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Ten geleide

In het wrr Working Paper Het Nederlandse zorgbeleid in historisch 
 perspectief, 1941-2017 vatten Roland Bertens en Jasmin Palamar de 
geschiedenis van het Nederlandse beleid gericht op de collectieve 
zorg vanaf het Ziekenfondsenbesluit van 1941 op hoofdlijnen samen. 
Ze verklaren de opeenvolgende wendingen daarin uit onderliggende 
normatieve paradigma’s en opvattingen over sturing en ordening. 
De belangrijkste conclusies zijn dat het beleid zich kenmerkte door 
een gestage uitbreiding van de collectieve verantwoordelijkheid, een 
complexe relatie tussen overheid en veld, en een dominantie van sturing 
gericht op kostenbeheersing. Oplossingen van de ene periode lokten 
daarbij veelal de vraagstukken van de daaropvolgende uit.
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Beleidssamenvatting

Dit Working Paper biedt een overzicht van de geschiedenis van het (naoorlogse) 
overheidsbeleid gericht op de gezondheidszorg in Nederland. Deze geschiedenis 
laat zich grofweg verdelen in drie periodes: 1941-1968, 1968-1987 en 1987-2017. 
Elk van deze periodes werd gekenmerkt door een uniek en dominant beleids-
paradigma – een samenstel van onderliggende kernwaarden, overkoepelende 
beleidsdoelen en praktische beleidsinstrumenten om deze waarden en doelen 
te verwezenlijken. We hebben bekeken hoe die beleidskaders over de tijd zijn 
veranderd en wat daarvoor de belangrijkste aanleidingen waren. In respons op 
verschuivende culturele, politieke en economische factoren veranderden deze 
paradigma’s gedurende bijna tachtig jaar tijd op fundamentele wijze.

Nieuwe sociale zekerheid: toegang tot zorg via het particulier initiatief, 
1941-1968
Gezondheidszorg en ziektekostenverzekeringen waren vóór 1941 veelal 
 decentraal georganiseerd en geregeld, al ontstond er vanaf het eind van de 
negentiende eeuw steeds meer discussie over een mogelijke rol voor de lan-
delijke overheid. Dit leidde, ondanks enkele pogingen daartoe, niet tot de 
invoering van een verplichte ziektekostenverzekering of tot echte grip van de 
overheid op de organisatie van zorg. Pas vanaf de Tweede Wereldoorlog – begin-
nend met het door de bezetter ingevoerde Ziekenfondsenbesluit van 1941 – is 
sprake van een collectief zorgstelsel met een verplichte zorgverzekering voor 
een aanzienlijk deel van de bevolking. Vanaf dat moment ontwikkelde zich het 
eerste beleidsparadigma voor de gezondheidszorg, gegrondvest op een norma-
tief ideaal van brede toegang tot gezondheidszorg. Tegelijkertijd heerste nog 
het beeld dat de staat zo veel mogelijk op afstand moest worden gehouden ten 
gunste van het particulier initiatief, waarmee verwezen werd naar veldpartijen 
als verzekeraars en zorginstellingen. Zij moesten verantwoordelijk blijven voor 
het alledaagse reilen en zeilen en de organisatie van zorg.

Tussen 1941 en 1968 waren uitbouw van de toegankelijkheid van zorg enerzijds 
en het behoud van de primaire verantwoordelijkheid van veldpartijen voor de 
organisatie van zorg anderzijds dan ook de belangrijkste instrumentele doelen 
van het overheidsbeleid. Het derde instrumentele doel in deze periode was 
om de ziekenfondspremies voor de in 1941 verplichte ziekenfondsverzekering 
betaal baar te houden, terwijl de toegankelijkheid werd uitgebouwd en het veld 
zelf de bepalende rol in het vaststellen van zorgtarieven behield. Dat werd dan 
ook de voornaamste uitdaging voor de overheid. In de jaren direct na de oorlog 
had de overheid nog de middelen om een beperkt prijs- en volumebeleid te 
voeren via tariefstelling en bouwbeleid. Vanaf de jaren vijftig werd de verant-
woordelijkheid hiervoor echter weer belegd bij veldpartijen waardoor de grip 
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van de overheid op de premies afnam. Overheidsbeleid was er vooralsnog niet 
op gericht om de totale zorguitgaven stelselmatig te beheersen – mede omdat dit 
niet noodzakelijk leek, gezien de uitzonderlijk snelle economische groei na de 
oorlog.

Grenzen van de verzorgingsstaat: kostenbeheersing en de belofte van 
sturing, 1968-1987
Met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) van 1968 bereikte de 
uitbouw van de verzorgingsstaat voor wat betreft de toegang tot gezondheids-
zorg een voorlopig hoogtepunt. Met de invoering van deze wet stelde de staat 
zich namelijk garant voor de verzorging en verpleging van mensen die getroffen 
werden door chronische ziektes en handicaps waartegen men feitelijk niet op 
een vrije markt te verzekeren was (zorg die tegenwoordig care wordt genoemd). 
In aanvulling op het Ziekenfondsenbesluit uit 1941 (in 1964 omgedoopt tot 
de Ziekenfondswet) en de Algemene Bijstandswet, die in 1965 was ingevoerd, 
was daarmee een zeer solide fundament gelegd voor brede toegankelijkheid tot 
gezondheidszorg, de kernwaarde onder het vorige beleidsparadigma.

Tegelijkertijd kan de awbz gezien worden als het startschot van een ontwik-
keling waarin de overheid zich echt begon te roeren op het terrein van actieve 
kostenbeheersing in de zorg. Vanaf de late jaren zestig en vroege jaren zeventig 
werd in de politiek voor het eerst actief onderkend dat het groeipatroon in de 
zorgsector andere publieke uitgaven kon verdringen en de druk op de inkomens 
te groot kon worden. De omslag in de economische groei speelde daarbij ook 
een rol. Het zorgbeleid richtte zich vanaf dat moment dan ook op de beheersing 
van de kostenontwikkeling van de sector en de publieke zorguitgaven die daarbij 
hoorden, terwijl de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd moesten 
blijven. Voortaan zou de overheid zich meer sturend opstellen ten opzichte van 
het veld, aanvankelijk met het oog op ‘planning’ van de zorgvoorzieningen en 
democratisering van de besluitvorming in de sector.

De wil tot beheersing van de zorg vond zijn meest krachtige uiting in de 
Structuur nota Gezondheidszorg (1974), een ambitieus plan om de rol van de 
overheid te versterken. Het plan strandde desondanks al snel op breed gedragen 
verzet uit het zorgveld en andere maatschappelijke partijen. De noodzaak tot 
kostenbeheersing bleef echter bestaan en beleidsmakers stapten dan ook over 
van planning naar stapsgewijs beleid. Dit beleid was er niet minder effectief 
om. Volledige beheersing van de kostenontwikkeling bleek weliswaar onhaal-
baar, maar in plaats daarvan voerde de overheid allerlei maatregelen door 
om de voortdurende uitgavengroei in ieder geval te beperken. Die pogingen 
richtten zich deels op een doelmatiger financiering en organisatie van de zorg. 
Voor het grootste deel kwam het kostenbeheersingsbeleid echter neer op 
begrenzingen van de uitgaven en capaciteiten in de zorg. Desondanks werd de 
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toegankelijk heid van gezondheidszorg ook in deze periode nader uitgebouwd, 
met een belangrijke verschuiving van verantwoordelijkheden tussen private 
verzekeraars en ziekenfondsen in 1986 als belangrijkste ontwikkeling.

Terwijl de overheid een meer dirigistische rol aannam en beleid ging voeren 
gericht op meer controle, stuitte zij op twee beleidsproblemen. Enerzijds 
bleek de toch al zeer ingewikkelde gezondheidszorg moeilijk te structureren. 
Anderzijds stuitte de groeiende invloed van de overheid op een weerbarstig 
politiek-maatschappelijk krachtenveld in de zorgsector. De overheid joeg met 
haar kostenbeheersingsbeleid veel zorgverleners op de kast en stuitte bovendien 
op de gevestigde belangen binnen het zorgveld. Daarbij lukte het haar ook niet 
om maatschappelijke meningsverschillen te overstijgen en een breed draagvlak 
te creëren. Dit waren hardnekkige problemen die om een nieuwe visie op het 
bestuur van de zorg vroegen.

Meer markt, meer staat: het paradigma van gereguleerde concurrentie, 
1987-2017
Deze visie werd gepresenteerd in 1987. In dat jaar verscheen het toonzettende 
rapport Bereidheid tot verandering – beter bekend als het plan-Dekker, naar de 
voorzitter van de commissie die het opstelde. Dit rapport kwam tot stand in 
een context waarin denken over de grote verzorgingsstaat af breuk had gedaan 
en waarin deregulering en privatisering onder leiding van Ruud Lubbers 
belangrijke thema’s werden. Bereidheid tot verandering bevatte voor het eerst 
een coherente blauwdruk voor de zorg. Plannen voor een veelomvattende 
basisverzekering gingen hierin samen met de wens te snoeien in wet- en regel-
geving. Daarbij zouden veldpartijen weer een belangrijke rol gaan spelen in het 
beheersen van de zorgkosten.

Hoewel de feitelijke implementatie van het plan-Dekker tot zo’n twintig jaar 
politiek onderhandelen zou leiden voordat de kernelementen ervan daadwerke-
lijk werden ingevoerd, was snel duidelijk dat er waarlijk een nieuw beleidspara-
digma in gang was gezet. Gedurende de vroege jaren negentig werden de eerste 
stappen gezet om concurrentie tussen verzekeraars en zorgaanbieders onderling 
op termijn mogelijk te maken. Tegelijkertijd werden de geesten langzaam rijp 
gemaakt voor het (eindelijk) invoeren van een brede volksverzekering. Dit 
was een project dat in de geschiedenis van het zorgstelsel al meermaals was 
voorgesteld, maar nooit tot resultaat had geleid, wegens politieke onenigheid, 
financiële onhaalbaarheid of een combinatie van beide.

Het plan-Dekker kende in hoofdzaak drie pijlers: een brede volksverzekering, 
marktwerking en substitutie. De belangrijkste twee – een brede volksverze-
kering en marktwerking – waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat 
maakte dat de inmiddels breed gedragen noties van solidariteit en toegang 
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tot gezondheidszorg samen konden gaan met steun voor zorgbeleid met een 
minder dominante rol voor de overheid. Dit ten gunste van veldpartijen in de 
gezondheidszorg, die volgens de principes van ‘gereguleerde concurrentie’ 
zouden moeten opereren.

De minder dominante rol voor de overheid zou uiteindelijk goeddeels schijn 
blijken. Sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking (in de curatieve 
zorgsector) is er weliswaar ruimte voor marktelementen – concurrentie tussen 
verzekeraars, prijsonderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders – 
maar blijkt tegelijkertijd duidelijk dat de rol van de staat niet kleiner is geworden 
in de sturing van de zorg. Beleid is in eerste instantie gericht op het stimuleren 
van (kosten)effectieve zorg door veldpartijen, maar dit gebeurt tegen een 
achter gronddreiging van stevige staatsinterventie, die kan worden ingezet in 
het geval dat de kosten uit de hand lopen.

Opvolgende beleidsparadigma’s: lessen voor de toekomst
In figuur 1 zijn de drie beleidsparadigma’s zoals die elkaar hebben opgevolgd in 
de periode 1941-2017 schematisch weergegeven. Het figuur geeft een samen-
vatting van welke waarden, doelen en instrumenten het zorgbeleid in de 
achter eenvolgende periodes kenmerkten en hoe die ideeën op hoofdlijnen zijn 
veranderd. De belangrijkste aanleidingen voor deze veranderingen kunnen we 
als volgt samenvatten:

Het idee dat de staat een rol moest spelen in de verzekering van zorg kreeg na 
decennialange discussies zijn uitdrukking in de invoering van het Zieken-
fondsenbesluit in 1941. Deze doorbraak betekende dat de overheid verant-
woordelijk werd voor de eerste verplichte zorgverzekering in Nederland, 
waarmee het ook de directe aanleiding vormde voor de ontwikkeling van het 
eerste beleidsparadigma. Het Ziekenfondsenbesluit was echter zo ontworpen 
dat de collectieve financiering van zorg grenzeloos kon doorgroeien. Toen 
de Nederlandse economie begin jaren zeventig in zwaar weer verkeerde, zag 
de overheid een aanleiding om de kostengroei nu echt een halt toe te roepen. 
Daarmee ontwikkelde zich een nieuw beleidsparadigma. Vanaf het aantreden 
van het kabinet-Den Uyl probeerde de overheid met stringent financieel beleid 
en het structureren van de zorgvoorzieningen de uitgaven te beheersen. Het 
beleid dat daaruit voortkwam stuitte echter op stevig verzet vanuit het zorgveld 
en de maatschappij. Deze frictie gaf aanleiding tot de ontwikkeling van een 
nieuw beleidsparadigma in het rapport van de commissie-Dekker van 1987. 
De ‘gereguleerde concurrentie’ die erin gepresenteerd werd moest de kosten-
groei drukken en tegelijkertijd de verantwoordelijkheden van de overheid 
terugdringen ten gunste van het veld. Dat kon bereikt worden door middel 
van een grote stelselwijziging. Maar de politiek en het veld keken inmiddels 
met bijzondere argwaan naar dat soort ingrepen van bovenaf. 
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Figuur 1 Het Nederlandse zorgbeleid in beleidsparadigma’s, 1941-2017
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Pas na de wachtlijsten crisis en de uitgavenexplosie die erop volgde was er 
genoeg politieke steun voor een stelselherziening. In 2006 werd ons huidige 
zorgstelsel ingevoerd, met de marktordening en de brede basisverzekering als 
belangrijkste pijlers. De geschiedenis van het zorgbeleid laat hiermee zien hoe 
de oplossingen van de ene periode nieuwe vraagstukken uitlokten in het daar-
opvolgende tijdperk.

Op grond van de geschiedenis van het Nederlandse zorgbeleid kunnen we ook 
enkele bevindingen presenteren die niet alleen van belang zijn voor ons begrip 
van het Nederlandse zorgstelsel en de historische ontwikkeling daarvan, maar 
mogelijk ook voor de politieke en maatschappelijke debatten over de wenselijk-
heid en haalbaarheid van toekomstig beleid. We kunnen deze kernbevindingen 
als volgt samenvatten:

 – Vanaf 1941 is middels wetgeving de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van gezondheidszorg voor burgers in Nederland feitelijk voortdurend 
uitgebreid. Daarmee werd door codificatie uiting gegeven aan een al langer 
groeiende culturele notie dat zorgsolidariteit een groot goed is, dat (mede) 
door de overheid gefaciliteerd moet worden.

 – De gezondheidszorg is altijd een zeer complexe en lastig te besturen sector 
geweest. Hierbij speelt zowel verzet vanuit het zorgveld tegen meer controle 
en macht van buitenaf een rol, maar ook breder cultureel verzet vanuit de 
maatschappij tegen een (te) grote verzorgingsstaat. Dit heeft tot gevolg dat 
in de geschiedenis van het zorgbeleid grote hervormingen het doorgaans 
hebben afgelegd tegen bescheidener, meer stapsgewijs beleid.

 – Het idee dat de introductie van de gereguleerde concurrentie – het meest 
recente en nog steeds vigerende beleidsparadigma in de curatieve zorg – 
gepaard is gegaan met een ‘terugtredende overheid’ is misleidend. De rol van 
de staat is weliswaar anders, maar niet wezenlijk kleiner geworden.

 – Goed begrip van de fundamentele waarden onder een historisch of huidig 
beleidsparadigma is onontbeerlijk om zinvolle discussies te kunnen voeren 
over de belangrijkste beleidsproblemen en alternatieve beleidsopties.
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1 Inleiding

De Nederlandse gezondheidszorg is internationaal gezien van hoge kwaliteit 
en ondersteunt daarmee de menselijke behoefte om een gezond leven te kun-
nen leiden. Tegelijkertijd doemt steeds vaker het beeld op van een razendsnel 
groeiende sector, die het publieke geld dat ook voor andere beleidsterreinen zou 
kunnen worden aangewend als een koekoeksjong afpikt. Daarbij lijkt de haast 
oneindige groei van de vraag naar zorg op termijn tot een onhoudbare situatie te 
leiden.

De vraag rijst dan ook: hoe kan het huidige zorgstelsel houdbaar blijven? Op 
verzoek van de Tweede Kamer heeft de wrr zich op deze vraag gestort. In het 
kader van dat onderzoek is deze achtergrondstudie tot stand gekomen, waarmee 
we de houdbaarheidsvraag plaatsen in het licht van de geschiedenis van het 
Nederlandse zorgbeleid. Met dit Working Paper hopen we beter te begrijpen 
waar de huidige uitdagingen voor het zorgbeleid vandaan zijn gekomen, met 
welke problematiek de overheid in de geschiedenis te maken heeft gehad en hoe 
zij daarmee is omgegaan, gegeven de steeds veranderende omstandigheden. 
Zo willen we achterhalen voor welke daadwerkelijk nieuwe keuzes de samen-
leving en overheid staan als het gaat om de toekomst van het zorgstelsel en het 
zorgbeleid.

In dit Working Paper geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelin-
gen in het Nederlandse zorgbeleid tussen de invoering van de eerste collectieve 
regeling, het Ziekenfondsenbesluit van 1941, en het eind van het ministerschap 
van Edith Schippers (vvd) in 2017. Daarbij trachten we de belangrijkste ver-
anderingen in het beleid gericht op financiering en organisatie van de gezond-
heidszorg inzichtelijk te maken tegen de achtergrond van brede veranderingen 
in de samenleving. Tegelijkertijd duiden we ook de schommelingen in de maat-
schappelijke waardering van dat beleid en het draagvlak voor het stelsel, omdat 
de houdbaarheid van het zorgstelsel uiteindelijk valt of staat met dat maatschap-
pelijk draagvlak. Daarmee zoeken we naar een antwoord op de volgende vraag:

Wat kenmerkte het beleid van de Nederlandse overheid gericht op de financiering 
en organisatie van de gezondheidszorg tussen 1941-2017, hoe zijn de onderliggende 
beleidskaders over de tijd veranderd en wat waren de belangrijkste aanleidingen 
daarvoor?
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1.1 Begripsbepaling en afbakening: beleid, overheid en gezondheidszorg
In deze achtergrondstudie willen we dus op hoofdlijnen een beeld schetsen 
van 1) de inhoud van het beleid van 2) de landelijke overheid, dat gericht was 
op de 3) financiering en organisatie van de gezondheidszorg. Daarvoor zullen 
we allereerst verhelderen wat we bedoelen met de drie kernbegrippen beleid, 
overheid en gezondheidszorg, waarna we de af bakening van ons onderzoek 
toelichten.

‘Beleid’ is in beginsel een abstract begrip dat breed toegepast kan worden. 
Hans Maarse en Ingrid Mur-Veeman definiëren beleid dan ook als een ‘streven 
naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde 
tijdskeuzen’.1 In dit Working Paper houden we deze definitie ook aan, omdat de 
algemene formulering bruikbaar is voor een geschiedenis waarin doelen, mid-
delen en tijdskeuzen nogal eens aan verandering onderhevig waren. Juist die 
verschillende doeleinden, middelen en tijdskeuzen in de geschiedenis van het 
zorgbeleid willen we met deze achtergrondstudie in kaart brengen. We geven 
hierbij verdere invulling aan het begrip door ons te richten op de inhoud van 
het zorgbeleid van de landelijke overheid. Als het gaat om het zorgbeleid als 
zodanig zou het ook mogelijk zijn om naar het bredere ‘beleidsproces’ te kijken, 
de praktijk rondom de totstandkoming van beleid.2 Omwille van de bondigheid 
richten we ons toch voornamelijk op de beleidsinhoud en betrekken we het 
beleidsproces er alleen bij daar waar het naar ons oordeel een cruciale inhoude-
lijke rol heeft gespeeld.

Bij de inhoud van het beleid gaat het ons hier specifiek om het beleid van de 
overheid dat gericht was op de gezondheidszorg, het geheel van zorgvoorzienin-
gen dat bestaat ter bevordering van de gezondheid van mensen en de genezing 
van ziekte en kwalen.3 Onze focus op landelijk overheidsbeleid is ingegeven 
door het feit dat de houdbaarheid van het zorgstelsel in eerste instantie een 
aangelegenheid is van de nationale overheid.4 Het beleid van lokale overheden 
heeft uiteraard ook een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de 
gezondheidszorg. Echter, onze interesse gaat voornamelijk uit naar beleid dat 
gericht was op de gezondheidszorg als geheel en dat is in de regel het landelijk 
zorgbeleid geweest.

Dat betekent dat we vooral zullen kijken naar beleid afkomstig van de 
verschillende ministeries, hun beleidsmakers en de verantwoordelijke 

1 Maarse en Mur-Veeman 1990: 5. Maarse en Mur-Veeman baseren hun definitie op die van 
politicoloog Andries Hoogerwerf (zie Hoogerwerf 1988). 

2 Abma en In ’t Veld 2001: 20.
3 Boot 2013: 5.
4 Boot 2013: 303.
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bewindspersonen die zich bezighielden met de volksgezondheid.5 Hieronder 
vielen aanvankelijk de publieke gezondheid en algemene ziektepreventie 
(collectief belang). Gaandeweg verbreedde die taakopvatting zich tot beleids-
terreinen die zich bezighouden met wat nu wel de curatieve zorg (cure) en de 
langdurige zorg (care) wordt genoemd (individueel belang). Sinds 1983 is in 
artikel 22 van de Nederlandse Grondwet dan ook vastgelegd dat het treffen van 
maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid een overheidsplicht is.

Maar ruim voor die tijd had de centrale overheid via wetgeving de verant-
woordelijkheid al op zich genomen om zorg te dragen voor de gezondheid van 
burgers. In 1941 ontstond met het Ziekenfondsenbesluit de eerste collectieve 
regeling gericht op de financiering van gezondheidszorg. Sindsdien kan er 
waarlijk gesproken worden van een landelijk ‘zorgstelsel’ dat is ingekaderd 
in complexe wet- en regelgeving en een gedeelde verantwoordelijkheid is 
van overheid en veldpartijen zoals verzekeraars en zorginstellingen, die in 
de geschiedenis ook wel bekend stonden als het ‘particulier initiatief ’. In de 
jaren zestig en zeventig volgde er ook wetgeving gericht op de organisatie van 
de gezondheidszorg, waarmee de overheid grip probeerde te krijgen op deze 
weerbarstige sector. In lijn met de doelstelling om de historische achtergronden 
van het houdbaarheidsvraagstuk van ons zorgstelsel te begrijpen, brengen wij 
hier het landelijk beleid dat gericht was op de financiering en de organisatie van 
de gezondheidszorg vanaf 1941 in kaart, het moment dat de eerste nationale 
zorgregeling in werking trad.6

1.2 Theoretisch kader: beleidsparadigma
Gegeven de complexiteit van deze geschiedenis volstaat het niet om simpelweg 
een chronologisch overzicht van het gevoerde zorgbeleid te presenteren. Voor 
een goed begrip van de doelen en logica achter het zorgbeleid is het noodzakelijk 
om de samenhang tussen afzonderlijke maatregelen en beleidsmiddelen te 
kennen. Om die samenhang inzichtelijk te maken zetten we in deze achter-
grondstudie het theoretisch raamwerk van het ‘beleidsparadigma’ in, dat voor 
het eerst is ontwikkeld door de politicoloog Peter Hall.7

5 Boot 2013: 40. Vóór de totstandkoming van het eerste departement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne onder het kabinet-Biesheuvel werd volksgezondheid wisselend ondergebracht bij 
Arbeid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.

6 We richten ons op de curatieve (cure) en langdurige (care) gezondheidszorg. Het zwaartepunt ligt 
echter bij de curatieve zorg, omdat die historisch gezien altijd de bulk van de gezondheidszorg 
vormde en daarmee het meest vooraanstaand onderwerp van publiek beleid is geweest.

7 Hall 1993. Het beleidsparadigma is sinds Halls eerste uitwerking onderwerp geweest van aanpassing 
en bijschaving in verschillende sociologische en politicologische onderzoeken en debatten. Halls 
oorspronkelijke definitie van ‘beleidsparadigma’ is na wat verdere verfijning in de kern hetzelfde 
gebleven. Zie Hogan en Howlett 2015: 5-7.
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Volgens Hall en velen na hem bestaat een beleidsparadigma uit een samenstel-
ling van ideeën die zich onderling in een min of meer logisch coherent verband 
tot elkaar verhouden. Het gaat hier om normen, waarden en bijbehorende 
doelen, maar ook om een bepaald type kennis dat een interpretatiekader biedt 
om oorzakelijke verbanden te leggen.8 Een beleidsparadigma faciliteert daarmee 
het oplossen van beleidsproblemen (cognitief ), maar bepaalt via de aanwezig-
heid van normen en waarden ook wat er precies als een probleem wordt 
beschouwd (normatief ).9 Het is daarbij dan wel van belang dat een gemeenschap 
van ‘actoren’ – zoals beleidsmakers, politici en bestuurders – deze ideeën deelt.10 
De verschillende ideeën in het paradigma dienen onderling een zekere mate van 
logische coherentie te vertonen. Het doet er echter minder toe of het paradigma 
vanuit ons huidige perspectief logisch sluitend wordt bevonden, zolang de 
actoren die destijds verantwoordelijk waren voor het beleid er maar gezamenlijk 
in geloofden en er hun handelen op inrichtten.11

Een beleidsparadigma omvat dus de ideeën van een gemeenschap van actoren 
die de formulering van beleid bepalen. We nemen aan dat die ideeën een grote 
invloed hebben gehad op de uiteindelijke beleidsinhoud.12 Toch is hier een 
belangrijke kanttekening bij te plaatsen: ideeën bepalen niet volledig de uitein-
delijke beleidsinhoud, omdat die ook onder invloed van allerlei andere variabe-
len wordt gevormd. Zo kan een belangrijke factor de specifieke politieke coalitie 
zijn die op dat moment regeert. Verschillende groepen in de geschiedenis – van 
politieke partijen tot maatschappelijke belangenvertegenwoordigers – hebben 
andere ideeën gehad over welk beleid er gevoerd moest worden. Die verschillen 
deden zich voor als het ging om de vraag welke beleidsmiddelen gepast waren, 
maar ook rondom meer fundamentele discussies over bijvoorbeeld de maat-
schappelijke rol van de overheid of de prioritering van waarden. We kunnen 
dus stellen dat het uiteindelijk gevoerde beleid ook altijd een uitkomst is van de 

8 Hall 1993: 279.
9 Hall 1993: 278; Hogan en Howlett 2015: 11. 
10 Daigneault 2015: 50.
11 Daigneault 2015: 50. Dit punt raakt daarbij aan lopende discussies over de vraag of verschillende 

paradigma’s met elkaar verenigbaar kunnen zijn. Peter Hall ging ervan uit dat verschillende 
paradigma’s onderling ‘incommensurabel’ zijn en dus niet tegelijkertijd kunnen bestaan, maar 
steeds meer beleidswetenschappers verwerpen dit idee omdat zij het te star vinden. Zij stellen 
dat empirische studies erop wijzen dat beleidsparadigma’s juist vaak tegelijkertijd en naast elkaar 
kunnen bestaan, als een soort hybrides, ook als zij tegenstrijdige logica’s kennen. Deze mogelijkheid 
laten wij ook open. Zie Daigneault 2015: 46.

12 Béland 2009: 702. Daniel Béland onderscheidt bijvoorbeeld drie manieren waarop ideeën de beleids-
inhoud kunnen bepalen: ideeën bepalen welke problemen en kwesties op de beleidsagenda komen; 
ze vormen de aannames die invloed hebben op de inhoud van beleidsvoorstellen; en tot slot spelen 
ze een rol in discussies als een soort ‘discursieve wapens’ die de uitkomst van beleidsrichtingen 
beïnvloeden.
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politieke strijd tussen meerdere beleidsideeën of zelfs -paradigma’s, die tegelij-
kertijd en naast elkaar kunnen bestaan.13

We moeten dus erkennen dat een zo volledig mogelijke verklaring van de 
beleidsinhoud niet kan volstaan met enkel een studie naar de ideeën achter het 
beleid, omdat die twee niet aan elkaar gelijk te stellen zijn. Desondanks biedt 
het beleidsparadigma een bruikbaar kader voor een historische studie naar 
zorgbeleid. Dat is ten eerste zo omdat breed gedragen overtuigingen en waarden 
voor een belangrijk deel het strijdtoneel bepalen waarop verschillende politieke 
partijen en standpunten met elkaar in conflict kunnen komen.14 Als we in 
de geschiedenis dominante beleidsparadigma’s voor het zorgbeleid kunnen 
ontwaren, dan brengen we daarmee ook de bandbreedte van de belangrijkste 
discussies over beleidsproblemen en voor mogelijk gehouden oplossingen in 
kaart. Daarmee kunnen we vervolgens beter begrijpen waarom beleidsinhoude-
lijke hervormingen of aanpassingen zich in een bepaalde richting voltrokken (en 
nog steeds voltrekken). In de geschiedenis van het Nederlandse zorgbeleid blijkt 
deze bandbreedte goed te identificeren.15

Drie abstractieniveaus van beleidsdoelen en -middelen
Binnen die bandbreedte kunnen de discussies zich richten op verschillende 
soorten ideeën. De ideeën achter beleid zijn namelijk op te delen naar een 
aantal niveaus van abstractie en naar ideeën over middelen en doelen. Door 
verschillende bestaande indelingen van het beleidsparadigma te combineren 
zijn we gekomen tot een uiteenzetting van drie abstractieniveaus op de verticale 
as, waar doelen (normatieve ideeën) en middelen (cognitieve ideeën) voor de 
eenvoudigheid zijn samengetrokken (zie figuur 1.1).

Allereerst omvat een paradigma onderliggende waarden en werkelijkheidsbeel-
den (A). Dat zijn bijvoorbeeld ideeën over wat sociale rechtvaardigheid is en wat 
de gepaste rol van de staat is in het verwezenlijken daarvan, maar ook een begrip 
van het beleidsprobleem dat opgelost dient te worden, dat bestaat op grond 
van allerlei causale veronderstellingen. Uit die ideeën volgen paradigmatische 
beleidsdoelen en voorkeuren voor hoe daarop gericht beleid geïmplementeerd 

13 Wilder en Howlett 2015: 102.
14 Rayner 2015: 74.
15 Een kanttekening hierbij is dat het vaststellen van een dergelijk algemeen beleidsparadigma 

onvermijdelijk gepaard gaat met generalisaties die de verscheidenheid aan ideeën, standpunten en 
beleidsparadigma’s geen recht doet. We hebben er in deze achtergrondstudie toch voor gekozen om 
dergelijke generalisaties te maken, om de geschiedenis op een begrijpelijke manier in beeld te kunnen 
brengen. Desondanks zou het voor de studie van de geschiedenis van het Nederlandse zorgbeleid 
interessant kunnen zijn om juist te kijken naar de vraag waarom sommige ideeën of paradigma’s het 
winnen van andere in het uiteindelijk gevoerde beleid.
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dient te worden (B). Op basis daarvan worden tot slot specifiekere instrumen-
tele doelen geformuleerd, met bijpassende beleidsinstrumenten om die doelen 
te bereiken (C). Voor dit laatste niveau presenteren we in deze achtergrond-
studie de doelen en middelen specifiek wél apart, omdat de effectiviteit van 
het instrumentarium op dit niveau in de geschiedenis van het zorgbeleid tot 
langlopende politieke discussies heeft geleid.

In de praktijk bestaan er ook nog allerlei concretere doelstellingen en beleids-
instrumenten, maar daar richten we ons om redenen van overzichtelijkheid en 
analytische duiding niet op.16 Het doel blijft om het zorgbeleid op hoofdlijnen in 
kaart te brengen.

Figuur 1.1 Beleidsparadigma naar abstractieniveaus van beleidsdoelen 
en -middelen

Onderliggende waarden 
&  

werkelijkheidsbeelden

Paradigmatische doelen 
& 

implementatievoorkeuren

Instrumentele doelen 
& 

beleidsinstrumenten

A

B

C

Abstract

Concreet

Bron: Wilder 2015: 29; Greener 2001: 148; Daigneault 2015: 50

16 Daigneault 2015: 50. Zie ook Daigneault 2014: 461-462.
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Ordening van veranderingen
De bandbreedte van de discussies over problemen en oplossingen onderging net 
zoals het uiteindelijk gevoerde zorgbeleid tussen 1941 en 2017 wezenlijke veran-
deringen. Ook als we die veranderingen in zeventig jaar zorgbeleid inzichtelijk 
willen maken, biedt het denken in beleidsparadigma’s een handig kader. Aan de 
hand van het schema in figuur 1.1 zijn er zes aspecten te onderscheiden waarop 
beleidsveranderingen kunnen plaatsvinden. Een bijstelling van de instrumen-
tele doelen of de instelling van beleidsinstrumenten (C) – of beide – noemen 
we in navolging van Peter Hall een verandering van de eerste orde.17 Een veran-
dering van de tweede orde heeft betrekking op de vervanging, verwerping of 
toevoeging van een instrumenteel doel of beleidsinstrument in zijn geheel (C). 
We spreken van een verandering van de derde orde als het gaat om een verande-
ring in de paradigmatische doelen of algemene implementatievoorkeuren (B) 
voor hoe die doelen verwezenlijkt moeten worden. Veranderingen van de derde 
orde gaan altijd gepaard met veranderingen in de onderliggende waarden en 
werkelijkheidsbeelden (A) achter het beleid, omdat paradigmatische doelen en 
implementatievoorkeuren direct daaruit worden geformuleerd. Daarom spre-
ken we bij veranderingen op niveau A en B in beide gevallen van de derde orde.

Eerste- en tweede-ordeveranderingen kunnen plaatsvinden zonder dat 
daarvoor een derde-ordeverandering nodig is. Ze zijn in dat opzicht ‘beleids-
technisch’. Een derde-ordeverandering zal echter noodzakelijkerwijs invloed 
hebben op de eerste twee abstractieniveaus, omdat die altijd geformuleerd 
worden binnen het kader van de onderliggende waarden, werkelijkheidsbeel-
den, paradigmatische doelen en implementatievoorkeuren (niveaus A en B). 
Veranderingen van de derde orde zijn daarmee het meest ingrijpend en kunnen 
zodoende samenvallen met een algehele verschuiving van het beleidsparadig-
ma.18 Een dergelijke verschuiving vindt plaats wanneer er ten minste één signi-
ficante derde-ordeverandering heeft plaatsgevonden die de coherentie van het 
beleidsparadigma beïnvloedt.19 In dit Working Paper focussen we op dit soort 
grote veranderingen en in mindere mate op beleidstechnische aanpassingen.

Twee soorten veranderingen
Een kernvraag is hierbij natuurlijk: waarom veranderen de ideeën achter beleid? 
Hiervoor bestaan uiteenlopende oorzaken. We zullen alle mogelijke processen 
hier niet in detail bespreken, maar cruciaal is dat er grof gesteld twee soorten 
zijn. Enerzijds zijn er veranderingen die het resultaat zijn van een duidelijke 

17 Hall 1993: 278. Peter Hall onderscheidt drie niveaus van beleidsverandering, zonder onderscheid 
te maken tussen doelen en middelen. Het idee van eerste-, tweede- en derde-ordeveranderingen is 
ontleend aan hem.

18 Hall 1993: 278. 
19 We ontlenen deze drempelwaarde aan Daigneault 2015: 52.
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externe verschuiving in de autoriteit die is belast met het maken van beleid. 
Anderzijds kan sprake zijn van meer geleidelijke veranderingen binnen het 
paradigma zelf. Die zijn dan het resultaat van ‘technisch’ puzzelen en knutselen 
met ideeën die wel of niet werken in het licht van veranderende omstandig-
heden van buitenaf, zoals technologische of demografische veranderingen (in 
het kader van de zorg kunnen we daarbij denken aan bijvoorbeeld vergrijzing).20

We zullen in onze bespreking van de geschiedenis van het zorgbeleid wijzen 
op de beleidsproblemen en veranderingen van autoriteit of macht die hebben 
geleid tot de belangrijkste veranderingen in de ideeën achter het zorgbeleid en 
de beleidsinhoud zelf. Een belangrijke constatering daarbij is dat zorgbeleid in 
Nederland altijd vorm heeft gekregen binnen de bandbreedte van een politieke 
en maatschappelijke discussie waarin veel gewicht werd gegeven aan het 
primaat van particuliere initiatieven en niet-overheidspartijen om de gezond-
heidszorg te organiseren en te leveren. De overheid kreeg vaak maar moeilijk 
grip op de organisatie van zorg, maar dit was dan ook zelden het expliciete doel 
van regeringscoalities. Desondanks nam in de loop der tijd de noodzaak van 
gericht beleid steeds meer toe, omdat de (financiële) verantwoordelijkheid voor 
toegang tot zorg voor de Nederlandse burger steeds meer door de overheid werd 
gewaarborgd via wetgeving. Dat beleid werd gevormd door verschuivingen in 
het dominante beleidsparadigma.

1.3 Methode: beleidsideeën en -inhoud vergeleken
De indeling die is weergegeven in figuur 1.1 is bruikbaar om naast de ideeën 
achter het zorgbeleid ook de inhoud en de veranderingen van het gevoerde 
zorgbeleid inzichtelijk te maken. Toch is het van belang om ook hierin mee 
te nemen, zoals hierboven beschreven, dat de ideeën niet vanzelfsprekend 
gelijkstaan aan de inhoud van het gevoerde beleid. Het zou een cirkelredenering 
zijn om beleidsinhoudelijke veranderingen te verklaren door te wijzen op 
ideële veranderingen die op hun beurt afgeleid zijn van het gevoerde beleid, 
zoals Pierre-Marc Daigneault terecht heeft opgemerkt.21 Dit feit heeft een 
implicatie gehad voor de gehanteerde methode in dit onderzoek. In navolging 
van Daigneault hebben we er namelijk voor gekozen om de ideeën achter het 
beleid te vergelijken met de beleidsinhoud, zodat we de verschillen aan het licht 
kunnen brengen.22

20 Vgl. Hall 1993: 280. 
21 Daigneault schrijft hierover: “Clearly, it makes no sense to investigate whether a paradigm shift has 

caused a policy change if paradigmatic change is inferred from policy change in the first place: this is 
circular reasoning” (Daigneault 2015: 49). 

22 Vergelijk met de methode die Daigneault voorstelt (Daigneault 2015: 54-55). 
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De eerste stap was om de ideeën achter het beleid in verschillende periodes te 
achterhalen en te beoordelen of er sprake was van een min of meer coherent 
paradigma. Daarvoor hebben we gekeken naar de inhoud van beleidsontwerpen 
die geproduceerd zijn door relevante actoren. De inhoud van de beleidsontwer-
pen hebben we grotendeels uit secundaire literatuur gedestilleerd, maar ook uit 
de primaire documenten zelf. Zo hebben we bijvoorbeeld het adviesdocument 
Bereidheid tot verandering (1987) van de Commissie Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg (commissie-Dekker) geanalyseerd. Deze publicatie gold 
destijds als het toonaangevende beleidsontwerp voor marktwerking in de zorg. 
Vervolgens hebben we beoordeeld wanneer er dusdanige veranderingen in de 
beleidsideeën hadden plaatsgevonden dat er sprake was van een paradigmaver-
schuiving. De laatste stap was om de beleidsinhoud over de periode 1941-2017 
op een rijtje te zetten en te bekijken in hoeverre de achterliggende beleidsideeën 
zich hadden vertaald in concrete maatregelen. Het verschil tussen beleidsideeën 
enerzijds en beleidsinhoud anderzijds, zoals hierboven besproken, schept in 
dit opzicht ruimte voor analyse: wanneer we zien dat het uiteindelijk gevoerde 
beleid niet vanzelfsprekend volgt uit een aanwezig beleidsparadigma, dan roept 
dit de vraag op hoe dat komt. Daar trachten we in de belangrijkste historische 
gevallen een antwoord op te geven.

1.4 Structuur van deze achtergrondstudie
Aan de hand van beleidsparadigma’s laat de geschiedenis van het Nederlandse 
zorgbeleid zich opdelen in drie periodes. We bespreken als eerste de jaren tot 
1968. In die periode werd de toegang tot de zorg vooral uitgebreid, maar door 
een hernieuwde terughoudendheid ten opzichte van staatsinterventie kwam 
er geen echte grip op de structuur en financiering van de gezondheidszorg tot 
stand. Daarna kijken we naar de periode tussen 1968 en 1987. Daarin groeide 
het collectief beslag op de zorguitgaven sterk en had de overheid aanvankelijk 
vergaand sturende ambities, maar mede onder invloed van breed politiek 
en maatschappelijk verzet tegen zulke sturing gebeurde er weinig. Tot slot 
beschouwen we de periode tot 2017. In die periode kreeg het idee van geregu-
leerde marktwerking steeds meer voet aan de grond en werd er uiteindelijk een 
volledig nieuw stelsel voor de curatieve zorg ingevoerd (dat overigens in toene-
mende mate weer gedomineerd zou worden door budgettering en sturing door 
de aanwezigheid van knellende financiële kaders).

In lijn met deze drie periodes is dit Working Paper opgedeeld in drie hoofd-
stukken (2, 3 en 4). Aan het begin van elk hoofdstuk bespreken we allereerst 
de belangrijkste aanleidingen tot paradigmatische verandering. Daarna 
bespreken we de belangrijkste waarden en wereldbeelden en brengen we de 
paradigmatische doelen en implementatievoorkeuren die daaruit voortkwamen 
in kaart. Vervolgens bekijken we welke instrumentele doelen de overheid 
formuleerde om die paradigmatische doelen nader invulling te geven en welke 
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beleidsinstrumenten er werden ingezet om deze te verwezenlijken. Per hoofd-
stuk presenteren we daarbij de ideeën en beleidsinhoud in één paradigmatisch 
schema, zodat we een helder overzicht krijgen van gevoerde beleidsmaatregelen 
en de samenhang daartussen. Het doel van deze achtergrondstudie blijft name-
lijk het op hoofdlijnen in kaart brengen van het gevoerde zorgbeleid, zodat het 
houdbaarheidsvraagstuk in de zorg in het licht gezien kan worden van deze 
geschiedenis.

In hoofdstuk 5 is een overzicht opgenomen voor de gehele periode 1941-2017. 
Ook presenteren we in dit afsluitende hoofdstuk op basis van deze geschiedenis 
een aantal kernbevindingen. Het gaat daarbij om conclusies waarvan wij menen 
dat ze van belang zijn voor een debat over de houdbaarheid van het zorgstelsel 
en het beleid dat nodig is om die houdbaarheid op termijn te waarborgen.
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2 Nieuwe sociale zekerheid: toegang tot zorg via 
het particulier initiatief, 1941-1968

2.1 Samenvatting
Gezondheidszorg en ziektekostenverzekeringen waren vóór de Tweede Wereld-
oorlog veelal decentraal georganiseerd en geregeld. Wel ontstond er vanaf het 
eind van de negentiende eeuw steeds meer discussie over een mogelijke rol voor 
de landelijke overheid. Dit leidde, ondanks enkele pogingen daartoe, niet tot de 
invoering van een verplichte ziektekostenverzekering of tot echte grip van de 
overheid op de organisatie van zorg.

Pas vanaf de Tweede Wereldoorlog – beginnend met het Ziekenfondsenbesluit 
van 1941, dat door de bezetter werd ingevoerd – is sprake van een collectief 
zorgstelsel met een verplichte zorgverzekering voor een aanzienlijk deel van de 
bevolking. De komst van het Ziekenfondsenbesluit was de directe aanleiding 
voor de ontwikkeling van het eerste beleidsparadigma voor de gezondheidszorg 
als geheel. Dit was gegrondvest op een normatief ideaal van brede toegang tot 
gezondheidszorg, dat onder meer was geïnspireerd op een nieuw idee van 
sociale zekerheid. Tegelijkertijd heerste ook nog het beeld dat de staat zo veel 
mogelijk op afstand moest worden gehouden ten gunste van het particulier 
initiatief, dat de voorkeur kreeg voor de implementatie van zorgbeleid. Tijdens 
de wederopbouw bestond er weliswaar draagvlak voor staatsinterventie in de 
zorg, maar deze zwakte met het economisch herstel vanaf de jaren vijftig weer 
langzaam af ten gunste van veldpartijen.

De twee belangrijkste instrumentele doelen van het overheidsbeleid zoals die 
tussen 1941 en 1968 een rol gingen spelen, waren enerzijds de uitbouw van de 
toegankelijkheid en anderzijds het behoud van de primaire verantwoordelijk-
heid van veldpartijen voor de organisatie van zorg. Die eerste doelstelling werd 
nagestreefd door het ontwerp van nieuwe verzekeringsregelingen, zoals de 
bejaardenverzekering en de kroon op de verzorgingsstaat, de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (awbz). Maar dit gebeurde ook via de aanpassing 
van regelingen binnen het al bestaande Ziekenfondsenbesluit. Dit alles vond 
plaats onder het uitzonderlijke naoorlogse economisch gesternte, waarin de 
Nederlandse economie zeer snel groeide. De tweede doelstelling uitte zich in de 
totstandkoming van de Ziekenfondsraad (1949) en de Centrale en Provinciale 
Raden voor de Volksgezondheid (1956). Via de raden kreeg de overheid 
weliswaar een plaats aan de overlegtafel, maar wat betreft de financiering en 
organisatie van de zorg bleven beheer, toezicht, uitvoering en besluitvorming 
hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van veldpartijen uit de zorg.
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Het derde instrumentele doel in deze periode, en tevens de grootste uitdaging 
voor de overheid, was het betaalbaar houden van de ziekenfondspremies terwijl 
de toegankelijkheid werd uitgebouwd en het veld zelf de voornaamste rol in het 
bepalen van zorgtarieven behield. In de jaren direct na de oorlog had de overheid 
nog de middelen om een beperkt prijs- en volumebeleid te voeren via tarief-
stelling en bouwbeleid. Vanaf de jaren vijftig werd de verantwoordelijkheid 
hiervoor echter weer belegd bij veldpartijen. Overheidsbeleid was er dus niet 
op gericht om de totale zorguitgaven stelselmatig te beheersen, mede omdat 
de spreekwoordelijke financiële bomen in die tijd tot aan de hemel groeiden. 
Kostenbeheersingsbeleid werd eigenlijk pas tegen het eind van deze periode 
overwogen. Toen begon in de politiek het inzicht te dagen dat de zorguitgaven 
zonder sturend beleid onbeheerst zouden doorgroeien – een perspectief dat als 
onwenselijk werd gezien, gegeven de toenemende collectieve financiering van 
de zorg.

2.2 Zorg als sociale kwestie: het voorspel van overheidsinterventie
In Nederland bestond vanaf het midden van de negentiende eeuw al wet- en 
regelgeving waarmee de overheid enige invloed poogde te hebben op de 
volksgezondheid.23 Het zou echter lang duren voordat er op landelijk niveau 
gecoördineerd beleid ontstond. Voorafgaand aan de introductie van het 
Ziekenfondsenbesluit in 1941 was er al wel enkele decennia sprake van politiek 
debat over de rol van de staat op het gebied van het verzekeren van de risico’s 
op loonderving en zorgkosten naar aanleiding van ziekte.2 4 Deze politieke en 
maatschappelijke discussies werden aanvankelijk gevoerd in termen van de 
meer algemene ‘sociale kwestie’. Onder invloed van de industrialisatie was 
het reële inkomen van werkende huishoudens in de periode tussen 1860 en 
de Eerste Wereldoorlog verdubbeld en de levensverwachting bij geboorte met 
twintig jaar toegenomen. Deze ontwikkelingen waren echter gepaard gegaan 
met een groeiende leegloop van arbeid op het platteland, slechte sanitaire 
omstandigheden in de stad, onverzekerde arbeidsrisico’s in gemechaniseerde 
productie en een onzekere sociaaleconomische positie voor loonarbeiders in 
een wisselvallige economie.25

Een landelijke regeling om de gezondheidseffecten hiervan aan te pakken 
bleef lang uit; de Nederlandse gezondheidszorg zou gedurende de eerste helft 
van de twintigste eeuw vooral lokaal georganiseerd blijven. De verantwoor-
delijkheid voor gezondheidszorg werd gezien als primair een zaak van artsen, 

23 Zo richtte de overheid in 1865 al het Staatstoezicht op de Volksgezondheid op. Deze instantie 
was echter in de praktijk van kleine betekenis. In 1946 had de inspectiedienst nog geen twintig 
geneeskundige inspecteurs. Zie Van Klaveren 2016: 30-31.

24 Companje et al. 2009: 104-106; Vonk 2013: 76.
25 Van Riel 2018: 536-549.

Working Paper 25



die hun relatie met de patiënt zo min mogelijk wilden laten beïnvloeden door 
derde partijen als overheden of ziekenfondsen. Ondertussen ontfermden 
gemeentebesturen zich over ‘minvermogenden’ in het geval dat de kerk daartoe 
onvoldoende in staat was. Via regelingen binnen de Armenwet konden zij 
toegang krijgen tot zorg bij lokale artsen en zorginstellingen. Tot slot waren ook 
zogeheten kruisverenigingen lokaal actief. Dit waren particuliere organisaties 
die wijkverpleging en medische hulpmiddelen thuis aanboden.26

Ook ziekenfondsen en particuliere verzekeraars opereerden op lokaal niveau 
en sloten overeenkomsten met plaatselijke zorgverleners. Eind negentiende 
eeuw bestonden er talloze ziekenfondsen om zowel het risico op loonderving 
naar aanleiding van ziekte als het risico op medische uitgaven te dekken. Deze 
werden vooral opgezet door algemene beleggingsfondsen, fondsen van werk-
liedenverenigingen en fondsen beheerd door vakbonden, maar in toenemende 
mate ook door commerciële partijen. Daarnaast konden burgers zich aansluiten 
bij zorgverzekeringsfondsen die door artsen zelf werden beheerd.27

De roep om staatsinterventie in de ziekteverzekering werd echter steeds luider. 
Met de Ongevallenwet van 1901 werd het eerste precedent geschapen voor 
landelijke wetgeving gericht op sociale zekerheid. Tegelijkertijd groeide ook 
de kennis over de beperkte verzekeringsgraad onder de bevolking, waarmee 
het thema in de landelijke politiek tot een heet hangijzer werd.28 Hoewel de 
overheid nog altijd op afstand werd gehouden, werd een grotere rol voor de 
staat in de ziekteverzekering van zijn bevolking vanaf begin twintigste eeuw 
meermaals aangedragen vanuit sociaaldemocratische, vrijzinnig-liberale en 
christelijk-sociale hoek. Door de vele kabinets- en coalitiewijzigingen smoor-
den de meeste van deze voorstellen. Ook bezweken ze onder de druk van de 
machtige Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (nmg). 
Hierlangs wisten veel artsen hun ontevredenheid over het gebrek aan bescher-
ming van hun financiële belangen bij de wetsvoorstellen te uiten. In 1913 richtte 
de nmg dan ook haar eigen ‘Maatschappijziekenfondsen’ op, die aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog een derde van alle ziekenfondsverzekerden 
in Nederland aan zich hadden gebonden.29

26 Van Klaveren 2016: 32-34.
27 Companje et al. 2009: 98-104.
28 Zo kwam uit een onderzoek van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit 1891 dat gemiddeld 

maar 10% van de Nederlandse bevolking verzekerd was tegen de risico’s van ziekte, vaak ook maar in 
beperkte mate. Overigens zou dit in de decennia daarna tot bijna 45% uitgroeien. Zie Companje et al. 
2009: 106-108.

29 Vonk 2012: 5.
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Behalve op verzet uit de beroepswereld stuitten de meeste wetsvoorstellen 
voor ziekteverzekeringen ook op ideologisch verzet bij politieke partijen. 
Vanuit een voorkeur voor het particulier initiatief richtte dit verzet zich tegen 
zowel de verplichtstelling van verzekering als de samentrekking van het risico 
op inkomstenderving en het risico op ziektekosten. arp-politicus Syb Talma 
had in 1913 al gepoogd deze risico’s en medische verzorging of verpleging in 
zijn wetsvoorstel Ziektewet uit elkaar te trekken om draagvlak te creëren in 
de Tweede Kamer. Het wetsontwerp zou uiteindelijk vooral gericht zijn op het 
vergoeden van gederfde inkomsten als gevolg van ziekte voor loonarbeiders. 
Sociale zekerheid werd daarmee ingevuld als het verzekeren van het risico op 
financiële schade voor een bepaalde kwetsbare groep. Hoewel het voorstel 
nu werd aangenomen, parkeerde het liberale kabinet van Cort van der Linden 
(1913-1918) de invoering, omdat het de door Talma bedachte Raden van Arbeid 
afwees en meer ruimte wilde voor maatschappelijke partijen. De Ziektewet zou 
pas in 1929 in werking treden, zonder de oorspronkelijke verplichting om lid te 
worden van een ziekenfonds.30

Het debat over de verplichte verzekering voor het risico op ziektekosten 
in de jaren dertig werd gekenmerkt door een soortgelijke weerstand als de 
discussies over de Ziektewet. Wederom waren er ideologische bezwaren van 
confessionelen en conservatief-liberalen. Maar ook het idee dat de invoering 
hoge kosten met zich mee zou brengen vormde nu een drempel. Gesteund door 
commerciële ziekenfondsen huldigde de nmg daarbij nog altijd het standpunt 
dat de gezondheidszorg en het ziekenfondswezen een zaak waren van medici 
en niet van de staat. Het hoogst haalbare leek eind jaren dertig een wetsvoorstel 
van de sociaaldemocratische minister Jan van den Tempel, waarin de overheid 
via vertegenwoordiging in een ziekenfondsraad een bescheiden toezicht op de 
bedrijfsvoering van ziekenfondsen zou krijgen.31 Een dergelijke raad zou pas na 
de Tweede Wereldoorlog een feit worden (zie 2.5).

Aldus vormde een breed gedragen sentiment tegen verplichtstelling en staats-
interventie een wezenlijk obstakel voor de invoering van een sociale ziekte-
kostenverzekering. Daarmee week Nederland af van internationale trends. 
Duitsland kende al sinds 1884 een zorg- en ongevallenverzekering volgens het 
originele plan van Otto von Bismarck. In Engeland gold sinds 1911 de National 
Insurance Act, die de vergoeding regelde van het type ziektekosten dat pas in 
1929 in Nederland onder de Ziektewet zou vallen. De Sovjet-Unie en Japan 
bouwden in de jaren dertig aan een verzekeringsstelsel voor de gehele bevol-
king, dat volledig door de staat gefinancierd zou worden. In nazi-Duitsland 

30 Vonk 2012: 6. 
31 Vonk 2012: 7-9.
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werd het beperkte Bismarckiaanse systeem uiteindelijk vervangen door een 
socialezekerheidsstelsel dat de gehele ‘volksgemeenschap’ moest omvatten. 
Toen Nederland werd bezet kreeg het te maken met deze politiek.32

2.3 Het Ziekenfondsenbesluit en de komst van landelijk beleid
De bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte een door-
braak mogelijk in de discussies rondom de sociale ziektekostenverzekering. Na 
decennia van politiek geharrewar kwam er met het Ziekenfondsenbesluit van 
1 november 1941 toch een verplichte volksverzekering. Dit was mede mogelijk 
doordat de stem van de oppositie verregaand was verzwakt door het natio-
naalsocialistische bewind. Later in de oorlog werd zelfs de machtige nmg per 
verordening opgeheven, waardoor artsen minder effectief verzet konden bieden 
tegen de regeling. Toch vertoonde het uiteindelijke besluit nog steeds trekken 
van de Nederlandse voorkeur voor het particulier initiatief – het was dan ook 
deels geënt op een ontwerp van vóór de oorlog.33

Het Ziekenfondsenbesluit regelde uiteindelijk dat het deel van de werkende 
Nederlandse bevolking dat onder een door de staat vastgestelde inkomensgrens 
viel (die ook al gold voor de Ziektewet) verplicht werd zich te verzekeren bij 
een ziekenfonds, dat de rol van uitvoerder werd toebedeeld. Premies voor deze 
verplichte volksverzekering zouden hierbij voor de helft door werkgevers 
betaald worden.34 Het gevolg was dat ongeveer 45 procent van de Nederlandse 
bevolking verplicht was verzekerd voor een voor de begrippen van die tijd 
uitgebreid pakket aan zorg. Het overige deel van de bevolking verzekerde zich 
privaat: ofwel vrijwillig bij een ziekenfonds vanwege het overschrijden van 
de inkomensgrens (15 procent), ofwel bij een particuliere ziektekostenverze-
keraar (30 procent).35 Tegen het einde van de oorlog was daarmee in totaal zo’n 
60 procent van de bevolking verzekerd bij een van de talrijke ziekenfondsen. 
Het verplicht verzekerde pakket bestreek naast medisch-specialistische zorg en 
genees- en hulpmiddelen ook ziekenhuiszorg. Beide waren in de vooroorlogse 
decennia steeds minder betaalbaar geworden voor het deel van de middenklasse 
dat niet kon terugvallen op armenzorg dan wel (dure) private verzekeringen. 
Bezien vanuit het dominante denken over de wijze waarop de staat zich tot 
de gezondheidszorg diende te verhouden, was het Ziekenfondsenbesluit een 
effectief compromis tussen staatsinterventie en private uitvoering.

32 Vonk 2012: 9-10.
33 Vonk 2013: 101-107. 
34 Companje et al. 2009: 180. 
35 Companje et al. 2009: 171; Vonk 2013: 105-106. De resterende 10% van de bevolking betrof 

onverzekerde mensen. Zij konden aanspraak maken op de Armenwet die tot 1965 in werking bleef.
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Hoewel Nederland geen nationaal ziekenfonds kreeg, was met het Zieken-
fondsenbesluit de handelingsruimte voor de private ziekenfondsen wel degelijk 
verkleind: voor de verplichte verzekering werden zij uitvoerders van een 
publiekrechtelijk stelsel. Voor de vrijwillige verzekering die zij vanaf het eind 
van de jaren veertig ook gingen aanbieden bleven zij wel verantwoordelijk. 
Daarbij kwam met het Ziekenfondsenbesluit een einde aan de discussies over 
de vraag of de staat een rol moest (en vooral: mocht) spelen in de zorg. Vanaf dat 
moment zouden politieke debatten zich richten op de reikwijdte van gepaste 
staatsinterventie in de gezondheidszorg.

Het feit dat de nationale overheid verantwoordelijk werd voor het garanderen 
van toegang tot zorgvoorzieningen voor een aanzienlijk deel van de bevol-
king, maakte dat er allerlei landelijk geldende verplichtingen ontstonden. Zo 
kwamen er erkenningsregelingen voor ziekenfondsen, werden verstrekkingen 
gestandaardiseerd en werd de verhouding tussen ziekenfondsverzekeraars en 
zorgaanbieders onder landelijke overeenkomsten geregeld.36 Hiermee ontstond 
het eerste geheel aan beleidsmiddelen waarmee de nationale overheid invloed 
trachtte uit te oefenen op de gezondheidszorg.

Hoewel die invloed zich vooral beperkte tot het verzekeringswezen, ontwik-
kelde zich vanaf 1941 wel een min of meer coherent paradigma voor het beleid 
gericht op de gezondheidszorg. Onder invloed van de ervaringen met massa-
werkloosheid en de Grote Depressie in de jaren dertig, en door de behoefte aan 
sturing tijdens de naoorlogse wederopbouw, was in de jaren na 1945 in alge-
mene zin sprake van een breed draagvlak voor economisch overheidsingrijpen. 
Die behoefte raakte primair aan de infrastructuur, de gebouwde omgeving en 
investeringen om traditionele sectoren weer productief te maken en nieuwe 
industrieën te ontwikkelen. De wederopbouw verliep met groot succes: in 1950 
was de industriële productie al 20 procent groter dan in 1938 en rond 1960 was 
bijna de gehele beroepsbevolking aan het werk.37 Tussen 1947 en 1973 steeg het 
bbp dan ook gemiddeld met 5 procent per jaar – een daarvoor en sindsdien niet 
geëvenaarde productiegroei die de verwachtingen over welvaart en de uitbouw 
van de verzorgingsstaat structureel zou beïnvloeden.38

2.4 Beleidsparadigma I: Algemene toegang en het particulier initiatief
De malaise van voor en tijdens de oorlog en de ervaringen tijdens de weder-
opbouw zorgden voor een toegenomen maatschappelijk draagvlak voor nieuwe 
normatieve ideeën over sociale zekerheid en de rol van de staat bij het realiseren 

36 Companje et al. 2018: 18.
37 Companje et al. 2009: 248-249.
38 Van Ark et al. 1995: 291; Van Zanden 1997: 183-211.
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daarvan. Deze idealen vonden hun weerslag vooral in de hervormingsplannen 
van de Britse econoom William Beveridge, wiens Beveridge Report de basis zou 
vormen voor onder meer de oprichting van de National Health Service, de Britse 
nationale gezondheidsdienst. Op grond van een bredere notie van burgerschap 
met sociale rechten was het idee nu dat de staat ervoor garant zou moeten staan 
dat iedere burger, los van diens positie op de arbeidsmarkt, over sociale zeker-
heid zou beschikken. Zo stelde Beveridge dat de ‘kwaadaardige reuzen’ van 
onder meer ziekte en armoede verslagen dienden te worden.39

Beveridges ideeën dienden als inspiratie voor de blauwdruk voor het naoorlogse 
Nederland. Een commissie onder voorzitterschap van chu-politicus Aat van 
Rhijn werkte het plan tijdens de oorlog in Londen uit. Als protestants jurist 
en econoom met belangstelling voor sociale zaken voorzag Van Rhijn een 
Nederland gebouwd op principes van menswaardigheid, solidariteit en sociale 
rechten. Tussen 1945 en 1946 verscheen in drie delen het rapport van de in 
maart 1943 ingestelde commissie. Het rapport staat bekend als de ‘geboorteakte 
van de Nederlandse verzorgingsstaat’.40

In de jaren erna werd inderdaad voorzichtig uitvoering gegeven aan de uit-
bouw van een sociaal vangnet onder de rooms-rode kabinetten van premier 
Willem Drees (1948-1958). Toch stuitten de ambitieuze ideeën uit het rapport- 
Van Rhijn ook op verzet, vanwege de focus die erin werd gelegd op de staat als 
uitvoerder. Naast het feit dat veldpartijen hier een obstructie vormden, waren 
de meeste politici het erover eens dat de overheid geen verregaande uitvoerders-
rol in de maatschappij behoorde te krijgen – laat staan dat zij in staat zou zijn om 
dat soort taken beter te vervullen dan particulieren.

In de jaren vijftig kwamen er uiteindelijk sociale verzekeringen en voorzie-
ningen voor ouderen, weduwen, wezen, invaliden en werklozen. Daarbij werd 
het decor gevormd door de uitzonderlijke naoorlogse economische groei en de 
ongekend lage werkloosheid.41 Het principe bij veel van deze regelingen was dat 
de verzekering nationaal verplicht was, maar werd uitgevoerd door sectorale 
verzekeringsmaatschappijen. Dit was in de kern een compromis tussen de 
sociaaldemocratische en katholieke regeringspartijen. Het vooroorlogse parti-
cularisme dat waarden als plichtsbesef en eigen verantwoordelijkheid hoog in 
het vaandel droeg, bleek nog altijd sterk aanwezig in politiek en maatschappij.42

39 Marshall 1950; Beveridge 1942: 6.
40 Kappelhof 2004: 81-84; Van Klaveren 2016: 29-30. Zie ook Van Rhijn 1945-1946.
41 Van Zanden 1997: 183-185; Van Ark et al. 1995: 290, 305-308.
42 Companje et al. 2009: 250; Van Klaveren 2016: 29-30. 
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Hoewel Van Rhijns plannen om van staatswege meer taken in de sociale 
zekerheid op te pakken niet direct tot radicale veranderingen leidden, sijpelden 
deze ideeën wel door in het ministerie van Sociale Zaken onder de kabinetten 
van Drees.43 Ook in de verzekeringswereld begon het idee van ‘zorg als recht’ 
de bedrijfsvoering te beïnvloeden. Hier werd in toenemende mate over het 
verzekeren van zorg nagedacht in termen van wat historicus Robert Vonk de 
‘verzorgingslogica’ heeft genoemd: een wettelijk vastgelegde verzekerings-
plicht, verstrekkingen in natura, inkomensafhankelijke premies, brede risico-
solidariteit en een sterke overheidsinvloed.44 Dit betekende dat praktijken uit 
de commerciële verzekeringswereld, zoals risicoselectie of de mogelijkheid om 
contracten eenzijdig te beëindigen, langzaam maar zeker minder gemeengoed 
werden.45

De verschuivingen in de ideeën over sociale zekerheid vonden hun weerslag 
in het zorgbeleid van de landelijke overheid. Met het idee van ‘zorg als recht’ 
ontstond het paradigmatische doel om algemene toegankelijkheid te verschaffen 
tot een bepaald minimum van zorg. En uit de combinatie van een vergroot 
draagvlak voor overheidsingrijpen en de dominante liberale en christende-
mocratische wereldbeelden ontstond een voorkeur voor de implementatie 
van beleid via particuliere initiatieven. Dit betekende in de praktijk dat maat-
schappelijke partijen collectieve regelingen gingen uitvoeren en elkaar troffen 
in overlegorganen die door de overheid werden gefaciliteerd. De Nederlandse 
overheid stelde tussen 1941 en 1968 wettelijke kaders voor het verzekerings-
wezen. Zij had echter een beduidend kleinere invloed op de organisatie van het 
zorgaanbod, dat in handen bleef van bestuurders in het veld.

2.5 Instrumentele doelen, beleidsinstrumenten en beleidsproblemen

De uitbouw van wettelijke toegankelijkheid
Nu algemene toegankelijkheid tot gezondheidszorg een beleidsdoel was gewor-
den, richtte beleid zich erop deze toegang door de invoering en aanpassing 
van regelingen uit te bouwen. Gegeven de lange traditie van particularisme en 
verzet tegen al te actieve overheidsinmenging vond deze uitbouw op subtiele 
wijze plaats, door stapsgewijze uitbreidingen.46 Weliswaar leek iedereen het er 
eind jaren veertig over eens dat het ‘giftige’ Duitse Ziekenfondsenbesluit zo snel 
mogelijk moest worden vervangen, over de vraag hoe een nieuwe regeling eruit 
moest komen te zien liepen de visies sterk uiteen. Sommigen pleitten voor een 

43 Vonk 2013: 144.
44 Vonk 2013: 133.
45 Vonk en Schut 2019: 324-325.
46 Bertens en Vonk 2020. 
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terugkeer naar de vooroorlogse situatie, maar er was ook steun voor een bredere 
volksverzekering. Ziekenfondsen en huisartsenorganisaties wilden de staat 
daarentegen nog altijd op afstand houden.

Het voornaamste instrumentarium bestond hierbij uit het aanpassen van 
bestaande regelingen en het introduceren van nieuwe wetgeving. Zo werd in 
1947 het zorgpakket voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering gelijkgescha-
keld met dat van de verplichte verzekering, om gelijke aanspraken te garanderen 
voor deze twee groepen verzekerden. Ook werd er in 1957 een aparte bejaarden-
verzekering gecreëerd om de zorgverzekering betaalbaarder te maken voor 
de kwetsbare bevolkingsgroep van ouderen.47 Uiteindelijk verving minister 
Gerard Veldkamp (kvp, 1961-1967) pas in 1964 met zijn Ziekenfondswet (zfw) 
het Ziekenfondsenbesluit. Maar deze wet verschilde qua strekking amper van 
het Besluit en diende vooral om het kwade stempel van de Duitse bezetter te 
verwijderen.48

Het boegbeeld van het normatieve ideaal van de algemene toegankelijkheid in 
deze periode was echter de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), die 
minister Veldkamp met brede politieke steun in 1968 ingevoerd kreeg. Deze wet 
maakte de overheid feitelijk verantwoordelijk voor toegang tot zorg voor bur-
gers die door een aangeboren handicap, beperking of langdurige zorgbehoefte 
niet onder het curatieve stelsel van de Ziekenfondswet vielen, maar zich ook 
onvoldoende konden verzekeren op de private markt omdat de premies te hoog 
waren. De awbz werd gefinancierd vanuit een universele inkomenspremie en 
creëerde aanspraken op kostbare, langdurige zorg voor iedere Nederlandse bur-
ger. Hiermee bevestigde de overheid dat zorg een sociaal recht was dat binnen 
het Nederlandse socialezekerheidsstelsel een vergaande, collectief gefinancierde 
bescherming genoot.49 Zo beschouwd werd hiermee een zeer belangrijke hoek-
steen van de verzorgingsstaat gelegd, boven op het Ziekenfondsenbesluit uit 
1941 (vanaf 1964 de Ziekenfondswet) en de Algemene Bijstandswet, die in 1965 
werd ingevoerd.

Het particulier initiatief in de Raden
Waar het de organisatie en administratie van de gezondheidszorg in de periode 
1941-1968 betrof, bleef het beleid vasthouden aan het primaat van particulier 
initiatief boven de invloed van overheidsorganen. Dit doel was in zoverre 
ook normatief, dat de diepgewortelde notie van het ‘privaat’ houden van de 
gezondheidszorg zijn wortels vond in de liberale en confessionele politieke 

47 Companje et al. 2009: 252-255; Vonk 2013: 128.
48 Companje et al. 2009: 251-255.
49 Companje et al. 2009: 255-256.
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filosofieën van de vroege twintigste eeuw. De rol van de staat was weliswaar 
gegroeid gedurende de oorlog en aanzienlijk gebleven tijdens de wederopbouw, 
maar dit was zeker geen onomstreden stand van zaken. Terwijl de toegang tot 
zorg werd uitgebouwd met nieuwe regelingen en aanpassingen van bestaande 
wetten, werd de rol van de staat in de gezondheidszorg na de oorlog snel terug-
gebracht ten gunste van veldpartijen. Twee gebeurtenissen illustreren deze 
ontwikkeling.

Ten eerste werd in 1949 de Ziekenfondsraad opgericht: een groep van ambte-
naren en vertegenwoordigers van ziekenfondsen, particuliere verzekeraars en 
zorgverleners, en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De Ziekenfondsraad 
had ten doel de uitvoering van de ziekenfondsverzekering in goede banen te lei-
den door de kassen te beheren, tariefovereenkomsten goed te keuren en toezicht 
te houden op ziekenfondsen. Met de instelling van de raad werd feitelijk weer 
een belangrijke rol aan het particulier initiatief toegekend die was weggeno-
men in 1941. Toezicht op de uitvoering van de ziekenfondsverzekering was in 
1941 namelijk belegd bij de directeur-generaal (dg) Volksgezondheid van het 
ministerie van Sociale Zaken. Die stevige machtspositie voor de overheid werd 
haar in 1949 weer ontnomen, ten gunste van toezicht door veldpartijen. Dat 
bleef met de invoering van de zfw in 1964 ongewijzigd, ook al had Veldkamp 
geprobeerd het zorgveld uit de beherende en toezichthoudende functies te 
weren en hun een puur adviserende rol te geven. De overheid behield via haar 
ambtenaren in de Ziekenfondsraad nog wel enige controle over de uitvoering 
van het Ziekenfondsenbesluit en de zfw.50

De tweede illustratie van de terugkeer naar vooroorlogs particulier initiatief 
ligt paradoxaal genoeg in de totstandkoming van de zogeheten Centrale en 
Provinciale Raden voor de Volksgezondheid, zoals geregeld in de Gezond heids-
wet van 1956.51 Het doel van deze wet was geweest om een mate van afstemming 
tussen gemeentelijke en particuliere zorgvoorzieningen aan te brengen in de 
lappendeken van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar de wet zou eigenlijk 
een uiting blijken van de onmacht en onwil van de overheid om serieus grip 
te krijgen op de uiterst veelvormige sector. Na eindeloze voorbereiding van de 
wet – die uit sociaaldemocratische koker kwam en aanvankelijk een sterker rol 
voor de staat had beoogd – kreeg het particulier initiatief in deze raden uitein-
delijk primaire zeggenschap over samenwerkingsverbanden in en onderlinge 
coördinatie van de zorg. Daarmee werd de wet door sommigen gezien als “vlees 
noch vis”.52 De overheid benoemde dan weliswaar de voorzitter van de Centrale 

50 Bottenburg et al. 1999.
51 Bertens 2021: 139-142.
52 Juffermans 1982: 148.
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Raad, maar afgezien van het voorleggen van onderwerpen en het aanschuiven 
bij overleg, faciliteerde zij vooral het gesprek tussen zorginstellingen. Zij had 
dus geen wezenlijke beleidsinstrumenten in handen om invloed uit te oefenen 
op de organisatie van de gezondheidszorg.

De totstandkoming van de Ziekenfondsraad en de Centrale en Provinciale 
Raden voor de Volksgezondheid moet, kortom, vooral begrepen worden als 
middel om het primaat van het particulier initiatief staatsrechtelijk vorm te 
geven.

De betaalbaarheid van ziekenfondspremies
Het derde instrumentele doel van het landelijk zorgbeleid tussen 1941 en 1968 
vormde tevens de grootste uitdaging voor de overheid. Het doel was hier om 
de ziekenfondspremies betaalbaar te houden terwijl de toegang tot zorg werd 
uitgebreid en verantwoordelijkheden voor een groot deel weer werden terug-
geven aan het veld. Dit instrumentele doel was onlosmakelijk verbonden met 
de uitbreiding van de aanspraken op verzekerde zorg. De financiële problema-
tiek die daardoor bestond rondom de bejaardenverzekering en de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering illustreert hoe dat verband werkte.

Verzekerde én betaalbare zorg
Met de invoering van de bejaardenverzekering in 1957 kregen zorgbehoevende 
ouderen vrijwillig toegang tot het uitgebreide zorgpakket van de zieken-
fondsen. Door de hoge kosten die met deze kwetsbare groep gemoeid waren was 
deze verzekering relatief duur en zette zij als zodanig druk op de ziekenfonds-
premies. Om de premies laag te houden werd ze daarom voor een gedeelte 
gefinancierd uit de kas van de nieuwe Algemene Ouderdomswet (aow, 1956) 
en vanuit jaarlijkse overheidssubsidies.53

Als gevolg van de vormgeving van het Ziekenfondsenbesluit speelden soort-
gelijke financiële problemen bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Deze 
noopten de overheid al snel tot aanpassing van de wetgeving. Door het ontwerp 
uit 1941 konden burgers die géén werknemers waren zich namelijk vrijwillig 
bij een ziekenfonds aansluiten mits zij onder de inkomensgrens vielen. In de 
praktijk kwamen hier veel mensen terecht die arbeidsongeschikt waren geraakt 
door hun leeftijd of een lichamelijke of geestelijke beperking. Daardoor werd 
de vrijwillige ziekenfondsverzekering feitelijk een verzekering van gemiddeld 
hogere risico’s op ziektekosten. De vergoedingskosten waren hierdoor in de 
vrijwillige sector hoger dan voor de verplichte ziekenfondsverzekeringen het 
geval was. Ziekenfondsen zouden ter compensatie van de kosten genoodzaakt 

53 Companje et al. 2009: 252.
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zijn om de premies te verhogen, maar dat zette de toegankelijkheid van de 
verzekering voor de financieel kwetsbare verzekerden onder druk.

Het beleidsprobleem werd aanvankelijk opgelost met overheidssubsidies tegen 
de tekorten, het beperken van vergoedingen en de overdracht van gelden uit de 
verplichte ziekenfondsverzekering. Eind 1950 koos de overheid ervoor de toe-
gankelijkheid in stand te houden door de risicosolidariteit binnen het zieken-
fondsstelsel te vergroten: via een stelselwijziging werden verschillende groepen 
arbeidsongeschikten onder de verplichte ziekenfondsverzekering geplaatst.54

Liberalisatie en het gevaar van prijsexplosie
Daarnaast zette ook de teruggave van verantwoordelijkheden aan het particu-
lier initiatief na de wederopbouw druk op de betaalbaarheid van ziekenfonds-
premies. Onder het kabinet-Drees ii (1952-1956) waren zowel minister Ko 
Suurhoff van Sociale Zaken als diens staatssecretaris voor Volksgezondheid 
Piet Muntendam (beiden PvdA) ervan overtuigd dat kostenbeheersing tot de 
verantwoordelijkheid van ziekenfondsen, private verzekeraars en ziekenhuizen 
hoorde. Met het oog op economisch herstel beoogden zij de prijsonderhande-
lingen in de verzekeringssector en de ziekenhuissector weer te liberaliseren. 
De uitdaging zat hem in het voorkomen van een prijsexplosie terwijl de verant-
woordelijkheden werden overgedragen.55

Aanvankelijk was het voor de overheid mogelijk geweest om de prijzen in 
de zorg enigszins onder controle te houden. In 1939 was namelijk de Prijs-
opdrijvings- en Hamsterwet ingevoerd, waarmee de staat trachtte prijsstijgin-
gen in oorlogstijd tegen te gaan. Hiermee kreeg de overheid een instrument in 
handen om naast de prijzen van goederen ook de betaalbaarheid van zieken-
fondspremies te garanderen: tariefstelling. Voor de gezondheidszorg gold vanaf 
1939 dat alle zorgtarieven moesten worden goedgekeurd door het ministerie 
van Economische Zaken. Een jaar later werden de tarieven zelfs bevroren toen 
Nederland werd bezet door nazi-Duitsland.56 Tijdens de eerste jaren van de 
wederopbouw bleef dit beleid voor een groot deel in stand. Hoewel prijzen 
niet meer bevroren waren, moesten de tarieven die werden overeengekomen 
door ziekenfondsen en beroepsorganisaties tot 1959 nog goedgekeurd worden 
door het ministerie van Economische Zaken. Dat gold ook voor de prijsover-
eenkomsten in de particuliere sector. Ondertussen werden verpleegtarieven 
nog wel centraal vastgesteld. Daarbij werd het volume van de ziekenhuiszorg 
ook beperkt met bouw- en investeringsbeleid, omdat er zo veel mogelijk 

54 Companje et al. 2009: 251-252.
55 Companje et al. 2018: 19.
56 Companje et al. 2018: 18.
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productiemiddelen in de bouw beschikbaar moesten worden gemaakt voor de 
Nederlandse industrie en woningbouw. Nu de overheid beoogde om de ver-
pleegtarieven en premies los te laten, dreigde het gevaar dat de prijzen zouden 
stijgen als gevolg van het voorgaande krappe volumebeleid. Daarmee zou de 
betaalbaarheid van premies in het gedrang komen.57

Met die uitdaging kreeg de opvolger van Suurhoff, minister Veldkamp 
(1961-1967), te maken. Het confessioneel-liberale kabinet-De Quay (1959-1963) 
verving in 1961 de vooroorlogse Prijsopdrijvings- en Hamsterwet door de 
algemene Prijzenwet, die onder meer de verpleegtarieven liberaliseerde. Vanaf 
dat moment was het voor de overheid niet meer mogelijk om de prijsstijgingen 
in de ziekenhuiszorg te beperken door tariefstelling. Veldkamp vreesde een 
prijsexplosie in de ziekenhuiszorg. Daarom poogde hij met zijn Wet zieken-
huistarieven (wzt) centrale tariefstelling als beleidsmiddel voor de overheid 
te behouden. Tegenstand binnen het veld van de gezondheidszorg maakte dat 
echter onhoudbaar. De koepelorganisaties van ziekenhuizen, ziekenfondsen en 
particuliere verzekeraars hadden als gevolg van de Prijzenwet al besloten om op 
basis van lokale tariefrichtlijnen tot een prijzenregime te komen. Zij richtten in 
1961 het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (coz) op, dat als platform voor de 
prijsonderhandelingen zou gaan dienen.

Uiteindelijk kwam Veldkamp niet verder dan in 1965 het coz op te nemen in 
een herziene wzt. Het coz kreeg daarbij de verantwoordelijkheid zieken-
huis- en sanatoriumtarieven voor zowel de ziekenfonds- als particuliere 
verzekeringen vast te stellen – een taak waar het zich overigens pas medio jaren 
zeventig serieus op zou gaan toeleggen.58 Nadat ook de ziekenhuisbouw was 
geliberaliseerd, trok de overheid in 1965 een deel van haar ambtenaren terug 
uit de Ziekenhuiscommissie, het orgaan dat de overheid moest adviseren over 
bouw- en investeringsbehoefte in de sector. Daarmee gaf ze het ziekenhuis-
wezen meer beslissingsrecht.59

2.6 Conclusie
Met de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 kreeg Nederland haar 
eerste verplichte collectieve ziektekostenverzekering. Dat gebeurde naar 
aanleiding van decennialange politieke en maatschappelijke discussies over 
de vraag of én hoe de staat de beperkte verzekeringsgraad onder de minvermo-
gende klassen mocht aanpakken. Het gevolg was dat er op grond van een zeker 

57 Companje et al. 2018: 18-19.
58 Ter Heide 1984: 57-59.
59 Boot 2013: 327-329.
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beleidsparadigma voor het eerst landelijk zorgbeleid gevoerd werd. Het beleids-
paradigma voor de periode 1941-1968 is geschetst in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Beleidsparadigma I: algemene toegang en het particulier 
initiatief, 1941-1968

• Recht op zorg

• Solidariteit

• Particularisme met scepsis jegens overheidsingrijpen

• Algemene toegankelijkheid van gezondheidszorg

• Voorkeur voor uitvoering door particuliere initiatieven

• Uitbouw financiële toegang tot zorg
 – Aanpassing van regelingen

 – Gelijkschakeling zorgpaketten ziekenfonds
 – Bejaardenverzekering (1975)

 – Invoering van nieuwe wetten
 – ZFW (1964)
 – AWBZ (1968)

• Terugkeer naar primaat van het particulier initiatief
 – Staatsrechtelijke codificatie van particuliere verantwoordelijkheden

 – Ziekenfondsraad (1949)
 – Centrale en Prov. Gezondheidsraden (1956)
 – COZ (1965)

• Garanderen betaalbaarheid van ziekenfondspremies
 – Vergroting risicosolidariteit
 – Ad hoc subsidiëring
 – Beperking van vergoedingen
 – Overdracht van gelden tussen ziekenfondsverzekeringen
 – Tariefstelling en -goedkeuring

 – Tot 1959/61, daarna via COZ
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AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

COZ Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven

ZFW Ziekenfondswet
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Binnen dit beleidskader was de overheid verantwoordelijk voor het garande-
ren van toegang tot zorg, maar lag de dagelijkse uitvoering bij het particulier 
initiatief: de verzekeraars, zorginstellingen en andere veldpartijen. Deze twee 
paradigmatische beleidsdoelen kwamen voort uit nieuwe ideeën over sociale 
zekerheid en een voorkeur voor het particulier initiatief.

Het zorgbeleid van de overheid richtte zich daarmee hoofdzakelijk op twee 
instrumentele doelen: de uitbouw van de toegankelijkheid van zorg en het 
behouden of teruggeven van verantwoordelijkheden aan de veldpartijen voor 
de organisatie en uitvoering. Hoewel er van overheidswege wel gelet werd op de 
kostenontwikkeling in de gezondheidszorg, is het belangrijk om te benadruk-
ken dat kostenbeheersing van de totale publieke zorguitgaven in deze periode 
geen paradigmatisch doel was. In plaats daarvan was dat beleid ofwel onderdeel 
van een algemeen macro-economisch prijs- en volumebeleid van de oorlog en 
wederopbouw, ofwel specifiek gericht op het betaalbaar houden van zieken-
fondspremies. Dit laatste was dan op zijn beurt een instrumenteel doel om de 
uitbouw van de toegankelijkheid en de teruggave van verantwoordelijkheden 
aan het veld zonder prijsexplosies mogelijk te maken. Pas vanaf de jaren zeven-
tig zou de groei van de totale zorguitgaven de agenda’s van het zorgbeleid gaan 
bepalen. Daarmee deed een nieuw paradigma zijn intrede.
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3 Grenzen van de verzorgingsstaat: kostenbeheersing en 
de belofte van sturing, 1968-1987

3.1 Samenvatting
De in 1966 uitgebrachte Volksgezondheidsnota kan gezien worden als het start-
schot van een ontwikkeling waarbij de overheid zich echt begon te roeren op 
het terrein van actieve kostenbeheersing in de zorg. Samen met de kroon op de 
uitbouw van de verzorgingsstaat, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(awbz) van 1968, geldt de Nota als het begin van een nieuw tijdperk voor het 
zorgbeleid van de landelijke overheid. Vanaf de late jaren zestig en vroege jaren 
zeventig werd in de politiek voor het eerst actief onderkend dat het groeipatroon 
in de zorgsector andere publieke uitgaven kon verdringen en de druk op de 
inkomens te groot kon worden.

Om de snel stijgende publieke zorguitgaven het hoofd te bieden trok de regering 
medio jaren zeventig de verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing actief 
naar zich toe. Deze ontwikkeling kwam gedeeltelijk voort uit de vertraging van 
de ongekende economische en welvaartsgroei van de twee naoorlogse decennia, 
waarna Nederland bovendien in de ban van opeenvolgende economische crises 
raakte. Het zorgbeleid richtte zich op de beheersing van de kostenontwikkeling 
van de sector en de publieke zorguitgaven die daarbij hoorden, terwijl de toe-
gankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd moesten blijven. Voortaan zou 
de overheid zich meer sturend opstellen ten opzichte van het veld. Aanvankelijk 
gebeurde dit met het oog op ‘planning’ van de zorgvoorzieningen en democrati-
sering van de besluitvorming in de sector.

De wil tot beheersing van de zorg vond zijn meest krachtige uiting in de 
Structuurnota Gezondheidszorg (1974), waarin plannen voor regionalisering 
en echelonnering (opdeling in ‘lijnen’ in de zorg) werden gepresenteerd. Maar 
opvallend is dat de grootste plannen tot herstructurering van de zorg en ver-
sterking van de rol van de overheid in het sturen van die zorg, al snel strandden 
op breed gedragen verzet. Dit verzet kwam zowel uit politieke kring als uit het 
zorgveld, maar was ook het gevolg van toenemend cultureel verzet tegen een 
‘paternalistische’ verzorgingsstaat.

Dit had tot gevolg dat, hoewel de onderliggende beleidsdoelen van kostenbe-
heersing dezelfde bleven, de ambities van beleidsmakers al snel teruggeschroefd 
moesten worden; men stapte over van planning naar stapsgewijs beleid. Dit 
beleid was er niet minder effectief om. Volledige beheersing van de kosten-
ontwikkeling bleek weliswaar onhaalbaar, maar in plaats daarvan voerde 
de overheid allerlei maatregelen door om de voortdurende uitgavengroei 
in ieder geval te beperken. Die pogingen richtten zich voor een deel op het 
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vergroten van de doelmatigheid van de financiering en organisatie van de 
zorg. De belangrijkste instrumenten hiervoor waren de hervorming van een 
verzekeringsstelsel dat inmiddels gekenmerkt werd door een hoge mate van 
onoverzichtelijkheid, en de substitutie van intramurale door extramurale zorg. 
Voor het grootste deel kwam het kostenbeheersingsbeleid echter neer op harde 
begrenzingen van de uitgaven en capaciteiten in de zorg. Voor het begrenzen 
van de zorguitgaven waren het tarieven- en inkomensbeleid en de budgettering 
het meest ingrijpend.

Met het uitrollen van een uitgebreid kostenbeheersingsbeleid moest de overheid 
erop toezien dat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg nog altijd geborgd 
bleven en waar nodig bevorderd werden. De financiële toegankelijkheid 
werd net zoals in de voorgaande periode bedreigd door onbetaalbare zieken-
fondspremies, die het gevolg waren van de hoge kosten bij de vrijwillige en 
bejaardenziekenfondsverzekeringen. Na een eerdere reeks mislukte voorstellen 
voor een brede volksverzekering werd dit probleem met de zogeheten Kleine 
Stelselwijziging (1986) opgeheven. Feitelijk werd hiermee een beroep gedaan 
op de risicosolidariteit van burgers die waren verzekerd via (vooral) particuliere 
verzekeringen. Voor wat betreft de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen 
kwam de overheid niet veel verder dan het aanmoedigen van onderlinge afstem-
ming tussen veldpartijen om de spreiding van voorzieningen te bevorderen.

Over de kwaliteit van zorg had de overheid nog minder te zeggen. Het enige 
wezenlijk autonome kwaliteitsbeleid dat gevoerd werd was de invoering van 
kwaliteitseisen voor instellingen die erkend wilden worden voor financiering 
op grond van de zfw en awbz. Al met al bleef de kwaliteit van zorg tussen 1968 
en 1987 daarom vooral een aspect dat werd meegewogen in beleidsontwerpen 
gericht op de andere doelen – toegankelijkheid en kostenbeheersing. Dat beleid 
mocht in elk geval geen kwalijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 
zorgverlening.

Terwijl de overheid een meer dirigistische rol aannam en beleid gericht op meer 
controle ging voeren, stuitte zij op twee beleidsproblemen. Enerzijds was de 
toch al zeer ingewikkelde gezondheidszorg moeilijk te structureren gebleken. 
Anderzijds kwam de groeiende invloed van de overheid in aanvaring met een 
weerbarstig politiek-maatschappelijk krachtenveld in de gezondheidszorg. De 
overheid joeg met haar kostenbeheersingsbeleid veel zorgverleners op de kast en 
stuitte bovendien op de gevestigde belangen binnen het zorgveld. Daarbij lukte 
het haar ook niet om maatschappelijke meningsverschillen te overstijgen en 
een breed draagvlak te creëren. Dit waren hardnekkige problemen die om een 
nieuwe visie op beleid rondom de zorg vroegen.
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3.2 Organisatie en financiering van zorg: richting een paradigmaverschuiving
Tijdens de voorspoedige wederopbouw had een almaar groeiende groep burgers 
toegang tot zorg gekregen. Tussen 1953 en 1968 waren de totale zorguitgaven 
dan ook gestegen van 754 miljoen naar 5 miljard gulden; een ongekende groei 
die paste in de uitbouw van de verzorgingsstaat.60 Daarbovenop kwam de 
verwachting dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) de publieke 
zorguitgaven nog verder zou opdrijven. Die wet regelde namelijk aanspraken op 
langdurige zorg voor elke Nederlandse burger via een verplichte verzekering die 
gefinancierd zou worden vanuit een algemene inkomenspremie. In 1966 werden 
minister Veldkamp van Sociale Zaken en de Tweede Kamer het er echter over 
eens dat de snelle stijging van de publieke uitgaven in de zorg en andere sociale 
voorzieningen samen een te hoge collectievelastendruk zou gaan vormen. Met 
het oog op de “beperkte mogelijkheden en de noodzaak van een evenwichtig 
overheidsbeleid” meenden zij dat de kosten van de zorgverzekeringen de “grens 
van het mogelijke” hadden bereikt.61 Daarmee stelden zij impliciet een grens 
aan de financiële expansie van de verzorgingsstaat en het aandeel van de zorg-
uitgaven daarin.

Tegelijkertijd was het de overheid duidelijk geworden dat zorggebruik niet uit 
zichzelf zou afremmen. Dat kwam door een combinatie van twee factoren. Het 
Invoeringsbesluit bij het Ziekenfondsenbesluit uit 1941 was ten eerste zo gefor-
muleerd dat vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen in noodzakelijk geachte zorg 
automatisch werden opgenomen in het verzekerde pakket – het mechanisme 
dat de oorsprong vormt van het huidige ‘open stelsel’. Doordat de prijzen in met 
name de ziekenhuiszorg bleven stijgen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in 
technologie en behandelmethodes, stegen daarom ook de uitgaven van zorgver-
zekeraars over de hele linie voortdurend. Bovendien bleef ook de vraag naar zorg 
groeien en verliep de aansluitende ziekenhuisbouw daarbij ongecoördineerd. 
De awbz zou deze ontwikkelingen nog eens versterken. Staatssecretaris Roelof 
Kruisinga (chu, 1967-1973) sprak de vrees uit dat deze situatie tot een niet-aan-
vaardbare verdrukking van andere posten van de publieke uitgaven zou leiden.62

Met een voortzetting van de ongecontroleerde groei van zorguitgaven in het 
verschiet werd de roep om zorgbeleid gericht op de kostenontwikkeling van 
de gezondheidszorg luider. Door de financiering van zorg te beheersen wilde 
de overheid de harde kostengroei in elk geval wat drukken. Daarvoor was het 
echter ook nodig paal en perk te stellen aan de wildgroei van zorgvoorzienin-
gen, zodat zowel de doelmatigheid van de zorgorganisatie als de kwaliteit van 

60 Companje 2018: 53.
61 Companje et al. 2018: 25-26.
62 Companje et al. 2009: 262; Companje et al. 2018: 25.
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de geleverde zorg vergroot kon worden.63 Minister Veldkamp had al in zijn 
Volksgezondheidsnota van 1966 geconstateerd dat de gezondheidszorg bestond 
uit een snel gegroeid en gefragmenteerd geheel aan voorzieningen die niet 
optimaal op elkaar afgestemd waren. Hij stelde zich ten doel hier structuur in 
aan te brengen – met respect voor de historisch gegroeide verhoudingen tussen 
overheid en particulier initiatief.64

De realiteit was echter dat de veldpartijen de organisatie van de zorg ferm in 
handen hielden. Praktisch gesproken leidde de Volksgezondheidsnota dan ook 
tot weinig. Wel wees deze eerste inventarisering van alle gezondheidsvoorzie-
ningen in Nederland op een kantelend perspectief op de rol van de overheid ten 
opzichte van de organisatie van de gezondheidszorg. In symbolische zin kan 
de nota daarmee gezien worden als het startschot voor een tijdperk waarin de 
overheid voor het eerst de zorg als een min of meer samenhangend stelsel begon 
te beschouwen – een stelsel waar bovendien op termijn actief beleid op gevoerd 
zou moeten worden om de toegankelijkheid te blijven waarborgen zonder dat de 
kosten onacceptabel zouden worden.

Waar de Volksgezondheidsnota een nieuw tijdperk inluidde, was de invoering 
van de awbz in 1968 daarentegen de culminatie van het voorgaande zorgbeleid 
gericht op de algemene toegankelijkheid zoals het vanaf 1941 had bestaan. 
Samengenomen vormen 1966 en 1968 daarmee niet zozeer een harde scheidslijn 
tussen twee paradigma’s, maar eerder een kantelpunt waarna het bestaande 
paradigma met zijn focus op toegankelijkheid en het particulier initiatief op een 
nieuwe wijze invulling zou krijgen. Toch kunnen we spreken van een signifi-
cante derde-ordeverandering (zie hoofdstuk 1) die consequenties had voor de 
interne coherentie van het beleidsparadigma. Deze veranderde namelijk van een 
logica gericht op de uitbouw van de toegankelijkheid van zorg naar een logica 
geënt op de beheersing van de groei van de sector en de publieke zorguitgaven 
die daarbij hoorden, terwijl de verkregen niveaus van toegankelijkheid en 
kwaliteit gewaarborgd moesten blijven.

3.3 Beleidsparadigma II: Kostenbeheersing onder een dirigistische overheid
Ondanks de wil om de kosten te beheersen, vertoonde de groei van de zorguit-
gaven begin jaren zeventig nog geen tekenen van afremming. Ten opzichte van 
1968 waren de totale uitgaven in 1972 verdubbeld tot 10 miljard gulden en dat 
getal verdubbelde op zijn beurt in 1976 weer tot 20 miljard. Dat kwam neer op 
een stijging van 5,5 procent naar 8,8 procent van het bbp tussen 1968 en 1976.65 

63 Companje et al. 2018: 33.
64 Kamerstukken II 1965-1966.
65 Companje et al. 2009: 262-263.
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Tijdens het bewind van de kabinetten-De Jong en -Biesheuvel waren minister 
Roolvink (arp, 1967-1971) en diens staatssecretaris Kruisinga (chu) daarom 
al bij de overlegorganen op zoek geweest naar steun voor regelingen voor 
tariefregulering en voorzieningenbeheersing.66 Maar aan de behoefte om de 
kostenontwikkeling van de gezondheidszorg te beheersen werd pas binnen het 
progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) echt serieuze invulling gegeven.

Dat deed het kabinet door ambities te formuleren om de rol van de overheid 
in de zorg te versterken. Die ambities werden gelegitimeerd door het luid ver-
woorde politiek belang dat werd gehecht aan democratisering onder dit kabinet: 
het idee dat de parlementaire controle op het zorgbeleid sterker zou worden 
wanneer de bestuurlijke invloed van maatschappelijke partijen in de zorg 
teruggebracht kon worden ten gunste van de overheid.67 De aanname hierbij 
was dat de samenleving voor een goed deel ‘maakbaar’ was en dat daarvoor 
‘planning’ van belangrijke voorzieningen door de overheid nodig was.68 Hoewel 
de roep om beheersing dus al een aantal jaren te horen was in Den Haag, moet 
het feit dat de overheid zich vanaf dit moment in de sturing van de zorg groter 
probeerde te maken in belangrijke mate gezien worden in het kader van deze 
onderliggende ideeën.

De plannen ter beheersing van de zorg vonden hun meest krachtige uiting in de 
Structuurnota Gezondheidszorg die in 1974 door staatssecretaris Jo Hendriks 
(kvp, 1973-1977) werd gepresenteerd.69 Deze nota plaatste voor het eerst de 
politieke ambities tot kostenbeheersing in samenhang met de versterking van 
de algemene toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Hendriks zocht een nieuwe 
ordening van de gezondheidszorg volgens twee principes: regionalisering en 
echelonnering. Regionalisering hield in dat Nederland zou worden opgedeeld in 
gewesten die elk een samenhangend stelsel van voorzieningen zouden moeten 
krijgen. Echelonnering betrof een striktere scheiding van zorgvoorzieningen 
in eerste- en tweedelijnszorg. Om preventie van ziekte te versterken zouden 
er landelijk dekkende gemeentelijke gezondheidsdiensten moeten komen. 
Belangrijker en meer visionair zou echter het triptiek van wetten zijn dat 
Hendriks voorstond in zijn nota. Dit triptiek bestond uit een:
1. Wet voorzieningen gezondheidszorg (wvg) om de zorg te structureren 

volgens de plannen van regionalisering en via een complex geheel van 
vergunningen, kwaliteitseisen en meer;

66 Companje et al. 2018: 31.
67 Companje et al. 2018: 35.
68 De Rooy 2014: 262-264.
69 Kamerstukken II 1973-1974. 
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2. Wet tarieven gezondheidszorg (wtg), die de overheid veel meer macht zou 
geven in het reguleren van prijzen dan voorheen het geval was geweest;

3. Brede volksverzekering, ter vervanging van het chaotische geheel aan 
verzekeringsarrangementen dat de Nederlandse zorg tot dat moment 
kenmerkte.70

De planmatige aanpak zoals voorzien door Hendriks zou uiteindelijk maar een 
kort leven beschoren zijn. Dat het kabinet in 1977 niet meer terugkeerde hielp 
daarbij niet, maar tijdens de jaren zeventig staken ook andere problemen de 
kop op. Zo had de uitbouw van de verzorgingsstaat en de financiering van het 
sociale zekerheidsstelsel in de voorafgaande jaren geleund op de verwachting 
dat de economische groei alsmaar zou toenemen. Die belofte bleek vanaf 1971 
feitelijk niet meer houdbaar, toen de groei begon te vertragen. Daar kwam de 
oliecrisis van 1973 bovenop, waarna de ‘gouden jaren’ van economische groei 
definitief afgelopen leken.71 Bovendien waren de werkloosheidscijfers gestegen 
als gevolg van de verplaatsing van fabrieksarbeid naar het buitenland. De staat 
moest met uitkeringen garant staan voor een groeiend aantal werklozen, 
waardoor de uitgaven aan sociale voorzieningen verder toenamen.72 De voort-
durende groei van de publieke sector werd binnen deze economische context 
onacceptabel geacht, waardoor ook de beheersing van de zorguitgaven steeds 
urgenter werd.

Het kabinet-Den Uyl gooide in 1975 op advies van het Centraal Planbureau (cpb) 
daarom het roer om. Het besloot zich te richten op het beperken van de groei 
van de publieke sector, waardoor de eigen ambities tot planning maar moeizaam 
tot uiting konden komen. De daaropvolgende kabinetten-Van Agt (1977-1982), 
die geconfronteerd werden met een sterk oplopende staatsschuld en finan-
cieringstekorten, poogden dit beleid verder door te trekken. Beide regeringen 
stuitten echter op parlementaire weerstand, interne onenigheid en een sterk 
verzet binnen de ambtenarij, waardoor vele bezuinigingen gedwarsboomd 
werden. Daarmee ontsnapte ook Volksgezondheid als beleidsterrein voorlopig 
aan de snoeischaar. Maar in elk geval werd de behoefte aan de beheersing van de 
zorg hierdoor nog groter.

De economische problematiek hield aan tot in de jaren tachtig, met de hoogste 
werkloosheidscijfers sinds de Grote Depressie. Hierdoor groeide in de politiek 
het wantrouwen richting de mogelijkheden van de overheid om de problemen 
effectief aan te pakken. Daarbij kwam dat internationaal de spanningen tussen 

70 De Haan en Duyvendak 2002b: 209-210.
71 Van Zanden 1997: 212-219; Van Ark et al. 1995: 309-311.
72 De Rooy 2014: 263. 
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het Westen en het Oostblok hoog opliepen in de vorm van een wapenwedloop. 
Aan het begin van de jaren tachtig bevond de Nederlandse samenleving zich 
hierdoor in een onstuimige toestand en heerste er in de politiek een crisis-
stemming. Het verlies van vertrouwen in de overheid dat hiermee gepaard ging 
paste in een bredere ontwikkeling waarin de verzorgingsstaat en de algemene 
bekwaamheid van de overheid onder vuur kwamen te liggen, met name waar 
het ging om het welzijnsbeleid.73 In de jaren tachtig zwol de kritiek aan: de 
verzorgingsstaat was onbetaalbaar geworden en maakte mensen ‘welzijns-
consumenten’, terwijl de overheidsbureaucratie maar slecht aansloot bij de 
individuele levens van Nederlandse burgers, zo was de teneur.74

Elco Brinkman (cda, 1982-1989), minister van het nieuwe ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (wvc), zag een oplossing in het uitdragen 
van een nieuw maatschappelijk ideaal: de ‘zorgzame samenleving’. Daarmee 
zouden burgers gestimuleerd worden om de samenleving vorm te geven door 
weer zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ideologen van het cda meenden dat 
de staat in het gat was gesprongen dat door de ontzuiling was ontstaan, maar 
dat was ten koste van het ‘maatschappelijk middenveld’ gegaan. Daarmee werd 
verwezen naar de organisaties waarvan het particulier initiatief eerder al zo’n 
nadrukkelijke rol had gespeeld in politieke discussies. De zorgzame samen-
leving kon bereikt worden door het aantal sociale voorzieningen te verminde-
ren, de collectieve en individuele verantwoordelijkheden te herschikken en de 
zelfredzaamheid van burgers te versterken.

Het ideaal van de zorgzame samenleving betekende niet simpelweg een terug-
keer naar het primaat van het particulier initiatief van weleer. Eerder was er 
sprake van een herwaardering van de verantwoordelijkheden van burgers 
binnen een sterker sociaal bewustzijn. Dat werd ook als noodzakelijk gezien om 
de onderlinge solidariteit tussen burgers te versterken. De kabinetten-Lubbers 
namen dan ook afstand van het idee van de ‘maakbaarheid’ van de samenleving. 
Hiermee werd ook meteen de focus op planning ingeruild voor een beleid 
gericht op bijsturing.75

Hoewel de overheid niet zo groot werd als was voorgesteld in de jaren zeven-
tig, trad zij ook niet met rasse schreden terug, zoals de retoriek uit de jaren 
tachtig suggereerde. De Structuurnota Gezondheidszorg had uiting gegeven 
aan de wil om de bestuurbaarheid van de zorg te vergroten; die wil bleef in de 
gehele periode 1968-1987 onveranderd. De overheid trachtte nu haar rol als 

73 De Haan en Duyvendak 2002a: 180.
74 Zie bijvoorbeeld Van Doorn en Schuyt 1978; Achterhuis 1979; Thoenes 1984.
75 De Haan en Duyvendak 2002a: 179-185.
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beschermvrouw van de toegang tot zorg waar te maken door strenger grenzen 
te stellen, bij te sturen en besluitvorming naar zich toe te trekken, ook na het 
bewind van het kabinet-Den Uyl. Van werkelijke planning was uiteindelijk 
weinig sprake, maar de overheid verkreeg wel degelijk méér grip op de zorg, 
vooral op het vlak van de financiering. Opmerkelijk is dat die grip op de zorg 
alleen maar groter werd tijdens de ‘zorgzame’ jaren tachtig, toen de collec-
tieve zorguitgaven voor het eerst serieus gedrukt zouden worden. En hoewel 
de structuurnota alsnog veel beslissingsruimte liet bij het maatschappelijk 
middenveld, werd er tussen 1968 en 1987 duidelijk een breuk gemaakt met de 
ondubbelzinnige voorkeur voor het particulier initiatief dat het beleid in de 
voorgaande decennia had gestuurd, nu ten gunste van een dirigistische overheid.

Met die nieuwe houding poogde de overheid in de periode 1968-1987 al met 
al drie paradigmatische doelen te verwezenlijken. Ten eerste moest kosten-
beheersing tot stand komen. Dit zou moeten gebeuren door de doelmatigheid 
van de financiering en de structuur van de gezondheidszorg te vergroten, maar 
vooral ook via harde begrenzingen van de publieke zorguitgaven en de groei 
van het zorgvolume. Staatssecretaris Hendriks combineerde daartoe voor het 
eerst serieuze plannen om de kostenontwikkeling van de zorg te beheersen 
met het recht op zorg. Het hervormen van de financiering en structuur van de 
zorg moest immers niet alleen bijdragen aan kostenbeheersing, maar ook de 
ongelijke toegankelijkheid tot zorgvoorzieningen tegengaan. Inmiddels was het 
idee van ‘zorg als recht’ stevig in de zorg verankerd geraakt; nu was het zaak de 
algemene toegankelijkheid te waarborgen en waar nodig gelijker te spreiden. Tot 
slot werd in deze periode al hier en daar geprobeerd om de kwaliteit van de zorg 
te versterken, ook al was dat maar in beperkte mate mogelijk.

3.4 Instrumentele doelen, beleidsinstrumenten en beleidsproblemen
Het landelijke zorgbeleid tussen 1968 en 1987 was er in hoofdzaak op gericht 
om greep te krijgen op de kostenontwikkeling van de zorg. Na de publicatie 
van de Volksgezondheidsnota in 1966 ontbrak het de regering nog aan concrete 
beleidsmiddelen om de financiering en de organisatie van de gezondheidszorg 
te beïnvloeden. Dat veranderde vanaf de jaren zeventig, toen er een ruim 
scala aan instrumenten werd ontwikkeld binnen het kersverse ministerie van 
Volksgezondheid en Milieubeheer (VoMil). Zoals we in paragraaf 3.3 hebben 
gezien, bleek echt volledige beheersing van de kostenontwikkeling desalniet-
temin al snel onhaalbaar. In plaats daarvan ondernam de overheid allerhande 
pogingen om de voortdurende uitgavengroei in ieder geval te beperken, mede 
omdat de economische problematiek dat zou vereisen. Die pogingen richtten 
zich voor een deel op het vergroten van de doelmatigheid van de financiering en 
organisatie van de zorg. Deels ook kwamen ze neer op harde begrenzingen van 
de uitgaven en capaciteiten in de zorg.
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Een doelmatige financiering en organisatie
Waar het ging om het bereiken van een doelmatigere financiering en organisatie 
van zorg richtte het zorgbeleid zich tussen 1968 en 1987 op twee hoofdlijnen: 
de hervorming van het verzekeringsstelsel en het substitueren van zorgvormen 
tussen echelonlijnen.

Hervorming van het verzekeringsstelsel
Verschillende bewindspersonen poogden tussen 1968 en 1987 de groei van 
collectieve zorguitgaven allereerst te drukken door de complexe financiering 
van de zorg op de schop te nemen. Het invoeren van een brede volksverzeke-
ring, het derde punt uit de triptiek in de Structuurnota Gezondheidszorg uit 
1974, was daartoe voor staatssecretaris Hendriks het aangewezen middel. De 
volksverzekering was onder meer een aantrekkelijke oplossing omdat die de 
Ziekenfondswet (zfw), awbz en particuliere verzekeringen zou samenvoegen 
en daarmee het chaotische publiek-private verzekeringsbestel zou vervangen 
door een eenvoudiger – en dus doelmatiger – stelsel. Maar het onderwerp 
bleek politiek te heikel: minister Veldkamp was halverwege de jaren zestig 
in het parlement al gestruikeld over de volksverzekering, en de plannen 
van Hendriks werden al in 1977 binnen het eigen kabinet door minister van 
Economische Zaken Wim Duisenberg (PvdA, 1973-1977) afgeschoten; er 
ontbrak volgens hem een heldere kostenberekening en uitwerking van bijpas-
sende beheersingsmechanismen. Dat werd in het licht van de economische 
situatie onacceptabel geacht. De kabinetten-Van Agt parkeerden vanuit dit 
perspectief het plan van de brede volksverzekering en richtten zich op kleinere 
kostenbeheersingsmaatregelen.76

Onder het daaropvolgende centrumrechtse kabinet-Lubbers i (tot juli 1986) 
werd dat stapsgewijze kostenbeheersingsbeleid doorgezet, nu als onderdeel 
van de algemene terugdringing van de overheidsuitgaven. De kabinetten- 
Den Uyl en -Van Agt hadden nog gestreefd naar een beperking van de groei 
van overheidsuitgaven tot 1 procent per jaar.7 7 Met de aanzwellende kritiek op 
de verzorgingsstaat stelde Lubbers i zich daarentegen ten doel de groei tot een 
halt brengen en de collectievelastendruk te verlagen. Weliswaar was de zorg 
nooit echt te boek komen te staan als ‘onproductief ’ – zoals bij het welzijnswerk 
het geval was geweest – de voornemens van het kabinet deden zich ook hier 
voelen. Het kostenbeheersingsbeleid voor de zorg kwam daardoor vanaf 1982 
nog meer in het teken te staan van bezuinigingen op de publieke sector en was 
niet enkel meer een uitvloeisel van de behoefte aan beheersing van de zorg als 
zodanig. Hiervoor werd de zojuist in functie getreden staatssecretaris voor de 

76 Companje et al. 2009: 265-267.
77 Companje et al. 2018: 43.
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Volksgezondheid Joop van der Reijden (cda, 1982-1986) opgezadeld met de 
opdracht om de groei in de zorguitgaven te drukken, mét behoud van verwor-
ven rechten. Van der Reijden moest vanaf 1982 drie miljard gulden ‘ombuigen’ 
om in 1986 te voldoen aan de plannen van het kabinet om tot een groei van 
0 procent van de zorguitgaven te komen.78

Snoeien in de zorguitgaven was echter om meerdere redenen geen eenvoudige 
opgave. In de afgelopen decennia waren de toegankelijkheid en kwaliteit van 
zorg sterk toegenomen en was daarbij steeds meer vraag naar zorg ontstaan. 
Dit beïnvloedde het verwachtingspatroon van burgers en vergrootte ook het 
maatschappelijk belang van de zorg, waardoor zorgverleners en -verzekeraars 
machtiger politieke spelers waren geworden. Bezuinigingen lagen daarom poli-
tiek en maatschappelijk zeer gevoelig. Verder waren er kostendrijvers die niet zo 
gemakkelijk te beheersen waren. Naast demografische en technologische ont-
wikkelingen speelden onder meer de relatief hoge personeelskosten op grond 
van de arbeidsintensiteit van de sector hier een rol. Bovendien had de overheid 
te maken met een financieringssysteem dat liep via de zorgverzekeraars, waar-
door zij niet directe beschikking had over de geldstromen.79

Om deze redenen kenmerkte Van der Reijdens aanpak zich vooral door het 
op de achtergrond verschuiven van publieke uitgaven naar de particuliere 
sector. Zijn grootste bezuinigingsingreep in die trant was de zogeheten Kleine 
Stelselwijziging van 1986. Deze hervorming moest het verzekeringsstelsel 
vereenvoudigen en de eerste stap zijn naar een volksverzekering. Met de lessen 
van de mislukte voorstellen van Veldkamp en Hendriks in het achterhoofd, 
voerde Van der Reijden deze aanpassing daarom door als een opmaat naar een 
grotere hervorming. Per 1 april 1986 werden de bejaarden- en vrijwillige zieken-
fondsverzekering afgeschaft. Tegelijkertijd werden bijna 800.000 mensen van 
de vrijwillige ziekenfondsverzekering naar de particuliere sector over geheveld. 
Van der Reijden bezuinigde hiermee een miljard gulden op de publieke 
zorguitgaven.80

Echelonnering en substitutiebeleid
Een nóg grotere uitdaging lag in de periode 1968-1987 voor de overheid bij de 
sturing van de organisatie van de zorg. Echelonnering, zo geloofden politici, 
zou een cruciale maatregel zijn om de doelmatigheid van het geheel aan zorg-
voorzieningen te verbeteren. De zorg werd opgedeeld in twee tot soms wel vier 
echelons. In elk geval bestond de eerste lijn uit zorg die direct beschikbaar moest 

78 De Haan en Duyvendak 2002b: 218. 
79 De Haan en Duyvendak 2002b: 219.
80 De Haan en Duyvendak 2002b: 219-220.
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zijn, zoals de huisarts, tandarts, paramedische zorg en maatschappelijke dienst-
verlening. In de opvolgende echelons bevonden zich de poliklinieken en de 
geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg, met daarachter de klinische 
en specialistische ziekenhuiszorg en verpleeginrichtingen. Met de versterking 
van de goedkopere eerstelijnszorg konden behandelingen uit de duurdere 
tweede, derde of vierde lijnen vervangen worden, zo was de gedachte. Hoewel 
de overheid meende dat elk van de beheersingsmaatregelen een doelmatiger 
systeem van zorgvoorzieningen als neveneffect zou hebben, was deze ‘substitu-
tie’ hier specifiek op gericht.

Het substitutiebeleid werd juridisch mogelijk gemaakt door de invoering van 
de Wet ziekenhuisvoorzieningen (wzv) in 1971 en de latere wvg uit 1982. De 
logica achter substitutie was voor het eerst uitgedacht door minister Roolvink 
en staatssecretaris Kruisinga. Het idee was dat kostbare, langdurige en inten-
sieve ‘intramurale’ zorg – oftewel de zorg verleend binnen zorginstellingen – 
vervangen moest worden door goedkopere ‘extramurale’ zorg. Dit betekende 
in de praktijk dat zorg geleverd door de (psychiatrische) ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen en ‘zwakzinnigeninrichtingen’ gesubstitueerd moest worden door 
behandelingen van bijvoorbeeld kruisverenigingen en sociaalpsychiatrische 
diensten. Die laatste dienden daarom versterkt te worden, onder meer door 
samenwerking tussen de sectoren te bewerkstelligen. Om dit binnen het zorg-
stelsel op een betaalbare en overzichtelijke wijze te regelen zou de financiering 
van de extramurale en maatschappelijke zorg gestroomlijnd worden door ze in 
de kas van de awbz onder te brengen.

De sociaalpsychiatrische diensten gaven echter al snel aan niet als substituut te 
kunnen dienen; zij kampten zelf al met 50 procent personeelstekorten.81 Ook de 
kruisverenigingen kregen hun vacatures niet opgevuld; zij werkten naar eigen 
zeggen al met te veel onbevoegd personeel.82

Dat bevestigde voor de overheid enkel de noodzaak om deze eerstelijnszorg te 
versterken. Vanaf het eind van het bewind van Roolvink en Kruisinga begon 
men in de politiek de substitutie uit te denken in termen van echelons. In de 
Structuurnota Gezondheidszorg werden de echelons versimpeld tot twee lijnen 
en werd beoogd de eerste lijn met 4 procent te laten groeien, om deze lijn zo te 
versterken en substitutie haalbaar te maken. Er waren geen concrete inschat-
tingen bekend van de besparingen die dit beleid zou opleveren. Cijfermatige 
normen werden al volgens eigentijdse critici te losjes afgeleid. Bovendien waren 
niet alle maatschappelijke partijen overtuigd van de wenselijkheid van de 

81 Companje et al. 2018: 27-30.
82 Companje et al. 2018: 38.
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verantwoordelijkheidsverschuiving die echelonnering binnen de zorg teweeg 
zou brengen. Zo zou de huisarts als ‘portier’ een te belangrijke rol krijgen in de 
eerste lijn.83

vvd-staatssecretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Veder-Smit 
(1978-1981) van het kabinet-Van Agt i ondernam desondanks een serieuze 
poging om intramurale zorg te substitueren. Ze deed dat voor de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz), het kruiswerk, de kraamzorg en de klinische zieken-
huiszorg. Voor de ggz behelsde dat de versterking van de ambulante (extramu-
rale) ggz. Het kruiswerk moest zich reorganiseren in regionale basiseenheden, 
zodat het kwalitatief genoeg zou zijn om ziekenhuiszorg te vervangen. 
Ondertussen moest kraamzorg vaker thuis verleend gaan worden. Tot slot zou-
den poliklinieken werk van de klinische ziekenhuiszorg moeten overnemen.84

Veder-Smit bereikte het meeste bij de ggz: onder haar bewind werden de 
krappe personeelsbestanden uitgebreid en startte de regionale samenwerking 
tussen verschillende vormen van ambulante ggz in de zogenaamde riagg’s 
(Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidzorg). De 
kostengroei binnen de intramurale ggz nam echter niet af. Dat gold ook voor 
de kosten in de intramurale kraamzorg en de klinische ziekenhuiszorg. De 
vervanging van klinische door poliklinische zorg moest geschieden binnen de 
voorzieningen plannen die provincies zouden opstellen op basis van onderzoek 
naar de regionale zorgbehoefte. De gezondheidsregio’s kwamen echter niet 
overeen met provinciegrenzen, waardoor bestuurlijke coördinatie hier erg 
ingewikkeld bleek.

Al met al bleef de uitvoering van substitutie dus lastig, terwijl ook de uitkom-
sten ervan onduidelijk waren. Daardoor twijfelde ook Veder-Smit zelf aan de 
effectiviteit van deze maatregelen om de kostengroei te drukken. Ze meende 
dat het niet vaststond dat substitutie besparingen kon opleveren zonder de 
kwaliteit van zorg achteruit te dringen.85 Desondanks stuurde ook het kabinet- 
Lubbers i aan op substitutie in de Nota eerstelijnszorg (1983) en de Nieuwe nota 
geestelijke volksgezondheid (1984).86

Harde begrenzingen van uitgaven en capaciteiten
De gevoeligheid van stelselhervormingen en de onduidelijkheden van het sub-
stitutiebeleid maakten een effectieve doelmatigheidspolitiek lastig. Het meest 

83 Companje et al. 2018: 37-40.
84 Companje et al. 2018: 56-57.
85 Companje et al. 2018: 56-59. 
86 De Haan en Duyvendak 2002b: 221-222.
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prominent waren in deze periode dan ook de maatregelen die feitelijk dienden 
om de publieke zorguitgaven te begrenzen. Hoewel de volksverzekering van 
Hendriks was geflopt, was hij verder gekomen met de andere twee wetsvoor-
stellen uit zijn triptiek die deze mogelijk hadden moeten maken: de Wet tarie-
ven gezondheidszorg en de Wet voorzieningen gezondheidszorg. Deze wetten 
werden in 1976 aan de Tweede Kamer aangeboden en legden de juridische basis 
voor het hardere kostenbeheersingsbeleid dat gericht was op de financiering en 
organisatie van de zorg. Voor wat betreft de bekostiging van de zorg zou vooral 
de wtg zijn waarde bewijzen. Daarop stoelde de overheid namelijk de krachtig-
ste beleidsinstrumenten. Het belangrijkst waren in dit verband het tarieven- en 
inkomensbeleid en de budgettering. Om de zorguitgaven te drukken introdu-
ceerde de overheid ook nog eigen bijdragen en pakketrestricties.

Tarieven- en inkomensbeleid
De eerste aanzet tot tarieven- en inkomensbeleid was nog gedaan binnen de 
kaders van de Wet ziekenhuistarieven (wzt) uit 1965. Gedurende de jaren 
zeventig begon de overheid officieuze aanwijzingen te geven aan het Centraal 
Orgaan Ziekenhuistarieven (coz) om tariefrichtlijnen voor ziekenhuiszorg op 
te stellen. Als gevolg kwam het overlegorgaan in 1979 bijvoorbeeld met richt-
lijnen voor personeelskosten. Maar pas met het in werking treden van de wtg 
in 1980 kreeg de overheid een serieuzer middel in handen. Staatssecretaris 
Veder-Smit wilde net zoals haar voorganger Hendriks de verantwoordelijkheid 
van het coz verder uitbreiden. Het met de wtg nieuw ingestelde Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (cotg) verving het coz en ging voortaan 
over álle zorgtarieven, niet alleen die van de ziekenhuizen. Aanvankelijk was de 
wet vrij centralistisch opgesteld, maar na een amendement werd de macht van 
belangenvertegenwoordigers uit het veld weer hersteld. Toch wist de overheid 
haar officieuze aanwijzingen voor tariefrichtlijnen nu officieel dwingend te 
maken, waardoor zij haar grip op de kostenontwikkeling in de zorg vergrootte.87

Daarnaast maakte de tarievenwetgeving het mogelijk om de ‘boven-norm-
inkomens’ van vrijgevestigde specialisten, huisartsen en tandartsen aan te 
pakken. Zo werd eind jaren zeventig beoogd om de inkomens van deze groepen 
wettelijk te laten aansluiten bij ambtelijke salarisschalen. In samenwerking met 
het ministerie van Economische Zaken sloot VoMil overeenkomsten met de 
beroepsgroepen. De inkomens werden tijdens de jaren tachtig succesvol gekort, 
maar leverden niet zo veel financiële besparingen op als gehoopt. De specia-
listen, huisartsen en tandartsen waren van oudsher vrijgevestigd en bleken 
daardoor over stevige ‘obstructiemacht’ te beschikken. Staatssecretaris Van 
der Reijden zette het voorgaande inkomensbeleid desondanks aangescherpt 

87 Companje et al. 2018: 55.

Working Paper 51



voort. Hij kwam ertoe om een generaal akkoord over honoraria te sluiten met 
de specialisten. De honoraria van de huisartsen bleven echter voor problemen 
zorgen, met in 1986 zelfs een staking tot gevolg.

Budgettering
De wtg zou zijn grootste dienst echter bewijzen voor het budgetbeleid. Om 
op een zinvolle wijze budgetbeleid te voeren, had de overheid meer gedegen 
en eenduidige cijfers en kennis nodig over de kostenontwikkeling van de zorg 
en zijn deelsectoren. Dit alles ook in het licht van het feit dat de overheid meer 
in het algemeen greep probeerde te krijgen op de geldstromen in de zorg. Het 
ministerie van VoMil stelde op aandringen van Hendriks daarom vanaf 1977 
een jaarlijks Financieel Overzicht Gezondheidszorg (fog) op. Het fog moest 
de verschillende methoden, definities en uitkomsten van het cpb, het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs), de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor 
de Volksgezondheid overstijgen.88 Met het fog zou de overheid vervolgens haar 
kostenbeheersingsbeleid legitimeren, toetsen en bijstellen.89 Naarmate de jaren 
vorderden werd het een beleidsinstrument van steeds grotere betekenis voor 
het budgetteren op landelijk niveau. Het was weliswaar geen wezenlijke begro-
ting, maar algauw kreeg het de status van ‘taakstellend macro-budgettair kader’, 
waardoor overschrijdingen in principe dienden te worden gecompenseerd.90

Belangrijker nog was het effect op de budgetten van ziekenhuizen. De tarief-
richtlijnen van het cotg konden nu sterker in het keurslijf gebracht worden van 
de ramingen voor de zorgkosten die door VoMil en later door het ministerie van 
wvc (1982-1994) werden opgesteld in het fog. De tarieven die ziekenfondsen, 
particuliere verzekeraars en zorginstellingen – met inachtneming van over-
heidsaanwijzingen – in het cotg overeenkwamen, gingen hierdoor fungeren 
als richtlijnen voor de budgetten van instellingen. In 1983 werd de wtg uitein-
delijk tot een echte budgetteringswet gemaakt. Bestuurders kregen de taak zich 
aan budgetten te houden die per instelling werden berekend met een landelijk 
geldende formule (met enige ruimte voor lokale variatie). De budgettering werd 
uitgestrekt tot de gehele intramurale sector. Hierbij werden zorginstellingen 
verplicht om overschrijdingen van cotg -richtlijnen intern te compenseren.91 
Ook werd het voor het eerst mogelijk om zorgaanbieders te beboeten die niet- 
goedgekeurde tarieven hanteerden.92

88 Companje et al. 2018: 43.
89 Companje et al. 2018: 125.
90 De Haan en Duyvendak 2002b: 218.
91 Companje et al. 2018: 94-100.
92 Plomp 2011: 105-107.
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Eigen bijdragen en pakketrestricties
Tot slot probeerde de overheid ook nog met omstreden eigen bijdragen en 
pakketrestricties de publieke uitgaven aan zorg te beperken. Hendriks had 
zijn vingers hier nog niet aan durven branden; hij kwam niet verder dan het 
geneesmiddelengebruik te beperken door een maximum te stellen aan voor-
schriften en de vergoedingspakketten te beperken. Vooral de ziekenfondsen 
waren fervent tegenstander geweest van beleid dat het gezinsbudget voor zorg 
zou aantasten. Hoewel het kabinet-Van Agt meer dan Den Uyl benadrukte dat 
bezuinigingen op sociale zekerheid gunstig zouden zijn voor de werkgelegen-
heid, zag het bezuinigingen op de gezondheidszorg nog wel als uitzondering 
op deze regel. Veder-Smit kon daarom ook niet veel meer doen dan Hendriks’ 
kostenbeheersingsbeleid voortzetten.93 Pas na enkele jaren wist ze politieke 
steun te krijgen voor eigen bijdragen in de plastische chirurgie, in de kraamzorg 
en voor ziekenvervoer. Ook legde ze tegelijkertijd een restrictie op voor de 
vergoeding van fysiotherapie door de ziekenfondsverzekering. De werkloos-
heidsproblematiek was verhit geraakt en Veder-Smit had het parlement bereid 
gevonden medewerking te verlenen aan deze maatregelen, hoewel zieken-
fondsen nog altijd tegenstanders bleven. De overheid toonde zich in elk geval 
steeds meer bereid om de publieke uitgaven strenger terug te dringen. Drie 
jaar later volgde in dezelfde lijn nog de ‘medicijnknaak’, een bescheiden eigen 
bijdrage voor geneesmiddelen.94

Maar waar het harde begrenzingen betrof bleken maatregelen gericht op de 
capaciteiten van zorgvoorzieningen het meeste op te leveren. Drie begrippen 
gaven richting aan dit beleid: bouwplafonds en -vergunningen, beddenreductie, 
en instroom- en vestigingsbeperkingen.

Bouwplafonds en -vergunningen
De behoefte in de politiek om de ziekenhuisbouw in enige mate te beheersen 
herrees algauw na de liberalisatie in de jaren zestig (zie 2.5). Veldkamps opvolger 
Roolvink had met de Wet ziekenhuisvoorzieningen uit 1971 geprobeerd om 
een nieuw bouwbeleid juridisch in te bedden. De wzv bepaalde dat de minister 
voortaan vergunningen moest afgeven voor de bouw van nieuwe ziekenhuizen 
en voor het verbouwen van bestaande instellingen, en ook voor de aanschaf van 
nieuwe kostbare apparatuur binnen de klinieken. De Ziekenhuiscommissie, 
die tot dan toe de onderlinge bouw van ziekenhuizen coördineerde, werd om-
gedoopt tot het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) en moest nu ook 
plannen voor de bouw gaan opstellen, naast zijn gebruikelijke rol als adviseur 
van de minister. De bouwvergunningen zouden worden verleend totdat de 

93 Companje et al. 2018: 51-52.
94 Companje et al. 2009: 268.
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som van de kosten van de projecten een door het ministerie vastgesteld ‘bouw-
plafond’ raakte.95

De wzv leidde echter lang een slapend bestaan. De belangrijkste bepalingen 
over ministeriële goedkeuring voor ziekenhuisbouw en de mogelijkheid om 
ziekenhuizen gedwongen te sluiten traden pas in 1979 in werking, toen de 
wet werd aangepast ter voorbereiding op de invoering van de wvg.96 Het 
eerste bouwplafond was überhaupt pas in 1975 in werking getreden. Vanaf dat 
moment kon het wel drie jaar duren voordat de vergunningsprocedure voor 
nieuwe bouwprojecten was doorlopen. Toen die procedures rond 1979 afgerond 
werden, werd het bouwplafond in toenemende mate overschreden. Daarom 
zag staatssecretaris Van der Reijden de noodzaak om strengere normen toe 
te passen en staakte hij in 1983 zelfs de afgifte van bouwvergunningen voor 
een half jaar. Het bouwbeleid kende echter allerlei operationele problemen. 
Daarnaast sloten de normen niet goed aan bij de bouwbehoefte, waardoor ze 
ook nog in conflict kwamen met de planning van ziekenhuisvoorzieningen. 
Op aandringen van de Tweede Kamer, de Nationale Ziekenhuisraad en het CvZ 
werd daarom vanaf 1985 de focus verlegd naar bouwbeleid gericht op het beper-
ken van de bouw van gebouwen met hoge exploitatiekosten, in plaats van een 
algemeen bouwplafond.97

De wzv was al met al maar een schot voor de boeg. Met het wetsontwerp van 
de opvolgende wvg werd namelijk geprobeerd de halfslachtige grip op de 
ziekenhuisbouw uit te strekken tot de gehele gezondheidszorg. Hoewel de 
staatssecretarissen van Volksgezondheid hiermee meer dan voorheen probeer-
den de wildgroei aan zorgvoorzieningen in Nederland aan te pakken, was het 
verzet tegen overheidsingrijpen in de structuur van de zorg nog steeds groot. De 
wvg zou dan ook geen succes worden. Dat kwam voor een deel doordat de wet 
in eerste instantie was ontworpen voor beheersing en uitbreiding van de zorg-
voorzieningen, maar door het kabinet-Lubbers i ingezet moest worden voor een 
ander doel: reductie van de groei.98 Paradoxaal genoeg schiep deze wet wellicht 
ook te veel ruimte voor het particulier initiatief. De wvg was een kaderwet, 
die in de loop van de tijd nadere invulling zou moeten krijgen na overleg met 
veldpartijen. Zoals de wet in 1982 werd aangenomen werden de belangrijkste 
bepalingen over bijvoorbeeld kwaliteit en vergunningen nog afgehouden. Na 
een lange periode van debat werd de wet in 1985 ingevoerd, maar in de jaren 
daarna zou hij weinig praktische gevolgen hebben.99

95 De Haan en Duyvendak 2002b: 211. 
96 Companje et al. 2018: 38; 44.
97 Companje et al. 2018: 91-94.
98 Companje et al. 2018: 83.
99 Booij 1988: 8-9, 113-115.
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Beddenreductie
In vergelijking met het slapende bestaan van de wzv en de ontoepasbare wvg, 
bleek de zfw onverwacht nuttig voor het volumebeleid van de overheid. Via de 
erkenningsregelingen voor ziekenhuisbedden die onderdeel waren van de wet, 
was het namelijk mogelijk om in te grijpen in het volume van de curatieve zorg 
door beddenreductie. Beddenreductie was in beginsel bedoeld om de capaciteit 
van ziekenhuisbedden strakker op de bezettingsgraad af te stellen. De Sociaal-
Economische Raad had al in 1961 de overheid geadviseerd om de groei van 
bedden te beheersen, maar hiertoe werd pas echt aanstalten gemaakt tijdens 
het bewind van Hendriks in de jaren zeventig.100 Het uitgangspunt was om op 
termijn het aantal bedden terug te brengen van 5,6 per 1000 tot 4, een getal dat 
later door minister Gardeniers-Berendsen (cda, 1981-1982) nog eens werd ver-
laagd tot 3,7. De Tweede Kamer vond de normen willekeurig, niet onderbouwd 
en té algemeen, maar toch bleven ze uiteindelijk de leidraad voor het beperken 
van het aantal bedden tijdens de jaren zeventig en tachtig.101

De beddenreductie verliep door trage overlegprocedures en afstemming 
met het bouwbeleid hoe dan ook moeizaam: in 1979 was het aantal bedden 
binnen algemene en psychiatrische ziekenhuizen gedaald, maar gemiddeld 
over de gehele zorg alsnog toegenomen. Toch werd dit door Veder-Smit gezien 
als een ‘beheerste ontwikkeling’, aangezien de stijging nog harder zou zijn 
geweest zonder maatregelen.102 Toen ziekenhuizen en afdelingen vanaf 1979 
wettelijk gedwongen gesloten mochten worden, verwachtte de overheid dan 
ook meters te gaan maken met de beddenreductie. Terwijl de ziekenfondsen 
dit beleid toejuichten, was de weerstand in de ziekenhuiswereld aanzienlijk. 
Men bekommerde zich om de kwaliteit van zorg en het verlies van arbeids-
plaatsen in een tijd waarin het werk “toch al een haastklus aan het worden 
was”, zoals een zieken huisbestuurder het verwoordde.103 Verder vertraagden 
provinciale besturen het beleid. Zij waren belast met het opstellen van regionale 
plannings adviezen die de precieze normeringen en besluitvorming nog konden 
beïnvloeden. De provincies worstelden echter met tijdige advisering door de 
complexiteit van de voorzieningen en overlappende werkregio’s bij ziekenhui-
zen. Van der Reijden wilde in 1988 het aantal ziekenhuisbedden desondanks 
hebben teruggebracht tot 3,7 promille, maar slaagde daar uiteindelijk niet in.104

100 Companje et al. 2018: 27.
101 Companje et al. 2018: 41-44.
102 Companje et al. 2018: 48.
103 Geciteerd in Companje et al. 2018: 102.
104 Companje et al. 2018: 101-105.
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Instroom- en vestigingsbeperkingen
Naast het bouwbeleid en de beddenreductie werd in de politiek ook steeds 
vaker gepleit voor het beperken van de instroom en vestiging van nieuwe 
beroepsbeoefenaren, met name medisch specialisten, huisartsen en fysiothera-
peuten. De personele aanwas onder deze beroepsgroepen werd als ongewenst 
beschouwd.105 Voor fysiotherapeuten kwam in 1982 dan ook een vestigings-
beperking.106 Dat paste binnen de bredere ambitie om personeelsbestanden in 
de context van de economische recessie centraal te plannen en zo het gevaar 
van werkloosheid in de zorg te omzeilen.107 Hoewel dat idee na 1982 werd los-
gelaten, probeerde Van der Reijden nog via overleg met het veld instroom- en 
vestigings regelingen voor medisch specialisten en huisartsen in te voeren. 
Hij sloot daarover met de belangenvertegenwoordigers van de huisartsen een 
convenant; dat bleek het hoogst haalbare voor de overheid op dit vlak.108

Het hierboven beschreven scala aan beleidsinstrumenten bracht de groei in de 
zorguitgaven in absolute getallen niet tot stilstand, maar zette daar ongetwijfeld 
wel een rem op. Tussen 1976 en 1982 stegen de totale zorguitgaven nog fors van 
20 miljard naar 32 miljard gulden.109 Die groei zette zich na 1982 voort, zoals uit 
tabel 3.1 is af te lezen. De procentuele groei per jaar zou echter flink dalen: van 
18,1 procent in 1976 tot 2,2 procent in 1985. Na 1980 schommelden de zorgkosten 
constant rond 8,4 procent van het bbp.110 Van der Reijden sloeg wat dat betreft 
de grootste slag. Aan het eind van Veder-Smits bewind waren de zorguitgaven 
nog goed voor zo’n 10 procent van het bbp.111 Van der Reijden bracht dat per-
centage terug en wist het als enige in deze periode min of meer te bevriezen. 
Dat was het resultaat van het strenger aanwenden van meerdere al bestaande 
beleidsinstrumenten en de Kleine Stelselwijziging (zie 2.4.3). Zo zette hij 
resoluut in op de ‘drie b’s’ van budgettering, bouwbeleid en bedden reductie. 
Ook Van der Reijdens tarieven- en inkomensbeleid en zijn instroom- en vesti-
gingsregelingen hadden hierin hun aandeel.

105 Companje et al. 2018: 48, 51.
106 Companje et al. 2009: 268.
107 Companje et al. 2018: 55.
108 De Haan en Duyvendak 2002b: 219.
109 Companje et al. 2009: 267.
110 Companje et al. 2018: 123.
111 De Haan en Duyvendak 2002b: 215.
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Tabel 3.1 Uitgaven gezondheidszorg in miljoenen guldens, 1982-1988112

1982 1984 1986 1988

Intramurale zorg 18.201 18.679 19.675 20.420

Extramurale zorg 11.252 12.012 13.225 14.426

Zorg gefinancierd uit AWBZ 7.889 8.385 8.767 9.516

Als percentage van bbp 8,4 8,1 8,2 8,1

Bron: CBS 1994: 6-7

Borging van de toegankelijkheid en kwaliteit
Terwijl er een uitgebreid kostenbeheersingsbeleid werd uitgerold, moest de 
toegankelijkheid van zorg nog altijd geborgd blijven en waar nodig bevorderd 
worden. Het beleid dat hierop gericht was had in deze periode een financiële en 
ruimtelijke dimensie. Daarnaast voerde de overheid tussen 1968 en 1987 een 
zeer beperkt kwaliteitsbeleid.

De betaalbaarheid van premies en de Kleine Stelselwijziging
De financiële toegankelijkheid (of betaalbaarheid) van zorgverzekeringen werd 
net zoals in de voorgaande jaren hoofdzakelijk bedreigd door immer stijgende 
ziekenfondspremies. Die waren het gevolg van een aanzwellende vraag naar 
zorg, een ouder wordende bevolking en prijzengroei in de ziekenhuis- en 
verpleegzorg door technologische ontwikkelingen. Als zodanig kregen de 
ziekenfondsen in de jaren zeventig vanwege de economische crisis jarenlang 
met begrotingstekorten te maken en zagen zij zich genoodzaakt de premies 
van de verplichte verzekering te verhogen van 5,8 procent van het gemiddelde 
inkomen in 1966 tot wel 9,8 procent in 1983. Deze ontwikkeling zette de finan-
ciële toegankelijkheid voor lagere inkomensgroepen onder druk en kon dus niet 
eindeloos doorgaan.113

Daarbij kwam dat de vrijwillige en bejaardenverzekering nog altijd tot kopzor-
gen leidden. De problemen die de hoge kosten van de vrijwillige en bejaarden-
verzekering bij de ziekenfondsen veroorzaakten werden in de jaren vijftig en 
zestig toegedekt met behulp van subsidies en door de risicosolidariteit van 
verplichte ziekenfondsverzekerden te vergroten (zie hoofdstuk 2). Maar het 
ontwerp van het Ziekenfondsenbesluit/zfw dat dit probleem veroorzaakte was 
hiermee niet wezenlijk aangepast. Integendeel, tussen 1968 en 1987 verergerden 

112 cbs 1994: 6-7.
113 Companje et al. 2009: 262-263.
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de problemen aanzienlijk. De vrijwillige ziekenfondsverzekering kreeg name-
lijk te maken met groeiende concurrentie van de particuliere verzekeraars. In 
die laatste sector konden premies lager gehouden worden door de toegestane 
risicodifferentiatie, en door het gebrek aan de acceptatieplicht en de wettelijke 
plicht tot het verstrekken van een standaardpakketpolis. Hierdoor vertrokken 
nog meer ‘goede risico’s’ naar de particuliere sector en werd het kernprobleem 
van de vrijwillige ziekenfondsverzekering versterkt. De bejaardenverzekering 
zou bovendien alleen nog maar meer aandacht gaan vragen, omdat in de jaren 
tachtig de demografische vergrijzing werd gesignaleerd.114

De brede volksverzekering die werd aangedragen door Hendriks, en die we 
hierboven hebben besproken als maatregel om het verzekeringsstelsel doel-
matiger in te richten, moest bovenal dit probleem van de betaalbaarheid van 
premies oplossen. De invoering van zo’n brede verzekering deed in feite een 
beroep op de inkomens- en risicosolidariteit van burgers die particulier ver-
zekerd waren en in de regel tot de hogere inkomensgroepen behoorden. Nadat 
de brede volksverzekering politiek onhaalbaar was gebleken, probeerde Van 
der Reijden het in 1983 nogmaals met een voorstel voor een ‘drietrapsraket’. 
Dat was een opdeling van het verzekeringsstelsel in een volksverzekering voor 
onverzekerbare risico’s met een inkomensafhankelijke premie (zoals de awbz); 
een verplichte basisverzekering voor iedereen in Nederland met eigen bijdrages 
en een nominale premie; en de mogelijkheid tot een aanvullende verzekering.

De private verzekeringssector vreesde dat dit plan zijn speelruimte zou beper-
ken tot enkel de aanvullende verzekering. Daarop besloot de sector een duit in 
het zakje van de ziekenfondsen te doen. De landelijke bond van particuliere 
verzekeraars kloz sloot een overeenkomst met de Vereniging van Nederlandse 
Ziekenfondsen (vnz), waarbij geldelijke overdrachten werden toegezegd voor 
de financiering van de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Tegelijkertijd mobi-
liseerde de kloz een brede beweging tegen de drietrapsraket. De bond vond 
daarvoor onder andere steun bij het fnv, dat bezwaar had tegen de nominale 
premie en haar inkomenseffecten.115

De drietrapsraket kwam er niet, maar Van der Reijden slaagde er in 1986 alsnog 
in de risicosolidariteit tussen burgers te vergroten met zijn Kleine Stelsel-
wijziging. Zoals eerder in deze paragraaf beschreven werd een groot gedeelte 
(1,7 miljoen) van de vrijwillige en bejaarde ziekenfondsverzekerden over-
geheveld naar de verplichte ziekenfondsverzekeringen. Daarnaast kwamen 
ook bijna 800.000 mensen terecht bij de particuliere verzekeraars. Deze laatste 

114 Companje et al. 2009: 263-264, 268. 
115 Companje et al. 2009: 268-269.
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moesten nu een standaardpakketpolis gaan aanbieden en kregen daarbij een 
acceptatieplicht voor mensen die door de maatregel moesten overstappen. Voor 
buitenstaanders was dit een ingewikkelde ingreep in een nog ingewikkelder 
verzekeringsstelsel, maar kort gezegd dwong Van der Reijden de particuliere 
verzekeraars hiermee een grote sociale taak op zich te nemen.116

De particuliere verzekeraars hadden zich in de voorgaande decennia überhaupt 
steeds ‘socialer’ opgesteld in het licht van veranderende opvattingen over het 
recht op zorg. Dat uitte zich in de graduele af bouw van risicoselectie of het 
niet meer continu verhogen van de premies voor oudere verzekerden.117 Van 
der Reijdens ingreep deed daar nog een schepje bovenop. De ziekenfondsen 
werden wat ontlast en de risicosolidariteit werd verder bestendigd door een 
vereveningssysteem waarmee particulier verzekerden het ziekenfondsstelsel 
feitelijk voor een deel zouden subsidiëren.118 Eens te meer bleek dat de overheid 
veel in het werk zou stellen om het sociale karakter van de zorg in Nederland te 
beschermen en uit te breiden met het oog op de financiële toegankelijkheid.

De fysieke toegankelijkheid van zorgvoorzieningen
In de jaren zeventig was echter ook geconstateerd dat de geografische bereik-
baarheid en regionale spreiding van voorzieningen ongelijk en onevenwichtig 
verdeeld was over het land.119 Om deze toegankelijkheid gelijker te spreiden 
moest Nederland opgedeeld worden in gezondheidsregio’s met elk een samen-
hangend geheel aan zorgvoorzieningen, zo had Hendriks in zijn Structuurnota 
Gezondheidszorg bepleit. Die samenhang moest het eerst bereikt worden bij 
de instellingen in het eerste echelon: kruisverenigingen, de extramurale ggz 
en de ggd’en. De substitutie van zorg kon hier gelijktijdig mee plaatsvinden, 
waardoor ordening zowel de toegankelijkheid als de kostenefficiëntie van het 
systeem zou verbeteren.120

De provinciale overheden werden eind jaren zeventig na de herziene wzv belast 
met het opstellen van plannen voor de zorgvoorziening in lokale regio’s. Dit 
ging ten koste van het CvZ, dat eerder deze verantwoordelijkheid toebedeeld 
had gekregen.121 Maar waar structurering moest dienen om de spreiding van 
voorzieningen te bevorderen, kwam de overheid niet veel verder dan het 
aanmoedigen van onderlinge afstemming tussen veldpartijen. Enige regionale 
samenwerkingsverbanden ontstonden weliswaar, maar deze bleven door de 

116 Companje et al. 2009: 269-270.
117 Vonk 2013: 164-167.
118 Vonk en Schut 2019: 328-329. 
119 De Haan en Duyvendak 2002b: 210.
120 Companje et al. 2018: 37-38.
121 Boot 2013: 327.
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tekortschietende uitvoering van planningstaken door de provincies alsnog 
vooral een zaak van het veld zelf.

Het beperkte kwaliteitsbeleid
Over de kwaliteit van zorg had de overheid nog minder te zeggen. De Gezond-
heidswet (1956) had de verantwoordelijkheid voor de feitelijke uitvoering 
van de zorg bij het particulier initiatief belegd; de overheid faciliteerde 
hoogstens overleg en coördinatie in de Centrale en Provinciale Raden voor de 
Volksgezondheid. Dezelfde wet regelde verder dat de overheid geïnformeerd 
kon worden over ontwikkelingen in de kwaliteit van zorg via de adviezen die 
de Gezondheidsraad moest geven over de stand van de wetenschap. Het enige 
wezenlijk autonome kwaliteitsbeleid dat de overheid in deze periode kon voe-
ren was de invoering van kwaliteitseisen voor instellingen die erkend wilden 
worden voor financiering op grond van de zfw en awbz. Staatssecretaris 
Kruisinga deed begin jaren zeventig een poging deze bevoegdheden rondom 
het verlenen van vergunningen te vergroten en van toepassing te laten worden 
op alle zorgvormen (curatief, langdurig, maatschappelijk werk). Vergunningen 
moesten kunnen worden ingetrokken wanneer de kwaliteit van de werkzaam-
heden van een instelling tekort zou schieten.122

Zo ver kwam het in de praktijk echter niet. In plaats daarvan werd het de over-
heid juist steeds vaker verweten dat ze geen rekening hield met de kwaliteits-
aspecten van de zorg. Zo ontving Hendriks vanuit de Tweede Kamer en 
verschillende belangenorganisaties uit de eerstelijnszorg stevige kritiek op zijn 
voorstellen over echelonnering en substitutie; deze zouden te weinig rekening 
houden met de gevolgen voor de kwaliteit van zorg. Ook het voorzieningen-
beleid van Veder-Smit en de beddenreductie van minister Gardeniers-
Berendsen werd om dezelfde redenen aangevallen. Enkele politici twijfelden 
of de overheid überhaupt in staat was om de kwaliteit van de zorgverlening te 
verbeteren.123

De overheid zag zich hierdoor in een ongemakkelijke hoek gedreven: haar beleid 
mocht geen kwalijke gevolgen hebben voor de kwaliteit, maar tegelijkertijd 
mocht zij zich niet te nadrukkelijk bemoeien met de dagelijkse zorgverlening. 
Daarom hoopte het ministerie van wvc in de nabije toekomst meer kwaliteits-
beleid te kunnen gaan voeren, als onderdeel van een beleidsmatige heroriëntatie 
van ‘zorgvoorzieningenbeleid’ naar ‘gezondheidsbeleid’. In de Nota 2000 (1986) 
werden een aantal inhoudelijke gezondheidsdoelstellingen geformuleerd op 
het gebied van levensverwachting, sterfte en gezonde levensjaren, die in het 

122 Companje et al. 2018: 30.
123 Companje et al. 2018: 40-42.
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jaar 2000 behaald moesten zijn. In het document stonden echter maar weinig 
concrete beleidsvoornemens.12 4 Tussen 1968 en 1987 bleef de kwaliteit van 
zorg daarom vooral een meegewogen aspect in beleidsontwerpen gericht op 
de andere doelen – toegankelijkheid en kostenbeheersing. De heroriëntatie op 
‘gezondheid’ zou niettemin van invloed zijn op het algehele zorgbeleid, maar 
kreeg pas na 1987 echt haar weerslag.

De (on)bestuurbaarheid van de zorg
De opkomst van gezondheidsbeleid ging hand in hand met doel om de bestuur-
baarheid van de zorg te vergroten. Dit instrumenteel doel ontstond boven alles 
als reactie op twee beleidsproblemen waarmee de overheid had geworsteld 
toen zij probeerde om een effectieve kostenbeheersings-, toegankelijkheids- en 
kwaliteits beleid te voeren. Dit waren enerzijds problemen bij de structurering 
van de zorgvoorzieningen en anderzijds onvrede over de bestuurlijke verhou-
dingen in de gezondheidszorg.

Structureringsproblemen
Het eerste probleem was dat de gezondheidszorg een uiterst complex sys-
teem was, bestaande uit verschillende zorgvoorzieningen die om diverse 
redenen moeilijk te structureren bleken. Een van de redenen daarvoor was 
dat de beleids makers van Volksgezondheid aanvankelijk geen beschikking 
hadden over toereikende informatie over de zorg en al haar deelsectoren. De 
staats secretarissen en ministers van Volksgezondheid wonden er sinds de 
Structuurnota Gezondheidszorg uit 1974 geen doekjes om dat ze de ‘wildgroei’ 
via echelonnering en regionalisatie wilden structureren, maar dit bleek ten 
dele lastig vanwege een gebrek aan gedegen kennis. Het fog was in dit opzicht 
belangrijk: het was bedoeld om inzicht te verkrijgen in de kostenontwikkeling 
van alle deelsectoren van de zorg. Daarmee moest het zorgbeleid worden voor-
zien van noodzakelijke informatie voor een effectief bestuur.125

Hoewel de informatievoorziening gaandeweg verbeterde, verliep de structu-
rering van de zorg om een andere reden alsnog moeizaam. Binnen de overheid 
bestond namelijk een scheiding tussen de maatschappelijke dienstverlening 
(de ouderen-, gehandicapten- en gezinszorg) en de ggz, terwijl deze velden 
vaak overlappende zorgfuncties en werkzaamheden kenden. Beide beleids-
terreinen waren historisch onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en minis-
terieel gescheiden gebleven in de directoraten Maatschappelijk Werk (later: 
Welzijn) en Volksgezondheid. Hendriks en Veder-Smit hoopten op termijn de 
maatschappelijke dienstverlening en de zorg onder één kaderwet te brengen 

124 De Haan en Duyvendak 2002b: 221.
125 De Haan en Duyvendak 2002b: 213-214.
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en de verschillende financieringsbronnen te stroomlijnen. Het beleid van 
Volksgezondheid had namelijk grotendeels te maken met verzekeringsgelden, 
dat van Welzijn met de staatskas via de Algemene Bijstandswet. Bij die juridi-
sche en financiële toenadering hoorde ook méér beleidsinhoudelijke samenhang 
tussen de twee terreinen. Daarom werden Welzijn en Volksgezondheid in 1982 
door het kabinet-Lubbers i samengebracht onder het nieuwe ministerie van 
wvc.126

De toenadering verliep uiteindelijk met horten en stoten omdat deze werd over-
schaduwd door bezuinigingen, wederzijds wantrouwen en verschillen in de 
werkwijzen en organisatiecultuur tussen Welzijn en Volksgezondheid. Hoewel 
in 1984 de maatschappelijke dienstverlening werd opgenomen in het fog (dat 
nu fogm ging heten), bleven de financieringsstromen nog een tijd gescheiden. 
Dat kwam de beleidsinhoudelijke samenhang niet ten goede. Staatssecretaris 
Van der Reijden maakte verder ook weinig haast met het bevorderen van de 
samenwerking. In 1983 trok hij daarbij het voorstel voor de kaderwet in, die te 
veel in de planningsgeest tot stand was gekomen en te bureaucratisch zou zijn.127

Uiteindelijk wist het ministerie toch enkele samenhangende beleidsvoorne-
mens te formuleren, met name waar het ging om echelonnering en substitutie, 
zoals we hebben gezien. Maar deze initiatieven ketsten af op het feit dat er 
tussen het zorgaanbod van de maatschappelijke dienstverlening en de gezond-
heidszorg in werkelijkheid nog weinig samenhang was. Om die te vergroten 
was de overheid weer afhankelijk van de samenwerking tussen veldpartijen, die 
zij daartoe hoogstens kon aanmoedigen in de overlegorganen.128 De samenhang 
tussen de maatschappelijke dienstverlening en de zorg was daarmee zowel 
een doel van het structureringsbeleid, als een voorwaarde voor de effectiviteit 
ervan. Dat was een lastige paradox die tussen 1968 en 1987 niet werd opgelost.

Onvrede over de bestuurlijke verhoudingen
De veldpartijen speelden ook een vooraanstaande rol bij het tweede beleids-
probleem dat tussen 1968 en 1987 de kop opstak. Dit had te maken met het 
weerbarstige politiek-maatschappelijke krachtenveld in de gezondheidszorg. 
De bestuurlijke verhoudingen tussen de overheid en het veld verschoven 
in deze periode in de richting van een strengere en meer leidende overheid. 
Zoals hierboven beschreven (zie 3.4.2) kregen provincies in 1979 de taak om 
regionale plannen op te stellen voor de ziekenhuisvoorzieningen en werden 
de aanwijzingen van de overheid aan het cotg voor tarieven dwingend. 

126 De Haan en Duyvendak 2002b: 214-216.
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Bovendien strekte deze autoriteit zich vanaf de vroege jaren tachtig uit tot de 
hele gezondheidszorg. Ook veranderde de aard van de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid. Deze raad werd in 1976 omgedoopt tot de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid (nrv) en functioneerde voortaan meer als adviesor-
gaan voor de overheid dan als een overlegorgaan waar overheid en veld elkaar als 
gelijken troffen.129

Deze ontwikkelingen werden door verschillende belangenvertegenwoordigers 
en beroepsgroepen met onvrede aanschouwd en met weerstand beantwoord. 
Met haar groeiende invloed bleek de overheid namelijk niet voldoende bij 
machte om beleid te ontwikkelen dat de gevestigde belangen van uiteenlopende 
veldpartijen niet zou schaden. Zo had de komst van de wzv enige wrijving 
tussen de overheid en het veld veroorzaakt, omdat het de eerdere liberalisering 
van de ziekenhuisbouw voor een deel terugdraaide. Met de wijziging van de wet 
in 1979 werd de staatscontrole nog steviger, maar behield de overheid nog altijd 
een wettelijke plicht om advies in te winnen bij het CvZ.130 Toen bleek dat het 
landelijke beleid zichtbaar afweek van de adviezen van het college, verslechterde 
de verhouding tussen de overheid en de ziekenhuiswereld.131

Maar wellicht een nog belangrijker bron voor de onvrede bij het veld was het feit 
dat de sterkere greep van de overheid zich primair uitte in de vorm van finan-
ciële beteugeling van de zorg. Zo werd de praktische werking van Hendriks’ 
planningswetgeving vanuit vrijwel alle mogelijke hoeken bekritiseerd omdat 
zij enkel ingezet zou worden voor groeibeperking. Het kostenbeheersingsbeleid 
ging vervolgens ook nog eens gepaard met méér groeinormen, richtlijnen en 
regelgeving. Daardoor werd het ervaren als verlammend en bureaucratiserend. 
Hier kwam nog bovenop dat de staatssecretarissen van Volksgezondheid zich 
in de context van de economische recessie een strenger budget-, tarieven- en 
volumebeleid permitteerden, wat met name af breuk deed aan de financiële 
autonomie van zorginstellingen (zie 3.4).

Tegen het midden van de jaren tachtig sloeg de stemming bij veldpartijen als 
gevolg hiervan verder om. Van der Reijdens drietrapsraket veroorzaakte al 
de nodige reuring in de verzekeringssector en strandde daarna mede wegens 
onwilligheid bij de adviesorganen. Dat viel ongelukkig samen met de aanhou-
dende bezuinigingen. Zo had de staatssecretaris met zijn inkomensbeleid de 
medisch-specialisten en huisartsen op de kast gejaagd (zie 3.4). In deze verhitte 
situatie kromp de politieke en maatschappelijke steun voor wetsvoorstellen 

129 Boot 2013: 334.
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als de wvg, die ongetwijfeld zou hebben geleid tot nog meer regels, normen en 
procedures.

Tegen de achtergrond van de permanent moeizame relatie tussen de overheid 
en het veld speelde bovendien dat verschillende maatschappelijke partijen het 
onderling ook geregeld niet eens konden worden over de wenselijkheid van 
specifieke beleidsmaatregelen. Zoals hierboven beschreven konden bouw-
plafonds, beddenreductie en pakketrestricties op steun rekenen bij verzeke-
raars, maar meenden zorginstellingen dat dit soort maatregelen een ongewenst 
effect konden hebben op de kwaliteit van zorg (zie 3.4). Waar de beperkte 
pogingen van de overheid om de kwaliteit van de zorg te bevorderen wederom 
werden aangemoedigd door de verzekeringswereld, werden ze juist door zorg-
verleners gewantrouwd. Daarentegen werden voorgenomen stelselwijzigingen 
weer door verzekeraars met een flinke dosis scepsis bezien. Deze wijzigingen 
hadden namelijk vaak verregaande implicaties voor hun dagelijkse taken en 
verantwoordelijkheden.

De groeiende invloed van de staat creëerde daarmee een gespannen relatie 
tussen de overheid en het veld. Daar kwam bij dat het zorgsysteem inmiddels 
uitermate complex was geworden om te besturen, mede door de beperkte 
informatievoorziening en de uitdagingen waar de ministeries voor stonden als 
het ging om beleidssamenhang. Die combinatie leidde ertoe dat maatregelen 
gericht op kostendrukking en structurering moeizaam van de grond kwamen, 
geen breed draagvlak vonden, of niet eenduidig doeltreffend bevonden werden. 
Toch werd kostenbeheersing nog altijd noodzakelijk geacht met het oog op de 
‘beperkte middelen’ die beschikbaar waren voor de zorg.132 Het werd dus tijd 
voor een nieuwe benadering.

3.5 Conclusie
Het opmerkelijke nu is dat, ondanks de schijnbaar onmogelijke bestuurbaarheid 
van de zorg, de rol van de overheid in deze periode sterk toenam als gevolg 
van stapsgewijze veranderingen en aanpassingen. Opvattingen over de rol die 
de staat met het oog op kostenbeheersing moest innemen ten aanzien van de 
financiering en organisatie van de gezondheidszorg wijzigden radicaal in deze 
periode. De beheersing van de kostenontwikkeling in de zorg werd namelijk 
een paradigmatisch doel van het overheidsbeleid. Als gevolg hiervan nam 
de overheid in deze periode een meer dirigistische rol aan als het ging om de 

132 In de nota’s Volksgezondheidsbeleid bij beperkte middelen (1983) en Nota 2000 (1986) benadrukte 
het ministerie nog altijd het belang van kostendrukking, maar riep het ook op tot het maken van 
keuzes bij beperkte financiële middelen en beschouwde het de bestuurbaarheid van de zorg met 
kritiek. Zie Boot 2013: 332.
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bestuurlijke verhoudingen met het veld. Dat gebeurde aanvankelijk onder het 
mom van democratisering, maar hield uiteindelijk ook vooral verband met het 
vergroten van de bestuurbaarheid van de zorg.

In dat opzicht was er sprake van een derde-ordeverandering in het paradigma. 
Het beleidsparadigma voor de periode 1968-1987 is samengevat in figuur 3.1. 
De belangrijkste aanleiding voor deze verandering was het feit dat de publieke 
zorguitgaven ongecontroleerd konden doorgroeien. Dat werd in de landelijke 
politiek als een probleem beschouwd omdat de zorg in de toekomst andere 
publieke sectoren kon gaan verdringen. Daarnaast constateerde men dat de 
kosten van de verzorgingsstaat, met het steeds groter wordende aandeel van 
de zorguitgaven daarin, de grens van het mogelijke hadden bereikt. Bovendien 
bleef de overheid verantwoordelijkheid voor het garanderen van toegang tot 
zorg, ook in de financiële zin van het woord. De roep om kostenbeheersing en 
structurering van de zorg werd daarom luider, des te meer nadat de Nederlandse 
economie in de jaren zeventig in zwaar weer kwam te verkeren.

Deze veranderingen uitten zich bovendien in de ontwikkeling van een uit-
gebreid scala van beheersinstrumenten (tweede-ordeveranderingen). Die 
middelen richtten zich gedeeltelijk op de doelmatigheid van de financiering 
en structuur van de zorg, maar waren het meest effectief in de vorm van harde 
begrenzingen van de uitgaven en capaciteiten in de zorg. Dat beleid kreeg in de 
context van de ongunstige economische ontwikkelingen in de jaren zeventig 
en tachtig een steeds strenger gezicht. Met name vanaf de kabinetten-Van Agt 
en - Lubbers moet het ook begrepen worden als onderdeel van de beoogde 
afslanking van de publieke sector.

Het meest normatieve aspect onder het dominante beleidsparadigma – het 
waarborgen van de toegang tot zorg voor de Nederlandse burger – bleef echter 
nagenoeg ongewijzigd, zelfs toen stijgende kosten hier aanleiding toe konden 
geven. Sterker nog, de financiële inefficiënties die als gevolg van het ontwerp 
van de zfw het verzekeringsstelsel plaagden en de premies opdreven, werden 
opgelost met een beroep op de solidariteit van de particuliere verzekerings-
wereld en reguliere ziekenfondsverzekerden. Daarmee werd het ‘sociale’ karak-
ter van het zorgstelsel verder bestendigd. Daarnaast werd er een zeer bescheiden 
kwaliteitsbeleid gevoerd, dat vooral een meegewogen aspect bleef in het beleid 
gericht op toegankelijkheid en kostenbeheersing. De overheid zag haar invloed 
uiteindelijk weliswaar groeien, maar zij werd ook geconfronteerd met een 
complex zorgsysteem en een weerbarstig maatschappelijk krachtenveld. Dit 
waren hardnekkige problemen die om een nieuwe visie op het bestuur van de 
zorg vroegen.
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Figuur 3.1 Beleidsparadigma II: kostenbeheersing onder een dirigistische 
overheid, 1968-1987

• Recht op zorg

• Solidariteit

• Democratisering (versterking van overheid in bestuur van de zorg)

• ‘Maakbaarheid’ van de samenleving

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid (de ‘zorgzame samenleving’)

• Beheersing van de kostenontwikkeling
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4 Meer markt, meer staat: het paradigma van 
gereguleerde concurrentie, 1987-2017

4.1 Samenvatting
Een nieuwe visie en bijbehorend paradigma werden in gang gezet in 1987. In dat 
jaar verscheen het toonzettende rapport Bereidheid tot verandering. Dit rapport 
kwam tot stand in een context waarin denken over de grote verzorgingsstaat 
af breuk had gedaan en waarin deregulering en privatisering onder leiding van 
Ruud Lubbers belangrijke thema’s werden. Zo ook in de gezondheidszorg. 
Bereidheid tot verandering bevatte voor het eerst een coherente blauwdruk voor 
de zorg. Plannen voor een zeer veelomvattende basisverzekering gingen daarin 
samen met de wens te snoeien in wet- en regelgeving. Daarbij zouden veldpar-
tijen weer een belangrijke rol gaan spelen in het beheersen van de zorgkosten.

Hoewel de feitelijke implementatie van het rapport – ook wel ‘plan-Dekker’, 
naar de commissievoorzitter – tot zo’n twintig jaar politiek gesoebat zou 
leiden voordat de kernelementen ervan daadwerkelijk werden ingevoerd, was 
snel duidelijk dat er waarlijk een nieuw beleidsparadigma in gang was gezet. 
Gedurende de vroege jaren negentig werden de eerste stappen gezet om concur-
rentie tussen verzekeraars en zorgaanbieders onderling op termijn mogelijk te 
maken. Tegelijkertijd werden de geesten langzaam rijp gemaakt om (eindelijk) 
een brede volksverzekering te kunnen invoeren. Dit was een project dat in de 
geschiedenis van het zorgstelsel al meermaals was voorgesteld, maar nooit tot 
resultaat had geleid wegens politieke onenigheid, tegenwerking vanuit het veld 
of financiële onhaalbaarheid.

Het plan-Dekker kende drie pijlers: een brede volksverzekering, marktwer-
king en substitutie. De belangrijkste twee – een brede volksverzekering en 
marktwerking – waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakte dat de 
inmiddels breed gedragen noties van solidariteit en toegang tot gezondheids-
zorg samen konden gaan met steun voor zorgbeleid dat de overheid minder 
dominant aanwezig zou maken. Uiteindelijk zou dit laatste echter goeddeels 
schijn blijken. Sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking (in de 
curatieve zorgsector) is er weliswaar ruimte voor marktelementen – concur-
rentie tussen verzekeraars, prijsonderhandelingen tussen verzekeraars en 
zorgaanbieders – maar blijkt tegelijkertijd duidelijk dat de rol van de staat niet 
kleiner is geworden, in de financiering noch in de sturing van de zorg. Beleid is 
in eerste instantie gericht op het stimuleren van (kosten)effectieve zorg door 
veldpartijen, maar dit alles gebeurt onder de achtergronddreiging van stevige 
staatsinterventie, mochten de kosten uit de hand lopen. Opvallend genoeg is 
die tendens niet verdwenen, ook niet na een initiële ‘incubatieperiode’ voor 
marktwerking waarin de staat steeds meer de teugels zou loslaten in de zorg. 
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In plaats daarvan werd de staat na 2010 juist weer groter in de zorg, omdat de 
marktwerking haar beloften van kostenbeheersing op termijn niet bleek te 
kunnen inlossen.

4.2 Bereidheid tot verandering? Naar een paradigmaverschuiving
De frictie tussen het strikte beleid van de overheid en de partijen in de gezond-
heidszorg had in de voorgaande periode een bestuurlijk probleem veroorzaakt. 
In de politiek rees daarom steeds meer overeenstemming over het feit dat het 
ingewikkelde zorgsysteem niet eenvoudigweg van bovenaf bijgestuurd kon 
worden. Volgens sommigen was vergaande regulering hoe dan ook onwenselijk. 
Deze inzichten pasten in de brede culturele omslag die plaatsvond in de jaren 
tachtig, waarin ‘de verzorgingsstaat’ als té bevoogdend en betuttelend te boek 
was komen te staan. Het bestuurlijk klimaat veranderde hierdoor al enigszins. 
Het kabinet-Lubbers i nam zich in zijn regeerakkoord al voor om tot decentra-
lisaties, deregulering, privatisering en minder overheidsbemoeienis te komen.133

Niettemin werd de noodzaak tot beheersing en ordening van de zorg van 
staatswege nog steeds breed onderkend, vanwege de publieke belangen die 
ermee gemoeid waren. Daarom was een alternatieve visie op de sturing van het 
systeem geboden. Deze werd gevonden in de ‘gereguleerde concurrentie’, een 
idee dat was geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse econoom Alain C. 
Enthoven over marktwerking in de zorg. Onder meer de wrr pleitte in 1982 al 
voor een combinatie van marktwerking en regulering. Via een zekere mate van 
concurrentie en financiële prikkels konden zuinigheid en kostenbewustzijn 
gecreëerd worden bij verzekeraars, zorgverleners en patiënten. De Vereniging 
van Nederlandse Ziekenfondsen (vnz) steunde dit idee en ook de wetenschap-
pelijke bureaus van de vvd, het cda en de PvdA formuleerden later in meer of 
mindere mate een visie gestoeld op de stimulering van concurrentie door de 
invoering van marktelementen.134

In tegenstelling tot premier Lubbers was staatsecretaris Van der Reijden niet 
erg ontvankelijk geweest voor marktwerking in de zorg, waardoor deze nieuwe 
geluiden gedurende zijn bewindsperiode nog weinig weerklank hadden gevon-
den binnen het ministerie. Van der Reijden werd bij de formatie van het tweede 
kabinet-Lubbers echter buitenspel gezet. Zijn vervanger, Dick Dees (vvd, 
1986-1989), gaf in 1986 direct een commissie onder leiding van Philips-topman 
Wisse Dekker – de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 
ook wel de commissie-Dekker genoemd – de opdracht een rapport te schrijven 

133 De Haan en Duyvendak 2002b: 222.
134 Companje et al. 2018: 81. Zie ook wrr 1982; Van Praag et al. 1986; Werner et al. 1987; 

Wolffensperger 1987. 
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over de financiering en structurering van de gezondheidszorg. Dit rapport, 
Bereidheid tot verandering (1987), zou de boeken ingaan als de blauwdruk voor 
een grootse, marktgeoriënteerde hervorming van het zorgstelsel.

In het zogenoemde plan-Dekker werd de nadruk veel meer dan in het vorige 
decennium gelegd op de rol die veldpartijen zouden kunnen en moeten spelen 
om het beleidsdoel van kostenbeheersing te bereiken. De voorgaande jaren 
hadden echter duidelijk gemaakt dat er weinig maatschappelijk draagvlak viel te 
verwachten voor een strenge afdwinging van die rol, laat staan dat de overheid 
daar goed toe in staat was. De regulering waarmee het kostenbeheersingsbeleid 
gepaard was gegaan riep weerzin op in de politiek en het veld. Dit betekende 
dat de overheid, die in het plan-Dekker werd geschetst als paternalistisch, op 
een andere wijze moest gaan ‘sturen’ dan geconceptualiseerd was onder het 
vorige paradigma. De commissie-Dekker sprak in dit verband van een nieuw 
‘beheersmodel’ waarin overheidsbeleid niet regelend maar ‘voorwaardenschep-
pend’ zou zijn.135

Het advies kende in hoofdzaak drie pijlers: een doelmatiger organisatie, een 
doelmatiger en socialer financiering (de basisverzekering), en marktwerking. De 
eerste pijler behelsde de substitutie van duurdere zorgvormen door goedkopere, 
in combinatie met een algemene verplaatsing van het ‘aanbod van zorg van een 
ongewenste naar een gewenste plaats’.136 Hier werd voor een deel teruggegrepen 
op de echelonnering van Hendriks en het substitutiebeleid van de voorgaande 
jaren, dat nog niet voldoende tot uiting was gekomen vanwege de starre regel-
geving in de zorg. Het was voor opeenvolgende kabinetten een ingewikkelde 
klus gebleken om de eerstelijnszorg te versterken en een zichtbare afname van 
duurder zorgverbruik aan te tonen. Daarmee was substitutie van zorg tussen de 
echelons, zoals in het vorige hoofdstuk besproken, niet de belangrijkste succes-
factor geweest in het terugdringen van kosten. De commissie-Dekker meende 
dat voor wat betreft de doelmatigheid van het zorgsysteem hier dus nog winst te 
behalen viel.

De tweede pijler, de verplichte basisverzekering – een volksverzekering met 
een gedefinieerd basispakket aan zorg dat door de verzekering gedekt zou zijn – 
betrof om twee redenen een riskante aanbeveling.137 Ten eerste moest de basis-
verzekering tot stand komen door een grote stelselwijziging. Het onderscheid 
tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zou met de invoering van de 

135 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987: 9.
136 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987: 9, 95. De ‘terugdringing van regels’ 

sloeg o.a. op de Wet voorzieningen gezondheidszorg (wvg) van Jo Hendriks.
137 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987: 11.
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basisverzekering verdwijnen: deze moesten convergeren tot ‘zorgverzekeraars’ 
die een basispakket zouden aanbieden dat circa 85 procent van de zorgvoorzie-
ningen die onder de Ziekenfondswet (zfw) en de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (awbz) vielen zou bevatten. Ook zou het mogelijk zijn om een 
aanvullende verzekering af te sluiten bij zorgverzekeraars, maar deze zou niet 
collectief gefinancierd worden.138 De ervaringen met planning wezen echter uit 
dat grootschalige hervormingen die van bovenaf moesten worden opgelegd zeer 
gevoelig lagen en complex waren in de uitvoering. Ten tweede was de volksver-
zekering op zichzelf politiek controversieel. In de jaren zestig en zeventig waren 
door Veldkamp en Hendriks immers al vergeefse pogingen daartoe gedaan.

De derde pijler van het voorstel van Dekker betrof marktwerking. Marktgerichte 
hervormingen moesten zorgaanbieders en verzekeraars bevrijden van staats-
regulering die het hun volgens het rapport onmogelijk maakte om te onderhan-
delen over prijzen en vrijelijk te contracteren. Dit zou uiteindelijk bevorderlijk 
zijn voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en ‘zorgconsumenten’ meer 
keuzevrijheid geven. Het is van belang om op te merken dat het hier nooit ging 
om de invoering van een ‘vrije’ markt. De overheid moest er namelijk voor 
zorgen dat de marktwerking goed functioneerde, om de concurrentie te garan-
deren die zou leiden tot een doelmatiger systeem. Regulering diende verder om 
publieke waarden te borgen. Zo zou volgens de commissie ook de particuliere, 
aanvullende verzekering algemeen toegankelijk en beschikbaar moeten zijn.139 
De gereguleerde concurrentie zou niet ten koste gaan van de kwaliteit en toe-
gankelijkheid van de zorg, maar moest via de versterking van doelmatigheid 
die twee doelen juist ten goede komen: het zou de nadelige effecten van (staats)
bureaucratie beperken. Daarbij moesten de solidariteit en rechtvaardigheid van 
het zorgstelsel behouden blijven.140 Meer markt betekende dus zeker niet auto-
matisch ‘minder staat’.

Als de overheid het advies zou overnemen, dan zou dat een derde-ordeveran-
dering in het paradigma betekenen. De vraag was nu of men in de politiek en 
maatschappij bereid was hierin mee te gaan.

138 Zie voor het voorstel voor de stelselwijziging hoofdstuk 2 in Commissie Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg 1987: 47-63. De commissie pleitte hierbij ook voor een ‘functionele omschrijving’ 
van zorgverstrekkingen in plaats van een ‘institutionele’ in de wetgeving, opdat substitutie van zorg 
vergemakkelijkt zou worden. Zie Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987: 51. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om het gebruiken van de term ‘genees- en heelkundige behandeling’ in 
plaats van ‘ziekenhuiszorg’.

139 Zie voor het voorstel voor de stelselwijziging hoofdstuk 2 in Commissie Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg 1987: 47-63.

140 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987: 9.
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4.3 Beleidsparadigma III: Gereguleerde concurrentie
Het tweede kabinet-Lubbers (cda-vvd, 1986-1989) leek die bereidheid in elk 
geval zonder meer te tonen. In de nota Verandering verzekerd (1988) zegde het 
kabinet toe om het zorgstelsel stapsgewijs te hervormen naar het voorstel van 
de commissie-Dekker. De invulling van marktwerking als gereguleerde concur-
rentie met nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor veldpartijen lag dan ook in 
lijn met het maatschappelijke ideaal van de zorgzame samenleving, dat door het 
vorige kabinet was uitgedragen en een eerste voorteken was van een paradigma-
verschuiving in het zorgbeleid. De strategie die in de nota werd uiteengezet 
hield in dat de awbz door de stapsgewijze overheveling van zorgvoorzieningen 
op termijn geïntegreerd zou worden in de brede basisverzekering. Wijzigingen 
in het curatieve zorgstelsel moesten al in 1992 volledig in werking zijn 
getreden.141

Al snel na de publicatie van Verandering verzekerd werd echter duidelijk dat het 
enthousiasme in het veld minder eensluidend was. Particuliere verzekeraars 
waren kritisch op de ‘socialisering’ zoals vervat in de verplichte volksverze-
kering die zij zouden moeten gaan aanbieden, terwijl ziekenfondsen markt-
werking juist als een gevaar voor de solidariteit beschouwden. Ook politieke 
partijen gebruikten de ruimte in het rapport om die elementen te benadrukken 
die hun politiek goed uitkwamen.142

Toen in 1988 het nieuwe kabinet-Lubbers iii (1989-1994) aantrad, dit keer met 
het cda en de PvdA in de coalitie, nam staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
de stelselhervorming op zich. Simons zette de eerste serieuze stappen tot de 
integratie van het nieuwe paradigma van gereguleerde concurrentie in het 
zorgbeleid. Hij gaf de plannen tot hervorming weliswaar een sociaaldemocra-
tischer tintje door het verplichte deel van de basisverzekering op te schalen 
naar 95 procent, maar hij hield nog altijd vast aan de door Dekker voorgestelde 
marktmechanismen.143 In wat bekend is komen te staan als het ‘plan-Simons’ 
(Werken aan zorgvernieuwing, 1990) werd dit voorgenomen hervormingsbeleid 
uiteengezet. Ditmaal moest de hervorming in 1995 voltooid zijn.144

Het plan-Simons zou uiteindelijk grotendeels niet uitgevoerd worden. De basis-
verzekering werd een heikel discussiepunt, maar vooral ook onduidelijkheden 

141 Kamerstukken II 1987-1988: 52-59; Schut 1995: 76.
142 Vonk 2013: 288-291.
143 Kamerstukken II 1989-1990: 36. Simons stelde de 85-15%- verhouding van collectief en privaat 

gefinancierde zorg bij naar 95-5. Het inkomensaf hankelijke deel van de verplichte premie drong hij 
terug.  
Zie ook Kamerstukken II 1993-1994: 16. 

144 Helderman et al. 2005: 198.
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en verschillende cijfers rondom de inkomenseffecten van het nieuwe stelsel 
maakten dat Simons cruciale steun verloor, ook van middenpartijen als d66.145 
Daarnaast kon Simons net als zijn voorgangers op weinig bijval rekenen uit 
de Nationale Raad voor Volksgezondheid (nrv), de Ziekenfondsraad, het veld 
van de gezondheidszorg, en de maatschappelijke belangenorganisaties in het 
algemeen. In 1994, met het demissionair worden van het derde kabinet-Lubbers, 
verliet de staatssecretaris de landelijke politiek.146

Na de verkiezingen van 1994 trad d66-politicus Els Borst (1994-2002) aan als 
minister van het nieuwgevormde ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (vws).147 Twee hoofdlijnen kenmerkten het zorgbeleid van de zoge-
noemde paarse kabinetten (PvdA-vvd-d66) waar Borst deel van uitmaakte. 
Ten eerste werd de overheveling van voorzieningen naar de awbz-verzekering, 
die door Simons was ingezet, teruggedraaid. De tweede hoofdlijn in het beleid 
van Paars was dat vanaf het aantreden van het kabinet-Kok i het overheids-
beleid niet meer in het teken stond van de invoering van grand designs van de 
voorgaande kabinetten, maar vooral van kostenbeheersing, het ‘passen op de 
winkel’.148

Deze twee beleidslijnen kunnen de indruk wekken dat Paars zich in zekere 
zin distantieerde van het beleidsparadigma van Dekker. Toch was dat feitelijk 
maar in zeer beperkte mate het geval. Waar aanpassingen in het zorgstelsel 
verder voorsorteerden op de markt, zoals uitgewerkt in Bereidheid tot veran-
dering, zette Borst het beleid van haar voorganger vrijwel onveranderd voort. 
Het feitelijke handelen van partijen in de gezondheidszorg, met name dat van 
de ziekenfondsen en verzekeraars, was – in anticipatie op de invoering van 
marktwerking – al steeds meer in overeenstemming geraakt met de ideeën van 
de commissie-Dekker over de rol van de zorgverzekeraars. Borst draaide geen 
van deze wijzigingen tijdens de twee paarse kabinetten terug. Mede daardoor 
konden ziekenfondsen zich vanaf 1994 steeds meer als particuliere verzekeraars 
gedragen.

Deze zogeheten convergentie, waarbij ziekenfondsen zich steeds competitiever 
hadden opgesteld en particuliere zorgverzekeraars juist steeds socialer (door 
het verdwijnen van risicoselectie e.d.) was al langer bezig, maar kreeg nu door 
wetgeving en de marktoriëntatie van het plan-Dekker een echte impuls. De 

145 Kamerstukken II 1993-1994: 29-31.
146 Okma 1997: 131; Companje 2002: 286-287; Kamerstukken II 1993-1994: 25. Huisartsen vreesden 

inbreuk op hun werkterrein door de functionele omschrijving van zorg, terwijl particuliere 
verzekeraars meenden dat het nieuwe stelsel de zorgkosten zou opdrijven.

147 Beyens 2021, ingezien hoofdstuk in concept. Zie ook Beyens en Bolt 2017: 21, 31-33.
148 Van der Grinten en Vos 2004: 155.

Working Paper 73



wettelijke ruimte daarvoor werd geboden door maatregelen die door Simons 
in 1992 en 1993 waren doorgevoerd. Deze maatregelen betroffen bijvoorbeeld 
het opheffen van de regiogebondenheid van ziekenfondsen en hun plicht te 
contracteren met zorgaanbieders, de mogelijkheid voor ziekenfondsverzeker-
den om jaarlijks van verzekeraar te wisselen, en de geleidelijke vervanging 
van openeindefinanciering door vooraf vastgestelde budgetten, die de zieken-
fondsen in toenemende mate financieel risicodragend zou moeten maken.149 
Aan de zijde van de particuliere verzekeraars leidden de meer sociale aspecten 
van de Dekker-plannen (waaronder het verbod op risicoselectie en het brede 
verplichte basispakket) ertoe dat veel particuliere verzekeraars in deze periode 
juist de zorgverzekeringsmarkt verlieten. De resterende ‘particulieren’ zouden 
op termijn fuseren met de ziekenfondsen en de van oudsher sociale signatuur 
van die fondsen goeddeels overnemen.

Maar de voortschrijdende inpassing van de bestuurlijke logica van Dekker in 
het zorgbeleid werd nog sterker geïllustreerd door de wachtlijstenproblematiek 
die eind jaren negentig de politiek trof. Het strikte macrobudget dat door Borst 
werd aangehouden ging vergezeld van een groeiende zorgvraag. Dat had ertoe 
geleid dat instellingen feitelijk zorg rantsoeneerden, waardoor wachtlijsten 
ontstonden in (primair) de curatieve zorg (zie verder 4.4).150 Vanwege deze pro-
blematiek durfde het kabinet het in de vroege jaren 2000 aan om groot schalige 
stelselhervorming à la Dekker weer te agenderen. Het kabinet deed dit met de 
nota Vraag aan bod, die in 2001 uitkwam. Dit rapport stofte op hoofdlijnen 
feitelijk het plan-Dekker van veertien jaar eerder af.

Na nog enig politiek getouwtrek over de precieze invulling van het nieuwe stel-
sel – publiekrechtelijk met private uitvoerders of vice versa, met of zonder eigen 
risico’s – werden in 2006 de pijlers van het plan-Dekker feitelijk neergezet. 
Met de Zorgverzekeringswet (Zvw) werd de verplichte basisverzekering voor 
100 procent van de Nederlandse burgers ingevoerd. Deze basisverzekering zou 
aangeboden moeten worden door private verzekeraars, die in de eerste tien jaar 
geen winst zouden mogen maken. Verder hadden de verzekeraars een accep-
tatie- en zorgplicht en mochten ze niet in de premies voor de basisverzekering 
differentiëren (dus niet per verzekeraar verschillende prijzen hanteren voor 
verschillende patiëntcategorieën met hetzelfde pakket).

Tegelijkertijd werd met de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 
de Nederlandse Zorgautoriteit (nza) in het leven geroepen. Dit zelfstandig 
bestuursorgaan zou, samen met de Mededingingsautoriteit (inmiddels 

149 Kerkhoff en Dols 2008: 798-800.
150 Handelingen II 1999-2000. 
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Autoriteit Consument en Markt, acm), de marktwerking op gang moeten 
brengen in de zorg. De awbz bleef vooralsnog in stand, maar het care-gedeelte 
van het stelsel zou op termijn wel samen moeten gaan met de curatieve zorg 
zoals geleverd onder de Zvw.

Een belangrijke component van deze verschuivingen was dat naast de verant-
woordelijkheden van partijen in het veld, ook de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van burgers voor hun eigen gezondheid werd geherwaardeerd. Maar 
hier bestond ook een duidelijk verband met het voornemen van de overheid 
om kostenbeheersingsbeleid te gaan voeren gericht op de ‘vraagzijde’ in de 
zorg. Niet de zorgtarieven of de capaciteiten en het aanbod van voorzieningen 
moesten worden beheerst, maar het kostenefficiënt handelen van verzekeraars, 
verzekerden en zorgaanbieders moest worden gestimuleerd. ‘Passieve’ patiën-
ten moesten ‘actieve’ cliënten worden die gingen nadenken over keuzes voor 
verzekeringen en hun zorggebruik. Deze nieuwe rol beloofde de persoonlijke 
keuzevrijheid van burgers te vergroten.151

Het beleidsparadigma van de periode 1987-2017 was – ondanks de retoriek van 
de zich terugtrekkende staat – allesbehalve een terugkeer naar het primaat van 
het particulier initiatief van de jaren 1941-1968. Zoals we zagen in hoofdstuk 2 
werd de publieke beteugeling van stijgende zorguitgaven toen nog niet als een 
kerndoel binnen het dominante beleidsparadigma beschouwd; kostenbeheer-
sing zou pas later een centrale rol gaan spelen in het beleid. Pas nadat tussen 
1968 en 1987 duidelijk was geworden dat de groei in de publieke zorguitgaven 
niet op initiatief van het veld tot een halt gebracht kon worden, was kosten-
beheersing definitief een aangelegenheid van landelijk overheidsbeleid gewor-
den. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben beschreven, bleek de overheid 
ook toen uiteindelijk niet voldoende in staat om effectief grip te krijgen op de 
zorguitgaven. Daarom werd in het rapport van Dekker weer de nadruk gelegd 
op de ‘functionele’ decentralisatie: het overdragen van verantwoordelijkheid 
aan het veld, maar nu juist als onderdeel van een landelijke kostenbeheersing.152 
Hiermee werd de kostenbeheersing feitelijk een verantwoordelijkheid voor 
veldpartijen: deze kregen de taak hun financiële beleid te voeren als onderdeel 
van de beheersing van de algehele publieke zorguitgaven. Op die manier bleef 
kostenbeheersing een publieke zaak, maar werd de verantwoordelijkheid voor 
de realisatie ervan bij private partijen in het zorgveld belegd.

Tegelijkertijd kon de overheid zorginstellingen en verzekeraars formeel een 
mate van autonomie in de uitvoering beloven, terwijl de adviesstructuur 

151 Companje et al. 2018: 132.
152 De Haan en Duyvendak 2002b: 227.
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rondom de besluitvorming in de loop der jaren werd versimpeld en het aantal 
adviesraden en overlegorganen flink werd gereduceerd.153 Een bestuurlijk 
probleem van de voorgaande periode was namelijk dat het tarieven- en capaci-
teitenbeleid van de overheid door het veld werd ervaren als stringente bureau-
cratisering en in de advies- en overlegorganen werd bestreden. Die strategie 
werd door de overheid weer als stroperig voor de besluitvorming gezien. Met 
de gereguleerde concurrentie en financiële prikkels van marktwerking zouden 
prijzen en capaciteiten nu echter gereguleerd moeten worden via het doelmatig 
handelen van verzekeraars, zorgaanbieders en ‘zorgconsumenten’. Deze markt-
werking diende vooral om de kostenefficiëntie van het zorgsysteem te verhogen 
en de keuzevrijheid te vergroten; de onderliggende kernwaarden van toegan-
kelijkheid, kwaliteit en solidariteit moesten onaangetast blijven. Dit vereiste 
tussen 1987 en 2017 dat de overheid (op de achtergrond) nauw betrokken bleef 
bij het waarborgen van die kernwaarden.

4.4 Instrumentele doelen, beleidsinstrumenten en beleidsproblemen

Kostenbeheersing en richting gereguleerde concurrentie
Het trage proces van de implementatie van marktgerichte hervormingen had 
gevolgen voor de manier waarop de overheid omging met het paradigmatische 
doel van de kostenbeheersing, dat ook na 1987 de hoofdmoot bleef van het lan-
delijke zorgbeleid. Lange tijd zag zij amper af van conventionele middelen om 
de zorguitgaven te beheersen, zoals de strenge begrenzing van de zorguitgaven 
en de vergroting van de doelmatigheid van het zorgsysteem. Zo bleef tijdens 
de periode van Simons’ hervormingsbeleid het kostenbeheersingsbeleid veel 
gelijkenis vertonen met dat van de jaren tachtig. Ook Simons moest opereren 
binnen de randvoorwaarden van het strenge financieel-economische beleid van 
de minister van Financiën, ditmaal was dat Wim Kok (PvdA).

De conventionele kostenbeheersing zet voort
Hoewel de wvg en daarmee de planning van zorgvoorzieningen tot weinig 
hadden geleid, betekende dat niet dat er op andere vlakken geen sprake meer 
was van aanbodregulering. Zo moesten de macro- en instellingsbudgetten 
gehandhaafd blijven door strenge regels. Via het nieuwe Financieel Overzicht 
Zorg (foz), dat later het Budgettair Kader Zorg (bkz) werd, bleef de overheid 
eindverantwoordelijk voor de kosten van de zorg.154 Daarnaast werd er nog een 
aantal jaren beleid gevoerd op de tarieven in de geneesmiddelenbranche en de 
ziekenhuiszorg. De dreiging van overheidsingrijpen dreef de branche en de 
medisch-specialisten er eind jaren tachtig toe om zelf, buiten de overheid om, 

153 De Haan en Duyvendak 2002b: 234.
154 Van der Grinten en Vos 2004: 155.
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akkoorden te sluiten waarin sprake was van zelfopgelegde bezuinigingen. Dat 
leverde weliswaar besparingen op, maar maakte het voor de overheid tegelijker-
tijd moeilijker om een structureel kostenbeheersingsbeleid te voeren.155

De continuïteit bestond ook daar waar het ging om de vergroting van de samen-
hang in zowel gezondheidszorg als zorgbeleid. Beleid gericht op voorzieningen 
die overlappende functies kenden werden onder Dees zo veel mogelijk samen-
gebracht. Zo kwamen gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk werk 
onder Volksgezondheid te vallen en ging het beleid gericht op verpleeghuizen, 
jeugdzorg, gehandicapten over naar Welzijn.156 Ook onder Simons zette de 
versterking van de samenhang tussen medische zorg en maatschappelijke 
dienstverlening zich voort, met het ontstaan van de thuiszorg als toonbeeld. 
Het doel was hier altijd tweeledig: de zorg werd versterkt, maar er moest ook 
mee worden bespaard op de uitgaven.157

Tegen het decor van het strenge budget probeerde Simons (ook in lijn met de 
aanbevelingen van Dekker) in te zetten op het substitueren van dure zorg. Dit 
moest onder meer gebeuren door te snijden in de voorzieningen in het basis-
pakket en door de meest effectieve zorgvormen publiek te financieren. Hiertoe 
werd de roemruchte ‘trechter van Dunning’ bedacht door een commissie onder 
leiding van cardioloog Arend-Jan Dunning. Het opvallende aan het rapport van 
Dunning (en ook aan het rapport Medisch handelen op een tweesprong uit 1991, 
waarmee de Gezondheidsraad de medische professie wilde aanzetten tot het 
gebruik van meer evidence-based medicine158) is dat dit bezuinigingsspoor al 
snel ondersneeuwde vanwege de politieke onaantrekkelijkheid van het snijden 
in de basisaanspraken op zorg.

Op enkele momenten in de geschiedenis zouden pogingen worden gedaan 
tot substitutie en het beperken van de collectieve aanspraken via kritische 
(wetenschappelijke) toetsing van de zorgvormen in het verzekerde basispak-
ket. Zo kreeg de opvolger van de Ziekenfondsraad (zie 2.5), het College voor 
Zorgverzekeringen, vanaf 1999 de taak om de minister van vws te adviseren 
over de inhoud en omvang van het basispakket. Dit moest gebeuren aan de 
hand van de selectiecriteria van Dunning, waarbij werd gekeken naar de meeste 
noodzakelijke, toegankelijke en betaalbare zorgvormen. In 2014 ging het 
als ‘zelfstandig bestuursorgaan’ ingestelde college over in het Zorginstituut 
Nederland, dat tot op de dag vandaag deze adviestaak vervult. Vooralsnog heeft 

155 De Haan en Duyvendak 2002b: 225.
156 De Haan en Duyvendak 2002b: 223-224.
157 De Haan en Duyvendak 2002b: 235.
158 Gezondheidsraad 1991.
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dat slechts zeer bescheiden beperkingen in de aanspraken op zorg tot gevolg 
gehad.159 In het licht van de discussie over de houdbaarheid van de zorg is het 
de vraag of in het toekomstige debat dit beleidsspoor niet toch weer van stal 
gehaald zal moeten worden. Dat dit politiek controversieel zal blijken staat 
daarbij buiten kijf. Maar de noodzaak is er wellicht niet minder om.

Passen op de winkel
De overheid greep dus aanvankelijk terug op het conventionele instrumen-
tarium voor de kostenbeheersing. Toch pasten sommige middelen ook al 
bij de logica van Dekker. Zo waren eigen bijdragen goed te verenigen met de 
nadruk die nu werd gelegd op de verantwoordelijkheid van zorgconsumenten. 
Tegelijkertijd verdwenen langzamerhand ook enkele middelen die niet aan-
sloten bij de marktgerichte sturing. De weinig flexibele bouwplafonds werden 
in 1994 afgeschaft en maakten plaats voor ‘investeringsramingen’ die gericht 
waren op bevordering van de bouw van de meest efficiënte instellingen. Verder 
werd ook de beddenreductie afgebouwd.160

Het falen van de implementatie van de plannen van Dekker onder Simons 
dwong desondanks toch vooral voorzichtigheid af bij de paarse kabinetten waar 
het ging om grote hervormingen om de doelmatigheid van het zorgsysteem te 
bevorderen. De wvg werd in 1996 ingetrokken door Els Borst, terwijl beleid 
van ‘kleine stapjes’ waarmee geen grote stelselwijziging werd beoogd het parool 
bleef. Het gevolg was dan ook dat minister Borst voor het grootste deel aange-
wezen was op instrumenten voor kostenbeheersing die in de vorige periode 
waren ontwikkeld. Daarvan bleef vooral de macrobudgettering als krachtig 
beheersinstrument over.

In 1994 werd het budgetteringsbeleid nog verder aangescherpt met de Zalm-
norm. Deze hield in dat de publieke zorguitgaven niet meer dan 1,3 procent per 
jaar mochten groeien, dat financiële tegenvallers niet gecompenseerd mochten 
worden uit andere budgetten en dat de ruimte die meevallers creëerden ook niet 
mocht worden opgevuld met meer zorggebruik. Dit beperkte de bewegings-
ruimte van Borst sterk. Het ambitieuze streefgetal van maximaal 1,3 procent 
groei bleek namelijk onhaalbaar; feitelijk kwam de groei van de totale zorg-
uitgaven tussen 1994 en 1998 op gemiddeld 2 procent per jaar uit. Daarop werd 
de norm bijgesteld naar 2,3 procent per jaar voor de periode 1998-2002, maar 

159 De meest radicale adviezen – waarbij werd aangeraden om zeer dure geneesmiddelen zoals die voor 
de ziektes van Pompe en Fabry uit het pakket te weren – leidden keer op keer tot media-aandacht die 
politieke besluitvorming zeer bemoeilijkte. 

160 Companje et al. 2018: 201-203.
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ook hier was de feitelijke groei een stuk hoger, uiteindelijk zelfs 4,7 procent per 
jaar.161

Het werd daarom al snel duidelijk dat het beleid van ‘kleine stapjes’ van de 
voorgaande jaren, primair gericht op het vergroten van de doelmatigheid van de 
zorg, niet effectief was om de kosten voldoende te drukken. Terwijl particuliere 
verzekeraars en ziekenfondsen tussen 1994 en 2002 steeds meer voorsorteerden 
op een marktgericht stelsel en de noodzaak van een brede basisverzekering 
steeds meer bijklank vond, leidde het strenge ‘passen op de winkel’ van Paars 
uiteindelijk tot ernstige budgetproblemen bij zorginstellingen. Deze resulteer-
den, bij gebrek aan politieke keuzes voor prioritering van zorg, in de vorm van 
wachtlijsten al snel in een gevaar voor de toegankelijkheid. Wachtlijsten waren 
op zichzelf al een tijdje een probleem in de gezondheidszorg. In de vroege jaren 
tachtig werd er al gewezen op de gevaren die budgettering zou creëren van 
de toegankelijkheid van zorg.162 Het stapsgewijze beleid van Paars maakte de 
situatie echter nog nijpender.

Een blijvende rol voor de overheid
Na 1994 werd de bestrijding van dit toegankelijkheidsprobleem op de poli-
tieke agenda gezet door enkele rapporten van de nrv, zodat Borst zich in 1996 
genoodzaakt zag te handelen.163 Hoewel de lengte, locatie en oorzaken van de 
wachtlijsten nog niet helemaal duidelijk waren, werd het al snel mogelijk voor 
ziekenhuizen en specialisten om aanvullende financiering te krijgen via het 
wachtlijstenfonds. In 1998 keurde het kabinet zelfs een ‘eenmalige’ financiële 
bonus toe van 75 miljoen euro om de wachtlijstenproblematiek te lijf te gaan.164 
De bonus bleek al gauw niet genoeg; de wachtlijsten namen onvoldoende af.

Het probleem werd daarom met een ad-hocmaatregel opgelost.165 Dit gebeurde 
door het zogeheten ‘boter-bij-de-vis’-beleid dat in 2001 werd ingezet door Borst 
in haar Actieplan Zorg Verzekerd.166 Kort gezegd kwam de overheid terug op haar 
strenge budgetregels door extra geld beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders 
die snel en effectief wachtlijsten wisten terug te dringen. Al met al waren deze 
ad-hocmaatregelen effectief: tussen 2000 en 2003 namen de wachtlijsten 
met de helft af.167 De toegankelijkheid tot gezondheidszorg werd eens te meer 
bestendigd. Maar ‘boter bij de vis’ zette feitelijk de sluizen open qua 

161 Schut 2003: 11.
162 Van der Eyden 1984: 111-114.
163 Zie nrv en CvZ 1994; nrv 1995a; nrv 1995b. 
164 Kamerstukken II 1997-1998.
165 Companje 2008b: 593.
166 Kamerstukken II 2000-2001. 
167 Kamerstukken II 2003-2004.
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financiering. Na jarenlang kunstmatig de hand op de knip te hebben gehouden, 
wilde de overheid nu met haastige spoed die vormen van zorg beschikbaar 
maken waarvoor de langste wachtlijsten waren ontstaan, met als voor-
spelbaar gevolg snel stijgende zorguitgaven. In 2003 zou de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg in respons hierop dan ook een rapport met de toepas-
selijke titel Exploderende zorguitgaven presenteren.168

De wachtlijst- en financieringsproblematiek zou de politiek er uiteindelijk toe 
dwingen om het beleidsparadigma van Dekker – nadat dit met het vertrekken 
van Simons eigenlijk een anathema was geworden – na een lange aanloop te 
implementeren, omdat de noodzaak tot radicale stelselherziening met het oog 
op kostenbeheersing op de spits werd gedreven. Dat gebeurde in 2006 met de 
invoering van de Zvw en de Wmg (zie 4.3).

Na enkele jaren ‘marktwerking’ bleek echter dat er toch meer behoefte bestond 
aan sturing van bovenaf als het ging om de kostenbeheersing. De goede wil van 
veldpartijen was namelijk niet genoeg om continue overschrijdingen van het 
bkz tegen te gaan. Vanaf 2010 trad daarom een nieuwe periode in: de overheid 
begon zich weer te mengen in het ‘vrije veld’ van onderhandelingen tussen 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders, door bestuurlijke convenanten en hoofd-
lijnenakkoorden te sluiten. Deze zagen toe op de wijze waarop het beschikbare 
budget besteed zou worden, en beschreven hoe meer transparantie in de leve-
ring en kwaliteit van die zorg tot stand kon komen.169 Welbeschouwd paste deze 
ontwikkeling goed bij de rol van de overheid als ‘waakhond’ voor de borging 
van de publieke belangen in het stelsel en dat van veldpartijen als verantwoor-
delijke uitvoerders. Maar de betekenis van beleid waardoor de overheid eigenlijk 
weer via de achterdeur stevig greep kreeg op het stelsel moet niet onderschat 
worden.

Parallel aan het eerste hoofdlijnenakkoord werd het zogeheten Macro-
beheersings instrument (mbi) voor de kosten in de zorg geïntroduceerd. Onder 
het mom dat “de regering geen avontuur wil aangaan rond de uitgaven in 
de gezondheidzorg” moest de overheid over instrumenten beschikken om 
overschrijdingen van het bkz terug te vorderen bij zorgaanbieders (in het navol-
gende boekjaar).170 Waar ooit de ‘marktprikkels’ van concurrentie om cliënten 
genoeg hadden geleken om zorgaanbieders tot lagere prijzen te dwingen, bleek 
nu toch het zwaard van Damocles van de overheid noodzakelijk om veldpartijen 
te dwingen tot kostenbeheersing. Het echte paardenmiddel bleek (wederom) 

168 rvz 2003. 
169 Algemene Rekenkamer 2016. Zie ook Maarse et al. 2016.
170 Kamerstukken II 2009-2010. 
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stevig budgettair bezuinigingsbeleid. Onder minister van vws Edith Schippers 
(vvd) werd het budgettaire kader dusdanig aangescherpt dat over de kabinets-
periode van Rutte ii (2012-2017) de totale reële zorguitgaven cumulatief met 
slechts 1,0 procent toenamen, waar deze in de jaren sinds 1999 jaarlijks met 
4,0 procent waren gestegen.

De markt de vrije loop? De beperkte bevordering van concurrentie in 
de zorg

Marktwerking in de gezondheidszorg
Hoewel Simons eerder geen algehele stelselhervorming wist door te voeren, 
loodste hij desalniettemin in 1992 een aantal belangrijke marktgerichte her-
vormingen met succes door de Kamer.171 Ziekenfondsen werden ontheven van 
de zogeheten contracteerplicht en konden daarom gaan onderhandelen met 
zorgaanbieders. Onderlinge concurrentie werd mogelijk doordat regionale 
werkgebieden van de fondsen werden opgeheven en zij landelijk konden gaan 
opereren. Daarnaast had Simons het voor de particuliere verzekeraars mogelijk 
gemaakt om zelf ziekenfondsen op te richten, wat weer fusies en overnames 
tussen de ziekenfondsen en particuliere verzekeraars mogelijk maakte.172

In 1993 kwam daarbij de wijziging in de vereveningspraktijk van uitgaven van 
ziekenfondsen. Die zouden zich moeten gaan houden aan een vooraf vast gesteld 
budget en zouden zelf ook een gedeelte van het risico dragen van financiële 
overschrijdingen – een financieel risico dat met de jaren steeds groter zou wor-
den.173 Hiermee werd voorgesorteerd op een stelsel waarin private ziektekosten-
verzekeraars veel minder dan voorheen bij de overheid konden aankloppen voor 
financiële steun. Het belang van deze ogenschijnlijk bescheiden maar deson-
danks zeer wezenlijke wijzigingen was bovendien dat het zorgveld zich ging 
schikken naar een toekomstige ‘zorgmarkt’.174 Echter, bij ontstentenis van een 
marktmeester in de jaren negentig – de nza zou immers pas in 2006 tot stand 
komen – uitte dit zich vooral in een grote fusiegolf in de velden van zorgverze-
keraars en ziekenhuizen.

De wachtlijstencrisis eind jaren negentig toonde vervolgens aan hoezeer het 
marktdenken was doorgesijpeld in de gezondheidszorg. ‘Dat de staatsmaatregel 

171 Kerkhoff en Dols 2008: 798-799.
172 Vonk 2013: 311-312.
173 Companje et al. 2018: 169; Vonk 2013: 311; Kerkhoff en Dols 2008: 800. Volgens de berekeningen 

van zorgeconoom Erik Schut had de nieuwe budgettering die bij die hervormingen hoorde het 
financiële risico bij ziekenfondsen tussen 1995 en 2003 verhoogd van 3 naar 50 procent. Zie Schut 
2003: 22.

174 Kerkhoff en Dols 2008: 798-799.
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van minister Borst nu via de verzekeraars werd uitgevoerd betekende dat er op 
beleidsniveau eigenlijk weer werd teruggegrepen op de blauwdruk van Dekker, 
waarin verzekeraars als spil in het zorgstelsel een grote rol was toebedacht.175 
Vanuit het perspectief van beleidsparadigma’s was het daarbij tekenend dat 
analyses van het wachtlijstenprobleem zich in toenemende mate richtten op 
de vermeende inefficiëntie van het zorgveld zelf en níet zozeer meer op strakke 
budgetten als oorzaak van de wachtlijsten.176

Hiermee verschoof de onderhandelingspositie in het zorgveld in de richting van 
verzekeraars, iets wat in Borsts Actieplan Zorg Verzekerd zelf werd aangeduid 
als een “verschuiving van verantwoordelijkheden”.17 7 Daarmee werd dan ook 
meteen werk gemaakt van de tweede pijler van het Actieplan Zorg Verzekerd: 
het reorganiseren van het zorgsysteem om meer efficiëntie te bewerkstelligen 
en om het systeem meer ‘vraaggestuurd’ te maken – gericht op de behoeftes van 
patiënten. Dit in tegenstelling tot wat tot die tijd werd gezien als ‘aanbodregule-
ring’ via stevig overheidsoptreden.178

De gereguleerde concurrentie en de rol van de overheid
Het marktdenken van de commissie-Dekker bleek in samenleving en politiek 
aan kracht te hebben gewonnen. Als zodanig werd het plan-Dekker uit 1987 
begin jaren 2000 weer van stal gehaald en werd het zorgstelsel in 2006 groten-
deels naar de voorstellen van Dekker hervormd (zie 4.3). Daarmee bleek ‘2006’ 
een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse zorgstelsel. Na twee 
decennia voorsorteren op de markt – na lang schipperen met de verhouding 
ziekenfonds-particulier en meerdere gefaalde pogingen om een universele 
verplichte basisverzekering voor curatieve zorg in te voeren – was dit ambi-
tieuze politieke doel nu eindelijk bereikt. Revolutionair was dat de verdeling 
tussen ziekenfonds- en particulier verzekerde patiënten, die sinds de oorlog vrij 
constant zo’n 70-30 procent was geweest, nu werd opgeheven. Vanaf 2006 was 
iedere Nederlander verplicht verzekerd voor een breed basispakket, waar slechts 
weinig zorgvormen buiten vielen en aanvullend te verzekeren waren. Daarmee 
was de invoering van de gereguleerde marktwerking de grootste beleidsingreep 
sinds het Ziekenfondsenbesluit van 1941. Het fundamentele paradigmatische 
beleidsdoel van toegankelijkheid van zorg, dat sinds 1941 steeds verder tot 
uiting was gekomen in wettelijke regelingen, bereikte hiermee bovendien een 
hoogtepunt.

175 De Groot 2005.
176 Timmermans et al. 2002: 275-277.
177 Kamerstukken II 2000-2001: 13-14.
178 Kamerstukken II 2000-2001: 2-3. 
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Cruciaal aan dit nieuwe beleidsparadigma was echter het reguleringsaspect 
en de wijze waarop de overheid als ‘marktmeester’ een gewijzigde, maar niet 
minder bepalende rol zou blijven spelen in het stelsel. De overheid moest zor-
gen dat de concurrentie tussen verzekeraars en zorgaanbieders bevorderd werd. 
Deze kwalificatie van marktwerking in de zorg had belangrijke implicaties. 
Private zorgverzekeraars moesten zich vanaf 2006 opstellen als ‘regisseurs’ van 
het zorgstelsel. De verdeling van het zorggeld en de verantwoordelijkheid voor 
het betaalbaar houden van het stelsel kwam primair bij hen te liggen. Enerzijds 
moesten zij selectief contracteren met zorgaanbieders die zo goedkoop mogelijk 
hun diensten zouden aanbieden. Het samenspel tussen verzekeraars en zorg-
aanbieders zou draaien om scherpe zorginkoop (kostenreductie) en verbetering 
van kwaliteit van zorg (innovatie). Anderzijds hadden verzekeraars de taak 
met elkaar te concurreren op verzekeringspolissen om de gunst van de patiënt 
– voorheen alleen een prioriteit van de particuliere verzekeraars, niet van de 
ziekenfondsen. De nza, die op 1 oktober 2006 als ‘zelfstandig bestuursorgaan’ 
in het leven was geroepen – net als het College voor Zorgverzekeringen eerder al 
in 1999 - kreeg de taak om als marktmeester te fungeren en in die rol de concur-
rentie tussen de partijen in de zorg te bevorderen. Met de nza als marktmeester 
bleef de ruimte voor de overheid om actief in te grijpen ruim.179 Dat zou ook 
blijken uit de periode die volgde na de hervormingen van 2006.

De periode tussen 2006 en 2010 kan gezien worden als een eerste fase van 
experimenteren met marktwerking, waarbij relatief goed werd vastgehouden 
aan de vooronderstellingen onder het nieuwe model. Zo leek in de eerste jaren 
na de stelselherziening de markt voor zorgverzekeringen goed op gang te 
komen, met in 2006 een ongekend aantal burgers dat overstapte naar een andere 
zorgverzekeraar.180 Bovendien speelde de nza haar rol als marktmeester die de 
marktonderhandelingen in goede banen leidde. Met de invoering van diagnose- 
behandelcombinaties (dbc’s) werd vanaf 2005 ook getracht om zorgproducten 
inzichtelijker te maken, zodat er beter over de prijs onderhandeld kon worden. 
In de jaren na invoering van de marktwerking steeg het percentage van deze 
dbc’s waarvan het tarief ‘vrij onderhandelbaar’ was, oftewel waarop onderhan-
deling mogelijk was. In 2008 werd ook voor het eerst een eigen risico ingevoerd, 
ter vervanging van de no-claimregeling die tot dan had gegolden.181 Dit moest 
het beoogde kostenbewustzijn bij de burger stimuleren.

Tegelijkertijd bleek dat de overheid niet in staat was de beheersing van het 
zorgstelsel echt over te laten aan de dynamiek van marktwerking. Het sluiten 

179 Op grond van artikel 7 van de Wmg kan de minister ‘aanwijzingen’ geven aan de nza.
180 De Jong et al. 2006.
181 Kamerstukken II 2006-2007.
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van opeenvolgende hoofdlijnakkoorden in de jaren na 2010 leidde inderdaad 
weer tot kostenreductie, maar nu had de overheid zich door haar betrokkenheid 
daarbij veel sterker gemengd in het samenspel tussen wat de eigenlijke ver-
antwoordelijken voor kostenbeheersing in het nieuwe stelsel hadden moeten 
zijn.182 Om echte concurrentie te stimuleren had de overheid bovendien via 
‘haar’ nza feitelijk direct moeten ingrijpen om de machtsconcentraties, die 
al sinds de jaren negentig tot stand waren gekomen bij zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders, tegen te gaan. In de vroege jaren 2000 werd al gewaarschuwd 
dat zulk soort machtsconcentraties de keuzevrijheid van patiënten en de onder-
handelingsvrijheid van zorgaanbieders én zorgverzekeraars ernstig konden 
beknotten in het nieuwe stelsel.183 Maar zowel vóór als na de invoering van de 
marktwerking en de oprichting van de nza, ondernam de overheid weinig actie 
om dit soort concentraties tegen te gaan. In recente jaren lijkt het ministerie van 
vws bovendien steeds meer aan te sturen op samenwerking boven concurrentie 
in de zorg.184 Fusies en machtsconcentraties komen zo steeds meer in het teken 
van de publieke belangen achter het zorgstelsel te staan. Ze lijken steeds minder 
gericht op (stevige) onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzeke-
raars – die sinds 2006 primair een ‘faciliterende rol’ in ons solidaire zorgstelsel 
spelen.185

4.5 Conclusie
Na vijftien jaar gereguleerde marktwerking in de zorg als beleidsparadigma, 
komt er uiteindelijk veel neer op gentlemen’s agreements, waarbij veldpartijen 
onder dreiging van overheidsingrijpen met elkaar afspraken maakten en maken. 
Daarmee wordt duidelijk dat het systeem van gereguleerde concurrentie er 
in de huidige praktijk wezenlijk anders uitziet dan de commissie-Dekker in 
1987 concipieerde. Ook moeten we constateren dat het ingewikkelde beleids-
probleem dat moest worden opgelost met het hervormingsplan van Dekker 
welbeschouwd nog altijd bestaat. Dat probleem werd veroorzaakt doordat aan 
het eind van de vorige periode de noodzaak tot kostenbeheersing en ordening 
van de zorg nog onverminderd werd gevoeld in de nationale politiek. En dat 
terwijl het strikte kostenbeheersingsbeleid en de groeiende invloed van de 
overheid dat uit die behoefte volgde voor wrijving met de veldpartijen had 
gezorgd. Bovendien was het op zichzelf al enorm ingewikkeld om de zorg 
van bovenaf te besturen. Deze bestuurlijke spanning en uitdaging vormde de 
belangrijkste aanleiding voor een derde-ordeverandering in het dominante 
beleidsparadigma.

182 Maarse et al. 2016.
183 vws 2002.
184 vws 2018.
185 Ruwaard 2018: 159. 
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In de leidraad voor die verandering, het hervormingsplan van Dekker, werd 
de overheid voorgesteld in een teruggetreden, voorwaardenscheppende rol. 
Daarmee werd een zekere autonomie aan het veld beloofd, terwijl de verzeke-
raars en zorginstellingen binnen dit systeem juist ook méér verantwoordelijk-
heid op zich moesten gaan nemen voor de borging van publieke doelstellingen 
zoals de beheersing van de totale zorguitgaven. Hoewel het kabinet-Lubbers ii 
de plannen enthousiast omarmde, was de steun voor een grote stelselwijziging 
bij de partijen die actief waren in de gezondheidszorg miniem. De gereguleerde 
concurrentie die in het rapport werd gepresenteerd heeft daarom een lange 
weg afgelegd om uiteindelijk in 2006 pas haar volledige uitdrukking te krijgen 
in de grote stelselhervormingen van dat jaar. Maar in de vijftien jaar daarvoor 
werden door staatssecretaris Simons en minister Borst de eerste stappen al 
gezet om concurrentie tussen verzekeraars en zorgaanbieders onderling op 
termijn mogelijk te maken. Toen de wachtlijstenproblematiek door ruim finan-
cieringsbeleid uiteindelijk leidde tot een ‘explosie’ van zorguitgaven, waren 
de geesten rijp voor de invoering van de gereguleerde concurrentie. Het derde 
beleids paradigma zoals dat in 1987 werd uitgewerkt en in 2006 is ingevoerd, is 
samengevat in figuur 4.1.

De marktwerking droeg de belofte om via de stimulering van kostenefficiënt 
handelen van verzekeraars, verzekerden en zorgaanbieders de publieke zorg-
uitgaven te drukken. Die kostenbeheersing bleef ook tussen 1987 en 2017. De rol 
van de overheid moest hiervoor beperkt blijven tot dat van marktmeester. In die 
hoedanigheid hoefde zij enkel de zorgmarkten goed te laten functioneren 
door onder meer de concurrentie in het systeem te bevorderen. Daarmee werd 
invulling gegeven aan het paradigmatisch doel om de marktwerking in de zorg 
te construeren. Omdat deze marktwerking vooral was bedoeld om de doelma-
tigheid van het zorgsysteem te verhogen en de keuzevrijheid te vergroten, lag er 
nog wel een taak voor de overheid als waakhond voor de borging van toeganke-
lijkheid, kwaliteit en solidariteit.

De overheid zag toe op die publieke waarden door middel van allerlei wettelijke 
plichten voor verzekeraars die het systeem van de gereguleerde concurrentie 
doorkruisen tot op de dag van vandaag. Zoals we in dit paragraaf 4.4 hebben 
gezien, betekende de stapsgewijze verwezenlijking van het nieuwe beleids-
paradigma dat het kostenbeheersingsbeleid aanvankelijk nog leunde op de 
conventionele instrumenten van de voorgaande periode. Daarin bleven 
harde begrenzingen van zorguitgaven en doelmatigheidsvergroting van het 
zorgstelsel de voornaamste instrumentele doelen. Maar ook ná 2006 mengde 
de overheid zich nog altijd in het samenspel van de verantwoordelijken voor 
kostenbeheersing in het nieuwe stelsel. Dat kwam omdat de marktwerking de 
beloofde kostenbesparingen niet had weten op te leveren. Zo beschouwd is het 
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probleem van de ongecontroleerde kostengroei binnen het zorgstelsel nog altijd 
niet op een (succesvolle) stelselmatige wijze aangepakt.

Daarmee is ook de vraag naar de houdbaarheid van dat stelsel niet eenvoudiger 
te beantwoorden dan vijftien jaar geleden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
zetten zich in om het stelsel op termijn betaalbaar te houden, maar kijken 
daarbij (noodgedwongen) wel naar een overheid die zich zeker niet kleiner heeft 
gemaakt in de zorg sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking. Het 
‘open’ karakter van de financiering van zorg is sinds 1941 bovendien vrijwel 
ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat de overheid niet naar het veld kan kijken 
om lastige keuzes te maken over het schaarse zorgbudget.
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Figuur 4.1 Beleidsparadigma III: gereguleerde concurrentie, 1987-2017
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5 Conclusies: de lessen van 80 jaar zorgbeleid

De geschiedenis van het Nederlandse zorgbeleid vanaf grofweg de Tweede 
Wereldoorlog hebben wij in dit Working Paper geanalyseerd vanuit het concept 
van het beleidsparadigma: een samenstel van onderliggende kernwaarden, 
overkoepelende beleidsdoelen en praktische beleidsinstrumenten om deze 
waarden en doelen te verwezenlijken. De onderzoeksvraag was daarbij:

Wat kenmerkte het beleid van de Nederlandse overheid gericht op de financiering 
en organisatie van de gezondheidszorg tussen 1941-2017, hoe zijn de onderliggende 
beleidskaders over de tijd veranderd en wat waren de belangrijkste aanleidingen 
daarvoor?

Figuur 5.1 (op pagina 89) geeft een overzicht van de kenmerken van het zorg-
beleid en de veranderingen in de onderliggende beleidskaders die we hebben 
onderscheiden. De belangrijkste aanleidingen tot die veranderingen kunnen we 
als volgt samenvatten:

De directe aanleiding voor de komst van landelijk beleid – en daarmee de 
ontwikkeling van het eerste beleidsparadigma – was de invoering van het 
Ziekenfondsenbesluit in 1941. Na decennialange discussies over een mogelijke 
rol voor de staat kwam deze regeling er uiteindelijk pas toen de bezetting van 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog een politieke doorbraak mogelijk 
maakte. Hiermee kreeg Nederland zijn eerste verplichte collectieve ziektekos-
tenverzekering. Het Ziekenfondsenbesluit was echter zo ontworpen dat de 
collectieve financiering van zorg grenzeloos kon doorgroeien. Eind jaren zestig 
werd dit probleem al gesignaleerd. Het zou begin jaren zeventig dan ook de 
aanleiding vormen tot een verandering in het paradigma. Toen de Nederlandse 
economie namelijk in zwaar weer kwam te verkeren, werd de druk om de 
ongecontroleerde kostengroei een halt toe te roepen steeds groter. Vanaf het 
aantreden van het kabinet-Den Uyl poogde de overheid dit te doen door zich 
groter te maken in de zorg. Omdat een stelselwijziging op weinig politieke 
steun kon rekenen, richtte ze zich vanaf medio jaren zeventig op het beheersen 
van de kostenontwikkeling door middel van stringent financieel beleid en 
structurering van zorgvoorzieningen. Daarmee ontwikkelde zich een nieuw 
beleidsparadigma. Het beleid dat daaruit voortkwam stuitte echter op stevig 
verzet vanuit het zorgveld en de maatschappij, terwijl de noodzaak tot kosten-
beheersing nog altijd bleef bestaan. Deze problematiek vormde de belangrijkste 
aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuw beleidsparadigma, dat voor 
het eerst werd uiteengezet in het rapport van de commissie-Dekker van 1987. 
De ‘gereguleerde concurrentie’ die erin gepresenteerd werd moest de kosten-
groei drukken en tegelijkertijd de verantwoordelijkheden van de overheid 
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Figuur 5.1 Het Nederlandse zorgbeleid in beleidsparadigma’s, 1941-2017

Algemene toegang en  
het particulier initiatief 

(Hfst. 1)

Kostenbeheersing onder 
een dirigistische overheid 

(Hfst. 2)
Gereguleerde concurrentie 

(Hfst. 3)

• Recht op zorg

• Solidariteit

• Particularisme

• Recht op zorg

• Solidariteit

• Democratisering

• ‘Maakbare’ 
samen  leving

• Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

• Recht op zorg

• Solidariteit

• Maatschappelijke én individuele 
verantwoordelijkheid

• Toegang tot zorg

• Uitvoering door 
particulier initiatief

• Kostenbeheersing

• Toegang tot zorg

• Kwaliteit van zorg

• Strengere en leidende 
overheid

• Kostenbeheersing

• Toegang en kwaliteit van zorg

• Constructie van zorgmarkten

• Overheid als marktmeester en 
waakhond

• Uitbouw financiële toegang
Via nieuwe regelingen en wetten

• Codificatie van particularisme
Advies- en overlegorganen

• Betaalbare ziekenfondspremies
Via regelingen, subsidies,  
geldelijke overdrachten, 
vergoedings beperking en 
tariefstelling

• Doelmatigheid en 
begrenzen v. uitgaven
Stelselwijziging 1986, 
substitutie, tarieven- 
en volumebeleid, 
budgettering, eigen 
bijdragen en 
pakketresricties

• Borgen en bevorderen 
toegang en kwaliteit
Meer risicosolidariteit, 
subsidies, regionalise-
ring en kwaliteitseisen

• Bestuurbaarheid
Informatievoorziening,  
besluitvorming bij 
overheid en meer 
samenhangend beleid

• Doelmatigheid en begrenzen van 
uitgaven
Budgettering, substitutie, pakket beheer, 
eigen bijdragen en risico, marktgerichte 
stelselwijziging

• Constructie en regulering zorgmarkten
Stapsgewijze marktegerichte 
aanpassingen, stelselwijziging 2006 
en markttoezicht

• Borgen en bevorderen toegang, 
solidariteit en kwaliteit
Via regelingen, subsidies, geldelijke 
overdrachten, vergoedingsbeperking 
en tariefstelling

1941 ZFW
(1964)

AWBZ
(1968)

Cie Dekker 
(1987)

Zvw 
Wmg 
(2006)

2017

Ziekenfondsenbesluit

‘50 ‘55 ‘60 ‘65 ‘70 ‘75 ‘80 ‘85 ‘90 ‘95 ‘00 ‘05 ‘10‘45 ‘50 ‘55 ‘60 ‘65 ‘70 ‘75 ‘80 ‘85 ‘90 ‘95 ‘00 ‘05 ‘10‘45 ‘50 ‘55 ‘60 ‘65 ‘70 ‘75 ‘80 ‘85 ‘90 ‘95 ‘00 ‘05 ‘10‘45

B
ee

l I

D
re

es
- 

va
n 

Sc
ha

lk
 

D
re

es
 II

D
e 

Q
ua

y

M
ar

ijn
en

D
e 

Jo
ng

D
en

 U
yl

Va
n 

A
g

t 
I

Lu
b

b
er

s 
I

K
o

k 
II

K
o

k 
I

B
al

k.
 II

B
al

k.
IV

R
ut

te
 II

D
re

es
 II

I

Lu
b

b
er

s 
III

Lu
b

b
er

s 
II

R
ut

te
 I

R
ijk

sc
o

m
.

Se
ys

s-
In

q
.

1941 1968 1987 2017

Structuurnota
(1974)

 Onderliggende waarden & werkelijkheidsbeelden

 Paradigmatische doelen & implementatievoorkeuren

 Instrumentele doelen & beleidsinstrumenten

 Kabinetten

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wmg  Wet marktordening gezondheidszorg

ZFW Ziekenfondswet

Zvw Zorgverzekeringswet

Working Paper 89



terugdringen ten gunste van het veld. Dat kon bereikt worden door middel 
van een grote stelselwijziging. In de politiek en maatschappij heerste er echter 
nog een onverminderde weerstand tegen dat soort hervormingen van bovenaf. 
Pas na de wachtlijstencrisis en de uitgavenexplosie die erop volgde ging de 
nationale politiek uiteindelijk overstag. In 2006 werd het zorgstelsel zoals we 
dat nu kennen ingevoerd, met de marktordening en de brede basisverzekering 
als belangrijkste pijlers. De geschiedenis van het zorgbeleid laat hiermee zien 
hoe de oplossingen van de ene periode nieuwe vraagstukken uitlokten in het 
daaropvolgende tijdperk.

Op basis van deze geschiedenis en de opeenvolgende beleidsparadigma’s 
die we daarbij hebben onderscheiden, kunnen wij vier kernbevindingen 
presenteren.

Ten eerste: Sinds 1941 zijn de collectieve aanspraken op gezondheidszorg in 
Nederland gestaag gegroeid. Die uitbreiding heeft stapsgewijs plaatsgevonden, 
van de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in 1941, naar de Ziekenfondswet 
(zfw) in 1964 en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) in 1968, 
en (voorlopig) culminerend in de stelselwijziging van 2006 (en de wijzigingen 
van het stelsel in 2015). Deze stapsgewijze maar onmiskenbare lijn richting 
toenemende zorgsolidariteit en verplichte ziektekostendekking toont aan dat 
de onderliggende waarde van het garanderen en bewaken van de toegang tot 
gezondheidszorg al zo’n tachtig jaar constant is in Nederland. Zelfs vóór het 
ontstaan van wetgeving die daarop gericht was, bestond er in Nederland boven-
dien al groeiende steun voor deze kernwaarde.

Ten tweede: De gezondheidszorg is voor de Nederlandse overheid altijd een 
complex en lastig te besturen sector geweest. Dat komt enerzijds door de 
 inherente complexiteit van het systeem als een publiek-private sector waarin 
talloze professionals en organisaties werkzaam zijn die zich moeilijk laten stu-
ren door ‘one-size-fits-all-beleid’. Anderzijds komt dit doordat ingrepen in de 
zorg stuitten op de sterk gevestigde belangen en macht van zorgpartijen, maar 
ook op de politieke gevoeligheid van mogelijke gezondheids- en inkomens-
effecten van hervormingen in het stelsel of de toegang tot zorg. Hierdoor blijken 
grootschalige stelselwijzigingen, waarbij verantwoordelijkheden tussen de 
overheid en de samenleving komen te verschuiven, historisch gezien steevast 
een taai beleidsvraagstuk met een groot af breukrisico voor verantwoordelijke 
bewindslieden.

Over het algemeen kan dan ook gesteld worden dat kleine, doelgerichte 
 in grepen in het Nederlandse zorgbeleid effectiever zijn geweest dan ambitieuze 
en veelomvattende plannen om de zorg top-down te reguleren. Niet in het 
minst omdat het verleden laat zien dat grootse plannen tot stelselwijziging nog 
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weleens willen ‘backfiren’, in de zin dat het agenderen of implementeren van 
zo’n wijziging tot zo veel debat kan leiden dat het draagvlak voor grote verande-
ringen daar op fatale wijze door wordt ondermijnd. Van dit soort plannen zijn er 
in deze geschiedenis enkele gelanceerd. Die waren voor elk tijdperk en beleids-
paradigma dat wij in deze studie hebben beschreven echter wel richtinggevend 
bij het bepalen van de achterliggende doelen van het beleid. De invoering van 
de Zorgverzekeringswet (2006) is tegelijkertijd een uitzondering op deze regel 
alsook een bevestiging ervan. De wet kende namelijk een bijna twintig jaar 
durende opmaat met kleine aanpassingen in het zorgstelsel voordat deze alsnog 
succesvol ingevoerd werd als de eerste grote stelsel wijziging sinds 1941. Het 
succes van de stelselwijziging van 2006 moet evenwel worden begrepen als 
een respons op problemen in de zorg die te hardnekkig bleken om met minder 
drastische ingrepen opgelost te worden.

Ten derde: Het idee dat de introductie van de gereguleerde concurrentie – het 
meest recente en nog steeds dominante beleidsparadigma – in de curatieve zorg 
gepaard is gegaan met een ‘terugtredende overheid’ is misleidend. De gedachte 
achter dit paradigma is dat marktprikkels en concurrentie zouden leiden tot 
meer doelmatigheid in de zorg en daarmee tot collectieve kostenbesparing. 
De overheid wist hiermee ook aspecten van de gezondheidszorg te ‘depoliti-
seren’: zorgverzekeraars kregen meer verantwoordelijkheid voor het borgen 
van toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat deze verantwoordelijkheid wordt 
toebedeeld aan marktpartijen betekent niet per definitie dat deze partijen de 
publieke waarden onder ons zorgstelsel – die voor een belangrijk deel door de 
overheid zijn geformuleerd – niet waarborgen. Sterker nog, zij zijn daar wettelijk 
toe verplicht. Naast het toezicht dat de overheid als marktmeester houdt op het 
functioneren van de zorgmarkten, ontpopte zij zich ook tot kadersteller om 
grip te houden op die publieke waarden. Voor toekomstige debatten, waarin 
de verhouding staat-marktwerking in de zorg hoogstwaarschijnlijk centraal 
zal staan, is het dus goed om mee te wegen dat de rol van de staat gedurende dit 
laatste paradigma niet zozeer minder maar eerder anders is geworden dan in de 
voorgaande periode.

Ten slotte: De geschiedenis van het zorgbeleid laat zien hoezeer onderliggende 
waarden, normen en wereldbeelden bepalen welke beleidsproblemen er 
gesignaleerd worden en welke beleidsoplossingen daarvoor als effectieve inter-
venties worden beschouwd. Voor het huidige politieke en maatschappelijke 
debat over zorgbeleid is het daarom van belang om te begrijpen welk beleids-
paradigma er heerst en hoe verschillende beleidsopties zich daartoe verhouden. 
Een beleidsparadigma krijgt altijd invulling aan de hand van dominante 
politieke stromingen, die op hun beurt weer een afspiegeling zijn van bredere 
maatschappelijke en culturele tendensen. Daarom is onderzoek naar levende 
opvattingen over bijvoorbeeld de wenselijkheid van nagenoeg onbeperkte 
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toegang tot collectief gefinancierde zorg, maar ook bredere debatten over bij-
voorbeeld preventie en lifestyle medicine, onontbeerlijk. Alleen met een begrip 
van zulke opvattingen kan nagedacht worden over alternatieve paradigma’s die 
de beleidsdiscussies in de toekomst kunnen sturen of in ieder geval verrijken.
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