden verzekerd voor een ziekenhuisopname. In I940 was dit percentage
zelfs gestegen tot ruim 90%. Op I3 december I937 richtte het bestuur van Ziekenfonds
Ziekenzorg Delft het ziekenhuisverplegingsfonds op waar al vanaf Ign plannen voor
bestonden. In december I938 waren 5·045 leden, 4I96 van het totale aantal, verzekerd
tegen kosten voortkomend uit een ziekenhuisopname. In de twee navolgende jaren groeide
het fonds met 427 en 392 leden. Ten slotte trad eveneens bij het Edese fonds een afzonder-
liik ziekenhuisverplegingsfonds in werking in I93'7· Op I januari I938 telde het fonds 2.II3
leden oplopend tot 4.I78 in begin I94I. Tot dit geheel zelfstandig functioneerde fonds kon-
den de ziekenfondsleden vrijwillig toetreden. Nieuwe leden dienden zich echter bii beide
fondsen aan te sluiten.

I39   Het CZF in het zilver, 56-57·
Kennisgeving van opname diende binnen twee keer 24 uur te geschieden.

40  SHCM, CZF, Notulen van de Algemene Vergadering. 24-04-I932
Kort na het invoeren van de verplichte ziekenfondsverzekering in I94I bleek dat slechts de
meest elementaire verstrekkingen vergoed zouden worden. De meest kostbare verstrek-
kingen vielen geheel of gedeelteliik buiten de verplichte verzekering. Toch bestond er bii
de verzekerden een duidelijke behoefte aan een verzekering tegen deze zwaardere risico's.
Om in deze behoefte te voorzien werd op I april i943 door het Centraal Ziekenfonds het
Aanvullingsfonds opgericht. Met dit Aanvullingsfonds werd aan verzekerden van het Cen-
traal Ziekenfonds de mogelijkheid geboden om een aanvullende verzekering afte sluiten
voor de meer kostbare en daarom gelimiteerde verstrekkingen van de ziekenfondsverzeke-
ring. Aanvankeliik bestond het Aanvullingsfonds uit 66n soort verstrekking nameliik een
periode van 48 dagen ziekenhuisverpleging als aanvulling op die der ziekenfondsverzeke-
ring. Het lag in de liin der bedoeling dit aanbod mettertijd uit te breiden; J.R Paulus &
A.W.A.  van den Eelaart (red.), Vi#tig jaar Centraal Ziekenfonds  in het bisdom Roermond
(Sittard I976), 27

IZII  SHCM, CZF, Notulen van de Bestuursvergaderingen, 2910-I932. 09-061934
I42 I.van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht. Deplaats van onderlinge hulp binnen de

negentiende auwseparticuliere regelingen van sociale zekerheid (Amsterdam I999), 112; 1. Van
Genabeek. 'Onderlinges I800-I900.' In: J.L.J.M van Gerwen & M.H.D. van Leeuwen
(red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestdjding en verzekeringen in
Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag I998), 3I7-348. aldaar 339

I43 Van Genabeek, 'Onderlinges 1800-I900', 339; Idem, Met vereende kracht,  I IJ.
I44  Sinds de iaren I840 kwamen op grote schaal ziekenfondsen op die zich toelegden op het

verstrekken van geneeskundige hulp en medicijnen. Tegehikertijd specialiseerden vanaf
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die tiid vele onderlinge fondsen, vak en werkliedenverenigingen en fabrieksfondsen zich
in ziekengeldverzekeringen; Van Genabeek, Met vereende kracht, 282.

I45  Ibidem, 282-283 Eveneens vreesden de artsen voor nadelige gevolgen van hun arbeids-
voorwaarden.

146   Dit zijn er altild minder dan 270, gezien het feit dat in I890 van de I.068 bestaande onder-
linge fondsen slechts 270 fondsen medische zorg aanboden.

I47  Ondanks het feit dat diverse kamerleden in I899 tiidens de behandeling van het ontwerp
van de ongevallenverzekering voorrang wilden geven aan een regeling van de ziekteverze-
kering. liet de inwerkingtreding tot I930 op zich wachten (de wetsontwerpen Kuyper
(I905) en Veegers (I906) haalden het niet en het voorstel van Talma (19Io) vergde vele
aanpassingen en langdurig uitstel). Wel verplichtte het Burgerlijk Wetboek sinds I907 de
werkgever het loon van een zieke arbeider gedurende korte tijd door te betalen; J.L.J.M.
van Gerwen & M.H.D. van Leeuwen (red.), Zoeken naarzekerhgid: risico's, preventie, vgrzeke-
ringen m andere zekerheidsregelingen in Nederland, 1500-2000, Deel III (Den Haag/Amster-
dam 2000). I74-175·

I48  Op I augustus I 00 ging de afdeling daadwerkelijk van start.
I49 Mannen kozen meestal, in tegenstelling tot de vrouwen, voor de hogere premiebetaling.
I50 De welvaart van de bevolking steeg in het algemeen. maar de uitkeringen voor ziekte en

ziektekosten werden niet aangepast voor de zieke werknemers.
I5I     In het eerste kwartaal verloor het fonds fIo.000 en in het tweede kwartaal f3·000·
152   SAD, ZAS, Statuten en huishoudeliik reglement. I922, M.
153 Het besluit tot afschaffing gedurende de algemene bestuursvergadering en de vergadering

van 'De Vertegenwoordiging' vonden plaats op I7 oktober I930 en 2 oktober I93I
154 De vereniging ging over tot deze afscheiding vanwege de door de regering in het vooruit-

zicht gestelde ziektewet.
I55 Vijfiaar later was dit bedrag met f4·620 geliik gebleven.

I56 Aanleiding hiertoe was dat het uitkeringsbedrag in dit iaarf .339 bedroeg en het contribu-
tiebedrag f780.

157 In de statuten vastgesteld gedurende de Buitengewone Algemene Vergadering van I4
augustus I934· In artikel 24 staat: 'Zonder toestemming van alle uitkering genietende leden,
maggeen veranderinggebracht worden  in hun recht op de uitkering, behoudens te maken wette-

lijke bepalingen. Dit artikel zal niet gewijzigd ofveranderd mogen worden zolang er nog uitkering
genietende leden bestaan.'

158 270 van de I.068 onderlinge fondsen boden in I890 ziekenzorgverzekering aan; Van
Genabeek, Met vereende kmcht risico's verzacht, II2; Idem, 'Onderlinges r800-I900.' 339·

I59 Van Genabeek, 'Onderlinges I800.1900", 339· Idem, Met vereende kracht, IIJ·
I60 L. van der Valk, 'Overheid en verzekering I890-r950.' In: I.L.J.M van Gerwen & M.H.D.

van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en vcr-
zekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag I998),497-519.
aldaar 497·

IGI Door deze wet werd het verzekeringsbedrijf niet gemakkelijker. Er kwam een Verzeke.
ringskamer, die het toezicht kreeg op de beleggingen en reserves en die regelmatig contro·
les hield; beogende het toezicht te houden op het beheer en de werking van de verschil-
lende levensverzekeringsmaatschappijen.

I62  Dit had de opheffing van veel kleine maatschappijen tot gevolg.

I63 De Verzekeringskamer liep aan tegen de ziekenfondsen die overlijdenverzekeringen ver-
strekten. Rondom de ziekenfondsen woedde in deze tijd ook een heftig debat in verband
met het onderbrengen van de ziektekostenverzekering onder de wetteliike arbeidersver-
zekeringen. Dat zou overheidstoezicht op de ziekenfondsen met zich meebrengen. Aan-
gezien de overlildensverzekering bij het ziekenfonds over het algemeen een gering bedrag
betro£ besloot de Verzekeringskamer deze van het toezicht uit te zonderen mits de uit.
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kering niet boven de vilftig gulden kwam. Fondsen, die een hoger bedrag verzekerden,
stootten hun begrafenisafdeling af: Van der Valk. 'Overheid en verzekering'. 5I3

I64  De heer Kanis besprak in I9I7 gedurende een bestuursvergadering het plan om geen uit-
kering meer in geld te verstrekken maar de leden te laten cremeren op kosten van het
fonds. Na een kortstondig onderzoek naar de financiele voor- en nadelen van dit voorstel
en het bezoek aan diverse crematoria leidde het voorstel tot forse discussies binnen het
bestuur. De voorzitter was van mening dat men met a]le geloofsrichtingen binnen de ver-
eniging rekening diende te houden. Enkele bestuurders kondigden aan zich uit het bestuur
te zullen terugtrekken bij uitvoering van dit plan. Uiteindelijk werd het voorstel ingetrok-
ken; GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 22-II-I9I7· 06-Il-I9I7·

I65  Ondanks de naderende verzekeringswetten besloot Ziekenzorg per I ianuari I9Ig een
reorganisatie door te voeren en de definitieve wetten niet af te wachten alvorens hiertoe
over te gaan.

I66 Het bestuur van deze verzekering bestond uit dezelfde personen als het bestuur van het
medidinfonds en de ziekengeldverzekering, ook de commissarissen bleven gelijk. De
functies waren als volgt verdeeld: directeur Sarphatie; president commissaris: Barnstein;
vice-president: Hes en secretaris: Casseres.
De uitkering bij overlilden werd in I944 afgeschaft. het bestuur was van mening dat deze
uitkering niet thuis hoorde in een ziektekostenverzekering; I Benima, 'Ziekenfonds Zie-
kenzorg nam een unieke plaats in', Nieuw Isratlisch Weekblad, 2 maart I984, II.

I67   Vanaf 19I5 had het bestuur plannen tot opheffing van deze afdeling.  In I9I5 bilvoorbeeld
stelde de voorzitter van 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' al voor om de uitkering
bij overlilden te beeindigen. Hii stelde voor om de verzekering geleidelijk te laten vervallen
door bilvoorbeeld de oprichting van een hulpfonds waaruit voor het eerste iaar de volle
Ioo% werd uitgekeerd en vervolgens ieder jaar Io% minder; SAD, ZAS, Bestuursnotulen.
I 4-0 I-I915·

I68 In I922 diende Hofstee uit Allanaar het verzoek in om de begrafenisuitkering over te
dragen aan de Noord-Hollandse verzekeringsmaatschappii. Het bestuur ging niet op dit
verzoek in; Ibidem, I 2-I2- I  22.

I69 De verzekeringsbank Victoria wilde, na aanvraag van een offerte. voor een jaarlijkse pre-
mie van f6 6,58 het risico van de overlijdensuitkering van f50 voor de 250 volwassen
leden over nenlen.

I70 Tabel: Uitgekeerd bedrag en aantal overliidensverzekeringen, ZAs, I904-I9I7 en I927193I

Jaar Uitgekeerd bedrag Aantal jaar Uitgekeerd bedrog Aantal

1904 1.587 213 1913 1.251 130

1905 1.566 230 1914 1.365 145

1906 1.337              176 1915 1.361 116

1907 1.538             187 1936 ·492                        151

1908 1·413 169 1917 1.184 123

1909 1.495               - 1927 1.525

1910 1.022 140 1929 1.570

1911 1·360                   155 1930 1.305

1912 1.495 116 1931 1.383

Bron: SAD, ZAS
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Hoofdstuk 6 - De interne organisatie

I    Politiek en religieus neutrale belangenvereniging van en voor arbeiders en kleine zelf-
standigen met als doelstelling de maatschappeliike en culturele verheffing van haar leden.
Echter. zeker tot I920 was 95% van de leden Toods.

2     Bil het tussentijds aftreden van een bestuurslid mocht het bestuur zelf een vervanger
benoemen. In I896 bedankte de penningmeester, vanwege het aanvaarden van dezelfde
functie bij de HWV. Het bestuur benoemde als vervanger de heer D. Beyllonse, een
bekende naam uit de arbeidersbeweging.
In de beginperiode van het fonds moesten de leden alvorens zij door de leden tot bestuur-
ders gekozen konden worden twee jaar lid van de Hwv zijn.

3   Bij K.B. van 23 maart I903 verkreeg deze vereniging rechtspersoonliikheid en werd
Koninklijke goedkeuring verleend. Het fonds bleef echter rekenplichtig aan 'Het Nul.
Het in I860 door het'Departement Deventer Maatschappij tot Nut van 't Algemeeri opge-
richte ziekenfonds ging in dit nieuwe fonds op. Een viertal bestuursleden van ' Het Nul
deden op I6 januari I860 een voorstel om te komen tot de oprichting van een ziekenfonds.
Dit voorstel werd op de vergadering van 8 maart I860 met vijftig stemmen voor en drie
tegen aanvaard. In de vergadering van 22 maart werd een reglement vastgesteld en werd,
overeenkomstig het bepaalde in artikel IO van dit reglement, een bestuur gekozen. In de
periode I860-1902 hadden de verzekerden het beheer van het fonds niet in handen. Zij
waren van mening dat de verzekerden niet in staat waren hun eigen belangen te beharti-
gen. De leden van 'Het Nul werden daarom lid van het fonds en benoemden het bestuur
bestaande uit vijfpersonen. De verzekerden heetten 'deelnemers' en hadden geen invloed
op de gang van zaken in het fonds. Wel werd er 66nmaal per jaar op tweede kerstdag een
algemene vergadering gehouden maar deze had geen zeggenschap over de leiding en het
beheer: J·C Steutel, Honderdjaar in dienst van degezondheidszorg.  1860- 1960: algemeen zie-
ken nds 'Deventer onderling ziekenjonds' (D.O.Z.) (Deventer I960), 1-2. Zie hoofdstuk 3

4 Stads Archief Deventer (SAD). archief'Ziekenfonds  voor den Arbeidenden Stand'  (ZAS),
Bestuursnotulen, I3-07-I  I5·

5        De leden van het'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' werden vanaf I9I9 niet meer
aangeduid als deelnemers.

6 Sociaal Historisch Centrum Maastricht (SHCM), ArchiefCentraal Ziekenfonds van de Lim-
burgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (czF), Reglement  van het Centraal zieken-
fonds Dokters en Apothekersfonds van den Limburgse RK Werkliedenbond (Statuten),
1925
De leden van een van de afdelingen van de Limburgse Landbouwschool mochten echter
geen bestuursfunctie waarnemen; Ibidem, art. 3· sub b.

7      Dit was een besluit van de algemene vergadering van I930·
8      De besturen hanteerden doorgaans geen leeftildsgrens voor het uitoefenen van bestuurs-

functies.
9 Enkele bestuurders van Ziekenzorg met korte omschrijving van vervulde taken en sterf-

datum:
H. Barnstein I mei I896 als bestuurder gekozen en trad ten gevolge daarvan als commis-
saris af. Hij heeft in niet geringe mate bijgedragen aan de vooruitgang van de vereniging.
Onder zijn leiding en door zijn krachtige medewerking als voorzitter van de HWV kwam
'Ziekenzorg' tot stand. Hij werd dan ook op februari I9I3 als voorzitter gekozen in plaats
van Van Strien die een ambteliike betrekking bij Ziekenzorg aanvaardde. Barnstein over-
leed in I925
I. Casseres: medeoprichter van Ziekenzorg vervulde zijn taak als secretaris van I895 tot
aan ziin dood in I935·
I.J· Drilsma, vervulde twaalf jaar lang de taak van voorzitter en overleed in I936
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I.M. Hes. vervulde 35 iaar lang functie van penningmeester binnen Ziekenzorg. Voor de
aanvaarding van deze functie werd hii enige jaren van tevoren als commissaris benoemd.
Als lid commissie van toezicht had hij ziin belangstelling voor Ziekenzorg laten bliiken. In
I94I belindigde hij zijn bestuursschap ten gevolge van de oorlog.
B. Kanis, lid van het oprichtingsbestuur. Via het bestuurderschap verkreeg hij de functie
van adjunct administrateur.  Hii nam eveneens het initiatief tot oprichting van de polikli-
niek. Hii overleed in I I .
K. Sch6nitzer - oprichter en eerste voorzitter, voordien bestuurder van de HWV. Hij verliet
in I90I Ziekenzorg om een aantal jaren later weer terug te keren als voorzitter. In I I 
bedankte hij de tweede keer voor deze functie. Hij overleed in I920.
E. Sterk, vanaf I899 betrokken als commissaris (voor zeer lange tijd) en bestuurslid van
ziekenzorg. In I916 vierde hil zijn 25 jarig jubileum als medewerker bii dagblad het volk
en als jubilaris bij de HWK. Overleden in I933·
D. van Strien. oprichter, voorzitter (I2 jaar). vanaf I9I3 werd hij administrateur. In I938
werd hij gehuldigd ten gevolge van zijn 25 jarige ambtsvervulling. Overleed gedurende de
oorlog.
J. zodii, medeoprichter van Ziekenzorg, vanaf I896 in bestuur. Overleden in I934·_
J. Sarphatie. hoofdsadministrateur vanaf I9I9, als opvolger van Kanis. Voordien vervulde
hij de taken van commissaris en boekhouder. Hi j overleed in I936

Io    Zoals de heren: J.M. Hes, J Hartog, L. Mechanicus, L. Witmondt, D. Bonn, E. Cauverien,
J.M. Blanes, D. van Strien.

II Dit voorstel kwam binnen bij het bestuur, voorzien van dertig handtekeningen en werd
met 76 tegen, 31 voor en I2 blanco verworpen.

I2   Het CZF in het zilver, 1926-1951. Algemeen Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond,
Verslagboek  b  gelegenheid van  het zilveren  bestaan »st  alsm€de jaarverslag over de jaren
1949-1950 (zp. zi)· 34-37

I3   E. Otten, 'Hijman Barnstein, een leven ten dienste van een andet, Ons Amsterdam 30
(I978): 248-250

4   C.M. Hogenstijn, De Deventir ziekenhuizen. St. Geertruiden- St. Joz€f (Deventer I99I), 58
A. Kelderman, (I867-I96I) was de eerste arbeider in de raad, maar geen socialist. Ook de
Edese bestuurders deden de bestuurservaring op in diverse (arbeiders)verenigingen en
politieke functies. De heer Mr. G.I. Ilssel Schepper had bijvoorbeeld ook zitting in de com-
missie van Toezicht van de in I903 Opgerichte Coaperatieve Stoomzuivelfabrieken Concor·
dia. Notaris Fischer maakte deel uit van de 'nachtwache-commissie. Deze commissie stelde
nachtwachten aan, betaalde hen, maar droeg de lasten over aan de burgerij; H.J. Nijenhuis,
Zo was Ede. Het dagel(iks leven in Ede rond de eguwwisseling (Zaltbommel I977), I09
Voorbeelden van overige activiteiten van de bestuurders van het Delfts fonds Ziekenzorg
en het Limburgse Centraal Ziekenfonds zijn niet in de archieven aangetroffen.

I5       Ook wel aangeduid als commissarissen van toezicht of Raad van Toezicht.
I6   De commissarissen zijn formeel geen leiders, toch wordt in dit onderzoek het bestuur

dikwiils als een eenheid beschouwd zonder onderscheid tussen beide partiien. Dit gezien
de raad van toezicht (de commissarissen) nooit vergaderde zonder het bestuur. (oftewel)
alleen maar gedurende de gecombineerde vergaderingen; E. Abma, Leiding en leden in
landbouwco6peraties (Meppel I962), 69
Dat de Amsterdamse commissarissen niet 'officieel als bestuurders werden beschouwd
bleek uit het feit dat zij gedurende de jaarlilkse algemene ledenvergadering geen plaats
mochten nemen achter de groene tafel (bestuurstafel).

I7     Bi j het Amsterdamse fonds waren de heren Barnstein, Gans, Hes, Sterk, Witmondt, Bonn
en Sarphatie hier voorbeelden van. Bij het Delftse fonds maakten onder andere de heren
P. van der Velden. J. Brinkman, G. ter Beest, P. Kalis, Prinsen, Stolanan, I. 't Hart, J. Galj ema,
A. Don, B. van Uyen deze overstap.
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IB   (Gedeelteli ike) samenstelling van de Amsterdamse commissie van toezicht in de laren
I903-I941

1903: Viool, Sloep en Woudhuyzen I920: Davids, Levion
I904 Viool, Sloep, Woudhuyzen. Chapon,    192I: Croiset, Van Cleef, Rabbie, Visser
Onderwiizer* I924: Aukes, Van Cleef, LevionI925: Blanes,
I905: Sterk, Levion, Lamar. Chapon. van Gelder, Jurriaans, Aukes, Levion
Onderwijzer I926: Amsen. Winsink, Blanes, van Gelder.
I906: Smit, Tas, Sarpathie, Sterk, Huy- Jurriaans
berts, Levion I927: Van Cleef, Aukes, Bonn
I90'7: Smit, Huyberts, Hes, Levion, Hol- I928: Blanes, Bllegro, Jurriaans
land, Onderwijzer I93I Allegro, Blanes, Lurriaans
I908: Holland, Onderwijzer, Witman, I934: Allegro. Blanes. Morison
Koker, Beck, Hes I935: van Cleef, Blanes, Allegro. Amsen,
I909: Otterloo, Uit den Boogaard, Kleerkoper Davids
I II Lieme, Rutgers, Waas I936: Amsen. Van Clee£ Davids. Aukes.
I9I2: Holland, Witman. Rabbie Cauverien, van der Werff
I9I3: Van Clee£ Rabbie. Aukes I937: Aukes, Cauverien, van der Werff, van
I9I9* Van Clee£ Rabbie, Aukes Zon, Allegro, van Gelder

*De onderstreepte namen ziin de namen van de personen die meerdere keren de functie
van commissaris vervulden.

I9 Het dagelijks bestuur werd in I899 ingesteld en behandelde wekelijks de 'kleine zaken'.

Uiteindelijk kwam het er op neer dat het dagelijkse bestuur alles voorbereidde en de
gecombineerde vergadering de beslissingen nam. Gedurende de twintigste eeuw kreeg
het orgaan geleidelijk meer taken toebedeeld (zoals het aanstellen van medewerkers vanaf
I924)· Alle besluiten werden echter eerst onderworpen aan de goedkeuring van de ver-
gadering.

20 Voor iedere te vervullen vacature dienden de commissarissen een dubbeltal in, waaraan
'De Vertegenwoordiging' niet gebonden was. In I922 waren de navolgende heren lid van
de Raad van Commissarissen: Mr. H.F. de Boer, H.H. v. Maren en de heer Dr. H.D. Tjeenk
Willink.

2I Als bewiis van de vriendschappelijke verhouding, waaronder de reorganisatie zich voltrok,
werden drie Nutsbestuurders van het 'oude' fonds in het nieuwe fondsbestuur gekozen;
Steutel, Honderdjaar in dienst van de gezondheidszorg, 7

22    'De Vertegenwoordiging vroeg betreffende deze zaak advies aan het Bureau voor Sociale
Adviezen. Dit bureau was van mening dat de arbeiders nog niet rijp waren om het roer in
handen te nemen.

23     De leden van dit orgaan waren bovendien ontstemd over het feit dat zij niet gehoord waren
inzake een gepubliceerd rapport over de zaak'Berghege'. Zii eisten een nieuwe commissie
en een nieuw rapport.

24    De reorganisatiecommissie bestond uit de heren De Boer, Van Groningen, Te Nuijel, Mel-
ders en Kruis. Zij waren allen lid van  ' De Vertegenwoordiging'.

25      Elk jaar trad een Commissielid af. Deze was niet herkiesbaar; sHCM, czF, Statuten, Art. 34· 7
26   Ibidem, 5-6

De commissie had tot taak:
I. Het in ontvangst nemen van aanvragen voor het lidmaatschap van het fonds en deze

met eventuele bemerkingen van hun kant doorzenden aan het fondsbestuur voor een
definitieve beslissing.

2. Het innen van de contributie en deze overdragen aan de fondspenningmeester.
3.  Het in ontvangst nemen van kennisgeving voor een doktersbezoek van de leden.

4· Het in opdracht van het fondsbestuur betalen van de uitkeringen.
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5.  Het minstens een keer per jaar biieenroepen van de leden van het fonds ter bespreking
van de agenda van de algemene vergadering en het doen van eventuele voorstellen voor
die vergadering.

6. Het mededelen aan het fondsbestuur van alles wat ten voordele van het fonds strekken
en het bevorderen van alles wat het fonds ten nutte kan zijn.

27   De administratieve medewerkers hadden eveneens een adviserende stem gedurende de
algemene vergaderingen.

28   Er zijn weinig gegevens bekend over de door de bestuurders uitgeoefende beroepen. De
heren E. Sterk en Is. Santcroos Dlz van het Amsterdamse fonds waren medewerkers van
dagblad Het Volk.
Bii het Delftse fonds vervulde de heer De Waard de functie van onderwijzer en pedagoog
en de heer Kalis van hetzelfde fonds was meer dan 20 jaar werkzaam bij de gemeenteliike
gasfabriek.
De heer Fischer van het Edese fonds was notaris en de heer D. Balk van hetzelfde fonds
was medewerker van de boterfabriek.

29     Presentiegeld is de uitkering die men ontvangt voor het aanwezig zijn, bii bijvoorbeeld een
vergadering.

30   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, I5-03-I927·
JI Het bestuur verlaagde de huur van een van haar woningen met 920 van een weduwe die

na de dood van haar man financiele problemen kreeg.
32 Amicon Wageningen (AW), archief Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede (HEE). Bestuursnotu-

len, 22-03-4I
Het definitieve voorstel aan vergadering betrof een gratificatie aan de voorzitter van fIoo
per iaar en aan de secretaris en penningmeester van f250 per jaar.

33      In I9I9 werden de salarissen van de Edese boden verhoogd vanfzoo naarf400 per jaar.
34      In de periode I926-I934  gaf het Ziekenfonds Ziekenzorg Delft de in figuur opgenomen

bedragen uit aan de salarissen van de boden.
Figuur uitgaven aan salaris voor de Delftse boden, ZZD I926-I934
Periode 1926 1927 1928 1929 1930 1932 1933 1934

Uitgaven 5639,09 6863,25 7173,18 7418,45 7773,74 7862,29 7621,29 7377,05

Bron: DSW, ZZD, tabellarische kasboeken.

35     J.M. Joiles, Onze Ziekenjbndsen (Amsterdam I903). I8-19
36    Uit het bodenloopboekle van bode J.C. Paraira bleek dat hii in het begin van de twintigste

eeuw premie inde in een wijk met de navolgende straten: I  Oosterparkstraat (57 gezin-
nen), Iepenweg (26 gezinnen), 2' Oosterparkstraat (I20 gezinnen), Sparrenweg (36 gezin-
nen), 3' Oosterparkstraat (IIG gezinnen). Beukenweg (19 gezinnen), Kastanjeweg (2I
gezinnen), Oosterpark, Eikenweg, Vrolikstraat (225 gezinnen); GemeentearchiefAmster-
dam (GAA). Archief Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam (ZZA), Bodenloopboekje.

37   Wijk I omvatte de gehele oude binnenstad, binnen de grachten; Wijk 2 het stadsgedeelte
buiten de Noorderberg dat binnen de spoorliin Deventer-Apeldoorn en Deventer-Zwolle
gelegen was tot waar die drie lijnen zich snijden, met als derde grens de Ijssel en als vierde
grens van de gemeente Deventer en Diepenveen, naast de Parkweg en de wachterswoning
bii de IJsselbrug; Wijk 3 de zogenaamde voorstad tot en met de oude begraafplaats. het
Stationsplein met de Handelskade en de Snippelingsdilk; Wiik 4 het overige deel van de
gemeente.

38      De boden inden wekelijks op de Waterlose weg tot F. Hulshofen de Veenderweg tot H. van
Riessen. en eens per maand de gehele Veender en de Waterlose weg, tot achter de gasfa-
briek. De leden die buiten deze lijn woonden waren verplicht hun contributie naar de bode
te brengen; AW, HEE, Iaarvergadering en algemene vergadering. I907
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39    Tijdens deze zittingen konden de verzekerden dan tevens de noodzakelijke opgaven doen
en uitkeringen in ontvangst nemen; Het CZF in het zilver, 45·

40 Ibidem.
41    In Ede geval dienden de kennisgeving van zieke aan de bode te gebeuren.
42   GAA, ZZA, Bestuursnotulen. 23-II-I898
43   GAA, ZZA. Bestuursnotulen, I5-II-I897·
44 Het Edese fonds stelde in 1925 een tweede bode aan. Bij het Delftse fonds werkten in IgI9

vier boden: J. Dubois, C.C. Schildt, J. 't mannetie, C.F.L. van Os. Tien jaar later was dit aan-
tal ruim verdubbeld.

45     Het CZF in het zilver, I9
46 Een gering vergaderbezoek is volgens Abma regel als alles goed gaat en de leden tevreden

ziin, in bijzondere gevallen neemt de belangstelling toe; Abma. Leiding en leden.
47 Het biiwonen van een vergadering was niet verplicht. De redenen waarom leden niet naar

een vergadering gingen betroffen familieomstandigheden, gezins- of beroepsverplich-
tingen; Ibidem, IoI-II5·

48 Echter zoals uit hoofdstuk 7 zal blijken lieten de verzekerden bij daling van de geleverde
kwaliteit ook hun stem horen ('giving voice').

49    Abma, Leidingen liden, 27-28 en 85-87. Het opmaken van de voordracht gebeurt in de regel
door het bestuur en de commissie van toezicht. Ook het opmaken van de voordracht om te
voorzien in vacatures in de commissie van toezicht behoorde tot de taak van het bestuur en
de commissarissen.

50   Ibidem, 29 en 8I.
5I    C.HA. Westhoff, Rapport over de ziekenjondsen te Amsterdam. Uitgebracht door de Zieken-

fondscommissie, ingesteld bij besluit van 25 October 1897, door de Afdgeling Amsterdam van de
-Nederlandsche Maatschappij tot Bgvordering der Genaskunst"(Amsterdam I900), 46

52      Dit ging zeker een rol spelen op het moment dat beide verenigingen ook concurrenten van
elkaar werden, betreffende de ziektegeldverzekering, begrafenisverzekering e.d.

53  Prof. mr. M.W.F. Treub had als radicaal (links-liberaal) wethouder omstreeks I89O
bekendheid gekregen in de Amsterdamse gemeentepolitiek, waar hii de leiding had bi j het
tot stand brengen van de eerste gemeentebedrijven. Later werd hij hoogleraar te Amster-
dam en medeoprichter van de Vrijzinnig Democratische Bond. In I904 kwam hil voor
deze partii in de Tweede Kamer, waar hij op de voorgrond trad bij de behandeling van
vraagstukken over de sociale verzekering en over finanden. Hil was een van de grote
tegenspelers van Talma en bepleitte bii herhaling voor de koppeling van ziekengeld en
geneeskundige hulp. In augustus I9IJ trad hil aan als minister van het kabinet-Cort van
der Linden. Hij diende in november IgI5 een wetsontwerp in dat de uitkering van zieken-
geld koppelde aan geneeskundige behandeling. Treubs voorstel haalde het niet, hij trad af
op 28 januari voordat zijn wetsvoorstel in de kamer werd behandeld; H.C. van der Hoeven,
Voor elkaar. De Ziekenfondsen k midden van de sociale veranderingen (Utrecht I963), 73;
K. Veraghtert & B. Widdershoven, Twee eguwen solidariteit. De Nedertandse, Belgisch€ en
Duitse zieken/bndsen til.dens de negentiende en twintigste eeuw (Amsterdam 2002), I63·

54   GAA. ZZA, Bestuursnotulen, 09-II-I903
55     Vragen. I) Beschouwt het bestuur van de Hwv de door hem af te vaardigen of afgevaar-

digde personen als bestuurders van zz, als geheel onafhankelijk na hun benoeming?
2) Zi in zij voor of na hun aftreding verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de
HWVP 3) Zi in zi j verplicht wanneer dit ter sprake komt de belangen van de Hwv voor alles
te verdedigen,

56    In I936 benoemde de Hwv de commissaris yoh. J Morison tot secretaris.
57    Afdeling B hield een eigen jaarlijkse ledenvergadering in september. Na verloop van tijd

verdween de vergadering van de laatste afdeling. De leden van de ziektegeldverzekering
die geen lid waren van het ziekenfonds mochten niet participeren gedurende de jaarverga-
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dering van de laatstgenoemde afdeling. Dit ondanks het feit dat de financiele toestand van
deze afdeling gedurende deze vergadering besproken werd.

58   In I926 bevonden de stembureaus zich in het hoofdkantoor aan Keizersgracht, het kan-
toor van het bouwfonds van de HWV in de Lange Nekstraat en in het gebouw van de HWV
aan de Roeterstraat. De navolgende heren waren op de bureaus aanwezig als leiders:
I: Casseres als voorzitter en de heren Arnsen, Aukes en Jurriaans als leden
I 1:  Hes als voorzitter en de heren Blanes, Van Gelder, Winsink als leden
I I I:  Drilsma als voorzitter en de heren Sterk,  Zody en van Cleef als leden

59  In I924 stemden 42  personen voor de verkiezing van de twee bestuursleden. De
opkomst lag in het betreffende iaar zelfs lager dan I% van het ledental.

60  GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 24-6-I926.
6I Informatie grotendeels ontleent aan: SAD, ZAS, Statuten en Huishoudeliik Reglement der

Vereniging Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand te Deventer. goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit d.d. 24 oktober I923· NO. 50 Staatsblad 9 en Io november I923, No.
2I8; SAD, ZAs, Huishoudelijk reglement ziekenfonds voor den Middenstand. afdeeling B
van de Vereeniging 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' te Deventer. SAD, ZAS,
Notulenboeken van het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' 1890-I94I, 'De Verte-
genwoordiging' 19IG-I94I en afdeling B I930-I941

62  In I922 waren de navolgende heren leden van 'De Vertegenwoordiging: C.B. Amse,
B.Beek. G. Budde. I Dolleman. Jr. C. Egberts, A.J. Eykelkamp. I.W. Gerritsen, 1. Groenen-
berg. J. Hamerling, B Hilbrink, G.M. Holterkamp, H. Hopman, A.A. Jansen op de Haar.
J. Kempink, H. Kleinsmiede,F. Kortrick, I Kruis. A. Last. J.A. Lebbink. I. Leferink, J.J
Meulebelt, S.B. Muller. J. v.d. Noort, J.H. Niibroek, R. Peize, A. Pothaar, A.W. Pifpenbroek,
G.J. Rouwendal, A,F, Schrdder, C. Snelders, J. Spijker, A.J. Steegeman, J. Seurink, 1. Wan-
sink, J Witteveen, P. Zeeman.

63      In 1922 vervulden de navolgende heren een bestuursfunctie binnen het'Ziekenfonds voor
den Arbeidenden Stand': G. Alberts, H. Couvert, C. Diepsmeer, J. Dolleman, Ir.,A.J. Eyke-
lenkamp. A. Kelderman, S.B. Muller, A. Pothaar, J Wansink.

64 jaarlijks bracht het bestuur in een van deze twee vergaderingen verslag uit van de toestand
van het fonds, vergezeld van een Rekening en Verantwoording betreffende het gevoerde
financiele beheer en onder overlegging van een preadvies van de Commissarissen.

65 Het bestuur ontving voor het biiwonen van de vergaderingen een iaarlijkse toelage van

f50·
66    Vanaf I926 inclusiefthee en sigaren.

67   T. Dost werd met de administratie belast.
68   Wijziging van het reglement diende door tweederde van de op de vergadering aanwezigen

te worden goedgekeurd.

69 Niettemin bleef de houding en het functioneren van de administrateur voor veel ruzie en
onrust binnen het bestuur zorgen.

70   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, Jaarverslag I9IJ
7 Ook gedurende de crisis van de jaren dertig verzocht het bestuur aan de leden om met het

oog op de continuiteit gedurende moeilijke tiiden het zittende bestuur te herkiezen.
72    Van de 74 aanwezigen op deze vergadering stemden 40 leden voor, 28 tegen en 6 onthiel-

den zich van stemming.
Minstens tien leden hadden het recht een buitengewone ledenvergadering aan te vragen,
mits zij daartoe een gemotiveerd en ondertekent verzoek bii het bestuur indienden. Het
bestuur droeg er vervolgens zorg voor dat de vergadering binnen veertien dagen plaats-
vond.

73 Helaas verschaft het archief hier geen verdere duidelijkheid over.

74    Stokman en Sluis werden gekozen.
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75  Deze vond zijn oorzaak niet in de beperkte aankondiging van de vergaderingen. De
bestuursleden deden veel moeite om de leden met behulp van reclame en tussenkomst
van de boden te verleiden de vergaderingen te bezoeken.

76  Mocht er geen volledige meerderheid ziin verkregen, dan werd er een herstemming
gehouden tussen de leden die bi j de eerste stemming de meeste stemmen hadden. Bij
staking van de stemmen werd de 'oudste in iaren' gekozen.

77     In I9I6 kwam voor de eerste keer een verzoek van de niet-stemgerechtigde leden om alge-
meen stemrecht. Het werd afgewezen.

78   SHCM, CZF, Statuten, I925
79 Ibidem.
80    Hit czF in het zilver. 7.
SI    H. Mintzberg, The structuring oforganizations: a synthesis ofthe research (Englewood Cliffs

1979)
82     De werkzaamheden van deze medewerkers hadden gemeen dat ze slechts indirect bijdroe-

gen aan het primaire proces van de organisatie.
83   Dsw, ZZD. Bestuursnotulen, 6-03-I907.
84     In I9OO en I92O ontving hij voor zijn werkzaamheden respectievelijkf·44 en fz50 jaarlilks
85    De lange dienstjaren van de medewerkers en bestuurders duidde op de stabiliteit van de

organisatie.
86    SAD, ZAS, Instructie voor de concierge van de gebouwen van de Vereeniging'Ziekenfonds

voor den Arbeidenden Stand' te Deventer, 2.
87 Zii ontvingen in dit jaar tussen def30 en f50 per week voor hun werkzaamheden.
88    Een jaar na oprichting stelde het fon(is haar aan. In het eerste jaar van het bestaan van

Ziekenzorg verklaarden de bestuursleden Van Minden en van Strien zich bereid deze
taak dagelijks kosteloos op zich te nemen tussen I3:00 en I4:00 uur en tussen I7:00 en
I8:00 uur.

89    De Groine Amstirdammer, CIO-II-IgI2): 5·
90    In de iaren dertig kwam de positie van de vrouwelijke personeelsleden in het gedrang bin-

nen Ziekenzorg. Vanaf I933 moesten de gehuwde vrouwen om hun functie te behouden
jaarlijks een verzoek indienen bij het bestuur. Daarnaast werd het bestuur er van 'bevoegde'
zijde op gewezen dat Ziekenzorg niet het iuiste beleid voerde ten opzichte van vrouwen.
Bovendien klaagden de bestuurders in deze periode dat de vrouwelijke personeelsleden
meer te kampen hadden met ziekten. De voorzitter en een van de bestuurders vonden het
rechtvaardig dat gehuwde vrouwelijke werkneemster werden vervangen door werkloze
mannen. Commissaris Van Cleefvond de voorgestelde maatregel reactionair. Hij zei hier-
over: 'Er is de laatste jaren gevochten voor gelijkstelling van man en vrouw. met deze maat-
regel hangt het zwaard van Damocles de medewerkster boven het hoofd'. Een groot deel
van de bestuurders en commissarissen deelden deze mening en dit leidde ertoe dat er
een nieuwe medewerkerinstructie werd opgesteld voor zowel mannen als vrouwen; GAA,
ZZA. Bestuursnotulen, 05-09-I933·

9I     Op I januari I898 waren I65 personen als boden bij de verschillende ziekenfondsen werk-
zaam; Westhoff, Rapport over de ziekinjbndsen te Amstirdam, I27

92 Het grondkapitaal bedroeg f750·  de jaarlijkse aanvulling bedroegf250 te betalen door de
3 reservekassen.

93 Het pensioengeld ging in bij invaliditeit ofde 65e verjaardag. De beambte moest eerst IG
jaar dienst bewijzen voordat hij of zij het maximum bedrag van f700 ontving. Vanaf I933
verplichtte het fonds, na een klacht van een commissaris dat mensen boven de 65 iaar liet
werken, iedere medewerkers van 65 te stoppen met werken en met pensioen te gaan, GAA,
ZZA, Bestuursnotulen I9-02-I925· I6-3-I933·

94     In I925 vond de bond dat het aanvangsalaris van fI.000 te laag was en eiste fI.200.
95   SAD. ZAS, Bestuursnotulen, 14-OI-I924. I7-05-I927·
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96    Vanaf I922 bijvoorbeeld hadden de boden die contributie ophaalden bij 200 tot 300 leden
recht op twee vrije dagen en de boden die 300 tot 500 leden bezochten op drie vrije dagen
en ten slotte drie dagen voor tussen de 300 en 500 dagen; DSW, ZZD, Bestuursnotulen,

I3-03-I922.
97 Ibidem, Io.03-1924, 08-07-I924, I6-03-I925
98  Ibidem, I3-I2-I937
99  Aw, HEE, Bestuursnotulen, 23-OI-I94O
Ioo  Mintzberg. structuring oforganizations, I9
IOI  Art. I8 van de statuten van het Amsterdamse ziekenfonds Ziekenzorg luidde in I903 als

volgt: 'Bij de sluiting van het boekjaar worden de staten tot een balans verenigd aan de

goedkeuring van een accountant onderworpen en met het jaarverslag toegezonden aan de
leden tegen betaling. 66n cent per stuk, de aanneming van deze balans is verplichtend';
GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 30-II-I903

IO2 AW, HEE, Bestuursnotulen, I4-08-35·
I03 Een actuaris is een wiskundig adviseur bii een verzekeringsmaatschappij.
I04 A. de Swaan, Zorg en de Staat. Welzjn, onderwifs rn gezondheidszorg in Europa en de Ver-

enigde Staten in de nieuwe tijd (Amsterdam I989), 238
I05  Tot IgIO waren bil het Amsterdamse fonds een groot deel van de specialisten verbonden

aan de polikliek van Ziekenzorg. Vanaf dat jaar raadpleegden de leden de poliklinieken van
de Amsterdamse Specialisten Vereniging en sloot Ziekenzorg geen afzonderlijke contrac-
ten met specialisten meer af.

I06 Zo controleerden de artsen elkaar op fondsniveau maar ook via de vakorganisatie (NMG).
Eveneens controleerden de overkoepelende ziekenfondsorganen, zoals de recepten con-
trolecommissie. de artsen. Daarnaast controleerde het bestuur de autonomie van de art-
sen. Zo controleerde de door het bestuur aangestelde controleur de artsen en apothekers
nauwgezet. Bovendien vervulde de vergelijking met andere fondsen, bilvoorbeeld betref-
fende het voorschrijf- en verwijsgedrag, eveneens een controlefunctie.

I07 Mintzberg, structuring oforganizations, 49190
IO8 SAD, ZAS, Statuten, I922.
I09  H.F. van der Velden, Financitle toegankelijkheid tot gezondheidszorg in NedErland. Medisch 

armenzorg, zickenjondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal
niveau (Schiedam, Roordahuizm en Amstirdam) (Rotterdam I993), 20I.

IIO Deze werden vastgesteld op Io cent per week gedurende 35 weken in de zomer en 5 cent
per week gedurende de I7 weken in de winter.

III    DSW, ZZD, Bestuursnotulen, Reglement van de Vereeniging Ziekenzorg. februari I909.3;
SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 08-05-I935; Ibidem, Notulen van de Algemene Vergadering,

02-06-I935
II2   Bij de twee hogere verzekeringsklassen bedroegen deze premies I8 cent.
II3 W.L. Leclercq, Geschiedenis van het Algemeen Zi€kenjonds voor Amsterdam. 447-1947· Tg.v

hit 100-jarig bestaan van AzA (Amsterdam I947)· 44-45· Van der Velden, Financiele toegan-
kelijkheid,  68- 70.

II4 De redenen waren dat dit fonds slechts gedeeltelijk deze verstrekking vergoedde en dat zii
in I937 overgingen tot de oprichting van een afzonderlijk ziekenhuisverplegingsfonds.

II5 Het Limburgse en het Edese fonds gaven hier in I934 en I937 respectievelijk Io% en II%
van de inkomsten aan uit.

II6  AW, HEE, Bestuursnotulen; SHCM, CZF, Bestuursnotulen.
II7  In 1937 besteedde het Edese 69% van de inkomsten aan de honoraria van de artsen en

apothekerskosten.
IIS K.P. Companje, Over artsen  en  verzekeraars.  Een  historisch€ studie  naar de jactoren,  die de

relatic ziekmfondsen - artsen vanaf 1927 op  landelijk en regionaal niveau hebben  beinvioed

(Schiedam I997), 57
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II9 In oktober I 905 werd op een buitengewone algemene ledenvergadering met ruime meer-
derheid van de stemmen in navolging van het Rotterdamse onderlinge fonds overgegaan
op het abonnementenstelsel. De vereniging kon financieel niet meer aan de verplichting
van het visitestelsel voldoen. In de eerste drie jaar van het bestaan van het fonds werd er
fI.000 te weinig uitbetaald aan de artsen. Reden hiervoor waren het te ruim voorschrijven
door de artsen maar ook het aannemen van teveel leden met een 'ziekelijk gester. soms
met medeweten van de arts; DSW, ZZD, Bestuursnotulen, I9OI-I907, II4·

I20 Bij ieder wetsontwerp inzake de ziekenfondsen dreigde het prestatiestelsel verboden te
worden. In I9Io en I92I ging het bestuur zelfs op audientie bij respectievelijk minister
Talma en Lietaert Peerbolte om hen te overtuigen van de voordelen van dit prestatiestelsel.

I2I   Het CZF in het zilver, 55·
I22   Naar alle waarschijnlijkheid waren de effecten van de priisstijgingen tiidens en na de Eer-

ste Wereldoorlog hierop van invloed.
I23 Bilhet maandkaartensysteem kwam het ziekenfondsbestuur met de specialist een hono-

rering overeen door een bedrag per maandkaart vast te stellen. Vervolgens dienden specia-
listen voor de geleverde prestaties een dedaratie in; Juch, De medisch specialisten, 205·

I24 Ibidem, 204-206.
125  In I924 bedroeg het salaris van de Deventer specialisten tachtig cent per lid per jaar. Zij

mochten vanaf dat jaar geen bijrekeningen meer indienen. In hetzelfde jaar trachten de
bestuurders een rem te zetten op het al te lichtvaardig inroepen van specialistische hulp. Zo
moest de patient die zelf de hulp van een specialist inriep viiftig cent bijbetalen per kaart.

I26 Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam stelde in ziin beginperiode de honoraria van de aan
het fonds verbonden apothekers op dezelfde wijze vast als die van de artsen. Na aftrek van
de kosten van alle inkomsten werd het resterende bedrag - door 'betaling per vernch-
ting'- onder hen verdeeld. In de periode I9I4-I93O namen de uitbetaalde honoraria van
de aan Ziekenzorg verbonden apothekers toe vanfI.3I7 tot fi.346 per I.000 verzekerden.
Na I930 daalde het inkomen enerzijds vanwege de grote crisis en anderziids vanwege het
aan banden leggen van het voorschrijfgedrag van de artsen.

I27  DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 22-Io-I940
128   Het CZF in hit zilver, 57
I29   DSW, ZZD, Reglement van de Vereeniging Ziekenzorg. februari 1909
I30   Abma, Leiding en leden, 97·
I3ii  Ibidem, 33

Hoofdstuk 7 - De patronen van in- en uitsluiting en toe- en uittreding

I         Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de notulenboeken van de onderzochte fondsen.
2       M.H.D. van Leeuwen,'Vakbondszorg circa I89O-I9OO.' In: I.L.J.M. van Gerwen & M.H.D.

van  Leeuwen  (red.).  Studies  over zekerheidsarrangem€nten.  Risico's,  risicobestrijding en verze-
keringen in Nederland vanafde Midd€lauwen (Amsterdam/Den Haag I998), 625-635·

3        Solidariteit die via de vriie markt georganiseerd wordt. steunt op strikte wederkerigheid en
gelijkwaardigheid van de contractpartijen; F. Spinneweyn, Solidariteit in crisis. Economische
bedenkingen rond de sociale zek£rheid en de sociate verworvenheden (Amersfoort 1985), 42.
P. de Beer, 'Solidariteit en verzorgingsstaae. Socialisme en democratic: maandschri.# 59
(I992):33I-338, aldaar 332

4      E. Abma, Lgiding m teden in landbouwco8peraties (Meppel I962), IS·
5     In I914 behoorden tot de gemeente Ede de dorpen Ede. Lunteren, Bennekom. Otterloo,

delen van de dorpen Veenendaal en Hoenderloo, de gehuchten Westenenk, Deelen, Wes-
terhuis, Oud-Reemst, Laar en Nieuw-Reemst.

6    Mensen die woonden ten oosten van de lijn getrokken van de Amsterdamse Straatweg
tegenover de laan Kalverkamp tot aan het sniipunt van de weg van Lunteren naar Benne-
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kom met de Molesteeg vandaar naar de weg de Schaapssteeg naar de Sluntersteeg. en van
dat punt in rechte liin tot het snijpunt van de weg van Lunteren naar Bennekom en de
Maanderweg en vervolgens langs die weg naar het station Ede, werden eveneens als leden
toegelaten; Amicon Wageningen (AW), archief Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede (HEEL
Statuten, 19I8.

7     AW. HEE, Statuten en huishoudelijk reglement. I935
8    Het czF in het zilver, 1926-1951. Algemeen Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond,

Verslagboek bij gelegenheid van het zilveren bestaan »st alsmede jaarverslag over de jaren
1949-1950 (zp, zi), 44

9   A. de Swaan, Zorg en de Smat. Wilzjn, ondenvils en gezondheidszorg in Europa en de
Verenigde  Staten in de nieuwe tild (Amsterdam I989).  153-I54·

Io     A. luch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg, hun mani»tatie en conso-

lidatie, 1890-1941 (Rotterdam I997)· IBI.
II        Deze vorm van welgesteldheid zal  in de navolgende paragraaf uiteengezet worden.
I2 Het bestuur negeerde naamloze brieven.
IJ      GemeentearchiefAmsterdam (GAA), archief'Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam'  (zzA),

Weekrapporten 1908-I9I3• april I908.
I4   Ook wel het aanslagbiliet of inkomstenbelastingbiliet genoemd. De als te welgestelde

aangemerkte leden kwamen naar het hoofdkantoor om inzicht te verlenen in hun inkom-
sten en die van hun gezin.

I5    GAA, ZZA, Bestuursnotulen. 2-04-I897 en 2I-12-1898.
I6   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 14-IO-I OI.

Bestuurder Barnstein vond gedrag ten opzichte van de welgestelde leden vreemd 'ook de
andere fondsen hadden welgestelden in hun gelederen'; GAA, ZZA, Bestuursnotulen,
30-06.I902.

I7     In I904 stelde de Vakvereniging voor artsen de welstandsgrens opf700 voor alleenstaan-
den en fI.200 voor gehuwden. Op onder andere I iuli I9I7 en I januari I928 werd de wel-
standsgrens verhoogd.

IB    Nadat de NMG al in I907 het bestuur van Ziekenfonds Ziekenzorg Delft gewezen had op
het ontbreken van de welstandsgrens in de statuten; DSW, ZZD, Correspondentie, briefvan
het hoofdbestuur van de NMG te Amsterdam als reactie op een brief van Ziekenzorg van
26 juli I907, waarbii het fonds aan het hoofdbestuur verzocht om de goedkeuring van de

reglementen van de vereniging.
I9    De leden der NMG deelden aan het'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' mee dat zi 1

niet werkten voor een ziekenfonds, tenzii in de statuten aan de navolgende hoofdvoor-
waarden voldaan was:
I. Alle geneesheren. van goede naam en faam, het recht hadden als deelnemer tot dat zie-

kenfonds toe te treden als huisarts of specialist.
2. Dat aan geen groep van de drie bij het ziekenfonds belanghebbende groepen (apothe-

kers, geneesheren en leden) een overwegende macht in het bestuur en in de algemene
vergadering was toegekend.

3. Dat een welstandgrens voor gezinnen en een voor alleenstaande personen was vastge-
steld, waarbij het maximum voor gezinnen maximaalfI.200 jaarlilks bedroeg en voor
alleenstaanden fgoo.

4.  Dat uitdrukkelijk was bepaald dat de geneesheren niet gedwongen werden verklaringen
af te geven omtrent arbeidsongeschiktheid van ziekenfondsleden die onder behande-

ling waren ofwaren geweest.
20 Zij verhoogden bovendien het salaris van de artsen.
2I Het betrof het in 1910 ingediende wetsontwerp-Talma op de ziekteverzekering.
22    Op 2I mei I915 was de welstandsgrens gesteld op: Gehuwdenfl.000.fI.200 enfI.500 en

ongehuwdenf800.fI.200 enfI.900.
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23     Indien het inkomen van een v66r I922 toegetreden lid boven dit bedrag uitsteeg mocht hii
lid bliiven. In I937 pleitte de NMG voor een verlaging van de welstandgrens tot fI.600 voor
ongehuwde en fi.000 voor gehuwden en f2.400 voor gezinnen met meer dan 3 kinderen
beneden de I6 jaar.

24   Aw. HEE, Statuten, 06-II·I928. In I929 was de welstandsgrens vastgesteld op f40 per
week  (artikel  2).

25    Helaas zijn er nauwelijks ledenlijsten in de archieven bewaard gebleven.

26   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 16-07-I9OO.
2'7    In I902 had Ziekenzorg geen enkele moeite met de aanname van dienstmeisies.
28  AW, HEE, Bestuursnotulen, I9-07-I9II
29 Onderlinge Waarborgmaatschappii Zorgverzekeraar Delfland-Schieland-Westland (Dsw),

Archief'Ziekenfonds Ziekenzorg Delft'  (ZZD),  Bestuursnotulen,  oI-I2-I904.
30      DSW, ZZD, Bestuursnotulen, OI-06-I908. In I908 legde de administrateur aan het bestuur

een lijst voor van in het Kosthuis wonende leden aan de Voorstraat 98. Het bleek dat deze
leden slechts enkele maanden lid bleven en vaak in die korte tijd een betalingsachterstand
opbouwden. Het voorstel om deze groep van lidmaatschap uit te sluiten werd met alge-
mene stemmen aangenomen. De secretaris meldde aan de houdster van het kosthuis dat
haar bewoners niet meer als lid van Ziekenzorg werden ingeschreven.

3 I        DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 4-OI-I9O8. Beroepsgroepen werkzaam  in een glasblazerij
Zij werden uitgesloten vanwege het grote risico op ongevallen binnen deze beroepsgroe-
pen.

32 Sociaal Historisch Centrum Maastricht (SHCM). ArchiefCentraal Ziekenfonds van de Lim-
burgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (czF). Reglement van het Centraal zieken-
fonds Dokters en Apothekersfonds van den Limburgse RK Werkliedenbond (Statuten).

33    SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 24-06·I933
34   SHCM, CZF, Bestuursnotulen, I4-I2-1933·
35   Zie M. van der Klein, 'Werkgeversfondsen in Twente: ongevallen. zorgende macht en

lokale kostwinningpral<tijken rond I900'' NEHAjaarboek 63 (2000):43-70·
36 Deze verplichting werd binnen het Amsterdamse fonds gedurende de tweede helft van de

iaren dertig opgeheven.
3'7 Bii sommige vakverenigingen of werkgeversfondsen gebeurde dit regelmatig; Van der

Klein, 'Werkgeversfondsen in Twente'.
38    Eind I896 verzocht het Amsterdamse aan de boden om voorzichtiger te ziin met de aan-

name van enkele personen uit een gezin; GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I2-II-I896
39    De 'Ancient order of Foresters' of de 'Oude orde der Houtvesters' richtte drie fondsen

(courts) op in Amsterdam in ISSI, 1892 en I895. Deze orde was opgericht op initiatiefvan
enkele in Nederland wonende Britten. In I845 werd in Engeland de vergeliikbaar met de
vrijmetselarij wederkerige onderstandsvereniging, 'Ancient Court of Forestry' opgericht,
voortkomend uit de adellijke vereniging'Royal Forestry.' De drie in Amsterdam functione-
rende 'courts' waren uitsluitend toegankeliik voor mannen tussen de I6 en 40 jaar en
beschikten over de navolgende fondsen:
Een ondersteuningsfonds (uitkering bij ziekte)
Een begrafenisfonds
Een hulp en ondersteuningsfonds
Een algemeen beheerfonds, tevens voor ziekenbehandeling
Een extra fonds voor
De uitkering aan weduwen en minderjarige wezen
Opneming in een ziekenhuis
Morele steun aan kinderen van foresters.

40    In I9O2 leidde het huweliik van een lid met een vrouw van 47 tot royement. Ziin kinderen
konden echter wel lid blijven en ook die van zijn vrouw werden aangenomen. Stads
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Archief Deventer (SAD), archief'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' (ZAS), Bestuurs-
notulen, I902.

4I Het verzoek van de directeur van het P.J. Oudemannenhuis om zijn gezin en alle verpleeg-
den inclusiefde mensen boven de 70 op te nemen in I902 wees het Amsterdamse bestuur
echter wel af op grond van de hoge leeftijden.

42     SHCM, CZF, Notulen van de Algemene Vergadering, 08-05-I936 en 02-06-I935·
43   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 20-II-I924·
44   Intredegelden: door de leden van de vereniging moest v66r hun aanneming een bedrag

worden betaald. In I934 werd het bestuursvoorstel om het intredegeld afte schaffen door
'De Vertegenwoordiging' aangenomen.

45   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 2I-07-I896.
46   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 23-II-I898.
47  AW, HEE, Bestuursnotulen, m-OI-I896.
48    Het czF in het zilver, 44· Na de invoering van de verplichte verzekering in I94I was deze

afscheiding moeilijk vol te houden ondermeer als gevolg van het wettelijke voorschrift dat
alle ziekenfondsen (dus ook rooms-katholieke ziekenfondsen) open moesten staan voor
alle (zonder onderscheid) werknemers beneden een bepaalde welstandsgrens. Maar waar-
schiinlijk nog meer vanwege processen van ontzuiling, secularisering, en de ontwikkeling
van de verzorgingsstaat die de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog ken-
merkten. Als gevolg van deze constellatie van factoren verloren de katholieke ziekenfond-
sen hun exclusiviteit. De plicht om zich open te stellen voor alle werknemers heeft aanvan-

kelijk echter niet de 'expansiedrang' van de katholieke ziekenfondsen onder de katholieke
bevolking doen afnemen.

49   Dsw, ZZD, Reglementen ziekenhuisverplegingsfonds van Ziekenzorg, 5.
50   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 03-0619OI, Reglementen afdeling B.
5I      In I904 royeerde het bestuur een gezin dat al drie keer was toegetreden tot het fonds van-

wege het feit dat hun kinderen in een zodanige staat verkeerden dat ze heilgymnastiek
moesten volgen.

52 Helaas geven de archieven van het Limburgse fonds geen inzicht in deze aantallen.
53      AW, HEE, Bestuursnotulen, 1890; 37 leden verlieten het fonds zonder opgaaf van redenen,

9 leden vanwege vertrek naar andere gemeenten, 7 leden vanwege royement en ten slotte

overleed I lid in I892,
54    In de beginiaren traden veel uitgetreden leden ook weer toe als lid.
55    Slechts een beperkt gedeelte van de Nederlandse ziekenfondsen kon als duidelijk 'ideolo-

giegebonden' beschouwd worden. De meeste onderlinge ziekenfondsen waren volgens
hun statuten weliswaar politiek ongebonden, maar stonden in de dagelijkse praktijk dicht
bij  of in de sociaal-democratische beweging.

56 Het Algemeen Afdeling Ziekenfonds Wageningen en omstreken (AAZW) verzekerde vanaf
I9I4 leden in de gemeenten: Amerongen, Doorwerth, Ede, Leersum, Renkum, Rens-
woude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

57 Het fonds verstrekte badkaartjes voor de navolgende badinrichtingen en zwembaden: I) de
in I88I opgerichte badinrichting van de heer Theodorus Van Heemstede Obelt. 2) het Hei-
ligewegzwembad. 3) het sportfondsenbad Oost vanaf het einde van de jaren twintig.
In I902 verstrekte Ziekenfonds Ziekenzorg 20.000 badkaarties aan haar leden en namen
I00 leden deel aan de cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO).

58    Sprekers op deze openbare vergadering die plaatsvond op 3 oktober I902 waren de heren
Schild en van der Beek betreffende de Delftse ziekenfondsen en het Ziekenfonds Zieken-
zorg en de Delftse doktoren.

59   SAD, ZAS, Bestuursnotulen, 28-OI-I9I6.
De boden kregen de aanbrengpremie pas uitgekeerd indien de nieuw gewonnen deel-
nemers de inleggelden hadden betaald; Ibidem. 08-01-I9IS
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60   De lezingen werden onder andere gehouden door: Dr. A.E.J. De Vries Bruins, lid van de
Tweede Kamer, over de hygienische zorg voor het kind en L. Heyermans, de Amsterdamse
directeur van de GGD.

6I Hij kreeg hiervoor 50% van de intredegelden als vergoeding. In I934 stelde het bestuur
een nieuwe persoon aan als propagandist.

62 Hierbij speelde de geruchten betreffende de hangende salarisverlagingen en de slechte
didsomstandigheden een rot.

63   Vanaf I938 kwamen ook regelmatig de aanwinst en het verlies van nieuwe leden in de
notulen van het medicijnfonds naar voren. Het Ziekenfonds wierfeen deel van de nieuwe-
lingen in de stad maar ondervond steeds meer concurrentie van het Algemeen Afdeling
Ziekenfonds Deventer (AAZD) Een van de verklaringen was het nieuwe beleid van de NMG
om bij verhuizing van een verzekerde naar een andere Nederlandse stad of gemeente
elkaars leden over te nemen. De verschillende onderlinge fondsen zagen dit belang echter
niet in en verzuimden aan bevriende fondsen kennis te geven van verhuizingen. Boven-
dien bleek dat het aantal aan het afdelingsziekenfonds Deventer verloren leden groter was
dat het aantal gewonnen leden vanaf I935·

64  De NMG ging akkoord met deze maatregel mits Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede aan-
vaardde dat ook militaire artsen werden toegelaten tot de ziekenfondspraktijk Tot dan toe
veroordeelde het Edese fonds de cumulatie van inkomens die daardoor ontstond.

65   Achtergrond: toen de nieuwe wijk - het Maanderpark onstond - trachtten de Edese en
later ook de Bennekomse doktoren vaste voet aan de grond te krijgen E6n Edese en 66n
Bennekomse medicus hielden spreekuur. De Edese arts werd het recht hiertoe ontzegd
met als motief dat een medicus in hetzelfde dorp niet op twee plaatsen spreekuur mocht
houden. Dit was de basis voor een meningsverschil. De spoorlijn werd na enige overleg-
gen als grens gesteld, maar de Bennekomse artsen hielden zich hier niet aan. De bode van
het Wageningse fonds was een iiverige propagandist en verkondigde onterecht dat de
Edese dokters niet over de spoorlijn mochten komen. De Edese artsen zagen dit met lede
ogen aan, zi j drongen dan ook sterk aan op de aanstelling van een propagandist. De propa-
ganda had veel succes tot groot protest van de Bennekomse artsen.

66   SHCM, CZF, Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, Io-I2-I933·
67 Het controlebureau werd opgericht in I917 en stond onder beheer van de Ziekenfonds-

commissie. Deze bestond voor de helft uit bestuursleden van ziekenfondsen en voor de
andere helft uit medici en apothekers. Als voorzitter werd iemand aangewezen die buiten
de partijen stond. Dit bureau ging eventuele misbruiken, zowel bij de fondsen als bij de
medici en apothekers na. Bovendien controleerde  het of de welstandsgrens  in  acht werd
genomen, de heren medici hun toegekende honorarium ontvingen en ofer niet meer dan
2.500 patienten per geneesheer stonden ingeschreven.

68   In Amsterdam werd in de beginjaren van het bestaan van het fonds grote werkloosheid
veroorzaakt door de aanhoudende crisis in de diamantindustrie. In I900 bijvoorbeeld ver-
lieten 324 leden het fonds vanwege de werkloosheid in het diamantvak.

69   In I92I bedankte bii het Edese fonds een gezin met een achterstand van fr6,75·
70    De beslissingen van een overkoepelend of zelfs gemeentelijk niveau dat geen leden geroy-

eerd mochten worden, ten gevolge van bijzondere omstandigheden, droegen hier even-
eens toe bij.

71   Royering om deze redenen betekende geen levenslange uitsluiting van het fonds. Het
bestuur ging dikwijls over tot het weer opnemen van eerder geroyeerde leden. Uiteraard
eisten de bestuurders dan wel betaling van de achtergelaten schuld.

'72    In IgI7 bedroeg de Amsterdamse welstandsgrensfI.400 voor een gezin zonder of met I
kind, voor elk kind daarboven werd de grens metfIOO verhoogd.

73   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 16-I2-I OI.
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74  De besprekingen leidden bovendien tot de samenstelling van een lijst met daarop de
namen van leden die vanwege wanbetaling waren geroyeerd en niet meer bij een van beide
Deventer fondsen mochten worden aangenomen.

75    Het lid kreeg wel de mogelijkheid om tegenbewilzen te leveren; AW, HEE, Bestuursnotu-
len, 26-oI-I895·

76   Een wel zeer opvallende groep uittreders vormden de drie in 1899 uitgetreden Amster-
damse vegetariers die zich hadden voorgenomen nooit meer ziek te worden.

77  A. Hirschman. Exit, Voia, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organisations and
States (Chicago I970)·

78  K. Downing. P.J.T. Mergroupis & M. van Vught, 'Exit, voice and loyalty: analytical and
empirical developments', European Journal €fPolitical Research 37 (2000):469-495·

79 Hij spreekt hier over de daling van de kwaliteit van het geleverde goed.
80 Normatieve organisatie: een goed voorbeeld van een normatieve organisatie is een (niet

autoritaire) politieke partij, maar ook een hechte gemeenschap, een (religieuze) sekte, een
hecht samenlevingsverband zoals een (goed) huwelijk. Kenmerkend voor een normatieve
organisatie is onder meer het feit, dat individuen niet van het ene moment op het andere
zullen kiezen voor uittreding. Ze zijn emotioneel te veel gebonden aan 'hun' organisatie
en/ofaan 'hun mensen'.

SI    Downing e.a., 'Exit, voice and loyalty'. 4'77·
82    In I924 klaagde een lid dat hil en ziin gezin beledigend bejegend werd door een van de art-

sen. Hii schreef hier het navolgende over:  'Wi j  zi in zeer onheusch behandeld en er werd
ons de deur gewezen onder de mededeling dat het kind eerst maar drie dagen pijn moest
lijden en over drie dagen terug moest komen.'

83   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 08-01-1920.
84   GAA, ZZA, Bestuursnotulen. 06-03-I9I6.
85    Ook in de Amsterdamse tandheelkundige kliniek van het ziekenfonds klaagden de leden

over lange wachttijden. Vooral gezien de patienten die voor een tweede en derde keer
terugkwamen allen om half negen in de ochtend aanwezig behoorden te zijn.

86 Het Amsterdamse bestuur wees de leden hierop in het tijdschrift Ziekenzorg, echter zon.
der resultaat. Zelfs een in I926 ingestelde studiecommissie kon geen verandering teweeg
brengen in de bestaande toestand. Een van de conclusies van het betreffende rapport was
dat leden voorkeur hadden voor bepaalde artsen.

87    Als het aantal ingeschrevenen daalde tot onder de 3.950 mochten de Delftse artsen nieuwe
leden inschrijven.

88 Veel artsen gingen in de dezelfde periode van het iaar op vakantie en zochten geen plaats-
vervangend arts.

89   DSW. ZZD. Bestuursnotulen. 13-05019IB Buitengewone Algemene ledenvergadering.

90   H.F. van der Velden, Financitle toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland. Medische
armenzorg, ziekenjondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal
niveau (Schiedam. Roordahuizen en Amsterdam) (Rotterdam I993), 173·
Een klacht die bleef bestaan betrof het niet thuisbezorgen van de mediciinen.

9I      Vanaf I92I  nam de Amsterdamse Ziekenfonds Commissie (AZC) deze taak over, dit nam
Ziekenzorg veel werk uit handen. Niettegenstaande hoorde het bestuur van Ziekenzorg de
verzekerden herhaaldelijk, om zeker te ziin van de gegrondheid van de klachten, alvorens
de zaak aanhangig te maken bij de AZC. De klachten betreffende de tandartsen en de para-
medici werkzaam  in de polikliniek van Ziekenzorg bleef het bestuur behandelen.

92 Het betrofartikel 29 van de per I januari I922 ingestelde overeenkomst tussen het zieken-
fonds voor den Arbeidende stand en de NMG.

93 Als afgevaardigden van het Ziekenfonds voor den Arbeidende Stand werden aangewezen:
de heren Kelderman en Wansink.
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94 Scheidsgerecht: persoon ofcollege van personen buiten de rechterlijke macht, aan wie een
geschil is voorgelegd ter oplossing.

95 Het fondsbestuur trachtte gedurende de jaren twintig - overigens zonder succes - tot op-
lossingen van conflicten te komen via het aanstellen van een medisch arbiter. De aan-
gestelde arbiters kwamen echter moeizaam tot een uitspraak en maakten dikwijls proce-
durele fouten.

96   De leden ontvingen in deze zaken doorgaans bijstand van het bureau voor rechtskundige
hulp aan min- en onvermogende.

97 Het waren vooral de diamantbewerkers die dikwiils enige weken buiten de stad verbleven
orn tot rust te konlen

98 Hierbii hield het bestuur de deelnemers voor dat de medewerkers behoorlijkom dienden
te gaan met de verzekerden gezien zij in dienst waren van Ziekenzorg en zodoende in
dienst van de leden.

99 Entry overgaan naar een ander fonds. Met 'entry' wordt het toetreden tot een andere orga-
nisatie beschreven, nadat individuen de 'oud€ organisatie hebben verlaten. Dit houdt in,
dat men probeert na te gaan of de vertrekkers als prioriteit hadden  'zo snel mogelijk weg-
wezed (exit staat centraal) of dat 'entry' voorop stond (=een betere positie bij een ander
bedrijf is het vertrek-motief); Downing e.a., 'Exit, voice and loyalty'. 489

Ioo Ibidem, 490-49I
IOI Een enkele keer ontving Ziekenzorg zelfs een financiele bijdrage bij opzegging.

Hoofdstuk 8 - Interne bedreigingen

I          W. van de Ven,  Sociale ziektekostenverzekering en doelmatigheid (Rotterdam  I987)·  I-4
2         A.  Juch, De medisch specialisten in dg  Nederiandse gezondhgidszorg,  hun  man(festatie gn conso-

lidatie, 18901941 (Rotterdam I997)· 58
3       Vanaf I9O2 waren de Deventer leden verplicht om bii een artsenconsult hun bewijs van

lidmaatschap te overleggen.
4       Onderlinge Waarborgmaatschappii Zorgverzekeraar. Delfland-Schieland-Westland (Dsw),

Archief'Ziekenfonds Ziekenzorg Delft' CZZD), Bestuursnotulen I924-I926.
Staalwijn is een versterkende wijn waarin ijzerverbindingen gemengd zijn.

5      Vanaf I90I stelde Ziekenzorg bovendien een farmaceutisch controleur voor de controle
van de recepten aan.

6     De Amsterdamse artsen durfden in deze periode niet met zomervakantie gaan uit angst
dat andere artsen hun patienten zouden overnemen.

7 Gemeentearchief Amsterdam (GAA). archief 'Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam' (ZZA),
Bestuursnotulen. I5-03-I897

8    DSW, ZZD. Bestuursnotulen. I924-I926.
9     In I9I3 hiefhet Delftse bestuur eenzijdig het contract op met een van de artsen die leden

van Ziekenzorg met 'slinkse praktijken' naar zijn eigen praktijk overschreef.
IO    DSW, ZZD, Bestuursnotulen, OI-01-I92I. Na ziin schuldbekentenis betaalde hij ziin schuld

wekelijks af.
II   C.H.A. Westhoff. Rapport over de ziekenjbndsen te Amsterdam. Uitgebracht door de Zieken-

fondscommissie, ingesteld bij besluit van 25 October 1897. door de ANeeling Amsterdam van de
«Nederiandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst" (Amsterdam I900), 76; K.P.
Companie, Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch
perspectief 1900-2001 (Zeist 200I), 16-32

I,    J.M. jolles, Onze ziekenBndsen (Amsterdam I9O2), I35-I39·
I3    GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 20-06-IS)29
I4   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 07-04-I9II, 27-09-I II
I5   Ibidem, 14-II-I9II
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IG   Ibidem, 22-06-I9IG.
I7 Sociaal Historisch Centrum Maastricht (SHCM), ArchiefCentraal Ziekenfonds van de Lim-

burgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (czF). Bestuursnotulen. 29-Io-I932
I8   M. Hechter, Principles ofgroup solidarity (California 1987)· II5-II8.
I9     Hechter, Principles ofgroup solidarity.
20    Vanaf I895 voerden drie leden van de medische commissie de financiele controle bii het

Amsterdamse fonds uit.
2I   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 26-IO-I896
22   Ibidem, 23-II-I898
23   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 04-09-I9Iz. Dit kon gezien een bestuurslid van Ziekenzorg

werkzaam was bii de gemeente.
24   DSW. ZZD, Jubileumspeech 190 I-I9 5I, Jaarverslagen I937-I938.
25   SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 29-Io-I932
26 Ibidem.
27   Ibidem, I4-I01933, IS-II-I933,8-5-I934
28  Het CZF in het zilver. 1926-1951. Algemem Centraal Ziekentbnds in het Bisdom Roermond,

Verslagboek  bij gelegenheid van  het zilveren  bestaan€Rest alsmede jaarverslag over de jaren
1949-1950 (Zp, Zi), 22.

29   Hit CZF in het zilver, 56.57
30    In dejaren veertig was inmiddels een overeenkomst gesloten tussen de Maatschappi j van

Tandheelkunde (afd. Limburg). In deze tijd werd de behoefte groter naar een meer regel-
matig overleg, zeker in de context van de totstandgekomen verplichte verzekering. Men
stelde een tandheelkundig adviseur aan en toen de omvang van de tandheelkundige
verzorging van ziekenfondsleden toenam heeft dit geleid tot het instellen in I947 van een
Tandheelkundig Controle Instituut waaraan controlerende tandartsen in vast dienstverband
konden worden verbonden. Meer aandacht kon nu besteed worden aan het ontwikkelende
kostenprobleem in deze sector, het honoreringsvraagstuk, de administratieve uitvoering,
de schooltandverzorging en de gebitssanering en dergelijke. In  947 werd door dit contro-
le-instituut een controlerend tandarts benoemd voor de provincie Limburg. De eigen con-
trolerend tandarts van het Centraal Ziekenfonds werd hiermee overbodig; Ibidem. 47-50

3I Het frauderen of onterecht claimen van uitkeringen binnen de begrafenis (levens) verze-
kering kwam incidenteel voor. In de meeste gevallen betrofhet ernstig zieke verzekerden
die, zoals later bleek, vlak voor hun dood de overliidenspolis verhoogden. Het aantonen
van deze vorm van misbruik was echter moeilijk.

32   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I90I.
33     Het is niet onlogisch dat de uitgaven per lid stegen bii een dalend aantal leden indien de

controlestructuur (bijvoorbeeld als het aantal artsen of de werkduur van de controle-
arts(en)) niet of niet tijdig werd aangepast aan het dalend aantal leden. Dan moeten deze
kosten gespreid worden over een kleiner aantal wat dus resulteert in hogere kosten per
verzekerde (het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval  zijn).

34   Breuk is een uitzakking van een inwendig orgaan uit de holte waarin het besloten lag
(hernia)

35    In I924 wees het Amsterdamse bestuur een aanvraag voor de uitkering van ziektegeld af
aangezien deze te laat werd ingediend. De achterstallige contributie van vier weken leidde
tot royement. Achteraf bleek dat de verzekerde bii aanvraag al drie weken  in het zieken-
huis lag. Hier was het bestuur niet van op de hoogte. Na controle bleek dat het betreffende
lid nog nooit aanspraak gemaakt op een uitkering. Het bestuur ging alsnog (met terugwer-
kende kracht) over tot uitkering.

36    De heer Premsela ontving zestig cent per lid per jaar in I920.
37   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 02-05-I929
38  Ibidem, I6-51929
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39   Ibidem, 29-6.I9II.
40    In deze periode eiste de controlerend geneesheer dat de 'slechte risico's' werden afgevoerd

en er niemand in de hoogste klasse mocht worden aangenomen zonder medische keuring.
4I   In de week van 9-I6 mei in I927 waren de oorzaken van de 75 zieken als navolgend

verdeeld: 24 overspannen, 22 ongevallen. 6 reuma. 5 onbekenden. 4 griep, 3 tbc. 3 bloed-
armoede. en 8 kleine ongemakken. Oftewel 30% was overspannen en I5% van hen was
diamantwerker.

42  K. Veraghtert & B. Widdershoven, Tweg eguwen solidariteit. De Niderlandse. Belgische en
Duitse ziekinfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw (Amsterdam 2002), I74·

43     H.F. van der Velden, 'Zeker van zorg I (I890-I94I).' In: J.L.J.M. van Gerwen & M.H.D. van
Leeuwen (red.), Studies  over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en  verzike-
ringen in Nederland vanafde Middeleguwen (Amsterdam/Den Haag I998), 605-624.

44  Van der Velden, Financide toegankelqkheid, I87. De beide onderlinge fondsen telden
samen ongeveer 100.000 verzekerden; Ibidem, I69.

45   Ibidem, I68-I73·
46   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I5-IO-I925·
47    Van der Velden. Financide toeganketqkheid, I73·

Een klacht die bleef bestaan betrof het niet thuisbezorgen van de medicijnen.
48    Tot dit jaar voerde de huisarts de controle van de zieken die in aanmerking kwamen voor

een ziekengelduitkering van de betreffende zieken uit. De huisartsen verstrekten de zie-
kenbriefies die het recht gaven op een uitkering.

49 Het 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' stelde een commissie samen die de lei-
ding nam in de oprichting

50 Hij oefende geen particuliere of fondspraktijk uit.
5I Tabel: Uitgaven aan het 'Instituut Controlerend Geneesheer'. 'Ziekenfonds voor den

Arbeidenden Stand' Deventer. I 23-I93I (uitgedrukt in guldens)

Jaar 1923 1924 1925 1926 1927 1929 1930 1931

Uitgaven 9o8 3·343 3527 3·608 3·727 4.033 4.187 3·433

Bron: Stads Archief Deventer (SAD), archief 'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer(ZAS),
Kasboeken, 1919-1928.

52 Het instituut controlerend geneesheer bleef tot ver in de jaren veertig functioneren
ondanks de invoering van de ziektewet en de ziekenfondswet.

53     Voor het Middenstandsfonds hield hii dagelijks spreekuur van half drie tot drie uur.
54   SAD, ZAS, Bestuursnotulen, 03-05-I940.
55 Ibidem, Bestuursnotulen 07-06-I940, Jaarverslag I 940
56    DSW, ZZ[), Notulenboek van de commissie van Toezicht Delft, I9361953·
57 Amicon Wageningen (AW), archief Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede (HEE), Statuten I934
58  De leden van het Delftse ziekengeldfonds dienden dertien weken premie te betalen

alvorens hun rechten als verzekerden ingingen.
59   Aw, HEE, Bestuursnotulen, 26-Io-I918
60  A. de Swaan. Zorg m de Staat. Welz(in, onderwO s en gezondheidszorg in Europa en de

Vermigde Staten in de nicuwg tijd (Amsterdam  I989).  I88.
GI   AW, HEE, Statuten. I891 artikel 3I
62     Remgeld is deel van het bedrag voor geneeskundige hulp en geneesmiddelen dat niet door

de verzekering wordt terugbetaald.
63   SHCM. CZF. Bestuursnotulen, 24-06-I933·
64  AW, HEE, Bestuursnotulen, 21-01-19I7

In I937 maakte de administratie bezwaar tegen de contributiebetaling per drie maanden.
Op deze conditie werden vanafdat iaar geen leden meer aangenomen. Of zij moesten drie
maanden vooruit betalen. De oude leden bleven op de bestaande voorwaarden gehand-
haafd
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Hoofdstuk 9 - Externe bedreigingen

I   M. Hechter, Principles Ofgroup solidarity (California I987)· 115-IIS; M. van der Linden,
'Varieties ofMutualism:. In: A. de Swaan & M. van der Linden (ed.), Mutualist Mir€finance.
Informal savings.jiunds thg global periphery to the core (Amsterdam 2005)

2     Het Edese fonds verhoogde de termijn in de iaren dertig tot zes weken.

3 Amicon Wageningen (AW), archief Ziekenfonds 'Helpt Elkaar'  Ede (HEE), Bestuursnotu-
len. I510-I902.

4 Stads Archief Deventer (SAD). archief'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' (ZAS),
BeStuurSnOtulen, 22-IO-I927

5    Tijdens de Eerste Wereldoorlog, verleende het fonds contributievrijstelling aan de leden

die vanwege de mobilisatie opgeroepen waren voor militaire dienst. De post achterstallige
contributie van de niet gemobiliseerde leden is niet meer te traceren in de archieven.

6       K.P. Companje,  Convergirinde belangen.  Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in his-
torisch perspectief. 1900-2001 (Zeist 200I), 20.

7    Door de leden van de Deventer vereniging moest voor hun aanneming een bedrag aan
intredegeld worden betaald vastgesteld naar leeftijd
Figuur Betaalde intredegelden naar klassen en leefti id, ZAS, I922

Le jd K|asse 1 Kiasse 2 Klasse 3

=16 fo.,o                         fi                              f2
16-21 fo.zo                        f'                             52

21-25 fo.40 fi                    f2

25-30 fo.50 fi.25                                                      h

30-35 fo.60 fi.50                                                      f3

35= fojo fi.75                                                      f. 

Bron: SAD, ZAS, Statuten en huishoudelijk reglement, 1922,16.

8 Sociaal Historisch Centrum Maastricht (sHCM), ArchiefCentraal Ziekenfonds van de Lim-
burgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond (CZF). Notulen van de Algemene vergadering.

21-05-1933·
9      In dit geval was het bode Schildt die het verzoek bij het bestuur indiende.
Io    En dit terwijl zij vaak 4 weken contributie terug te vorderen hadden.
II      Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar: Delfiand-Schieland-Westland (DSW),

Archief'Ziekenfonds Ziekenzorg Delft' (ZZD), Bestuursverslagen. 28-08-I9IZ, 27-09-I912.
06-II-I9IZ

12 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), archief 'Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam' (ZZA).
Bestuursnotulen. I7-I2-1899 I7-04-I900, I7-6-I900.

13     In I900 verstrekte het fonds 350 leningen aan in nood verkerende leden. met geld bijeen-

gebracht door een notabele; T. Benima, 'Ziekenfonds Ziekenzorg nam een unieke plaats
in', Nieuw Isratlisch Wakblad. 2 maart 1984, aldaar 9.

14     In I900 stelde bestuurslid Sterk voor om de schuld van de werklozen, ter ere van het vii f.
jarige bestaan van het fonds, kwiit te schelden. Het merendeel van de bestuursleden, onder
wie de voorzitter was van mening dat het fonds genoeg had gedaan voor de diamantwer-
kers. Het fonds moest ook aan de andere leden denken. De administratrice nlevrouw
Haver vond het beter wanneer er iets zou gebeuren voor alle leden. aangezien zij ook
onder de gevolgen van de werkloosheid in het diamantvak hadden geleden.

15 Het bestuur vond dat de 'goeden' niet onder de 'slechten' mochten liiden.
16      K. Hofmeester, Van Talmoed tot statuut. Joodse arbeiders en de arbeidErsbewegingen in Amster-

dam, Londin en Parijs, 1880-1914 (Amsterdam I99O),I04
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I7   GAA, ZZA, Bestuursnotulen. 30-I2-I907· De Algemeene Nederlandsche Diamantbewer-
kersbond was een vakvereniging voor diamantairs opgericht in I894· Voor verdere infor-
matie raadpleeg Hofmeester, Van Talmoed tot statuut, 67 e.v..

IS   GAA, ZZA, I8-05-1908.
I9   Ibidem, 30-I2-I907·
20   Met 6 tegen I stemmen werd dit besluit aangenomen door het bestuun
21   GAA, ZAA, 30.0I-I908.
22   Ibidem, 22-06-I908.
23    Hofmeester, Van talmoed tot statuut, I04106.
24   Dsw, ZZD, Bestuursnotulen, 28-03·I930
25   Ibidem, I3-I2-I937
26  GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 21-03-1904
27   SAD, ZAS, Statuten en huishoudeliik reglement. I922, I6.
28   Tussen I92I en I927 verhoogde het bestuur de maximum uitkeringstermiin naar 77 hele

en 78 halve dagen.

29     Vanaf I922 moesten alle voor afschrijving voorgedragen leden zich laten keuren.
30  Tot een van de leden die niet werd afgeschreven behoorde een getrouwde aan 1schias

liidende diamantbewerkerknecht (slijper) met drie kinderen. Een van de bestuurders for-
muleerde zijn geneesmiddelen gebruik als volgt: 'naast warme baden, warme verbanden,
Yekhol zinic en vele andere geneesmiddelen gebruikte hij veel watte en wrijfzalven, een
totaal geschikt tot het inrichten van een klein gasthuis'.

3I Aanleiding hiertoe was dat het uitkeringsbedrag in dit jaarf .339 bedroeg en het contribu-
tiebedragf780; AW, HEE, Statuten, I IS, 5

32   Ibidem. Bestuursnotulen, I3-IO-I937
33 Met uitzondering van de periode I889-1894; de verzekerden ontvingen in die periode zes

dagen per week een uitkering van fo,70 per dag; Aw, HEE. Bestuursnotulen 4891994,
Statuten en huishoudelijke reglementen. I89I

34   AW, HEE, Bestuursnotulen, 08-OI.I9O2.
35    Mensen die buiten de gemeentegrenzen ziek werden hadden statutair geen recht op een

vergoeding van de dokterskosten, toch gaf Ziekenzorg vrijwel altijd een kleine biidrage.
36   In  898 bijvoorbeeld vergoedde het bestuur, na stemming, vijftien gulden van de kosten

van een eenentwintig dagen durend verblij f in een oogziekenhuis in Utrecht.
37   Zoals het geneesmiddel Sirolin tegen bloedspuwing. Deze mediciinen werden meestal

gefinancierd uit het 'melkpotie'; GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I -IO-I Il.
38     Ibidem, 2-Io-I924. In de iaren twintig kwamen er ongeveer vijfhonderd diabetici voor on-

der de leden.

39 Ibidem, 24-09-I925• 22-02-I926.
40  Ibidem, 20-Io-I927·
4I   Hierbij ging het fonds er wel van uit dat een van de beide verzekerden reeds voor het

huwelijk lid was van Ziekenzorg; Ibidem, I2-0·7-I 923·
42 Zoals insuline, kinine en medicijnen tegen tuberallose; GAA, ZZA, Bestuursnotulen,

25-08-I927·
43   AW, HEE, Statuten en huishoudelilk reglement, augustus I935·
44   SAD, ZAS, Bestuursnotulen. mei I940·
45   SAD, ZAS, Bestuursnotulen, 7934
46    H.F. van der Velden, Financide toegankelilkheid tot gezondheidszorg in Nederland. Medische

armenzorg, ziekentbndsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal
niveau (Schiedam, Roordahuizen en Amsterdam) (Rotterdam 1993). IBI.

47   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, 04-02-I935; SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 06-03-I935
48   Van der Velden. Financitle toegankelijkheid, 167- 68.
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49    Ibidem, I67· Zie ook: I Veraghtert & B. Widdershoven, Twed eguwen solidariteit. De Neder-
lands£ Belgische en Duitse ziekenjondsm tijdens de negmtiende m twintigste eguw (Amster-
dam 2002), I63·

50   GAA, ZZA, Bestuursnotulen, I9I4·
5     De leden die een gereduceerde ofgeen premie betaalden behielden hun stemrecht.
52 Deze commissie bestond uit: de gehele medische commissie. de voorzitter, de penning-

meester, de secretaris en de administrateur.
53  De uitvoering van de in I920 ingevoerde Rijkssteunregeling voor werklozen was in

Amsterdam in handen van een aparte'Commissie voor Steunverleening aan Crisiswerklo-
zen.' Het riik schroefde in de loop van de jaren twintig zowel het bereik van de regeling als

de hoogte van de steunuitkeringen terug, zodat de gemeente een steeds groter deel van de
lasten op zich moest nemen; Van der Velden, Financi le toegankeljkheid, I57·

54   I.H. van Stuijvenberg, De economische geschiedenis van Nederland ([2e druk} Groningen

r975), 278-280.
55      Om vervolgens weer afte nemen tot 7.600 in I928; Van der Velden, Financide toegankilijk-

heid. I72
56 Hiervoor sprak Ziekenzorg haar reservefonds aan.
57   Vergelijk Van der Velden, Financitle toegankdijkheid, I72. Het AZA stuurde in 42O192I

zelfs tevergeefs aan op een contributieverhoging.
58    De wethouder voor de openbare gezondheid en ziekenhuiswezen Vos, was een voonnalig

fondsarts van Ziekenzorg.
59    De bestuurders waren van mening dat de financiele consequenties van deze maatregelen

slechts een paar honderd gulden per jaar bedroegen, GAA, ZZA. Bestuursnotulen, 5-7-1923
60 Deze blokkade leidde tot schaarste van goederen, met als consequentie een smokkelhan-

del die ongekende vormen aannam. Tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd
een algemene mobilisatie afgekondigd. Grote aantallen geuniformeerde grenswachten
werden in Overijssel ingezet en in juli werden de eerste 550 vluchtelingen in Overiissel
ondergebracht. Zij werden met regeringssteun voor fi80 per dag bij burgers onder-
gebracht. In de Overijsselse grensplaatsen trof men eveneens Duitse deserteurs aan;
K. lansma, L. Jansma & M. Schroor (Red.), Tweeduidend jaar geschiedenis van Over( ssel.

(Leeuwarden I990). 378
6I    De voorzitter sloot ziin betoog gedurende de vergadering van II augustus I9I4 met de vol-

gende woorden: 'degeen die ziine schulden niet betaalt het geld van anderen in den zak
houdi.

62    Voor veel nieuwe leden bleek het betalen van het inleggeld moeilijk. dit leidde ertoe dat het
bestuur de regeling instelde dat nieuwe leden dit bedrag mochten betalen in vier termiinen.

63   SAD. ZAS. Bestuursnotulen. I4-09-IgI7·
64  Ibidem, II-I2-IgI7·
65   Ibidem. I4-05-I918, II-06-I IS
66 Tabel: Uitgaven'Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand' Deventer. I914-I9 I7 (kosten in

guldens)
jaor 1914 1915 1917

Genees- en heelkundige behandeling 14708 25·751,04
Geneesmiddelen 9.805 10.043 10.492

Aantal recepten 55·998 58.219 80·712

Kosten geneesmiddelen per verzekerde                             1                        1                        1
Uitkeringen wegens ziekte 4·798 4.809 5.694
Begrafenis uitkering 1.365 1.36i 1.184
Kosten verpleging in ziekenhuizen 18.327 16.757 13.155

Heelkundige instrumenten en verbandmiddelen 4.265 5.094 5·778

Bron: SAD, ZAS, jaarverslagen 1914-1917
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67 Een groot deel van de tekorten werd echter veroorzaakt door de gevoerde ziekenfondsstrild
in I9I4 en I9I5. In I9I4 kostte deze striid het fonds f5·200.77 en in I9I5 f5·720,07·

68   DSW, ZZD, Brieven I9I2-I9I6.
69 Helaas geeft het archief geen inzage in de aantallen vrijgestelde verzekerden.
70   DSW, ZZD, Bestuursnotulen, 20-6-I9I7·
7I   Ibidem, I2.I2-IgI7·
72   Ibidem, 28-I2-IgI7
73   Ibidem. oI-04-I9I9
74 Ibidem, II-I 2-I9 I8.
75   AW, HEE, I4-OI-I920.
76   Ibidem, OI-OI-I9I9
77    De leden die voor deze regeling in aanmerking kwamen dienden wel drie jaar lid te ziin

van het ziekenfonds.
78   GAA. ZZA, Bestuursnotulen. 25-2-I932
79 Ibidem, 7-6-I932.
80 Ibidem. Jaarverslag over I933·
8I Ibidem, Bestuursnotulen. 26-Io-I 9 33·
82 Ibidem, Jaarverslag over I933·
83    Van der Velden, Financiele toegankelijkheid, I83·
84 Financiele bijdragen van het Ziekenfonds Ziekenzorg aan de Amsterdamse crisisregeling

(uitgedrukt in guldens), ZZ, I9351937

jaar Financide bijdrage Ziekenzorg aan crisisregeling

1935 f 12.000

1936 f 13·980

1937 f 13·440

Bronnen: GAA, ZZA, Bestuursnotulen en Jaarverslagen 1935,1936 en 1937

85 Liquidatie crisisregeling op I april I94I
86   Van der Velden, Financitle toegankelqkh€id. ISI.
87    SAD, ZAS, Bestuursnotulen van de vergadering van de vertegenwoordigers van de afdeling

A en B. 08-03-I935· 06-121935·
88    Bij de samenstelling van de commissie van advies opperde een van de bestuursleden het

idee om voor deze commissie ook leden uit'De Vertegenwoordiging te benoemen dit ter
versterking van de band tussen het fondsbestuur en 'De Vertegenwoordiging'. Naast posi-
tieve reacties uitte enkele bestuursleden ook hun vrees dat wanneer deze afgevaardigden
van een bepaalde 'kleur' waren dit ongewenste gevolgen kon hebben. Met twee stemmen
voor en vijf tegen werd het voorstel verworpen.

89   SAD, ZAS, Bestuursnotulen en jaarverslagen over de jaren I935-I949·
90 Stads Archief Deventer (SAD), Inv. nr.  5, Secretariedossier, 1930-I950·
91    SAD, Inv. nr. I350-I384• Verslag omtrent de toestand van de gemeente over I934 en I935·

92   Uit een vergelijking met 20 andere fondsen bleek het door het 'Ziekenfonds voor den
Arbeidenden Stand' betaalde honorarium aan de artsen gunstig afte steken.

93   In I928-I929 werd het tot dan toe bestaande Burgerlijk Armenbestuur (BA) omgevormd
tot de Burgerlijke Instelling voor Maatschappeliik Hulpbetoon (BIMH). De ondersteuning
van armlastigen en werkzoekenden armlastigen werd nu op andere wijze geregeld. Ter
ondersteuning van de zogenaamde valide werklozen, zowel de georganiseerden in een
vakbond als de ongeorganiseerden, werd de commissie van Advies inzake Werkverschaf-

fing en andere voorzieningen in verband met de werkloosheid in Deventer opgericht.
Deze ressorteerde onder de BIMH.

94   SAD, ZAS, Jaarverslag over hetjaar I935·
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95  In 191 4 werd door de overheid de Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing (NBW)
opgericht als reactie op de grote werkloosheid, vooral in de plattelandregids, met als
doelstelling het verstrekken van steun door middel van werkverschaffing en bij onvol-
doende mogelijkheden tot het uitvoeren van werkverschaffingobjecten het uitkeren van
een steunbedrag. In I926 wordt in de provincie Overijssel de verschaffing van rijkswege
ingevoerd. Er zijn drie soorten werkverschaffing: gemeenteliike, rijkswerkverschaffing
en tewerkstelling bij derden. Enkele voorbeelden van projecten in Deventer tijdens de
iaren  930-I938 zijn uitbreiding riolering (I931); indijking Zandweerd en ophogen bouw-
terrein tussen de geprojecteerde Ceintuurbaan en de V.d. Kesselstraat (I933-I934); opho-
ging haventerreinen en op de Bergweide en aanleg sportpark (I9341937); A. ten Koppel,
Werkloosheid en wrkverschafing, 1928-1939. De Deventer (gemeente) politiek nader bekeken
(Zwolle I986). 36-44·

96 SAD, Archief gemeente Deventer, doos 53· De algemene klacht was dat er geen behoorlijk
loon te verdienen was omdat het tariefvoor het sloten graven en het stobben rooien te laag
was, er geen voldoende gereedschap bij het werk was en de Deventer arbeiders het meest
ongeregelde werk te doen kregen waardoor zij de slechtste lonen verdienden.

97   Dsw, ZZD, Bestuursverslagen (jaarvergadering), OI-OI-I934·
98    Ibidem, 3I-3-I937· Het bijbetalen aan de navolgende behandelingen werd o.m. afgeschaft:

diathermie behandelingen, bestralingen en 'mangeleri knippen.
99    Gedurende een van deze bijeenkomsten stelde een van de leden de navolgende vraag: 'Kan

er geen regeling getroffen worden om minder contributie te betalen door werklozen, daar
de gemeente hiervoor volgens de minister subsidie kan geven.'

Ioo DSW, ZZD, Bestuursverslagen, IG-I-1936
IoI  Ibidem, 31-3-I936
I02  Toename is niet groot onder meer door de mobilisatie. de oorlog en het vertrek van hen,

die in Duitsland werken.
103    In I936 sloot het ziekenfonds een contract met de andere fondsen dat er gedurende de cri-

sis een termijn van vier weken in acht werd genomen alvorens leden over te nemen van
andere fondsen. Vanaf I936 was zzA bereid. de termijn van 4 weken in acht te nemen. In
I937 wilde het fonds afvan de afspraak met de andere fondsen. De aanzienlijke concur-
rentie leidde in sommige gevallen ook tot een positief resultaat zoals het gezamenliik
oprichten van een tandheelkundige commissie.

I04   In I937 nam het fonds voor fm.000 aan obligaties met 4% interest.
I05  AW, HEE, BestuurSnotulen. 19291939·
I06 Ibidem. I-I-I936.
I07  Ibidem, Io-91937
I08  In bilvoorbeeld I903 zuiverde het Burgerlijk Armbestuur de achterstallige contributie van

een van de ziekenfondsleden aan; Ibidem. I4-04-I903
I09 Ibidem, I5-OI-I937·

Het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede benoemde twee leden die zitting namen in dit cornita.
IIO In hoeverre deze overeenkomst een direct gevolg was van de circulaire van de minister van

Sociale Zaken en Volksgezondheid in I934 is niet bekend.
III  AW, HEE, Bestuursnotulen, 22-I01936
I12  Ibidem. 23-09-I940
I  Ibidem.
II4  Een arts, dr. Offerhaus, van het Ziekenfonds 'Helpt Elkaar' Ede sprak als adviserend be-

stuurslid gedurende een vergadering in oktober I940 het vermoeden uit dat er binnenkort
geen werldozen meer bestonden. Dr. Offerhaus en dr. Heimans waren bezig de daarvoor
in aanmerking komende mensen te keuren voor uitzending naar Duitsland. Zij kwamen
daar terecht in de 'Krankenkassed; Ibidem. 23-091940
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II5   AW, HEE, Bestuursnotulen. I8-071940. Een van de bestuursleden merkte ter overweging

op dat het fonds moest voorkomen dat het risico's moest dragen voor ziekten en ongeval-
len bii leden ten gevolge van de oorlog.

IIG  Hit czF in het zilver 1926-1951. Algeman Centmal Ziekenjonds in hit Bisdom Roennond,
Wrslagboek bij gelegenheid van het zilveren bestaans»st alsmede jaarverslag over de jaren
1949-1950 (Zp, Zj). 2I.

II7   Het CZF in het zilver I9-20.
II8  SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 24-06-I933·
II  Ibidem, Notulen van de Algemene Vergadering, 2-06-I935·
I20  Hit CZF in het zilver, 2I.
I2I  SHCM, CZF, Bestuursnotulen, 6-03-I935·
I22 Ibidem, I5-09-I934
I23 Ibidem. 6-031935·
I24  Ibidem. 24-I2-I934·
I25 1bidem. Modelbrief van het Centraal Ziekenfonds aan verzekerden  i.v.m. overschrijding

maximum aan uitgaven, omstreeks I936. Het bestuur stuurde aan alle leden een brief
waarin zij deze nieuwe regel bekend maakten als waarschuwing aan de verzekerden die
veelvuldig gebruik maakten van medische hulp.

I26  Het CZF in het zilver, 23
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-  Notulen van de vergadering van de vertegenwoordigers, van Afd. A en B. 1935· I955194I
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-  Klachtenboek van de ziekenfondsen arbeidende stand
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Bijlage

Consumentenprijsindexcijfers, iaargemiddelden

Jaar Jaar Jaar Jaar

1901 105 1931 143 1961 426 1991 1744

1902 103 1932 132 1962 440 1992 1808

1903 103 1933       131 1963 458 1993 1846

1904 105 1934 132 1964 486 1994 1897

1905 105 1935 129 1965 51O 1995 1931

1906 105 1936 125 1966 540 1996 1972

1907 106 1937 130 1967 557 1997 2015

1908 110 1938 130 1968      578 1998 2053

1909 109 1939          131 1969 621 1999 2098

1910 112 1940      151 1970 648 2000 2150

1911 113 1941 171 1971 697 2001 2249

1912 114 1942 184 1972 752

1913 116 1943 190 1973 812

1914 116 1944 195 1974 89O

1915        131 1945 223 1975 982

1916 147 1946 244 1976 1067

1917       156 1947 256 1977 1138

1918 186 1948 268 1978 1185

1%9 201 1949 284 1979 1235

1920 219 1950 309 1980 1316

1921 191 1951 347 1981 1405

1922 170 1952 348 1982 1488

1923       165 1953 347 1983 1529

1924 166 1954       361 1984 1579

1925       165 1955 368 1985 1615

1926       158 1956 375 1986 1617

1927       158 1957 397 1987 1609

1928 160 1958 406 1988 1621

1929       158 1959 409 1989 1638

1930 152 1960 421 1990 1679

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, divisie Macro-Economische Statistieken en Publicaties.



Summary

Despite repeated initiatives on the part of Dutch cabinets since the end of the nine-
teenth century, no comprehensive health care legislation was passed in the Nether-
lands until I94I. This did not mean, however, that the government was either pas-
sive or opposed to the  idea of providing  for the social security of its citizens.  From
around the beginning ofthe twentieth century, a majority existed in the Dutch par-
liament in support ofa system of social security. The Industrial Injuries Insurance
Act of I90I was the earliest manifestation of this sentiment, but a comprehensive
social security system including health insurance would not be implemented for
decades. The constantly changing coalitions following each new election and the
inhibiting influence  of the physicians' professional association (the Dutch Society
for the Advancement ofthe Healing Arts) were the principal factors forestalling the
enactment  of a health  care  law.

Because no health care law was in place, and financial support from govern-
ment was lacking at the national, provincial and local levels, Dutch health insur-
ance programmes functioned on the open market. In this market, health care funds

acting on behalfoffactories, doctors, employees, and commercial interests, as well
as mutual health insurance funds served as the providers. This study focuses on the
mutual health insurance funds during the period between I890 and I94I

The mutual health insurance funds were established with the goal ofimproving
the health situation of workers and local merchants. Unlike the other types of
health insurance providers, the mutual insurance funds were established by and
for the members themselves and were not primarily operating out of self-interest or
with a profit motive, as was the case with the directors of the commercial funds. For
doctors and employers, the management of their health insurance plans was a way
to support their own practices or their businesses. Members were able to exercise
some influence as long as the interests of the physicians or employers were not
harmed. With the mutual health insurance funds, there was no need to serve any
interests except those ofthe members. The fundamental principles on which these
funds were based were mutual dependency and solidarity.

The central question posed in this study is how the mutual health insurance
funds gave expression to this concept of solidarity.  To gain greater insight into  this
solidarity, this study analyses the organisation and the manner in which the Dutch
mutual health insurance funds functioned at the micro level during the period of
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I890-I94I. In chapter I, the concept of solidarity and the research methodology are
explained. This central question is discussed in further detail by describing the
manner by which the mutual health insurance funds built solidarity and the extent
to which external (environmental) factors and internal (organisational) factors were
decisive (part i and part II). The extent to which the ideal of solidarity was subject to
pressures from both internal and external threats is then addressed (part III).

In this study, five mutual health insurance funds are investigated. These funds
have been selected so that together they are well-distributed in terms of both geo-
graphy and the character of the mutual funds that were operating in the Nether-
lands during the period in question. The five funds selected are: Ziekenfonds voor de
Arbeidende Stand Deventer (Health Insurance Fund forthe Working Class ofDeventer),
established in I860 by the Maatschappg tot Nut van 't Algemeen (General Mutual
Benefit Society); Ziekenjonds Helpt Elkaar Ede (Mutual Assistance Health Care Fund
of Ede), established by the prospective members in I890; ZiekenBnds Ziekenzorg
Amsterdam (Amsterdam Health Care Insurance Fund), established in I895 by the
members ofthe Amsterdamse Handwerkersvriendenkring (Amsterdam Association of
Craftsmen), of which 95 percent were Jewish; Zieken®nds Ziekenzorg DN# (Delft
Health Care Insurance Fund, established in I90I by the local workers association,
and finally the Centraal Zieken®nds (Central Health Insurance Fund) established in
I926  as  a unit  of the Roman Catholic Workers Association in the diocese of Roer-
mond, which was open exdusively to Roman Catholics.

Chapter 2 is concerned not only with growing interest of the government in
health care beginning at the end of the nineteenth century, but also the issue of
supply and demand in the medical market. This chapter also deals with initiatives
that were undertaken to make medical care accessible. Finally, this chapter describes
developments in the medical profession in many areas, the conflicting interests
that resulted, and the competition among the new professional groups.

Chapter 3 offers a comparative analysis of the Dutch approach to health insur-
ance in the historical and international context.

Chapter 4 examines the economic, demographic, and religious environment in
which the five mutual health insurance funds operated. It is dear that, while there
were similarities, these funds differed from each other in important ways. In the
chapter, the five following factors are highlighted which could exert influence on
the organisation and the operations of the mutual insurance funds: the origin of
the fund, the size of the fund, the religious affiliations of the members, the geo-
graphic setting, the number of people living  in the region in which the fund oper-
ated, the degree ofindustrial development, and the presence ofcompeting funds.

In chapter 5, the focus is on the services provided by the funds. Since no bind-
ing obligations existed regarding the coverage to be provided, each fund was free to
determine its coverage for itself. The mutual insurance funds often chose to take a
broad view ofsocial security and offered sick pay and life insurance as well as medi-
cal insurance. The directors attempted to provide the best possible medical care
package. The official guidelines for the coverage to which the members were enti-
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tled were not rigid but rather continually adapted to the circumstance and the
wishes  of the members. Examples include providing members with access  to  spe-
cialists, surgical instruments, x-rays, dental care and movement therapy.

This chapter also deals with the attention the mutual health insurance funds
devoted to providing convenient access to health care. This manifested itself in the
establishment ofclinics and branch offices, the creation of instrument depots, and
the encouragement of specialists  to hold office hours. Of course, beyond the moti-
vations of solidarity, economic motives also played a role in these decisions, partly
influenced by the competition and expansion with which the funds were confronted.

Chapter 6 deals successively with the management, the organisational structure
and the finances ofthe five health insurance funds. This chapter shows that in
the approach to management, common characteristics can be discerned. A crucial
characteristic was that, following the formative period, management was democrat-
ically elected, in most cases by and from among the members. This meant that the
care providers - that is, the physicians and pharmacists - took no part in manage-
ment. They did, however, usually have an advisory role. Further, there remained, to
a greater or lesser degree, a link between the founders and the funds, usually
expressed in the way the funds were managed. Accordingly, the boards ofthe funds
were usually small, consisted only ofmen, usually met once a month, and the direc-
tors fulfilled their roles out of altruistic motives and without compensation.

The unpaid directors  of the mutual health insurance funds succeeded in accu-
mulating power for themselves, by retaining their positions for a considerable time,
or even permanently. And though this led sometimes to traditionalism, efficiency
and profitability were gradually improved and continuity assured.

Chapter 6 also shows that the mutual insurance funds developed in the organi-
sational sense from small informal organisations where mutual consent was suffi-
cient for the coordination of their activities into organisations where the directors
managed their salaried employees, such as messengers and administrative work-
ers. The development ofthe organisational structure was a function ofthe size and
growth of a fund. The fact that both the fund employees and the directors remained
in their functions for long periods oftime is an indication ofthe high level of stabil-
ity which existed in the organisations.

The financial management of the funds was largely limited to making the best
possible use ofthe income generated by the funds - that is, the nominal premiums
paid by the members. The amounts of these premiums depended on a variety of
factors and varied from fund to fund.

The patterns of inclusion and exdusion studied in chapter 7 provide insight into
who could become members of a mutual health insurance fund and what sorts  of
members the funds desired. In addition, the chapter provides answers to the ques-
tions about why those who were insured joined a fund and why they left it. Since the
funds operated in a free market economy prior to the passage ofthe health insurance
law, the constituency was largely determined by considerations of reciprocity and
equality for and among the insured. The premiums paid by those who were insured
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constituted, apart from a few exceptions, the only source of income.  It was then a
given that the re-distribution of the premiums took place within a homogenous
group of insured members with comparable risks. It was therefore the case that the
selection ofthe members by, among other things, establishing membership restric-
tions, was extremely important. This contributed in part to a situation whereby the
mutual health insurance funds did not extend solidarity with those who were sick at
the time oftheir registration or those who had already passed the age limit. So it was
that members were often obliged to provide proof of adequate health at the time of
registration. The funds also required prospective members to undergo a medical
examination. In addition to age and health, the place of residency, religion, profes-

sion, sex and income ofthe insured could be either an impediment or requirement
for acceptance. Remarkably, the funds set no minimum income requirements, but
at the insistence ofthe doctors, they did establish maximum income levels.

Despite the regulations that the fund directors established, it turned out that in
practice, the funds operated with considerable flexibility; the discretionary freedom
the directors permitted themselves with respect to the enforcement of these rules
was great. The expanded scope of activities and increased competition led, among
other things, to continually greater flexibility in the application of the established
standards for membership. The directors were most inclined to flexibly interpret
the rules with respect to age and income cut-offs, family make-up, and religious
affiliation.  For most of the funds, religion was only used as a criterion for accep-
tance during the early period. But the Limburg fund was an exception; it continued
to restrict its membership to Roman Catholics who were members of the Limburgse
Roomsch Katholieke Werkliedenvereniging (Limburg Association of Roman Catholic

Workers) until I94I. The apparent continuity of the membership levels among the
mutual health insurance funds concealed the constant entry and exit ofmembers.
The primary reasons for joining a fund were the need for social security, compul-

sion, ideology, religious belief, membership in a workers association, economic
motives, the affiliated doctors, family tradition and the accessibility or lack of alter-
native funds. Furthermore, the advertisements produced by the funds may also
have led some to decide to join a health insurance fund.

Departures were both of a voluntary and a compulsory nature. Voluntary depar-
tures occurred for a variety of reasons: for example, because of relocation, marriage, or
mandatory military service. Departures also occurred as expressions of dissatisfaction,
as indicated by the numerous letters of complaint written by dients which are to be
found in the archives. There were also numerous reasons for the forced termination

of membership and the directors were in some cases authorised take these measures.

The restrictions on membership in the funds as described in chapter 7 show that
the mutual insurance funds strove to assure reciprocity by selecting a homogenous
low-risk group. Chapters  8  and 9 address the fundamental question of what hap-

pened to the insured when this reciprocity was threatened. By analysing and describ-
ing these threats, a distinction can be made between the threats arising from inter-
nal issues, discussed in chapter 8. and the external threats addressed in chapter 9
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Chapter 8 looks at the ways that the funds guaranteed reciprocity after the strict
application of the eligibility rules. Frequently, insurance plans that are established
on the basis of horizontal solidarity encounter problems when they expand their
activities. They are susceptible to manipulation and ideological influence and in the
best case, they only offer a tenuous trust relationship. With such insurance arrange-
ments, each individual may be tempted to violate the agreements. In chapter 8, it is
evident that within the mutual insurance funds, not only did insured members
commit fraud by, for example, excessive use of medicines and by allowing non-
members to use their membership cards, but that care providers such as family
doctors, the directors and the fund employees were also guilty of all sorts of abuse.
In particular, the abuses ofthe insured and the care providers threatened the princi-
ple of reciprocity within the funds. To maintain the unity of the insured, the funds
implemented all sorts ofcontrols. In the early years, this meant that at the organisa-
tional level, it was the directors and the messengers who exercised these controls.
With expansion and the reduced social control that resulted, the funds decided, at
varying moments in their development, to appoint medical examiners. Following
World War I, the health insurance funds in the large cities collaborated in the estab-
lishment of centralised controls to supplement the controls they had established at
the level ofthe individual funds.

The funds did not restrict themselves to inspections but also imposed sanc-
tions. Forced expulsion ofmembers occurred frequently. For example, in the period
between I923 and I94I, 37 percent of the members who left Amsterdam-based
Ziekenzorg fund did so because they had been expelled. Unpaid premiums were
the most frequent reason for expulsion, but cheating, injurious behaviour towards
doctors or employees or 'unworthy behaviour' were grounds for termination of
membership. The directors were most strict in monitoring the possible abuse of
sick pay. In addition to these controls, the funds also established preventive mea-
sures against abuse. The establishment of a 25 percent deductible amount on bene-
fits proved to be an effective measure when implemented by the Limburg fund. Other
measures included the use of conditional contracts, establishing a waiting period,
or expanding the coverage offered as the number ofyears ofmembership increased.

Chapter 9 analyses the consequences of the external threats. Compared to the
internal threats, there was little that the funds could do to protect themselves against
external threats. In this chapter, a distinction is made between two categories of
external threats. On the one hand, there were threats resulting from unfavourable
individual eventualities - the health status of people might change,  or they might
no longer be able to pay the premium because of their age, chronic illness, or
unemployment. On the other hand, there were threats resulting from unfavourable
socio-economic circumstances: war, economic recession or epidemics. This chapter
focuses on the question of what happened to the insured members when they,
because ofexternal circumstances, were no longer able to meet their premium obli-
gations. In such cases, the principle of reciprocity was put to the test. Were the
mutual health insurance funds prepared to assume the burdens of others in a
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non-reciprocal manner, and did the group solidarity inherent in membership in a
labour union or common religion play a role? To what extent was there solidarity
among the members of the mutual insurance funds,  and to what extent did such

solidarity exist between the directors and the members?
In this chapter, it is seen that when the fund directors or the insured members

were confronted with external threats, they often looked for individual solutions with-
out attempting to adhere to a consistent line. Furthermore, the funds repeatedly
enacted official rules on behalf of individuals and groups that were no longer able to
pay their own or their family premiums. In addition to waiving the premiums, the
funds would re-admit expelled members, often because the formerly insured mem-
ber returned to the work force after a period of unemployment. In extraordinary
cases, this was even accompanied by the cancellation of the debt. Finally, the fund
directors repeatedly paid for or provided their vulnerable members with expensive

medicines and treatments not included in the coverage.
The directors did not always waive premiums and cancel debts for charitable

reasons.  They were also motivated by their fear of losing members, or they viewed
their actions as a form of promotion for their funds.

During World War I and during the Depression, the funds introduced special

crisis measures applicable for all their members. These consisted for the most part
of either waiving premium payments or reducing them for a period of time. The

financing of these measures was accomplished via specially established assistance
funds created from their own capital. In addition, the doctors associated with the
funds made financial contributions, just like the municipal governments during
the first years of the World War II. The arrangements were in effect for all fund
members as long as they had been members for some time and were not focused

exclusively on individual cases or specific groups or professions.
Despite the adoption of these rules, it turned out that during these periods

many of the insured were unable to pay their health insurance premiums due to
financial difficulties.  As a result, they left the funds with debts.  Many of those who
left the funds had large families. As a result, the number of adult members of the
funds increased relative to the declining number of children.

In chapter IO, the conclusion is drawn that two forms of solidarity existed
within the mutual health insurance funds operating in the Netherlands between

I890 and I94I. The first existed as a result ofrational considerations - namely that
people were dependent on each other order to realise their potential in life; this
might be viewed as a 'cold' sort of solidarity. The second sort was based on identifi-
cation with the individual, and might be viewed as a 'warni sort of solidarity. This
chapter shows that the directors were often confronted with a dilemma: on the one
hand they were supposed to operate the insurance system as a closed system in
order to survive in the open market and to meet the horizontal obligations they had
to their members, and on the other hand, they wished to protect those members

against exdusion or a worsening of their situation who ended up in higher risk cat-
egories during their years of membership.
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