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Doel van deze presentatie 

 Antwoord op de vraag:  
 
  
 Wat was de rol van de ƒ/€ in de spreekkamer, 

ofwel: hoe werd vanaf 1900 de financiële 
toegankelijkheid tot curatieve zorg geregeld? 
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Inleiding 
Beperking tot ziekenfondsverzekering voor 

curatieve zorg: de spreekkamer van 
huisartsen en specialisten 

De ziekenfondsverzekering in 1900 
 ƒ, artsen, ziekenfondsen en de overheid 

1908-1941 
Ziekenfondsen en zorgaanbieders met de 

overheid 1945-1986 
Meer markt en minder overheid? 

Stelselwijzigingen 1986-2006 
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Ziekenfondsverzekering in 1900  

‘Er was een patiënt, een fonds en de 
heerlijk helpende hand van de arts’ 
Warrige wereld der ziekenfondsen: 

profit en non-profit (onderling) 
Nominale premiestelling voor 

basispakket 
600 fondsen verzekeren 1 miljoen 

Nederlanders, 18% van de bevolking 
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Verzekering van zorg en onmacht van 
de overheid 1908 
Talma 1908: Ziektewet als sociale 

verzekeringswet met plicht tot voorzien in 
goede geneeskundige zorg (art. 48) door 
vrijwillige verzekering 

De staat kan onvoldoende garanties geven 
voor geneeskundige zorg (artsen zijn geen 
ambtenaren) 

Vrijwillige ziekenfondsverzekering onder 
overheidshoede; ziekenfondsen blijven 
private instellingen  
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Reacties van artsen en ziekenfondsen 

Artsen en hun beroepsorganisatie NMG 
formuleren in 1910-1912 een landelijk 
ziekenfondsbeleid, gevormd door: 
– Collectieve overeenkomsten in de steden tussen 

ziekenfondsen en zorgaanbieders over premies, 
verstrekkingen en tarieven 

– Maatschappijfondsen 
Onderlinge arbeidersfondsen met eigen 

instellingen 
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ƒ, artsen, ziekenfondsen en overheid 
1908-1941 
 
Overheidsbijdragen en begrotingstekorten 

 
Maatschappelijke tegenstand en het 

ontbreken van draagvlak (ziekenfondsen 
en vakbeweging, artsen, verzekeraars) 

 
Ziekenfondswetgeving mislukt 
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1900-1941: marktwerking en de ƒ in de 
spreekkamer? 
 Private partijen zorgen om sociale en pragmatische 

redenen voor regulering van het bestel 
 

 Ziekenfondswetgeving alleen mogelijk door 
maatschappelijk draagvlak en voldoende 
overheidsbijdragen 

 
 Dit private bestel bood een basisverzekering voor 

geneeskundige zorg, aangepast aan plaatselijke en 
regionale omstandigheden: op 1 oktober 1941 waren 
4 miljoen Nederlanders ziekenfondsverzekerd 
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Minder privaat en meer overheid: het 
Ziekenfondsenbesluit 1941 
 De verplichte ziekenfondsverzekering met 

inkomensgrens 
 Inkomensafhankelijke premie  
 Verstrekking van volledige geneeskundige zorg 

met contracteerplicht voor erkend zorgaanbod 
 Leidende rol van overheid, o.a. door toezicht 

(vanaf 1949 de Ziekenfondsraad) 
 204 erkende ziekenfondsen verzekerden in 1942 

5,2 miljoen Nederlanders, 31% meer dan in 1941 
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De ƒ in de spreekkamer 1945-1986 

 
 Overeenkomstenstelsel na 1945: landelijke 

onderhandelingen over erkenning, tarieven, 
vestigingsbeleid, praktijkgroottes en pensioenen  

 Ondanks contracteerplicht vaak discussies en strijd 
 Huisartsen abonnementshonoraria: conflicten in 1953 

en 1965-1967 
 Specialisten honorering per verrichting: eindelijk‘ 

landelijk loon naar werken’ in 1955. Systeem klapt in 
1988: LSV-conflict 
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De Haagse huisarts Moolhuysen op 78-jarige leeftijd naar 
huisbezoek  
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Meer markt en minder overheid: 1986-
1994 
 Politieke en maatschappelijke consensus over de 

noodzaak tot hervorming van de structuur en 
financiering van zorg: omslag van aanbodregulering 
(Structuurnota) naar vraagsturing 

 Commissie Dekker 1986: meer doelmatigheid door 
prikkels tot marktgericht gedrag met grotere vrijheden 
en keuzemogelijkheden 

 Dees en Simons: nominale premies en eigen 
bijdragen, opheffing van de contracteerplicht, vrije 
ziekenfondskeuze, convergentie van ziekenfonds- en 
particuliere verzekering 
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Van Borst tot Hoogervorst 1994-2006 I 

 
 Ontwikkeling van vraagsturing is sinds 1994 leidraad 

in de structuurdebatten  
 Echter: in tijd van economische malaise is 

budgettering favoriet instrument (Paars I) met 
snelstijgende wachtlijsten als gevolg 

 Compensatie door boter bij de vis vanaf 1998 lost 
financiële en structuurproblemen niet op 

 Maatschappelijke en politieke consensus over alle 
ingrediënten van de basisverzekering 
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Van Borst tot Hoogervorst 1994-2006 II 

 Veranderende tariefstructuren en loondienstdebatten 
voor huisartsen- en specialisten:  
– Commissie-Biesheuvel met het medisch-specialistisch 

bedrijf (1994) 
– Commissie Tabaksblat en LHV: toekomstbestendige 

systematiek voor huisartsenfinanciering (2000) 
 Zorgverzekeringswet 2006 is financieel-wettelijke 

basis voor verzekering van curatieve zorg 
 Één zorgverzekering in plaats van zes verschillende 

soorten met concurrentie tussen verzekeraars en 
aanbieders 

 Gereguleerde marktwerking: concurrentie om de 
verzekerde/patiënt? 
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Wat was de rol van de ƒ/€ in de 
spreekkamer 1900-2006? 
 Tot 1941 schakelden ziekenfondsen, artsen en 

apothekers door overeenkomsten concurrentie uit 
voor stabiele premies, honoraria en regeling van 
verstrekkingen 

 1941-1986: overheid, ziekenfondsen en 
zorgaanbieders regelden aanbod en financiering van 
curatieve zorg door wetgeving en consensus  

 1986 – heden: door overheid gereguleerde 
concurrentie om de patiënt tussen verzekeraars en 
zorgaanbieders moet prijs en kwaliteit van zorg 
garanderen 
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