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BIJLAGE I 

Overzicht van buitenlandse voorzieningen met betrekking tot „zware geneeskundige risico's" 

Voor zover bekend is in andere landen geen afzonderlijke 
regeling getroffen voor de verzekering zware geneeskundige 
risico's. Afgezien van de Engelse Nationale Gezondheids-
dienst worden zware geneeskundige risico's gedekt door de be-
staande verzekeringsstelsels ingeval van ziekte, welke ook an-
dere geneeskundige risico's dan zware risico's omvatten. Daar-
in is veelal ook de uitkering in geld bij inkomstenderving we-
gens ziekte geregeld. In de West-Europese landen is de wer-
king van de wettelijke ziekteverzekeringsstelsels in beginsel be-
perkt tot loontrekkenden en de wegens invaliditeit of ouder-
dom gepensioneerde werknemers, alsmede weduwen en wezen 
van overleden werknemers. In België is de voor werknemers 
geldende verplichte ziekteverzekering, voor wat betreft zwa-
re geneeskundige risico's, uitgebreid tot zelfstandigen. In Oos-
tenrijk geldt een afzonderlijke wettelijke regeling voor de ziek-
teverzekering van bepaalde groepen zelfstandigen. In Noor-
wegen en Zweden is de gehele bevolking onderworpen aan een 
verplichte ziekteverzekering. 

Een vergelijking van de in het ontwerp van wet voorgestel-
de, het gehele volk betreffende verzekering met buitenlandse 
regelingen op het stuk van zware geneeskundige risico's is der-
halve nauwelijks mogelijk. 

Teneinde toch enig inzicht te geven in hetgeen in het bui-
tenland in dit opzicht tot stand is gekomen, volgen hier een 
aantal meer gedetailleerde gegevens over een aantal landen. 
Bij het lezen van deze gegevens moet, tenzij anders is aange-
geven, onder ziekeninrichting worden verstaan een inrichting, 
welke patiënten voor een of meer dagen en nachten opneemt, 
omdat zij meer medische hulp behoeven dan normaal thuis kan 
worden verleend, met uitzondering van rusthuizen en vakan-
tiehuizen. Onder behandeling in een ziekeninrichting wordt be-
grepen de behandeling en verzorging van in een inrichting op-
genomen patiënten door medisch, paramedisch, verplegend en 
ander personeel, alsmede de verstrekking van genees- en ver-
bandmiddelen en van middelen voor levensonderhoud (voedsel). 

België. 
De verplichte verzekering inzake geneeskundige hulp strekt 

zich uit tot alle werknemers, inbegrepen vast aangestelde amb-
tenaren, (waarbij geen welstandsgrens wordt gehanteerd) en 
invaliden, bejaarden, weduwen en wezen met een invaliditeits-
pensioen onderscheidenlijk een rustpensioen, een weduwen- en 
wezenpensioen. Deze verplichte verzekering is voor wat be-
treft de verzekering van bepaalde geneeskundige risico's uitge-
breid tot zelfstandigen, inbegrepen de gepensioneerde zelf-
standigen en weduwen en wezen van zelfstandigen. Gezinsle-
den van de verzekerde zijn gratis medeverzekerd. Als zware 
geneeskundige risico's worden volgens de Belgische wetgeving 
aangemerkt: 

de behandeling voor onbeperkte duur van de geestesziekten, 
de tuberculose, de kanker, de poliomyelitis, de aangeboren aan-
doeningen en misvormingen; 

de geneeskundige en verloskundige verzorging bij bevalling; 
de opneming gedurende onbeperkte termijn in een zieken-

inrichting ter observatie en behandeling, alsmede de tijdens het 
verblijf in de ziekeninrichting afgeleverde geneesmiddelen; 

de belangrijke medisch-specialistische hulp met inbegrip van 
anesthesic. 

De verzekering wordt uitgevoerd door vijf landsbonden 
van mutaliteiten en de Gewestelijke Diensten van de door de 
Rijksoverheid opgerichte Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits-
verzekering. Het algemeen beheer en het toezicht op de uitvoe-
ring van de verzekering geschiedt door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 

De kosten van deze verzekering worden voor wat de werk-
nemers betreft bestreden uit door werkgevers en werknemers 
te betalen premies, terwijl de zelfstandigen voor de verzekering 
een premie verschuldigd zijn, welke is gerelateerd aan het in-
komen. Daarnaast draagt de Staat voor 95 pet. bij in de kos-
ten van behandeling van geesteszieken, tuberculose, kanker, 
poliomyelitis, aangeboren aandoeningen en misvormingen. 

West-Duitsland. 
In West-Duitsland geldt voor werknemers in het bedrijfsle-

ven een verplichte verzekering, welke onder meer voorziet 
in medische behandeling en verpleging in ziekenhuisinrichtin-
gen. Voor de handarbeiders geldt geen loongrens; voor de 
hoofdarbeiders wel. 

De verstrekking van deze verzekering is weliswaar in begin-
sel beperkt tot 26 weken, maar kan door de Krankenkassen, 
die deze verzekering uitvoeren, aan de werknemers worden 
verleend zolang de verwachting gewettigd is, dat de verpleging 
en behandeling zal bijdragen tot herstel van de arbeidsgeschikt-
heid. 

De werknemers, die verplicht verzekerd zijn krachtens de in-
validiteitsverzekering, hebben daarnaast uit hoofde van deze 
verzekering aanspraak op onbeperkte verpleging en behande-
ling in een sanatorium voor tuberculosepatiënten. De werkne-
mers zijn voor deze verstrekking geen bijbetaling verschuldigd, 
de kosten worden bestreden uit de premies, verschuldigd door 
verzekerden en werkgevers. 

Frankrijk. 
De Franse regeling ter dekking van kosten van medische 

hulp, strekt zich uit tot alle werknemers (waarbij geen welstands-
grens in aanmerking wordt genomen), alsmede werklozen, trek-
kers van invaliditeits- en ouderdomspensioen, weduwen- en 
wezenpensioenen en ongevalsuitkeringen. Zij, die ten minste 
zes maanden verplicht verzekerd zijn geweest, kunnen zich 
vrijwillig verder verzekeren. 

De verzekering biedt een vergoeding van kosten van ver-
pleging en behandeling in ziekeninrichtingen voor onbeperk-
te duur. De kostenvergoeding bedraagt 100 pet. van de bij 
regeringsverordening vastgestelde maximum tarieven. 
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Indien een ziekeninrichting een hoger tarief berekent dan 
hot bij de regeringsverordening vastgestelde tarief, komt het 
meerdere voor rekening van de verzekerde. 

De verzekering wordt in hoofdzaak uitgevoerd door de wet-
telijk geregelde „Caisses de la Sécurité Sociale". De kosten van 
de verzekering worden geheel bestreden uit de premies, die 
verschuldigd zijn door de verzekerden en de werkgevers. 

Oostenrijk 
In Oostenrijk gelden afzonderlijke wettelijke regelingen voor 

de ziekteverzekering van federale ambtenaren (inbegrepen het 
spoorwegpersoneel), gemeentepersoneel, personeel dat niet in 
overheidsdienst werkzaam is en zelfstandigen, waaronder wor-
den verstaan degenen, die op andere wijze dan in particuliere 
of overheidsdienst met arbeid een inkomen verwerven. De 
regeling voor zelfstandigen is beperkt tot degenen, die werk-
zaam zijn in bedrijfstakken, waarvan de desbetreffende repre-
sentatieve organisatie heeft besloten deel te nemen aan de 
verplichte ziekenverzekering. In de wettelijke verzekeringen zijn 
betrokken gep nsioneerden. weduwen en wezen. 

Als regel zijn echtgenoten en kinderen medeverzekerd. 
De verzekering wordt uitgevoerd door ziekenfondsen. Voor 

de verschillende groepen van verzekerden zijn verschillende 
fondsen opgericht. Door alle fondsen wordt verstrekt verpleging 
en behandeling in ziekeninrichtingen, waarvan de duur be-
perkt is van een half jaar tot anderhalf jaar. Tot de ziekcn-
huisverpleging wordt, naast verpleging in sanatoria voor tuber-
culose en verpleging in psychiatrische inrichtingen, gerekend 
de verpleging in verband met de normale bevalling. De verze-
keringsorganen betalen het door hen verschuldigde rechtstreeks 
aan het ziekenhuis, wil men in een hogere dan de laagste klas-
se worden opgenomen, dan komt het verschil in kosten tussen 
de laagste en de hogere klasse voor rekening van de verzeker-
de. 

De tarieven, welke de ziekeninrichtingen in rekening bren-
gen, dekken ongeveer de helft van de kosten der verpleging, 
de overige kosten worden gedekt met bijdragen van de over-
heid. Het merendeel van de Oostenrijkse ziekeninrichtingen is 
in handen van de overheid. 

Italië 
Italië heeft een afzonderlijke verplichte verzekering tegen 

tuberculose. Verzekerd zijn alle werknemers (waarbij geen wel-
standsgrens in aanmerking wordt genomen) en gepensioneer-
den, alsmede hun gezinsleden. Deze verzekering kan na het 
einde van de verzekering vrijwillig worden voortgezet. De ver-
zekering wordt uitgevoerd door het Nationale Instituut voor 
Sociale Voorzorg. Gedurende onbeperkte tijd worden vergoed 
de kosten van verpleging in een sanatorium voor tuberculose-
patiënten. De tuberculoseverzekering wordt gefinancierd uit 
een premie, welke voor wat de werknemers betreft geheel voor 
rekening komt voor de werkgevers. 

Engeland 
De Engelse nationale gezondheidsdienst biedt de gehele be-

volking onbeperkte verpleging en behandeling in ziekeninrich-
tingen. Hieronder zijn begrepen naast ziekenhuizen, sanatoria, 
inrichtingen voor besmettelijke ziekte, inrichtingen voor chro-
nisch zieken, psychiatrische inrichtingen, inrichtingen voor ge-
brekkigen en zwakzinnigen, de inrichtingen voor herstellenden. 
Als inrichtingen voor chronisch zieken worden mede aange-
merkt inrichtingen voor hulpbehoevenden en bejaarden. Vrij-
wel alle inrichtingen zijn eigendom van de nationale gezond-
heidsdienst. De kosten worden voor 75 pet. bestreden uit de 
belastingen en voor het resterende deel uit premies. 

Zweden 
In Zweden bestaat een verplichte verzekering voor de gehele 

bevolking, op grond waarvan verzekerd zijn de inwoners 
van 16 jaar en ouder; kinderen tot 16 jaar zijn mede verze-
kerd met hun ouders. Deze verzekering, welke onder verant-
woordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid wordt uitgevoerd door de Nationale Sociale Ver-
zekeringsraad en door met ziekenfondsen te vergelijken instel-
lingen, voorziet onder meer in de verpleging en behandeling 
in ziekeninrichtingen. Het Zweedse stelsel geeft recht op 
terugbetaling van gemaakte kosten tot zekere grenzen en per-
centages. De desbetreffende voorzieningen zijn uniform voor 
de gehele bevolking. De specialistische niet-klinische hulp 
wordt in Zweden overwegend verleend in poliklinieken van 
ziekenhuizen. Daar bijna alle ziekenhuizen het eigendom zijn 
van provinciën en gemeenten en daar voorts een groot deel 
van de medische verzorging wordt verleend door districtsart-
sen, die in ambtelijke dienst zijn (en zich aan het vastgestelde 
tarief moeten houden) is het aandeel der vrij gevestigde art-
sen in de totale verzorging slechts van bescheiden omvang 
(naar schatting een derde deel). 

Verpleging en behandeling in ziekenhuizen wordt in de re-
gel geheel door het „ziekenfonds" betaald, tot een maximum-
duur van twee jaren per ziektegeval (voor bejaarden en gepen-
sioneerden echter slechts tot een half jaar) . De tarieven lig-
gen ver beneden de kostprijs, doordat de overheid het overgrote 
deel der kosten van exploitatie der ziekenhuizen draagt. Kosten 
van vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden even-
eens door het ..ziekenfonds" betaald: kosten voor de terug-
reis boven een bedrag van 4 kronen. 

De hulp bij bevalling is in een afzonderlijke wet geregeld, 
doch wordt wel verstrekt door de „ziekenfondsen". De wet 
geeft de ..ziekenfondsen" vrijheid om meer te doen dan wet-
telijk is voorgeschreven. 

Krachtens die bepaling geven alle „ziekenfondsen" vergoe-
dingen voor verblijf in herstellingsoorden. Voor slachtoffers 
van bedrijfsongevallen gelden in het algemeen gunstiger bepa-
lingen dan voor andere patiënten. Ook voor deze gevallen zijn 
de „ziekenfondsen" met de uitvoering belast. 

In verband met de grote overheidsbijdrage in de zieken-
huisexploitatie, komt ongeveer 90 pet. van de kosten van zie-
kcnhuisverpleging voor rekening van de overheid. De overige 
kosten van de ziekenhuisverpleging en behandeling komen dan 
voor rekening van de door de werkgevers en de verzekerden 
betaalde premies voor verplichte verzekering. 

Noorwegen 
Ook in Noorwegen geldt een de gehele bevolking omvatten-

de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging. 
Verzekerd zijn alle ingezetenen; echtgenoten en kinderen tot 
achttien jaar zijn mede verzekerd. Iedere verzekerde heeft aan-
spraak op behandeling en verpleging in een ziekeninrichting 
of een revalidatiecentrum. 

Verpleging en behandeling worden voor onbeperkte tijd ver-
leend; de verzekerden zijn geen bijbetalingen verschuldigd in-
dien de verpleging plaatsvindt in een overheidsinrichting. Bij 
verpleging in een particuliere inrichting is de verzekerde ver-
schuldigd het verschil tussen de kosten van de verpleging en 
behandeling in die inrichting en hetgeen de verpleging en be-
handeling zou hebben gekost in een overheidsinrichting. Op de-
ze regel gelden enkele uitzonderingen met dien verstande, 
dat geen bijbetaling is verschuldigd in geval de behandeling 
uitsluitend in een particuliere inrichting kan worden verleend, 
dan wel de toestand van de patiënt het vervoer naar een an-
dere dan een particuliere inrichting niet toeliet. 

De uitvoering van de verzekering is in handen van ruim 
600 plaatselijke fondsen, bijgestaan door centrale districtsfond-
sen. die onder meer de boekhouding voeren en toezicht houden. 
Het centrale toezicht is opgedragen aan de Rijksverzekerings-
instelling, dit lichaam geeft tevens voorschriften en aanwijzin-
gen ten aanzien van de uitvoering der verzekering. 

De kosten van verpleging en behandeling in een overheids-
inrichting worden voor ongeveer de helft bestreden uit de al-
gemene middelen, overigens worden de kosten gefinancierd 
uit de premie van de verzekering en voor wat betreft de parti-
culiere inrichtingen uit de bijbetalingen van de verzekerden. 
De werkgevers betalen ongeveer 75 pet. van de door de werk-
nemers verschuldigde premie voor de ziekteverzekering. 
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Denemarken 
In Denemarken bestaat uitsluitend een vrijwillige ziektever-

zekering. In feite bestaat er een noodzaak om tot de verzeke-
ring toe te treden, omdat de Deense staatsburger slechts indien 
hij bij een ziekenfonds is aangesloten, dan wel wegens de ge-
zondheidstoestand niet tot een fonds kan worden toegelaten, 
recht heeft op het — premievrije — staatsouderdomspensiocn. 
Voorts hebben alleen de bij een fonds aangeslotenen recht op 
een uitkering bij invaliditeit op grond van de bij volksverzeke-
ring geregelde invaliditeitsverzekering. Kinderen tot 16 jaar 
zijn mede verzekerd bij de verzekering van hun ouders. 

De verzekering wordt uitgevoerd door twee soorten ..zie-
kenfondsen". 

Er zijn fondsen, welke vergelijkbaar zijn met de ziekenfond-
sen in ons land, zij zijn bestemd voor personen wier loon en in-
komen beneden een bepaalde grens ligt. Daarnaast bestaan er 
zogenaamde „voortzettingsfondsen"', die nauw met de „zie-
kenfondsen" samenwerken en die opnemen degenen, wier 
inkomen de bedoelde grens overschrijdt. 

De Deense „ziekenfondsen" zijn verplicht hun leden recht 
toe te kennen op de bij wet voorgeschreven minimumverstrek-
kingen, deze omvatten onder meer verpleging en behande-
ling in een ziekeninrichting gedurende onbeperkte tijd. Deze 
verstrekking wordt als regel in natura verleend en zonder bij-
betaling. De ziekeninrichtingen zijn bijna alle eigendom van de 
overheid, welke aan de fondsen zeer lage tarieven voor verple-
ging en behandeling in rekening brengt. 

De premie wordt gevormd door een vast bedrag, dat ver-
schuldigd is door de verzekerden en per fonds wordt vastge-
steld. De werkgevers dragen bij in de kosten van de ziektever-
zekering van werknemers. 

Nieuw-Zeeland 
In Nieuw-Zeeland wordt krachtens een sociaal zekerheids-

stelsel door de Social Security Medical Care Service voorzien 
in de geneeskundige verzorging van alle ingezetenen. Voorzien 
is in vrije behandeling en verpleging op medische indicatie in 
overheidsinrichtingen voor onbeperkte duur. Voor verpleging 
en behandeling in andere ziekeninrichtingen wordt een vergoe-
ding per verpleegdag verleend, waarvan de hoogte afhankelijk 
is van de klasse, waarin de inrichting is ingedeeld. Deze ver-
goeding bedraagt voor klasse A 25 shilling en klasse B 201 
shilling, terwijl voor kraamklinieken 321 shilling per dag wordt 
betaald. De vergoeding wordt verleend door het sociale verze-
keringsfonds, dat gevoed wordt door bijdragen van verzekerden, 
werkgevers en de overheid. De kosten van de overhcidsinrich-
tingen worden voor ongeveer een derde deel betaald uit het 
sociale verzekeringsfonds, de rest komt voor rekening van de 
overheid. 

A ustralië 
In Australië kan iedere ingezetene aanspraak maken op 

een bijdrage van de overheid in de kosten van verpleging 
in een ziekeninrichting. Deze bijdrage bedraagt 8 shilling per 
verpleegdag ongeacht de verpleegduur. 

Heeft men zich echter bij een door de overheid erkeiv 
de ziektekostenverzekeringsmaatschappij aanvullend verzekerd 
voor ziekenhuisverpleging tot een bedrag van ten minste 6 
shilling per verpleegdag, dan bedraagt de vergoeding van over-
heidswege 12 shilling per verpleegdag. Gepensioneerden, waar-
toe worden gerekend weduwen, invaliden en ouden van da-
gen, die een weduwen-, onderscheidenlijk een invaliditeits-

pensioen of ouderdomspensioen ontvangen, hebben recht op 
de tegemoetkoming van 12 shilling per verpleegdag onge-
acht of zij zich vrijwillig verzekerd hebben bij een zicktekos-
tenverzekeringsmaatschappij. Dit laatste geldt ook ten aan-
zien van degenen, die financieel afhankelijk zijn van voren-
bedoelde gepensioneerden. Voor operaties van speciale aard, 
zoals plastische en orthopedische operaties, verleent de over-
heid een vergoeding, ongeacht of men daarvoor een parti-
culiere verzekering heeft gesloten. Voor andere klinisch spe-
cialistische hulp draagt de overheid bij in de kosten, mits 
men zich hiervoor vrijwillig heeft verzekerd bij een door de 
overheid erkende ziektekostenverzekeringsinstelling. Via de 
erkenningseisen beïnvloedt de overheid de omvang van de 
vrijwillige ziektekostenverzekering van medisch specialistische 
hulp. De ziektekostenverzekeringsinstellingen moeten name-
lijk voldoen aan bepaalde minimum-eisen betreffende de ver-
goeding van kosten van consulten en adviezen, behandeling 
van gebroken benen en armen, bevallingen, injecties, vacci-
naties, operaties, tezamen vormende een zeer uitgebreide lijst 
van de meest voorkomende medische bemoeienissen. De over-
heid heeft tarieven voor de verschillende vormen van medi-
sche hulp vastgesteld en de verzekeringsinstellingen zijn ge-
houden ten minste eenzelfde bedrag daar benevens te verze-
keren. Hoewel niet vereist, kunnen de verzekeringsmaatschap-
pijen tegen een iets hogere premie ook kosten van operaties 
van speciale aard verzekeren, zoals plastische en orthopedi-
sche operaties. Maar, zoals reeds opgemerkt, ook de patiënt 
die zich hiervoor niet vrijwillig verzekerd heeft, heeft recht 
op de hiervoor door de overheid vastgestelde vergoeding. 

In Canada valt de gezondheidszorg in principe onder pro-
vinciale jurisdictie. In alle provincies bestaat voor alle inge-
zetenen een regeling tot verzekering van ziekenhuiskosten 
voor onbeperkte duur. De federale overheid draagt sinds 1957 
25 pet. van de nationale kosten per hoofd plus 25 pet. van 
de provinciale kosten per hoofd bij. De provinciale regerin-
gen betalen de rest geheel of ten dele. In sommige provin-
cies dragen de patiënten een gering eigen financieel risico, 
terwijl in de meeste provincies voor de rekening vaste pre-
mies worden geheven, enerzijds van alleenstaanden. ander-
zijds van gezinnen. 

Enkele provincies hebben ook voorzieningen getroffen voor 
andere ziekenhuiskosten, waarbij ziektekostenverzekerings-
instellingen zijn ingeschakeld. De federale regering wil gaan 
samenwerken met de provincies teneinde te komen tot een 
geheel van gezondheidsvoorzieningen die voor alle ingezete-
nen financieel bereikbaar zijn. Zij heeft zich bereid verklaard, 
ook aan de meer uitgebreide provinciale ,,medicare" pro-
gramma's 50 pet. van de kosten bij te dragen, indien deze 
aan de volgende fundamentele voorwaarden voldoen: 

1. Het plan moet, naast de kosten van ziekenhuisverple-
ging, minimaal omvatten kosten van behandeling door huis-
artsen en specialisten. 

2. Het plan moet „universeel" zijn, dat wil zeggen alle 
inwoners van de provincie moeten onder dezelfde voorwaar-
den en bepalingen in het plan opgenomen worden, ongeacht 
leeftijd, financiële positie of bestaande ziekten. 

3. Administratieve uitvoering dient door de provincie of 
een provinciaal orgaan te geschieden. 

4. Bij verhuizing dient overgang van het ene plan naar 
het andere zonder verlies van rechten mogelijk te zijn. 
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BIJLAGE II 

Mogelijkheid van dekking van financiële lasten, voortkomend uit de noodzaak van geneeskundige behandeling of verpleging voor verplicht en vrijwillig 
verzekerden bij de ziekenfondsen *) 

Omschrijving van het risico 

Huisartsenhulp 
Specialistische hulp ') 
Tandheelkundige hulp -) 
1. eerste hulp 
2. conserverende behandeling 
3. prothetischc behandeling 

4. chirurgische behandeling 
5. orthodontische behandeling (van kinderen) 
Verloskundige hulp 3) 
Ziekenhuisverpleging 

Verpleeginrichting 

Genees- en verbandmiddelen op recept 
Sanatoriumverpleging 

Fysische therapie 

Kunst- en hulpmiddelen 

Ziekenvervoer 
Reiskosten 

Kraamzorg 

Geesteszieken 4) 
Specialistische hulp 
a. poliklinisch en consultatief 

/;. klinisch 

Verpleging 

Dekking via ziekenfondsverzekering 
(verplicht of vrijwillig) 

Niet gedekt 

volledig 
volledig 

volledig 
volledig 
betaling voor éénmaal van 40% van de over-
eengekomen prothesetarieven. 

volledig 
max. f 50,— per jaar 
volledig 
ten hoogste één jaar 

50% v.d. verpleegkosten (max. f 10,50 per dag) 
gedurende ten hoogste 365 dagen in een peri-
ode van drie jaren 

volledig 
75% v.d. verpleegprijs 

volledig, voor zover de behandeling is ge-
genoemd in de Beschikking Fysische therapie-
ziekenfondsverzekering 
geen volledige verstrekking; in een aantal ge-
vallen geringe bijbetaling vereist 
audiologisch onderzoek wordt volledig ver-
strekt 
volledig met geringe bijbetaling 
volledig, behoudens de eerste f 5 per retour-
reis 
a. interne kraamzorg of wijkkraamzorg al 

dan niet in aansluiting op interne kraam-
zorg, te verlenen door kraamcentra tot een 
bedrag van f 27, resp. f 11,25 per verzor-
gingsdag, of 

b. kraamzorg in een ziekenhuis of erkende 
kraaminrichting tot een bedrag van f 27 
per dag, gedurende maximaal 10 verzor-
gingsdagen. Indien geen kraamzorg kan 
worden verleend op de onder a bedoelde 
wijze en geen kraamzorg wordt gewenst op 
de onder b omschreven wijze wordt een 
van maximaal f 100 verleend, indien door 
de verzekerde zelf op verantwoorde wijze 
in kraamzorg is voorzien 

gedekt, met dien verstande, dat voor psycho-
therapeutische behandeling slechts vergoeding 
voor tien zittingen van 45 minuten wordt 
gegeven 
gedurende ten hoogste één jaar in psychiatri-
sche inrichtingen, klinieken en psychiatrische 
afdelingen van ziekenhuizen 

gedurende ten hoogste één jaar in psychiatri-
sche inrichtingen en klinieken en psychiatri-
sche afdelingen van ziekenhuizen 

voor de eerste maal 60 % van de overeen-
gekomen prothesetarieven. Geen dekking 
voor vervanging 

niet gedekt voor kosten boven f 50,— per jaar 

geen dekking na het eerste jaar (veelal door 
aanvullende verzekering gedekt) 
50% v.d. verpleegkosten gedurende 365 dagen 
in een periode van 3 jaren; geen dekking voor 
de overige dagen in die periode. Verpleging 
van kinderen in B-koloniehuizen is niet ge-
dekt 

25% v.d. verpleegprijs (veelal door aanv. verz. 
gedekt) 
behandelingen, niet genoemd in de hierneven 
vermelde beschikking 

bepaalde verstrekkingen in het geheel niet 
gedekt; 
voor andere een gedeeltelijk eigen risico 

geringe bijbetaling 
f 5 per retourreis 

de kosten, welke uitgaan boven de door 
ziekenfondsen gedane betalingen 

psycho-thcrapeutische behandeling voor meer 
dan tien zittingen van 45 minuten 

klinische specialistische hulp na één jaar in 
psychiatrische inrichtingen, klinieken en psy-
chiatrische afdelingen van ziekenhuizen. 
Geen klinische specialistische hulp bij opne-
ming in andere inrichtingen, zoals dag-
hospitaal en sluisinternaat 
verpleging na één jaar in psychiatrische inrich-
tingen en klinieken en psychiatrische afdeling 
van ziekenhuizen. Geen dekking voor ver-
pleging in andere inrichtingen, o.m. dag-
hospitaal, medische kleuterdagscholen, sluis-
internaat en inrichtingen voor diepzwak-
zinnigen, noch voor gezinsverpleging 

*) Ontleend aan het S.E.R.-advies inzake een verzekering tegen zware geneeskundige risico"s. 
1) De behandeling resp. verpleging van geesteszieken is afzonderlijk opgenomen. 
2) Indien de verzekerde niet in het bezit is van een saneringsbewijs, wordt in een aantal gevallen bijbetaling vereist, resp. worden bepaalde 

verstrekkingen niet gegeven. 
3) Voor vrijwillig-verzekerden afhankelijk van de bepalingen van het ziekenfondsreglement. 
4) Buiten beschouwing zijn gelaten die onderdelen van de curatieve geestelijke gezondheidszorg, die op andere wijze geacht kunnen worden te 

zijn gedekt, bij voorbeeld de sociaal-psychiatrische diensten. 
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BIJLAGE III 

Voorlopige gegevens betreffende de verpleging en behandeling van langdurig zieken en gehandicapten in inrichtingen ') 

Inleiding 
De gegevens, welke in deze nota ter sprake komen, heb-

ben betrekking op geesteszieken in ziekenhuizen, psychiatrische 
inrichtingen en overige inrichtingen, op epileptici, die 
inrichtingen voor epileptici verblijven, op lichamelijk zieken 
in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en sanatoria alsmede op de 
geestelijke gehandicapten in inrichtingen ongeacht hun leef-
tijd en op lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten in inrich-
tingen, voor zover zij minderjarig zijn. Buiten beschouwing 
zijn gelaten bejaarden alsmede volwassen lichamelijk of zin-
tuiglijk gehandicapten, die in inrichtingen verblijven, die men 
verzorgingshuizen pleegt te noemen (inrichtingen, waar het 
medische of verpleegkundige aspect van bijkomstige aard is). 
Patiënten in daginrichtingen, waaronder de dagscholen, zijn 
eveneens buiten beschouwing gelaten. (Kinderen in interna^ 
ten, verbonden aan dagscholen, zijn daarentegen wel mede-
geteld. ) 

Het verblijf in een inrichting kan voor langdurig zieken en 
gehandicapten nodig zijn: 

a. met het oog op de behandeling, indien deze niet poli-
klinisch kan gebeuren; (De afstand tot een behandelingscen-
trum kan daarbij een rol spelen) 

b. met het oog op de verpleging, indien deze thuis niet te 
verwezenlijken is; (De gezinsomstandigheden en de huisves-
ting zijn daarbij mede van invloed) 

c. met het oog op het onderwijs, indien het bezoek van 
een dagschool voor gehandicapten niet mogelijk is. (De afstand 
tot de desbetreffende dagscholen is hierbij vaak van overwegen-
de betekenis.) 

De hier onderscheiden indicatiegebieden blijken in de 
praktijk vaak gedeeltelijk samen te vallen. Gegevens over de 
verdeling van de patiënten naar deze indicaties zijn dan ook 
niet beschikbaar. 

Aangezien een andere benadering wegens het ontbreken 
van gegevens op moeilijkheden bleek te stuiten, is voor de 
ramingen uitgegaan van de bestaande inrichtingen. 

De bestaande inrichtingen 
I. Geesteszieken 
a. Ziekenhuizen 
Blijkens een statistiek van de geneeskundige hoofdinspec-

tie verbleven op 29 april 1964 circa 1700 psychiatische pa-
tiënten in ziekenhuizen. Over de verpleegduur zijn geen ge-
gevens beschikbaar. Daar het in de ziekenhuizen veelal obser-
vaties betreft, komen zeer langdurige verplegingen daar min-
der vaak voor dan in psychiatrische inrichtingen. Opmerkelijk is 
in dit verband voorts, dat van de psychiatrische patiënten in 
ziekenhuizen 46 pet. doch van de patiënten in psychiatrische 
inrichtingen slechts 25 pet. jonger dan 40 jaar is. Van de psy-
chiatrische patiënten in ziekenhuizen is 5,2 pet. jonger dan 
15 jaar, 40,7 pet. in de leeftijd van 15 tot en niet 39 jaar, 
33,3 pet. in de leeftijd van 40 tot en met 59 jaar, 11,4 pet. 
in de leeftijd van 60 tot en met 69 jaar en 9,4 pet. is 70 of 
ouder. Aangenomen is, dat 10 pet. van de in ziekenhuizen 
aanwezige psychiatrische patiënten daar reeds langer dan een 
jaar verblijft. 

b. Psychiatrische inrichtingen 
Blijkens een opgave van de inspectie voor de geestelijke 

volksgezondheid verbleven medio 1964 27 695 patiënten in 
psychiatrische inrichtingen. De procentuele verdeling van de 
patiënten in deze inrichtingen over de hierboven onderscheiden 

! ) Door de heer H. Dopper, hoofd van de Afdeling Statistiek van het 
bureau van de Ziekenfondsraad, opgesteld overzicht, ontleend aan het 
S.E.R.-advies inzake een verzekering tegen zware geneeskundige risico's en 
door de heer Dopper bijgewerkt naar de gegevens per medio augustus 1965. 

leeftijdsklassen was op 31 december 1961 als volgt 0,l-25,3-
38,5-18,7-17,4. 

Een deel van deze patiënten behoort tot de zwakzinnigen 
(zie onder geestelijk gehandicapten). 

Uit cijfers van een klein aantal inrichtingen is berekend, 
dat 86 pet. van het totale aantal aanwezige patiënten reeds 
langer dan een jaar in de inrichting verbleef. De situatie kan 
bij benadering als volgt worden omschreven. Van de patiën-
ten, die in een psychiatrische inrichting worden opgenomen, 
blijft 70 pet. daar korter dan een jaar (gemiddelde verpleeg-
duur voor deze groep circa 110 dagen): voor 18 pet. is de ver-
pleegduur 1 a 2 jaar. Slechts 12 pet. van de patiënten die in een 
psychiatrische inrichting worden opgenomen, blijft daar langer 
dan 2 jaren. Toch legt deze kleine groep patiënten beslag op 
87 pet. van de bedden. De gemiddelde verpleegduur van deze 
laatste groep is dan ook bijna 26 jaar. 

c. Overige inrichtingen 
Over het aantal en de capaciteit van de hier bedoelde in-

richtingen — voornamelijk inrichtingen voor demente be-
jaarden — staan geen volledige gegevens ter beschikking. 
De gemaakte raming berust op een globale benadering. Daar-
bij is verondersteld, dat in 1960 circa 1600 patiënten in deze 
soort inrichtingen verbleven en dat dit aantal inmiddels tot 
circa 2500 is gegroeid. Dementen, die worden verpleegd 
in voor hen bestemde zelfstandige afdelingen van verpleeg-
tehuizen, kunnen slechts worden geacht in de raming te zijn 
begrepen, doch niet de mentaal gestoorden, die te zamen met 
geestelijk validen worden verzorgd. 

II. Epileptici 
Het aantal patiënten in inrichtingen voor epileptici be-

draagt ongeveer 900 (drie inrichtingen, waarvan er twee als 
ziekenhuis zijn erkend). In de grootste inrichting (een zieken-
huis) bedraagt de gemiddelde verpleegduur 2 jaar en 4 maan-
den. De procentuele verdeling van de patiënten naar de hier-
boven onderscheiden leeftijdsklassen is in deze inrichting als 
volgt: 33,7-52,8-10,7-2,1-0,7. 

(Het onderwijs aan de voor deze kinderen bestemde b.I.o.-
scholen werd in januari 1965 gevolgd door 329 kinderen.) 
Aangenomen is, dat 50 pet. van de in deze inrichtingen aan-
wezige epileptici daar reeds langer dan een jaar verblijft. 

///. Lichamelijk zieken 
a. Ziekenhuizen (verpleging na afloop van de termijn van 

een jaar) 
Het aantal langdurig zieken in ziekenhuizen is niet bekend. 

De indruk bestaat, dat voor de totale bevolking het aantal 
verpleegdagen in ziekenhuizen na de 365ste dag minder dan 
200 000 bedraagt. Hiervoor zouden ongeveer 500 ziekenhuis-
bedden in gebruik zijn (circa 1 pet. van het totale aantal bed-
den). Vermoedelijk worden deze langdurig zieken het meeste 
aangetroffen in beadem!ngscenitra, astmacentra, reumakli-
nieken, kinderziekenhuizen en revalidatie-inrichtingen. (Over-
zicht van de gegevens der ziekenhuizen in Nederland, Ge-
neeskundige Hoofdinspectie.) 

b. Verpleegtehuizen 
Het aantal bedden in erkende verpleegtehuizen bedraagt 

thans circa 10 500, het aantal bedden in niet-erkende ver-
pleegtehuizen kan op circa 6000 worden geraamd. Naar schat-
ting wordt 47 pet. van de bedden bezet door patiënten, die 
reeds langer dan een jaar in de inrichtingen verblijven. (Op 
1 juli 1962 werd voor 2886 wettelijk"verzekerde patiënten 
een vergoeding betaald; met ingang van 1 oktober 1962 werd 
deze vergoeding voor 1367 wettelijk-verzekerde patiënten be-
eindigd wegens overschrijding van de termijn van een jaar.) 
De procentuele verdeling van de patiënten, voor wie een ver-
goeding werd betaald, naar leeftijd was op 1 oktober 1961 
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als volgt: 19 pel. beneden 65 jaar. 42 pet. in de leeftijd van 
65 jaar tot en met 79 jaar en 39 pet. 80 jaar of ouder. Gege-
vens van de geneeskundige hoofdinspectie per 1 april 1961 
over alle aanwezige patiënten leveren nagenoeg dezelfde per-
centages op: 19-39-42. 

c. Sanatoria 
Het aantal verpleegdagen van wotlelijk-verzekerden in sa-

natoria voor tuberculoselijders (met inbegrip van de vcrpleeg-
dagen in ziekenhuizen van patiënten met een sanaloriumindi-
catie) blijkt uit het volgende staatje. 

Totaal Waarvan na de 365ste dag Totaal 

Aantal dagen Percentage van 
het totaal 

1958 1 408 000 470 000 33,4 
1959 1 297 000 405 000 31,2 
1960 1 132 000 328 000 29,0 
1961 964 000 273 000 28,3 
1962 810 000 212 000 26,2 
1963 720 000 176 000 24,5 
1964 601 000 130 000 21,7 
1965 493 000 99 000 20,0 
(raming) 

Voor de totale bevolking moet op wat minder dan het dub-
bele van deze aantallen worden gerekend (derhalve voor 1965 
in totaal op circa 900 000 verpleegdagen of circa 2500 bezet-
te bedden). Van het aantal patiënten, dat wordt opgenomen, 
is 14 pet. jonger dan 15 jaar en 17 pet. 65 jaar of ouder. 

IV. Geestelijk gehandicapten 
De debielen vormen de grootste groep onder de geestelijk 

gehandicapten. In het schooljaar 1964/'65 volgden niet min-
der dan 32 831 kinderen het onderwijs aan scholen voor de-
bielcn. Deze scholen worden in vele gemeenten aangetroffen. 
Opneming in een inrichting is over het algemeen alleen no-
dig, indien de gezinsomstandigheden daartoe aanleiding ge-
ven. Voor debielen, die tevens lichamelijk of zintuiglijk ge-
handicapt zijn. is daarentegen plaatsing in een internaat vrij-
wel steeds noodzakelijk. 

Bij imbecielen is de noodzaak tot plaatsing in een inrich-
ting veel vaker aanwezig dan bij debielen, zowel door de 
grotere moeilijkheden, verbonden aan hun verpleging, als 
door het ontbreken van een onderwijsvoorziening voor hen 
in sommige plaatsen. (Onderwijs aan 8235 imbecielen, ver-
bonden aan sommige scholen voor debielen.) 

Volwassen imbecielen zijn veelal aangewezen op inrichtin-
gen voor werkende zwakzinnigen. 

Voor idioten — de kleinste groep onder de geestelijk ge-
handicapten — is de plaatsing in een inrichting voor de gehele 
levensduur noodzakelijk. 

Naast de voorgaande drie groepen — te zamen aangeduid 
als zwakzinnigen — moeten nog worden genoemd de moeilijk 
opvoedbare kinderen (1584 kinderen volgen het onderwijs aan 
scholen voor moeilijk opvoedbare kinderen). 

Over het aantal en de capaciteit van de inrichtingen voor 
zwakzinnigen en van de inrichtingen voor moeilijk opvoedbare 
kinderen staan geen volledige gegevens ter beschikking. Bij 
de volkstelling in mei 1960 bleken circa 45 200 personen te 
verblijven in inrichtingen voor geestelijk gestoorden. (Groepen 
geestelijk gestoorden, die in de desbetreffende inrichting een 
kleine minderheid vormden, zijn in dit cijfer niet begrepen. 
Dit geldt o.a. voor psychiatrische patiënten in ziekenhuizen.) 
Brengt men op genoemd aantal in mindering de patiënten 
onder 1/; ad 26 700 en onder Ie ad 1600 (raming), dan ver-
krijgt men een aantal van 16 900. Deze schatting is in verband 
met een sindsdien vermoedelijk opgetreden stijging tot 18 000 
verhoogd. (Daarnaast verblijft een aantal zwakzinnigen in 
psychiatrische inrichtingen.) 

De situatie in 1960 met betrekking tot het aantal geestelijk 
gestoorden in inrichtingen (exclusief ziekenhuizen) is vermoe-
delijk- ongeveer geweest zoals onderaan deze bladzijde is ver-
meld. 

In de kolom totaal zijn de gegevens van de volkstelling ver-
meld. Daarin zijn begrepen 5353 patiënten, die niet naar het be-
volkingsregister van de gemeente, waar de inrichting is ge-
vestigd, waren ingeschreven (verpleging korter dan een jaar) , 
voor wie de leeftijdsverdeling niet bekend is. Die verdeling is 
dezerzijds geschat op grond van de leeftijdsverdeling van de uit 
psychiatrische inrichtingen ontslagen patiënten. 

V. Lichamelijk gehandicapte kinderen 
Het aantal kinderen, dat een school voor lichamelijk ge-

handicapten bezocht (dagschool of internaat) bedroeg in het 
schooljaar 1964/'65 1686. 

Daarnaast bestaat een groep lichamelijk gehandicapten, die 
geen onderwijs ontvangt (dubbel gehandicapten). 

Voor zover lichamelijk gehandicapten in ziekenhuizen (waar-
onder revalidatie-inrichtingen) of verpleegtehuizen verblijven, 
is hun aantal begrepen onder de langdurig zieken (III) met 
dien verstande, dat de verpleegdagen in ziekenhuizen binnen 
de termijn van een jaar buiten beschouwing zijn gelaten. 

Het aantal lichamelijk gehandicapte kinderen in overige 
inrichtingen is op grond van de uitkomsten van de volkstelling 
in mei 1960 op 800 geraamd. (Op het aantal van 2200, inclu-
sief zintuiglijk gehandicapten, blijkende uit de volkstelling, zijn 
in mindering gebracht de aantallen zintuiglijk gehandicapte 
kinderen, bekend uit de Statistiek der sociale zorg.) 

VI. Zintuigelijk gehandicapte kinderen 
a. Inrichtingen voor blinden en slechtzienden 
Blijkens de Statistiek der sociale zorg over 1962 bedroeg het 

aantal kinderen in deze inrichtingen circa 700 (waaronder naar 
schatting van deskundigen circa 300 slechtzienden). Slechts 
voor een klein aantal blinden en slechtzienden is het mogelijk 

Leeftijd Aantal patiënten 
Totaal 

Patiënten per 1000 inwoners 
Ib Ie IV Totaal \h Ie IV Totaal 

Beneden 
15 jaar 28 - 5 398 5 426 0,01 - 1,56 1,57 
15-39 6 747 - 7 902 14 649 1,68 - 1.96 3,64 
40-59 10 266 - 3 269 13 535 4,04 - 1,29 5,33 
60-69 4 988 620 300 5 908 5,72 0,71 0,35 6,78 
70 jaar 
en ouder 4 644 979 30 5 653 7,09 1,50 0,04 8,63 

26 673 1 599 16 899 45 171 2,31 0,14 1,46 3,91 

Ib --~- psychiatrische inrichtingen 
Ie = overige inrichtingen, voornamelijk voor demente bejaarden 
IV = inr. voor zwakzinnigen en inr. voor moeilijk opvoedbare kinderen. 
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een dagschool te bezoeken. Dit is zowel een gevolg van de 
zwaarte van de handicap als van de doorgaans grote afstand 
tot de scholen, welke slechts in 4 gemeenten van Nederland 
worden aangetroffen. Het totale aantal leerlingen van deze 
scholen (dagscholen en internaten te zamen) bedroeg in het 
schooljaar 1964/'65 877. 

b. Inrichtingen voor doven en slechthorenden 
Blijkens de Statistiek der sociale zorg over 1962 bedroeg 

het aantal kinderen in deze inrichtingen circa 700 (waaronder 
circa 50 slechthorenden). Het bezoeken van een dagschool 
is voor een groot aantal dove kinderen mogelijk. Door het vrij 
grote aantal dagscholen voor slechthorenden is plaatsing op 
een internaat voor deze groep doorgaans niet nodig. 

In het schooljaar 1964/'65 bedroeg het aantal kinderen op 
scholen voor doven 1313 en op scholen voor slechthorenden 
2102. 

De kosten van verpleging en behandeling per dag 
De kosten van het onderwijs komen ten laste van de over-

heid (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) en zijn in 
dit rapport buiten beschouwing gelaten. Ook zijn buiten be-
schouwing gebleven de overheidsuitgaven (Ministerie van Jus-
titie) voor psychisch, gestoorde delinquenten. 

De kosten van verpleging en behandeling per dag zijn voor 
een deel van de inrichtingen geheel onbekend; voor een ander 
deel van de inrichtingen zijn geen recente gegevens beschik-
baar. In verband met dit laatste is nagegaan, of het verant-
woord is uit te gaan van een gelijke procentuele kostenstijging 
voor de onderscheidene inrichtingen. Blijkens het volgende 
staatje waarin de kosten per verpleegdag van een aantal in-
richtingen van zeer uiteenlopende aard zijn vermeld, is dit 
globaal wel het geval. 

De overige in de bijlage vermelde kosten per verpleegdag 
berusten volledig op globale schattingen. Voor wat de zieken-
huizen betreft, is de bijzondere aard van de desbetreffende 
patiëntengroepen (en van het soort ziekenhuis) mede in aan-
merking genomen; daarbij is uitgegaan van de per zieken-
huis bekende tarieven. (Overzicht van de gegevens der zieken-
huizen in Nederland, Geneeskundige Hoofdinspectie). 

De huidige financiering 

Welk deel van de kosten wegens verpleging en behandeling 
van langdurig zieken en gehandicapten door toepassing van 
de artikelen 30« en 39 van de Armenwet ten laste van de 
overheid kwam, is alleen voor de psychiatrische inrichtingen 
enigermate bekend. 

Uit een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (kosten en financiering van de gezondheidszorg in Neder-
land 1958) blijkt, dat in 1958 75 pet. van de kosten van de 
verpleging in psychiatrische inrichtingen ten laste van de over-
heid is gekomen; 11 pet. is betaald door particuliere personen, 
ziekenfondsen en andere verzekeringsinstellingen en 14 pet. 
is door de overheid verhaald op de patiënten of op hun fami-
lieleden (Art. 63 van de Armenwet). 

De beperkingen van het verhaalsrecht met ingang van 
1 maart 1961 en de invoering van de Algemene Bijstandswet 
in 1965 hebben de strekking het overheidsaandeel te vergro-
ten. 

De toegenomen welvaart en de verhoging van sociale uit-
keringen. maar vooral de uitbreiding van de rechten der zie-
kenfondsverzekerden (verlenging maximumduur verstrekking 
ziekenhuisverpleging van 70 tot 365 dagen) hebben de strck-
king het aandeel van de overheid te verkleinen. Geschat is. 

Ziekenhuizen Sanatoria Inr. v. geestes- Alle psychiatrische Kindertehuizen 2) Tehuizen v. 
(wettelijke (wettelijke zieken en inrichtingen 3) bejaarden en 
verzekering) ') verzekering) zwakzinnigen 

in één provincie 
gebrekkigen 2) 

1956 f 13,42 f 10,95 f 6,81 f5,15 
1957 15,24 12,33 7,76 5,72 
1958 16,34 13,31 f 7,66 8,20 6,12 
1959 17,11 13,60 8,08 f 8,82 8,61 6,39 
1960 18,57 14,68 8,86 9,75 9,59 6,87 
1961 19,80 15,77 9,53 10,82 10,71 7,40 
1962 22,35 18,00 10,82 12,51 12,16 8,25 
1963 25,70 21,00 12,43 , 
1964 30,09 25,05 15,57 . 
1965 34,80 28,75 17,74 ' 

1) Exclusief klinisch-specialistische hulp in all-outziekenhuizen. 
2 ) Statistiek der sociale zorg 1962 (Centraal Bureau voorde Statistiek). 
s ) Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Blijkens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek hebben in 1962 de verpleeggelden per dag in psychia-
trische inrichtingen f 12,51 bedragen en in inrichtingen voor 
zwakzinnigen f 9.56 (slechts voor een deel van de inrichtingen 
bekend). De verpleeggelden in de inrichtingen voor blinden 
en slechtzienden hebben in 1962 f 8,15 per dag bedragen en 
in inrichtingen voor doven en slechthorenden f8,18 per dag. 
Bij deze verpleeggelden moet nog een (geschat) bedrag voor 
medische hulp aan blinden, slechtzienden, doven en slecht-
horenden worden opgeteld (schatting voor 1965 f 1 per dag). 

Voor wat de verpleegtehuizen betreft is uitgegaan van de 
gemiddelde verpleegprijs op 1 januari 1964 ad f 18 (excl. kos-
ten van medische hulp) verhoogd met een geschat bedrag van 
f 1 wegens de kosten van medische hulp, ook voor zover niet 
in de verpleegprijzen begrepen. 

Rekening houdende met de voor ziekenhuizen geraamde 
tariefstijgingen zijn alle vermelde bedragen gebracht op het 
voor 1965 verwachte prijsniveau. 

dat in 1965 circa 65 pet. van de totale kosten wegens ver-
pleging in psychiatrische inrichtingen ten laste van de overheid 
komt. 

Voor de verpleging na de 365ste dag ligt dit percentage 
uiteraard veel hoger (geschat op 75). 

Blijkens de Statistiek der sociale zorg was in 1962 krach-
tens artikel 39 van de Armenwet ten laste van de overheid 
gekomen een bedrag van 120,1 min. gulden wegens verple-
ging van patiënten in krankzinnigengestichten en aangewezen 
inrichtingen, in de zin van artikel 7 van de Krankzinnigenwet. 
Dezerzijds wordt geschat, dat deze uitgaven (thans vallende 
onder de Algemene Bijstandswet) in 1965 tot circa 175 min. 
gulden zullen stijgen. Blijkens de bijlage worden dezerzijds 
de overheidsuitgaven voor alle geesteszieken, epileptici en 
geestelijk gehandicapten tezamen op 220,1 min. gulden ge-
raamd. Het meerdere heeft betrekking op de verpleging in 
andere dan ..aangewezen" inrichtingen. De desbetreffende 
overheidsuitgaven vielen onder artikel 30A van de Armen-
wet. 

Het aandeel van de overheid in de kosten, vermeld in de 
bijlage, berust overigens geheel op globale schattingen. Daarbij 
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is uiteraard o.a. in aanmerking genomen, dat in sommige ge-
vallen de kosten doorgaans door ziekenfondsen en andere 
verzekeringsinstellingen worden gedragen. 

In deze nota worden buiten beschouwing gelaten de kosten 
welke — langs een andere weg dan via de Algemene Bij-
standswet — ten laste van de overheid komen; met name de 
bijdragen van het Rijk aan de ziekenfondsen (bejaarden-
verzekering en vrijwillige verzekering), de door de overheid 
gedragen tekorten van overheidsziekenhuizen en de door de 
overheid verstrekte subsidies aan particuliere ziekenhuizen. 

Het deel van de kosten, dat thans ter. laste van de ver-
plichte ziekenfondsverzekering komt, is slechts bij benadering 
bekend. De raming, vermeld in de bijlage, omvat mede het 
corresponderende aandeel in de bijdrage van de verplichte 
verzekering aan de bejaardenverzekering. 

Voorlopige conclusies 

Om de kosten van een te treffen voorziening voor zware 
geneeskundige risico's — zij het slechts zeer globaal — te 
kunnen ramen moet men uiteraard weten welke verstrekkin-
gen daaronder worden gebracht. Voorshands is in deze voor-
lopige raming aangenomen, dat de nieuwe voorziening betrek-
king zal hebben op verpleging en behandeling in ziekenhuizen, 
psychiatrische inrichtingen, inrichtingen voor epileplici en sana-
toria. te rekenen vanaf de 366ste verpleegdag, alsmede op 
verpleging en behandeling in overige inrichtingen voor geestes-
ziekten, in verpleegtehuizen en in inrichtingen voor geestelijk, 
lichamelijk o! zintuiglijk gehandicapten van de eerste dag 
der opneming af (voor wat lichamelijk en zintuiglijk gehandi-
capten betreft met uitsluiting van volwassenen). De aard der 
inrichtingen, die hier worden bedoeld, is in het voorgaande ter 
sprake gekomen. 

De kosten wegens verpleging en behandeling van de bedoel-
de categorieën patiënten kunnen voor het jaar 1965 voor-
lopig worden geraamd op ruim 450 min. gulden, dit is 1,5 pet. 

van het bedrag, waarover A.O.W.-premie wordt geheven. Van 
deze kosten komt thans naar raming 69 pet. ten laste van de 
overheid (circa 310 min. gulden). Voorts komt thans van de 
vermelde kosten naar raming circa 10 min. gulden ten laste 
van de verplichte ziekenfondsverzekering, dit is ruim 0,05 pet. 
van het bedrag waarover verplichte ziekenfondspremie wordt 
geheven. 

Het is algemeen bekend, dat het moeilijk is geestelijk ge-
handicapte kinderen in een inrichting geplaatst te krijgen; voor 
dubbel-gehandicapte kinderen geldt dit in versterkte mate. 
Groot is ook het tekort aan bedden in verpleegtehuizen en bij-
zonder moeilijk is de situatie voor wat betreft geestelijk gestoor-
de bejaarden. 

Gelukkig bestaan alom plannen om in de bestaande nood 
te voorzien. Behalve opheffing van de tekorten zal tevens 
moeten worden voorzien in stijgende behoeften als gevolg van 
de toeneming van het aantal (hoog) bejaarden, de verlenging 
van de gemiddelde levensduur van zwakzinnigen en de door 
deskundigen verwachte toeneming van het aantal spastici. 
Daarnaast zal men moeten komen tot vervanging van die 
bestaande inrichtingen, die niet aan de te stellen eisen vol-
doen. Vermoedelijk zal in de naaste toekomst alleen het 
aantal sanatoriumbedden een verdere vermindering kunnen 
ondergaan. 

Een kostenraming, die op de bestaande inrichtingen is geba-
seerd, zal in verband met het voorgaande slechts korte tijd 
betekenis hebben. Reeds spoedig zal de verpleging van licha-
melijk zieke en geestelijk gestoorde bejaarden alsmede de 
verpleging van geestelijk gehandicapten aanmerkelijk grotere 
sommen gaan vergen. Daarentegen zullen de kosten aanvan-
kelijk beneden de vermelde ramingen kunnen blijven, indien 
buiten de te treffen regelingen worden gelaten die inrichtingen, 
die niet aan de te stellen minimumeisen voldoen. 

De administratiekosten, die een nieuwe regeling zal mee-
brengen, zijn in het bovenstaande volledig buiten beschouwing 
gebleven. 

Aanhangsel van bijlage III 

Voorlopige raming van de kosten 1) in 1965 negens verpleging en behandeling van langdurig zieken en gehandicapten in inrichtingen 

Patiënten 
aanwezig in 
inrichtingen 

Kosten per 
verpleegdag 
in gids 

Totale kosten in miljoen gulden 
Totaal Ten laste v.d. overheid 2) 

Percentage Bedrag 
Ten laste van 
de verplichte 
ziekenfonds-
verzekering 3) 

I. Geesteszieken: 
a. Ziekenhuizen 4) . . . . 200 
b. Psych. inr. 4) 24 000 
c. Overige inr 2 500 

II. Epileptici4) 500 
III. Lich. zieken: 

a. Ziekenhuizen 4) . . . . 500 
b. Verpleegtehuizen . . . 16 500 
c. Sanatoria4) 500 

IV. Geestelijk gehandicapten . 18 000 
V. Lich. gehandic. kinderen . 800 

VI. Zintuig!. 
gehandic. kinderen 
a. Inr. v. blinden en slechtz. 700 
b. Inr. v. doven en slechth. 700 

Totaal 64 900 

40,00 
19,50 
19,00 
20,00 

40,00 
22,00 
28,75 
15,00 
17,00 

14,00 
14,00 

2,9 
170.8 
17,3 
3,7 

7,3 
132,5 

5,2 
98,6 

5,0 

3,6 
3,6 

450,5 

75 
75 
75 
75 

10 
60 

5 
75 
75 

75 
75 

69 

2,2 
128,1 

13,0 
2,8 

0,7 
79,5 
0,3 

74,0 
3,8 

2,7 
2,7 

309,8 

0,1 
0,5 

0,1 

0,5 
6,2 
1,8 

0,1 

0,1 
0,1 

9,5 

') Exclusief onderwijs: inclusief mcdistne hulp. 
2) Voor zover via de Algemene Bijstandswet. 
3) Inclusief het corresponderende aandeel in de bijdrage van de verplichte verzekering aan de bejaardenverzekering. 
l) Verpleging na de 365ste dag. 
N.B. Eén procent van het totale bedrag, waarover A.O.W.-premie wordt geheven, wordt voor 1965 geraamd op circa 328 miljoen gulden (raming 

Centraal Planbureau). 
Eén procent van het bedrag, waarover verplichte ziekenfondspremie wordt geheven, wordt voor 1965 geraamd op circa 178 miljoen gulden. 
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BIJLAGE IV 

Leeftijdsverdeling van de patiënten en 
schatting van de leeftijd op het tijdstip van opneming *) 

0-16 16-65 boven 65 totaal 

1 450 270 1 800 
19 500 7 200 26 700 

2 000 2 000 

A. Leeftijdsverdeling van de patiënten 
I. Geesteszieken 

a. Ziekenhuizen 80 
b. Psyeh. inrichtingen . . 
c. Overige inrichtingen. . 

II. Epileptici 300 600 900 
III. Lichamelijk zieken 

a. Ziekenhuizen - 500 500 
b. Verpleegtehuizen . . . 3 000 12 000 15 000 
c. Sanatoria 450 2 130 420 3 000 

IV. Geestelijk gehandicapten . 5 800 11850 350 18 000 
V. Lich. gehandicapte 

kinderen 800 800 
VI. Zintuiglijk gehandicapte 

kinderen 1 400 1 400 

8 830 39 030 22 240 70 100 
Afgerond 9 000 39 000 22 000 70 000 

B. Schatting van de leeftijd op het tijdstip van opneming 
Opgenomen voor het 16e jaar 
a. Aantal patiënten tussen 0-15 jaar ca. 9 000 
b. Van de volwassenen behoorden ca. 12 000 

tot de geestelijk gehandicapten. Er is geschat, 
dat ca. 85 a 90% hiervan vanaf hun jeugd in 
een inrichting is opgenomen, d.i ca. 11000 

Totaal . . . . ca. 20000 
2. Opgenomen op of na het 65e jaar 

a. Van de bejaarden, opgenomen in psychiatri-
sche inrichtingen (ca. 7200), is verondersteld, 
dat 85% daarvan op of na de 65-jarige leeftijd 
is opgenomen, d.i ca. 6 100 

b. Van de bejaarden in overige inrichtingen is 
het aantal, opgenomen op of na de 65-jarige 
leeftijd, gesteld op ca. 13 000 

Totaal . . . . ca. 19 100 

3. Opgenomen tussen 16 en 65 jaar 
Dit aantal is bepaald als restpost, n.I ca. 31000 

*) Ontleend aan het S.E.R.-advies inzake een verzekering tegen zware 
geneeskundige risico's. 
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