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Algemene verzekering zware geneeskundige risico's 
(Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's) 

VERSLAG VAN HET MONDELING OVERLEG 

Nr. 10 

Na bestudering van de memorie van antwoord heeft de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, in 
welker handen het onderhavige wetsontwerp was gesteld, het 
wenselijk geoordeeld over een aantal uit haar midden gerezen 
vragen mondeling overleg te voeren met de Minister van Soci
ale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van So
ciale Zaken en Volksgezondheid de heer Bartels, die zich hier
toe gaarne bereid toonden. 

Dit overleg, waarvoor ook de vaste Commissie voor de 
Volksgezondheid was uitgenodigd, vond plaats op 22 december 
1966, waarbij de bewindslieden vergezeld waren van de heren 
G. Meijerink, hoofd van de directie Sociale Verzekering en 
L. L. Marselis, plaatsvervangend hoofd van de directie Ge
zondheidszorg. 

De vooraf aan de bewindslieden toegezonden lijst van vra
gen is in de linkerkolom van het onderstaand verslag afgedrukt. 
De daarop ontvangen antwoorden zijn met inachtneming van 
een enkele correctie weergegeven in de rechterkolom en de 
gevoerde discussie in het midden. 

Algemeen Algemeen 
1. 1. 
Is de Minister niet van oordeel dat de thans voorgestelde Zoals in de memorie van antwoord reeds is opgemerkt, 

naam te veel het accent legt op de medische aspecten van de moet erkend worden, dat de naamgeving van de voorgestelde 
verzekering? wettelijke regeling voor discussie vatbaar is. In het algemeen 

kan gezegd worden, dat de naamgeving van wetten altijd min 
of meer arbitrair is. Het is nu eenmaal moeilijk om alle aspec
ten die aan een wettelijke regeling verbonden zijn in de naam 
tot uitdrukking te brengen. Zo brengen b.v. de Ziektewet en 
de Ongevallenwet 1921 in hun naam niet tot uitdrukking dat 
het hier gaat om verzekering van uitkering bij ziekte c.q. onge
val. Ook is in de naamgeving van de Ongevallenwet 1921 niet 
tot uitdrukking gebracht voor welke sector de wettelijke rege
ling geldt, dit in tegenstelling tot de Land- en Tuinbouwonge-
vallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919. De Ouderdoms
wet 1919 brengt in de naam niet tot uitdrukking dat het gaat 
om een vorm van vrijwillige ouderdomsverzekering. 

Zoals in de memorie van antwoord reeds is uiteengezet, heb
ben overwegingen, samenhangende met het algemene spraak
gebruik enerzijds en de technische betekenis van sommige be
grippen anderzijds geleid tot de naam, die uiteindelijk gekozen 
is. Daarbij is op de koop toegenomen, dat daarbij in de naam 
niet alle aspecten van de verzekering tot uitdrukking zijn 
gebracht, in de gedachte dat, zo dat nu al niet het geval is, in 
ieder geval vrij spoedig na invoering iedereen weet waarom 
het gaat. 

In de discussie merkte een van de leden op, dat hij, al was 
hij zich bewust dat de naamgeving van de voorgestelde wette
lijke regeling niet behoort tot de punten van het grootste belang, 
de thans gekozen naam weinig aantrekkelijk vond. 

Hij achtte het psychologisch gezien en ter vergelijking wij
zende op de Ziektewet waar de uitdrukking „in de ziektewet 
lopen" is ontstaan, minder gelukkig dat men wellicht hier zal 
gaan zeggen: „ik ben een zwaar geneeskundig risico." Voorts 
was hij van mening, dat ingeval de verpleging en behandeling 
in ziekenhuizen en sanatoria ook gedurende het eerste jaar aan
stonds onder déze verzekering zou komen te vallen, het karak
ter van deze wet zo zou veranderen, dat zijns inziens niet meer 
gesproken zou kunnen worden van bijzondere en zware risico's. 
Op grond van het bovenstaande vroeg hij of de Minister toch 
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nog niet eens de reeds vroeger voorgestelde namen „Alge
mene Wet Ziektekostenverzekering" en „Algemene Wet Ziek-
teverzorging" in overweging zou willen nemen. 

Een ander lid was van oordeel dat waar in het wetsontwerp 
de revalidatie en de verzorging voorop staat met de thans ge
kozen naam een te zwaar accent gelegd wordt op de medische 
aspecten van de verzekering. Anders dan hetgeen hierboven 
door een lid was betoogd meende dit lid dat opname in een 
ziekenhuis zijns inziens een zwaar financieel risico is, veroor
zaakt door een bepaalde toestand van het lichaam. Het door 
het hiervoor aan het woord zijnde lid naar voren gebrachte 
argument kon hij derhalve niet delen. 

In zijn antwoord wees de Minister erop, dat de kwestie van 
de naamgeving nooit zwart-wit gezien moet worden. Ook in het 
kabinet waren andere benamingen ter sprake gekomen. Ter
loops vestigde hij nog de aandacht van de commissie erop dat 
in het ontwerp in artikel 73 aanvankelijk de naam „Algemene 
Ziekteverzorgingswet" was blijven staan, waaruit kan worden 
afgeleid dat bij de voorbereiding ook ernstig aan een andere 
naam is gedacht. Tot slot deelde hij mede dat indien de gehele 
commissie van mening zou zijn dat het beter was aan het wets
ontwerp een andere naam te geven, hij daar geen overwegende 
bezwaren tegen zou opwerpen. 

Acht de Minister bij de Ziekenfondsraad, de Gemeenschap
pelijke Medische Dienst en de Volksgezondheidsinspecties 
voldoende specifieke deskundigheid aanwezig? 

In antwoord op deze vraag moet er in de allereerste plaats 
op worden gewezen dat het hier gaat om een geheel nieuwe 
tak van verzekering, die evenwel voortbouwt op wat enerzijds 
in het kader van de wettelijke ziekenfondsverzekering en par
ticuliere ziektekostenverzekeringen reeds geheel of ten dele be
staat en anderzijds geschiedt in het kader van het overheids
beleid met betrekking tot subsidieverlening en bijstandverlening. 
Overigens is het natuurlijk zo, dat ook geheel nieuwe taken 
ontstaan, die ook nieuwe specifieke deskundigheden met zich 
brengen. Deze zijn ten dele aanwezig, ten dele kunnen zij door 
de betrokken instanties verworven worden door het aantrekken 
van mensen die over de vereiste specifieke deskundigheid be
schikken, terwijl voorts uiteraard de specifieke deskundigheid 
voor een deel nog geheel gevormd worden. 

Ten departemente vindt in nauwe samenwerking met de be
trokken inspecties de voorbereiding plaats met betrekking tot 
de nieuwe specifieke taken, terwijl de Ziekenfondsraad een 
speciale commissie van voorbereiding heeft ingesteld met be
trekking tot de uitvoering van de Algemene Wet Zware 
Geneeskundige Risico's. Als bekend mag verondersteld wor
den dat de Gemeenschappelijke Medische Dienst zich nog 
aan het formeren is met het oog op het feit dat deze Dienst 
voor het eerst zijn taak 'gaat vervullen in het kader van de uit
voering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
met ingang van 1 juli 1967. De taakvervulling is in sommig 
opzicht complementair t.a.v. de verplichte ziekenfondsverze
kering en de volksverzekering zware geneeskundige risico's. 
Het ligt voor de hand dat men bij de formering van het appa
raat met dit laatste nadrukkelijk rekening houdt. 

3. 
In de memorie van antwoord stelt de Minister zich op het 

standpunt dat de revalidatie multi-disciplinair moet worden 
aangepakt doch dat de in het wetsontwerp voorziene ver
zekering niet alle aspecten van de revalidatie bestrijkt. Kan 
de Minister aangeven hoe zij zich voorstelt een multi-discipli-
naire inspectie, een multi-disciplinaire controle en een multi
disciplinaire advisering ten aanzien van het erkenningenbe-
leid in het kader van deze wet te bevorderen? 

Onder de vooropstelling dat in de vraag er niet van wordt 
uitgegaan dat het begrip multidisciplinair institutioneel moet 
worden benaderd, mag er in de eerste plaats aan herinnerd 
worden, dat het departement met inbegrip van de inspecties, 
zich op de nieuwe specifieke taken voorbereid. Waar nodig 
zullen daarbij nieuwe en ook andere deskundigheden worden 
aangetrokken en in ieder geval verzekerd worden dat de 
multidisciplinaire aspecten alle aandacht krijgen. Gaarne wordt 
de verzekering gegeven dat alles in het werk zal worden ge
steld teneinde te verzekeren dat het departementale apparaat 
voor zijn taak berekend is en blijft. Wat de multidisciplinaire 
controle betreft, moet er op gewezen worden dat het hier 
in de eerste plaats gaat om taken voor de Ziekenfondsraad 
en voor de uitvoeringsorganen. In het intensieve overleg dat 
terstond nadat de tekst van het wetsontwerp door aanvaar
ding door de Tweede Kamer is komen vast te staan, met de 
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betrokken lichamen noodzakelijk is, zal grote aandacht voor 
de hier aan de orde gestelde aspecten worden gevraagd. 
Voor wat betreft de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
zij er op gewezen, dat bij de organisatie van deze dienst reeds 
van een multidisciplinaire benadering is uitgegaan, doch ook 
met deze Dienst zal verder contact worden opgenomen op
dat de bedoelde aspecten voldoende tot hun recht kunnen 
komen. Wat tenslotte betreft de multidisciplinaire advisering 
mag eraan herinnerd worden, dat artikel 7 voor de Minister 
alle ruimte open laat om alle adviezen te vragen die met het 
ook op een verantwoorde beoordeling van het verzoek om er
kenning noodzakelijk zijn. Toegezegd wordt, dat daarbij grote 
aandacht zal worden geschonken aan de multidisciplinaire 
aspecten van de erkenning. 

In de discussie over de antwoorden op de vragen 2 en 3 
werd van meer dan één zijde betoogd dat er voor gewaakt 
moet worden dat het accent te veel op de specifieke medische 
deskundigheid komt te liggen. 

Zowel bij de inspectie en controle als bij de advisering en 
het erkenningbeleid moet er sprake zijn van een complex 
van deskundigheden. Voor het beoordelen van bij voorbeeld 
de medische uitrusting en het personeelsbeleid is een andere 
deskundigheid nodig dan voor het toezien op de huishoudelijke 
en administratieve gang van zaken in een inrichting en voor 
een goede kostprijscontrole. In de praktijk zal een multi-disci-
plinaire aanpak derhalve vereist zijn, zo betoogden vele leden. 
Het is begrijpelijk dat aangeknoopt wordt bij het reeds be
staande patroon van instellingen en lichamen. Maar bij deze 
instanties moet begrip gekweekt worden voor een bredere 
aanpak. Voorkomen dient te worden dat er een situatie 
ontstaat waarbij andere disciplines slechts komen „inwonen" 
bij organen die al een taak hebben welke in hoofdzaak ligt 
op medisch terrein. Het beleid moet gericht zijn op een bijeen
brengen van de verschillende disciplines. 

Verwijzende naar de hierboven gegeven antwoorden merk
te de bewindsman op, dat men niet alleen op de reeds be-
staade deskundigheden moet voortbouwen, maar dat men ook 
nieuwe elementen d'ent aan te trekken die nodig zijn om het 
met deze wet beoogde doel te bereiken. In menig opzicht zal 
daarbij een multi-disciplinaire aanpak vereist worden. In dit 
verband wees de Minister erop, dat de taken die de verschillen
de lichamen hebben of kriigen nogal uiteenlopen. De G.M.D. 
bij voorbeeld heeft bij de uitvoering van deze wet geen 
uitdrukkelijke taak. Wel zal er een goed samenspel moeten 
groeien tussen de G.M.D. en de sociaal-medische uitvoering 
van deze regeling, in verband met de samenhang tussen de 
W.A.O. en deze wet. Bii de uitvoering van de W.A.O. gaat het 
niet alleen en soms zelfs niet in de eerste plaats om sociaal-
medische deskundigheid. Met nadruk wees de Minister op de 
grote plaats die de arbeidsdeskundigheid in de G.M.D. moet in
nemen. Daarnaast is bij de opzet van de G.M.D. het betrekken 
van andere disciplines voorzien. 

Ten aanzien van het Departement van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid merkte de Minister op. dat oo het gebied 
van de beleidsvorming en oo het operationele vlak in de af
gelopen tiiden biizondere deskundigheden zijn toegevoegd en 
alles gedaan wordt om de ontwikkeling bii — en naar moee-
lijkheid ook vóór — te blijven. Alhoewel een ander terrein be
treffend, wees de Minister als voorbeeld op het feit, dat OP 
het gebied van de gezondheidsbescherming in de sector van 
de inspecties in de achter ons liggende jaren geheel nieuwe disci
plines 7iin ingebracht. 

De Stiatssecretnris betoogde dat het geheel zo ingewikkeld 
is, omdat de verschillende deskundigheden niet volledig 
met elkaar te vergeliiken ziin. Zo zal het dm'deliik zün dat ook 
voor het erkenningenbeleid en voor de indicatiestelling ande
re deskundigheid vereist ziin. Hier liet o.m. een taak voor de 
insnectïe voor de geestelüke en lichnmeh'ike vo'ksoe^ondbeid 
waarbij ook deskundigheden op pedagogisch reb'ed betrokken 
dienen te worden. Voor wat betreft de bouwkundige, admi
nistratieve en hui=houde1üke zaken van inrichtingen e.d. kun
nen b.v. de Ziekenhuiscommissie, het Centraal Orgaan 
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Ziekenhuistarieven en het Ziekenhuisinstituut van groot be
lang zijn. 

De leden die hiervoor het woord hadden gevoerd betoon
den zich verheugd over het antwoord van de bewindslieden. 
Het had hun volledige instemming, dat reeds bestaande 
instellingen zo veel mogelijk zullen worden ingeschakeld bij 
de uitvoering van de wet; hierbij dachten zij ook nog aan de 
provinciale organen voor de geestelijke volksgezondheid en 
die voor de revalidatie. 

Samenvattende verklaarde de Minister zich gaarne bereid 
te bevorderen dat bij b.v. de taken in het adviserende vlak en 
bij het erkenningenbeleid zo veel mogelijk deskundigheden 
betrokken zullen worden. 

In de reeds eerder genoemde commissie uit de Ziekenfonds
raad dienen naar zijn oordeel ook personen te worden op
genomen, die uit andere sectoren van het maatschappelijk 
leven afkomstig zijn. In dit verband wees hij nog eens op de 
bevoegdheid aan de Minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid volgens artikel 56 van de Ziekenfondswet ver
leend. 

4. 

Het al of niet direct opnemen van extra-murale 
voorzieningen in het verstrekkingenpakket 

De Minister stelt, dat de grootste nood, welke gelenigd moet 
worden bestaat in verzorging en verpleging behoevende lang
durig geestelijk of lichamelijk zieken (memorie van antwoord 
blz. 3, rechterkolom). Is de Minister niet van oordeel dat het 
ter voorkoming van een onevenwichtige groei in de voor
zieningen noodzakelijk is voor deze categorie reeds van het 
begin van inwerkingtreding van de wet naast de intra-murale 
ook extra-murale voorzieningen in het verstrekkingen-pakket op 
te nemen? 

Het al of niet direct opnemen van extra-murale 
voorzieningen in het verstrekkingenpakket 

4. 
De uitspraak in de memorie van antwoord dat de grootste 

nood welke gelenigd moet worden bestaat in vorzorging en 
verpleging behoevende langdurig geestelijk of lichamelijk zie
ken, moet gezien worden in het licht van datgene wat bij 
invoering van de wet geen uitstel kan gedogen. Bij de invoering 
van de wettelijke regeling moet er naar vermogen naar 
gestreefd worden de rechten met betrekking tot verzorging, 
verpleging en behandeling in aangewezen categorieën van in
richtingen integraal te realiseren. Dit realiseren is niet in 
tegenspraak met het zodanig op gang brengen van de Volks
verzekering Zware Geneeskundige Risico's, dat er een even
wichtige verhouding ontstaat tussen intra- en extramurale 
zorg. Een zodanige evenwichtige verhouding is, ook naar het 
oordeel van de bewindslieden, dringend noodzakelijk. 

Zowel in de memorie van toelichting als in de memorie van 
antwoord is uitdrukkelijk gesteld, dat extra-murale voor
zieningen een wenselijk object zijn der verzekering. Er moge 
aan worden herinnerd, dat de adviescolleges in hun adviezen 
uitsluitend van intra-murale voorzieningen gewagen. Eveneens 
is in de memorie van antwoord uitgesproken dat, voor zoveel 
mogelijk reeds aanstonds grote aandacht zal worden geschon
ken aan de extra-murale voorzieningen, vooral in het licht van 
het in het voorlopig verslag genoemde gevaar van een oneven
wichtige groei in het voorzieningenpatroon en van een aan
zuigende werking naar de inrichtingen, alsmede van een 
verstoring van het evenwicht tussen opneming in een inrichting 
en thuisverpleging. Intussen moet met betrekking tot de ver
houding van extra-murale en intra-murale voorzieningen 
onderscheid worden gemaakt tussen extra-murale voorzienin
gen voor zover die reeds object zijn van de ziekenfonds
verzekering en die welke daarin niet zijn opgenomen. Gedacht 
wordt in dit verband aan de verstrekkingen bedoeld in artikel 
6. 3de lid onder b (Dagverblijven en gezinsvervangende 
verblijven). 
(Zie vraag 8). 

Toegezegd kan worden dat extra-murale voorzieningen, 
waarvan opneming in het verstrekkingenpakket geen uitstel 
kan gedogen, terstond in dat verstrekkingen pakket zullen 
worden opgenomen wanneer in het licht van de daaromtrent 
uit te brengen adviezen die opneming op verantwoorde wijze 
kan geschieden. 

Zodra de tekst van de wet door aanvaarding van het wets
ontwerp door de Tweede Kamer zal vaststaan, zullen deze 
adviezen onverwijld worden gevraagd. 
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5. 
Kan de Minister enige nadere prognoses geven omtrent de 

te' verwachten omvang van de aantrekkende werking die 
van deze verzekering zal uitgaan op de verpleging in inrichtin
gen? Welke kostenstijging wordt hiervan verwacht? 

5. 
Het is moeilijk om — gelet op tal van onzekere factoren 

—■ een verantwoorde prognose te geven omtrent de te ver
wachten omvang van de aantrekkende werking die van deze 
verzekering zal uitgaan. 

Wel kunnen informaties gegeven worden over enige belang
rijke categorieën van inrichtingen. 

A. Verpleegtehuizen voor somatisch zieken 
Blijkens het in de memorie van antwoord vermelde over

zicht betreffende de raming van de posten in 1965 wegens 
verpleging en behandeling van langdurig zieken en gehandi
capten waren 15 216 patiënten in verpleegtehuizen aanwezig. 
De behoefte aan verpleegtehuizen voor somatisch zieken 
wordt (onder meer door de Ziekenhuiscommissie) geschat 
op 1,75 °/oo van het aantal inwoners. Dit zou een behoefte aan 
bedden betekenen in de orde van grootte van 22 000. 

Uitgaande van het genoemde promillage en buiten beschou
wing latende de invloed welke kan uitgaan van nieuwe te tref
fen extra-murale voorzieningen, zou er dus een tekort aan 
bedden bestaan in de orde van grootte van rond 6700. Wan
neer een verpleegprijs van f 26 per verpleegdag wordt aan
gehouden komt dit neer op een kostenstijging van f 53,6 min. 

B. Verpleegtehuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden 
Blijkens het in de memorie van antwoord vermelde over

zicht werden in 1965 in deze inrichtingen 3940 patiënten ver
pleegd. Gewoonlijk wordt de behoefte aan verpleegtehuisbedden 
voor geestelijk gestoorde bejaarden gesteld op 0,75 °/oo van het 
aantal inwoners. Dit zou een aantal bedden in de orde van 
grootte van 10 000 betekenen. Onder de bovengenoemde 
premissen zou er dus een tekort aan bedden bestaan van ruim 
6000. Hierbij is buiten beschouwing gelaten, dat een deel van 
de geestelijk gestoorde bejaarden thans reeds is opgenomen 
in andere categorieën van inrichtingen. Het getal van 6000 
wordt dan ook onder alle voorbehoud gegeven. Uitgaande van 
een verpleegprijs per dag van f 23 zou hiermede een kostenstij
ging van f 50,4 min. gemoeid zijn. Daaraan kan worden toege
voegd, dat in samenwerking met de ziekenhuiscommissie, op 
korte termijn de verpleegtehuissituatie in Nederland in haar 
totaliteit in kaart wordt gebracht. 

Overigens moge — wellicht ten overvloede — eraan wor
den herinnerd, dat er geen communis opinio over heerst, 
dat alle geestelijk gestoorde bejaarden inrichtingsbehoeftig 
zijn. Het is met het oog daarop niet wel doenlijk een exacte 
raming te maken van de te verwachten kostenstijging. Nader 
advies hieromtrent dient te worden afgewacht. 

C. Inrichtingen voor zwakzinnigen 
Bijkens het in de memorie van antwoord vermelde over

zicht werden in deze categorie van inrichtingen 19 430 pa
tiënten verpleegd, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten 
ongeveer 5500 patiënten, die in psychiatrische inrichtingen 
verblijven. 

Wanneer wordt aangenomen, dat ongeveer 3 pet. van het 
aantal levend geborenen zwakzinnig is, waarvan 10 pet. in 
het vijfde levensjaar in een inrichting zal moeten worden op
genomen en in aanmerking genomen de gemiddelde leeftijd 
van de inrichtingsbehoeftige zwakzinnigen zou, volgens ruwe 
raming, de behoefte gesteld kunnen worden in de orde van 
grootte van rond 30 000 bedden. Rekening houdend met het 
aantal zwakzinnigen dat in psychiatrische inrichtingen wordt 
verpleegd en een vervanging van een niet onbelangrijk gedeel
te van de niet-erkende inrichtingen, zou, volgens een zeer 
ruwe benadering gezegd kunnen worden, dat er ca. 8000 in-
richtingsplaatsen nieuw zullen moeten worden gecreëerd. 

Overigens zij opgemerkt dat reeds geruime tijd geleden de 
mogelijkheid werd geboden tot het instellen van een uitge
breid deskundig onderzoek (het zgn. onderzoek-Godefroy), 
naar de frequentie van het voorkomen van zwakzinnigheid 
en de behoefte aan klinische opnamecapaciteit. 

Op grond van de te verwachten resultaten van dit onder
zoek kan een meer nauwkeurige schatting worden gemaakt 
van de in de toekomst te verwachten kosten. 
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6. 6. 
Op welke wijze meent de Minister dat het gevaar van een De vrees voor een onevenwichtige groei in het voorzienin-

eventuele onevenwichtige groei in het voorzieningspatroon genpatroon met als mogelijk gevolg een verstoring in het even-
en van een verstoring in het evenwicht tussen opneming in een wicht tussen opneming in een inrichting en thuis-verpleging, 
inrichting en thuis-verpleging kan worden tegengegaan? kan — voorzover de mogelijkheid van in het verstrekkingen

pakket opnemen van extra-murale voorzieningen nog niet 
afdoende geboden wordt — voorkomen worden, enerzijds 
door een duidelijke indicatiestelling voor klinische opname, 
anderzijds door een zorgvuldige uitoefening van het toezicht 
op het opnamebeleid, door de daartoe bevoegde organen. 

Terstond nadat de wetstekst door aanvaarding van het wets
ontwerp door de Tweede Kamer vaststaat zullen de hierom
trent noodzakelijke adviezen worden gevraagd. 

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen 4, 5 en 
6 merkten vele leden op dat het hun nog steeds niet geheel 
duidelijk was hoe het gehele verstrekkingenpakket bij de in
voering van de wet eruit zal gaan zien. Weliswaar heeft de 
Minister toegezegd dat extra-murale voorzieningen waarvan 
opneming in het verstrekkingenpakket geen uitstel kan gedo
gen terstond, zij het onder enig voorbehoud, in dat pakket 
zullen worden opgenomen, maar de vraag rees of op het de
partement hiervoor een voorlopig schema is opgesteld. Be
staat niet het gevaar dat een goede ontwikkeling gestremd zal 
worden? Op de vraag van verschillende andere leden welke 
extra-murale voorzieningen zij onder het pakket wilden laten 
vallen wezen deze leden erop dat in de thuisverzorging van 
zwakzinnige kinderen grote lacunes bestaan, waardoor een 
te grote druk zal ontstaan op inrichtingen, voor deze categorie 
bestemd. 

Vele andere leden betoogden, dat men wel genoopt wordt 
intra-murale zorg te verstrekken, omdat er geen goede wijk-
gezondheidszorg bestaat. Het verstrekken van intra-murale 
zorg zou in vele gevallen voorkomen kunnen worden, indien 
meer huisvrouwen bereid gevonden zouden worden een part
time job b.v. als B.e.a.-hulp te aanvaarden. Verhoudingsgewijs 
zou hierdoor ook een grote kostenbesparing kunnen optreden. 

Verschillende andere leden vroegen de Minister waar hij 
precies aan denkt als hij spreekt over een aanzuigende wer
king die van de wet kan uitgaan. Dacht hij b.v. aan de zorg 
voor zwakzinnigen, waarbij zij opmerkten, dat, indien thuis
verpleging van deze categorie financieel gesteund zou worden 
een besparing van pl.m. f 5000 per patiënt per jaar zou kun
nen optreden. 

De Minister, op het bovenstaande ingaande, herinnerde er
aan, dat toen hij in 1962 zijn adviesaanvragen deed uitgaan, 
zijn voorkeur uitging naar een zogenaamde verticale benade
ring, waarbij intra- en extra-murale zorg gegeven zou worden 
al naar gelang er bij A.M.V.B. risico's zouden worden aange
wezen. Toen echter zowel de Centrale Raad voor de Volksge
zondheid als de Ziekenfondsraad en de Sociaal-Economische 
Raad adviseerden deze volksverzekering te beperken tot een 
volledige dekking van intra-murale voorzieningen (zie blz. 13 
en 14 memorie van toelichting, had de bewindsman zich op 
het standpunt gesteld, dat, nu er bij deze drie advies-instan
ties, die ook tal van hearings hebben gehouden, unanimiteit 
bestaat over de urgentie van een voorziening en over de wij
ze waarop dat ten principale moet geschieden, de Minister 
bereid moest zijn in het belang van het tot stand brengen van 
de voorziening, deze benadering tot de zijne te maken. Nadien 
is van andere zijden bij hem aandrang uitgeoefend ook extra
murale voorzieningen van de aanvang af in de wet op te ne
men. Daarom vallen deze in beginsel onder de wet, voor zo
ver zij niet geclausuleerd zijn uitgezonderd (artikel 6, lid 3). 

Ervan uitgaande dat volgens de unaniem uitgebrachte ad
viezen primair intra-murale zorg verleend moet worden, moet 
aan de hand van nader uit te brengen adviezen worden nage
gaan welke extra-murale voorzieningen vervolgens onder het 
verstrekkingenpakket gebracht zouden moeten worden. Hier
bij moet men niet voor ogen hebben wat uiteindelijk de meest 
ideale oplossing zal zijn, maar wat op zo kort mogelijke termijn 
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mogelijk zal zijn. Mede wijzende op de ziekenfondsverze
kering, waarvan het verstrekkingenpakket ook slechts gelei
delijk tot ontwikkeling is gekomen, gaf de bewindsman als 
zijn mening te kennen dat een verzekering als deze niet van 
de grond te krijgen is, indien men alles in een keer wil doen, 
ook al zou dat het meest aantrekkelijk lijken. In ieder geval 
is het noodzakelijk zo snel mogelijk te verwezenlijken wat naar 
het oordeel der advieslichamen terstond moet geschieden, om
dat er periculum in mora is. De Minister — aanknopend bij 
de schriftelijk gegeven antwoorden — wees er voorts op, dat 
nader gespecificeerd moet worden, wat onder extra-murale 
zorg wordt verstaan. Het ziekenfondspakket omvat reeds be
langrijke extra-murale voorzieningen in het vlak van de ge
neeskundige behandeling door de huisarts en de specialist. 
Het bevat niet de thuisverpleging en de verzorging in de dag
verblijven en gezinsvervangende verblijven, waarop artikel 
6, derde lid onder b, slaat. De laatste kunnen bij speciale al
gemene maatregel van bestuur onder de wet worden gebracht. 
Het is voor niemand mogelijk alle consequenties van het ter
stond onder de wet brengen van thuisverpleging te overzien. 
Nagegaan zal moeten worden wat ter zake mogelijk is. 

De Staatssecretaris meende dat het praktisch niet te ver
wezenlijken zou zijn bij voorbeeld de wijkverpleging onder de 
wet te brengen. Hij vestigde de aandacht er op dat bij het den
ken over de verpleging thuis zich een snelle ontwikkeling voor
doet. De verzorging vanwege sociaal-psychiatrische diensten 
is een onderwerp van studie. De Staatssecretaris betoogde 
verder, dat er in het denken over extra-murale voorzieningen 
ontwikkelingen plaatsvinden waarvan de gevolgen thans nog 
niet zijn te overzien. 

Ook na de opmerkingen van de bewindslieden bleef bij vele 
leden op dit punt onzekerheid bestaan. Zij waren — juist ook 
in verband met de inhoud van de Volksgezondheidsnota — 
niet gerust op een voorspoedige ontwikkeling van de com
plementaire voorziening. Vele andere leden zagen een grote 
aanzuigende werking van de wet ontstaan. Vele inrichtingen 
zullen, zo meenden zij, gebouwd moeten worden. De bottleneck 
zal echter het tekort aan verplegend personeel worden. Waren 
deze leden nog niet zo bezorgd over de toevlped van gehandi
capte en zwakzinnige kinderen, zij voorzagen een grote opname-
drang van de zijde der bejaarden, hetgeen zeer grote kosten 
met zich mee zou brengen. Indien een behoorlijke verpleging 
thuis mogelijk zou worden, zouden grote kostenbesparingen 
kunnen optreden. Naar schatting 6000 demente bejaarden 
zouden echter zeker in een inrichting opgenomen moeten wor
den. Ingaande op de vraag wat de Minister vindt van het niet 
kunnen honoreren van een recht als er een tekort aan inrich
tingen aanwezig is, merkte de Minister op dat de wet er juist 
toe strekt dit tekort op te heffen. Ook bij de ziekenhuisverple-
ging komen overigens soms tekorten voor, die tot wachttijden 
kunnen leiden. De vele andere leden — eerder aan het woord 
— waren van oordeel dat de gegeven cijfers wettigen, dat in 
de toekomst uit dien hoofde met een premiestijging van 0,7 
a 0,8 pet. gerekend zou moeten worden. 
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7. 
Is de Minister bereid de verpleging en behandeling in zieken

huizen en sanatoria ook gedurende het eerste jaar aanstonds 
onder deze verzekering te brengen? (Door schrapping van de 
laatste zinsnede in artikel 6, tweede lid). Welke premiestijging 
is hiermede gemoeid? Zijn er aan een dergelijke premiestijging 
fiscale gevolgen verbonden in verband met aftrekbaarheid 
van de premie bij de belastingheffing? Zo ja, welke? Hoe kun
nen deze gevolgen worden opgevangen (zonder de aftrekbaar
heid van de premie voor werknemersverzekeringen af te schaf
fen)? Zijn er aan een dergelijke maatregel gevolgen verbonden 
voor de verdeling van de premielast tussen werkgevers en werk
nemers, en zo ja, hoe kunnen deze gevolgen worden opgevan
gen uitgaande van de wenselijkheid om in deze verdeling geen 
wijziging te brengen? Hoe wordt de (te handhaven) Rijksbij
drage in de ziekenfondsverzekering voor bejaarden over deze 
laatste wet en de A.W.Z. dan verdeeld? 

7. 
Herinnerd mag worden aan de in de memorie van toelich

ting en de memorie van antwoord uiteengezette overwegingen 
om de ziekenhuisverpleging en de klinisch-specialistische hulp 
niet onder de Volksverzekering Zware Geneeskundige Risico's 
te brengen. In het kader van het ontwerp van wet tot wijziging 
van de Ziekenfondswet is het probleem langs een andere weg 
benaderd. In de desbetreffende stukken is de waarde van de 
door de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf gedane sugges
tie als alternatief niet ontkend. Er wordt de voorkeur aan gege
ven over dit punt een nadere discussie met de commissie te 
hebben. Naar schatting zou met het onderbrengen van de zie
kenhuisverpleging gedurende het eerste jaar en van de klinische 
specialistisch hulp in de Volksverzekering Zware Geneeskun
dige Risico's een daling van de premie voor de verplichte zie
kenfondsverzekering van 2,7 pet. gemoeid zijn, waarmede, ge
let op de wat bredere verzekeringsgrondslag van de Volksver
zekering Zware Geneeskundige Risico's een premiestijging 
van ruim 2,5 pet. voor de bedoelde volksverzekering gemoeid 
zou zijn. Voor wat betreft de vraag over de fiscale gevolgen 
van een dergelijke premiestijging in verband met aftrekbaar
heid van de premie bij de belastingheffing, moge gewezen wor
den op het antwoord op vraag 5 uit het verslag van de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, G.S. 8800, 
nr. 16, waarin met betrekking tot de secundaire effecten van 
de beperkte volksverzekering er op gewezen is dat de in de 
,,Macro-economische verkenningen 1967" aangeduide maat
regel, niet de bedoeling had een wijziging van de belastingdruk 
te bewerkstelligen, in verband waarmede het vorige kabinet 
reeds overwogen had bij de wijziging van de ziekenfondsver
zekering in een beperkte volksverzekering, daarvoor in het ka
der van de totale samenhang van sociale premies en belasting
heffing een compenserende oplossing te zoeken. Het is duide
lijk dat dit bij het antwoord op de gestelde vraag in aanmerking 
zou moeten worden genomen. De vraag, of aan een dergelijke 
maatregel gevolgen verbonden zijn voor de verdeling van de 
premielast tussen werkgevers en werknemers, en zo ja, wat ge
daan zou kunnen worden om in de bestaande verdeling geen 
wijziging te brengen, kan niet op zich zelf worden beschouwd. 
In de eerste plaats is er de samenhang met wetsontwerp 8458 
bij de aanvaarding waarvan in de op dit ogenblik bestaande 
verdeling van de premielast tussen werkgevers en werknemers 
belangrijke wijzigingen zouden ontstaan ten nadele van de werk
nemers, in verband waarmede een aanpassing in het kader 
van de verplichte ziekenfondsverzekering werd gezocht (be
perkte volksverzekering, met uitsluitend werkgeversbijdrage). 
Zouden de ziekenhuisverpleging gedurende het eerste jaar en 
de klinisch-specialistische hulp overgebracht worden naar de 
Volksverzekering Zware Geneeskundige Risico's, dan kan de 
vraag rijzen of het niet wenselijk is, vooralsnog de in de Zie
kenfondswet geregelde verzekering overigens in haar huidige 
structuur te handhaven en althans de met betrekking tot die 
structuur noodzakelijke voorzieningen opnieuw in overweging 
te nemen. Er van uitgaande dat gevolg hiervan zou zijn dat ook 
de bestaande verdeling van de ziekenfondspremie over werk
gevers en werknemers alsdan vooralsnog zou moeten worden 
gehandhaafd komt" de vraag met betrekking tot de verschul
digdheid van de premie voor de A.W.Z. in samenhang metwets
ontwerp 8458 opnieuw aan de orde. Met betrekking tot de 
gestelde vraag hoe de (te handhaven) Rijksbijdrage in de zie
kenfondsverzekering voor bejaarden over deze laatste wet 
en de A.W.Z. dan zou worden verdeeld, moet geantwoord wor
den dat onder die omstandigheden een premie voor de bejaar
den in de Volksverzekering Zware Geneeskundige Risico's 
onontkoombaar lijkt, waartegenover uiteraard een verlaging 
van de premie voor de ziekenfondsverzekering staat; gelet op 
het feit dat het zwaarste deel van het bejaardenrisico gelegen 
is in de ziekenhuisverpleging en de klinisch-specialistische hulp, 
zou het redelijk zijn — uiteraard zonder dat daaraan additio
nele lasten voor de schatkist zouden kunnen worden verbon
den — de rijksbijdrage in de bejaardenziekenfondsverzekering 
geheel of gedeeltelijk over te brengen naar de Volksverzekering 
Zware Geneeskundige Risico's. 
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In de discussie werd er de aandacht op gevestigd dat in 
het antwoord meegedeeld wordt dat met het onderbrengen 
van de ziekenhuisverpleging gedurende het eerste jaar in de 
A.W..Z een daling van de premie voor de verplichte zieken
fondsverzekering van 2,7 pet. gemoeid zal zijn. In de memorie 
van antwoord werd echter een percentage van 3,36 geneomd. 
Hoe is dit verschil te verklaren, zo vroegen vele andere leden. 

De premie zal aftrekbaar worden voor de loon- en inkom
stenbelasting, maar dat zal betekenen een derving van in
komsten voor de schatkist. Om dit goed te maken wordt voor
gesteld sommige andere premies niet langer aftrekbaar te 
doen zijn. De hier aan het woord zijnde leden hadden daar
tegen ernstige bezwaren, want op deze wijze zouden werk
nemers dubbele belasting kunnen gaan betalen, namelijk 
over de premie en over de eventuele uitkering. De werkne
mers zouden zo extra offers moeten brengen. Zou het niet 
mogelijk zijn een methode te ontwikkelen waarbij fiscus 
noch werknemers schade zouden behoeven te leiden? Indien 
de uitbreiding van het verstrekkingenpakket met het hierboven 
gestelde direct zou geschieden, zou ook voor een rechtvaardige 
verdeling van de premielast gezorgd moeten worden. 

Vele leden hadden begrepen, dat het direct onder de wet 
brengen van ziekenhuiskosten gedurende het eerste jaar e.d. 
niet op grote moeilijkheden zou stuiten. Wel woog bij deze 
leden zwaar dat de adviesinstanties hadden aanbevolen derge
lijke verstrekkingen niet onder de wet te brengen. Hiermede 
hing samen dat er voldoende mogelijkheden bestaan de kos
ten voor deze voorzieningen bij de op dit terrein werkzame 
instanties te verzekeren. Op dit laatste ingaande verklaarde de 
bewindsman, dat hij destijds in het voetspoor van het S.E.R.-
advies niet had voorgesteld ook de ziekenhuisverpleging 
gedurende het eerste jaar onder de wet te brengen. Daarbij 
had de S.E.R. laten wegen de toezegging van de particuliere 
ziektekostenverzekeraars bij de verzekering van de ziekenhuis
verpleging ten behoeve van degenen, die boven de inkomens
grens zaten een soepel selectiebeleid toe te passen. Ook tegen
over de Minister hadden de particuliere ziektekostenverzeke
raars dergelijke uitspraken gedaan. Met betrekking tot de ver
zekering van ziekenhuisverpleging gedurende het eerste jaar 
wees de Minister erop dat door het indienen van het voorstel 
tot een verplichte beperkte volksverzekering (B.V.V.) (nr. 
8730) de Regering zich bereid verklaard heeft tot een regeling 
van de ziekenhuisverzekering voor alle personen heneden de 
inkomensgrens te komen. Een van de overwegingen hiervoor 
was geweest, dat via deze beperkte volksverzekering ook de
genen, die thans niet aan een redelijke verzekering toekomen 
dan verzekerd zullen worden. Het andere belangrijke motief 
was de onmogelijkheid om met het svsteem van nominale 
premies der vrijwillige ziekenfondsverzekering tot een recht
vaardige lastenverdeling te komen. Daarvoor zag de bewinds
man vier mogelijke oplossingen: 

1. Een premie naar draagkracht voor de vrijwillige ver
zekering: afgewezen door de Kamer bij de behandeling van 
de Ziekenfondswet: 

2. Een belangrijke bijdrage uit de Algemene Middelen; 
welke niet mogelijk is: 

3. Uitbreiding van het pakket der A.W.Z., waartoe de 
S.E.R. niet, doch waartoe de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf wel geadviseerd heeft: 

4. Een beperkte volksverzekering. 
De bewindsman gaf toe, dat door de onder 3 genoemde op

lossing in belangrijke mate tegemoet gekomen wordt aan de 
doelstellingen, die met het onder 4 gestelde worden nagestreefd. 

Met betrekking tot hetgeen was opgemerkt over het verschil 
dit tussen het in de memorie van antwoord genoemde percen
tage en dat wat thans is genoemd bestaat, merkte de bewinds
man op. dat in het percentage van 3,36 de kosten verbonden 
aan de bejaardenverzekering zijn opgenomen, doch niet is 
gerekend met een premie en een overheidsbijdrage voor de 
beiaarden. Zoals hij reeds in het antwoord had betoogd 
achtte de Minister — bij onderbrenging van ziekenhuisver-
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pleging gedurende het eerste jaar —■ een premie voor bejaar
den onontkoombaar, waarbij het redelijk zou zijn de over
heidsbijdrage in de bejaardenziekenfondsverzekering geheel 
of ten dele over te brengen naar de A.W.Z. Afhankelijk daar
van en rekening houdende met de kosten van de klinisch-
specialistische hulp, moet de juiste premie worden bepaald, 
die iets hoger kan zijn dan het eerder genoemde percentage 
van 2,7. Wat betreft de aftrekbaarheid van de premie voor 
de loon- en inkomstenbelasting tekende de Minister aan, dat, 
toen naar aanleiding van het voorstel de A.K.W. uit de alge
mene middelen te betalen, de toenmalige Staatssecretaris 
van Financiën, naar aanleiding van een adres van landbouw-
en middenstandsorganisaties, heeft medegedeeld, dat, nu de 
premie A.W.Z. in de plaats treedt van de premie A.K.W., het 
redelijk is, dat deze aftrekbaar wordt, er van uitgaande, dat 
de premieplichtigen door de wijze van financiering niet in 
een nadeliger positie dan thans moeten komen. 

In verband met hetgeen verder hieromtrent was betoogd 
merkte de Minister op, dat zo min als de premieplichtigen 
alleen door de wijze van financiering een belastingnadeel zou
den moeten lijden, zij door de wijze van financiering een be
lastingvoordeel zouden moeten hebben. In beginsel is de premie 
voor ziektekosten fiscaal niet aftrekbaar, doch slechts in het 
kader van de totale kosten van de geneeskundige verzorging, 
indien deze een bepaald percentage te boven gaan. Wanneer 
— anders dan is voorgesteld — niet de A.K.W. uit de alge
mene middelen zou worden gefinancierd, doch in de A.W.Z. 
een bijdrage uit de algemene middelen zou worden voor
zien, blijft de A.K.W. premie aftrekbaar en is er geen aan
leiding de A.W.Z.-premie aftrekbaar te maken. Dat geldt ook 
als het verstrekkingenpakket wordt uitgebreid tot ziekenhuis-
verpleging gedurende het eerste jaar. 

Vele andere leden hadden ook na het betoog van de Minis
ter nog steeds de indruk, dat de belastingplichtigen — als de 
financiering blijft zoals voorgesteld •— straks in een nadeliger 
positie komen te verkeren dan thans het geval is. Desgevraagd 
deelde de Minister na het overleg nog mede, dat de aftrek
baarheid van de premie-A.W.Z. als persoonlijke verplichting 
meebrengt, dat deze premie niet meer meetelt voor de buiten
gewone lasten. Dit is niet altijd een nadeel. Voor hen, die de 
grens van de buitengewone lasten ook met de premie-A.W.Z. 
niet zouden halen, is de aftrekbaarheid van deze premie als 
persoonlijke verplichting een reëel voordeel. 

De Minister ging desgevraagd nader in op de consequenties 
van de lastenverdeling tussen werkgevers en werknemers 
voor het geval de A.W.Z. zou worden uitgebreid tot zieken-
huisverpleging gedurende het eerste jaar. Hij wilde daarbij 
onderscheid maken tussen de situatie die intreedt, wanneer de 
voorgestelde financiering wordt gehandhaafd en die, waarbij 
dat niet het geval is. In beide gevallen wijzigt de premie 
belangrijk ten ongunste voor de werknemers (A.W.Z. is 
werknemerspremie). Men zou langs verschillende wegen 
daarvoor een oplossing kunnen zoeken door in de bestaande 
premiestructuur der sociale verzekering verdere wijzigingen 
te brengen. Wanneer de voorgestelde financiering (algemene 
middelen bij A.K.W.) niet wordt gehandhaafd, blijven de 
A.K.W.- en A.O.W.-premie hetzelfde: lijkt het beter voorals
nog de verdeling tussen werkgevers- en werknemerspremie 
van de Ziekenfondswet te handhaven en zou gedacht kun
nen worden aan een werkgeverspremie in de A.W.Z. Dit geeft 
beperkte verschillen t.o.v. de toestand bij ongewijzigde uit
voering der voorstellen. Voor een werkgeverspremie in de 
W.A.O. voelde de Minister niet. 

Vele leden vroegen nog of de Minister het streven om de 
ziekenhuisverpleging in het eerste jaar direct onder de A.W.Z. 
te brengen een gelukkige ontwikkeling achtte. De Minister 
antwoordde dat een dergelijk streven voor een belangrijk 
deel overeenkomt met hetgeen hij in de beperkte volksver
zekering wilde realiseren. 

Desgevraagd deelde de Minister nog mede, dat het ter
stond overbrengen van de ziekenhuisverpleging naar de 
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A.W.Z. o.m. met het oog op de particuliere ziektekosten
verzekering eenvoudiger is dan dit later te doen. Het laatste 
is uiteraard technisch wel mogelijk. Tenslotte deelde de Minis
ter mede, dat de B.V.V. niet behandeld behoeft te worden 
voor de A.W.Z. De Regering staat op het standpunt, dat 
gelet op de grote urgentie de A.W.Z. prioriteit behoeft. In
dien de Kamer zou beslissen de bedoelde ziekenhuisverple-
ging onder de A.W.Z. te brengen, zou dat voor de Minister 
aanleiding zijn het ontwerp 8730 terug te nemen en zich nader 
te beraden over de definitieve vorm der ziekenfondsverzeke
ring. 

8. 8. 
Bij de Minister wordt erop aangedrongen de verstrekkin- Van de aandrang van de zijde van de commissie de verstrek-

gen bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b (dagverblijven en kingen, bedoeld in het derde lid, onder b, van artikel 6, over 
gezinvervangende verblijven) over te brengen naar het tweede te brengen naar het tweede lid van dat artikel, wordt met be-
lid van dit artikel. Deze verstrekkingen zouden nu reeds in langstelling kennis genomen. Gelijk bekend, opent de huidige 
beginsel onder de verzekering kunnen worden gebracht (de constructie van de wet reeds de mogelijkheid om meerbedoel-
mede-verantwoordelijkheid van de Minister van Cultuur, Re- de verstrekkingen als verstrekking in de zin der wet aan te 
creatie en Maatschappelijk Werk voor het erkenningenbe- wijzen. Een verdere discussie hieromtrent in de commissie 
leid voor dit soort inrichtingen dient uiteraard te worden wordt op prijs gesteld. 
gehandhaafd). Mede in verband hiermede, maar ook in Voor wat betreft het vraagstuk van de kostenbewaking 
zijn algemeenheid (gedacht wordt aan ziekenhuizen, ver- moge verwezen worden naar de commissie ex artikel 56 van 
pleeghuizen enz.) wordt gepleit voor een zo stringent moge- de Ziekenfondswet, welke de Ziekenfondsraad op verzoek der 
lijke kostenbewaking. Welke mogelijkheden bestaan er reeds Regering ten behoeve van de kostenbewaking in haar alge-
op dit terrein of kunnen op korte termijn worden geopend? meenheid zal instellen. 

Daarnaar gevraagd deelde de Minister mee, dat het kabinet 
destijds besloten heeft de mogelijkheid op te nemen de inrich
tingen, genoemd in artikel 6, derde lid, onder a, b en c, bij 
beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksge
zondheid en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk af
zonderlijk onder de wet te brengen. Het was de Minister be
kend, dat vooral van de zijde van de „ouderverenigingen" er 
sterk op wordt aangedrongen de onder b genoemde inrichtin
gen over te brengen naar het tweede lid van dit artikel. De 
Minister zag ook wel verschillen tussen de inrichtingen, ge
noemd onder a en c enerzijds, en die, genoemd onder b, an
derzijds. Hij stelde zich op het standpunt, dat alleen datgene, 
wat naar zijn aard onder de wet valt, daarin direct moet 
worden opgenomen. Met het oog hierop verklaarde de 
Minister zich bereid het gestelde onder b uit lid 3 te lich
ten en daarvoor een nieuw lid 3 te creëren, waarin het 
negatief gestelde positief gesteld wordt. Daardoor zou het 
gestelde onder o en c in lid 3 een nieuw lid 4 worden. De 
thans voorgestelde leden 4 t/m 6 zouden vervolgens ver
nummerd dienen te worden. Ingaande op de vraag of de 
Minister zijn standpunt al heeft bepaald ten aanzien van 
de Stichting „Het Dorp" deelde hij mede, dat dit punt nog 
in studie is. Alvorens hierop nader te kunnen ingaan wilde 
hij eerst kennis nemen van het rapport dat de desbetreffende 
inspectie aan hem zal uitbrengen. 

9. 9. 
Moet uit het feit, dat de Minister, met het beroep zowel op De hier getrokken conclusie is onjuist. De verwachting be

de te betrachten geleidelijkheid bij de ontwikkeling van het staat, dat bij invoering ook reeds andere categorieën van in-
verstrekkingenpakket als op de noodzaak van nog in te win- richtingen zullen worden aangewezen. Daarbij wordt meer in 
nen wetenschappelijk gefundeerde adviezen ter zake, weigert het bijzonder gedacht aan zwakzinnigeninrichtingen en bepaal-
enige nadere specificatie te geven van de categorieën van in- de categorieën van inrichtingen voor lichamelijk gehandi-
richtingen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden afgeleidt capten. 
dat mogelijkerwijze bij invoering van de wet voorshands alleen 
de verpleging in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen onder 
het verstrekkingenpakket van deze wet zal vallen? 

De Staatssecretaris onderstreepte nog eens datgene, wat in 
de memorie van antwoord is gesteld, namelijk dat in de eerste 
jaren na de inwerkingtreding van de wet een ruim en soepel 
erkenningenbcleid gevoerd zal worden. Daaruit mag echter 
niet worden afgeleid, dat b.v. alle 150 niet erkende tehuizen 
voor zwakzinnigenzorg zullen kunnen worden erkend. Er 
zullen beslist bepaalde voorwaarden gesteld moeten worden 
waaraan deze huizen moeten voldoen. Over deze voorwaar-
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den is door de inspectie het gevraagde rapport nog niet uit
gebracht. Momenteel wordt door de geneeskundige hoofd
inspectie onderzocht welke mogelijkheden ontwikkeld kunnen 
worden om bij de bona fide inrichtingen tot een versnelde uit
bouw te komen. 

Vanuit de commissie werd er bij de Staatssecretaris op aan-
gedrongen, dat de geneeskundige hoofdinspectie hierbij ook de 
pedagogische en psychologische aspecten, hieraan verbonden, 
onder de loep zal nemen. De Minister en de Staatssecretaris 
zegden toe dit te zullen doen. 

10. 
Uitvoering van de wet 

Is het niet gewenst voor de toelating van ziektekostenver
zekeraars tot de uitvoering van deze regeling duidelijke eisen 
en voorwaarden te formuleren en de Kamer hierover te in
formeren? 

Vallen deze ziektekostenverzekeraars sinds september 1966 
wel of niet onder het toezicht van de Verzekeringskamer? 

10. 
Uitvoering van de wet 

Te dezer zake moge verwezen worden naar de beschouwin
gen op blz. 6, linkerkolom en rechterkolom, van de memorie 
van antwoord. 

De ziektekostenverzekeraars vallen, behoudens voor zover 
ten aanzien van bepaalde ondernemingen of groepen van on
dernemingen anders zou worden bepaald, onder het toezicht 
van de Verzekeringskamer; dit toezicht kan worden uitgeoe
fend na de aanmeldingstermijn, welke afloopt op 1 maart 
1967. 

Ingaande op de vraag of niet meer concreet kan worden 
aangegeven aan welke voorwaarden de ziektekostenverzeke
raars dienen te voldoen alvorens te worden toegelaten, gaf 
de Minister als zijn mening te kennen, dat hij voorshands al
gemene voorwaarden voldoende achtte. Zou echter blijken 
dat deze niet voldoende waren, dan zou hij niet schromen na
dere voorwaarden te stellen, waarvan hij een concreet voor
beeld gaf. De bewindsman vond het van groot belang dat het 
verzoek tot toelating in de Staatscourant gepubliceerd moet 
worden met de mededeling, dat binnen een bepaalde termijn 
bezwaren tegen de toelating ingebracht kunnen worden. 

De met de medewerkers te sluiten overeenkomsten 
11. 
Verwacht de Minister dat het overleg met de medewerkers 

over de te sluiten honoraria-overeenkomsten tot een gunstig 
resultaat zal leiden? 

De met de medewerkers te sluiten overeenkomsten 
11. 
Verwezen moge worden naar de beschouwingen op blz. 7, 

linkerkolom, van de memorie van antwoord. Er is geen reden 
om aan te nemen, dat het overleg met de medewerkers 
over de te sluiten honoraria-overeenkomsten niet tot een gun
stig resultaat zou leiden. 

De Minister merkte op, dat men in de medische wereld ge
woon is eventuele bezwaren tegen een regeringsvoorstel zo 
snel als mogelijk is te zijner kennis te brengen. Nu het onder
havige voorstel reeds vier jaar bekend is en in verschillende 
advieslichamen vertegenwoordigers der medewerkers posi
tief hebben geadviseerd en daarenboven geen negatieve re
acties uit die kring zijn ontvangen, meende hij, dat het reëel was 
aan te nemen dat het overleg met de medewerkers over de te 
sluiten honoraria-overeenkomsten tot een gunstig resultaat 
zal leiden. 

12. 
Taak en samenstelling van de Ziekenfondsraad 

In de memorie van antwoord stelt de Minister dat de Zie
kenfondsraad er toezicht op houdt, dat deze volksverzekering 
uit een oogpunt van volksgezondheid aan haar doel beant
woordt (blz. 7, rechterkolom). In dit verband werd gevraagd 
of de Minister voornemens is in de samenstelling van de Zie
kenfondsraad wijzigingen aan te brengen. Moet niet een ver
tegenwoordiging van andere disciplines in deze raad worden 
opgenomen? 

Taak en samenstelling van de Ziekenfondsraad 
12. 
Herinnerd mag worden aan de bepaling van artikel 40, twee

de lid, dat voor de uitvoering van de taken van de Ziekenfonds
raad een door de Minister te bepalen aantal leden en plaats
vervangende leden aan de Ziekenfondsraad toevoegt. 

In hetzelfde lid wordt de toevoeging nader gespecificeerd. 
Het ligt in het voornemen omtrent de uitvoering van deze be
paling advies aan de Ziekenfondsraad te vragen en het gevoe
len in te winnen van de in het tweede lid bedoelde organisatie. 

In antwoord op een vraag hoe de Minister zich voorstelt de 
Ziekenfondsraad uit te breiden, deelde hij mede, dat aan de 
Ziekenfondsraad en de belanghebbende organisaties advies zal 
worden gevraagd; hierbij wordt vanzelfsprekend gelet op de 
samenstelling van de raad, zoals hij thans is. Indien organi-
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saties van verpleegtehuizen representatieve organisaties zijn in 
de zin van artikel 40, is het mogelijk, dat zij vertegenwoordigd 
zullen worden in de raad. Specifieke bejaardenorganisaties 
daarentegen zullen niet in de raad worden opgenomen; wel 
zullen zij over de samenstelling als door hen gewenst worden 
gehoord. 

De geneeskundige controle De geneeskundige controle 
13. 13. 
Door het gemeenschappelijk overleg van ziekenfondsorga- Er mag op gewezen worden, dat het wetsontwerp geen voor-

nisaties en door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot stel bevat om de Gemeenschappelijke Medische Dienst een taak 
Bevordering der Geneeskunst wordt tegen de voorgestelde te geven bij de uitvoering van de wet. De bezwaren, welke te-
gemeenschappelijke medische dienst als belangrijk bezwaar gen een eventueel betrekken van de Gemeenschappelijke Me-
aangevoerd, dat de eigen aard dier verzekeringen tegen inkom- dische Dienst bij die uitvoering worden ingebracht, zijn uitvoe-
stenderving enerzijds en verzekeringen welke voorzieningen op rig besproken in de memorie van antwoord, bladzijden 7, 8 en 
het terrein van de gezondheidszorg ten doel hebben anderzijds, 9. 
kenmerkt door het instellen van en dergelijke dienst wordt mis-
miskend. Kan de Minister hierop nader ingaan? 

De Minister wees nog eens op de bij de behandeling van 
de W.A.O. in de Tweede Kamer aangenomen motie-Tilanus 
waarin bepleit werd dat de G.M.D. ook op andere terreinen 
dan die van de W.A.O. ingeschakeld zou worden. De Minister 
achtte hetgeen hierbij vrijwillig groeit belangrijker dan wat ver
plicht tot stand komt. De Minister herinnerde eraan, dat de 
Ziekenfondsraad een plicht tot controle op de uitvoeringsorga
nen heeft, waarbij de Minister zo nodig aanwijzingen kan geven. 

Een lid wees op de subtiele verhouding die in de aanvang 
zal bestaan tussen de behandelend geneesheer en de controle
rend medicus. In verband daarmee waarschuwde hij tegen over
haasting bij het tot stand brengen van een G.M.D. 

Een ander lid merkte op, dat de doelstelling van iedere 
geneeskundige controle moet zijn het zo spoedig mogelijk 
inschakelen van de patiënt in het maatschappelijk leven en dat 
in een aantal gevallen W.A.O. en A.W.Z. samenlopen. Dit zou 
heenwijzen naar een integratie van de controle. 

De erkenning van inrichtingen De erkenning van inrichtingen 
14. 14. 
Is de Minster tóch niet van oordeel, dat het vele voordelen Uit een oogpunt van het goed functioneren van de voor

kan bieden het erkenningenbeleid op te dragen aan een onaf- gestelde wettelijke regeling lijkt het juister dezelfde regeling 
hankelijk centraal orgaan, zoals door de Centrale Raad voor als die welke bij de Ziekenfondswet bestaat, te volgen, 
de Volksgezondheid en de Nationale Federatie voor de Geeste- Alleen op die wijze kan de ministeriële verantwoordelijkheid 
lijke Volksgezondheid is aanbevolen? voor de goede uitvoering dier regeling tot haar recht komen. 

Overigens mag nog eens herinnerd worden aan de mogelijkheid 
tot het instellen van beroep op de Kroon. 

Een van de leden bepleitte de instelling van een advies
orgaan, desnoods als een onderafdeling van de Ziekenfonds
raad, welke bij voorbeeld richtlijnen zou kunnen opstellen 
voor de opname-indicaties en de controle en de samenstelling 
van een lijst van te erkennen inrichtingen zou kunnen ver
zorgen, alsmede zou kunnen adviseren over de problemen, 
die zich bij de uitvoering van de wet zullen voordoen, be
nevens over de uitbreiding van de verstrekkingen. Op het 
bovenstaande ingaand herinnerde de Minister eraan dat 
men in de Ziekenfondswet er bewust van is afgestapt 
het erkenningenbeleid op te dragen aan de Ziekenfondsraad. 
Dit beleid immers voert de Minister zelf, omdat de verantwoor
delijkheid voor de volksgezondheid bij hem ligt. Wel is een 
zekere, informele inspraak bij de Minister mogelijk. Desge
vraagd deelde de bewindsman mede, dat het de bedoeling is, 
dat de Minister zelf de richtlijnen voor het erkennen van ver
pleeginrichtingen opstelt, waarbij hij wel advies vraagt aan de 
inspecties. 

Verschillende leden stonden op het standpunt dat het spe
cifieke karakter van de onderhavige wet het niet mogelijk maakt 
deze direct te vergelijken met de Ziekenfondswet. Daarop ver
klaarde de Minister zich bereid te overwegen of er wellicht 
een college van advies ingesteld kan worden. De verantwoor
delijkheid van de Minister voor het beleid diende echter onver
let te blijven. 
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Financieel-economische aspecten Financieel-economische aspecten 

15. 15. 
In de memorie van antwoord (ingezonden 3 augustus 1966) Gewezen mag worden naar de memorie van antwoord 

wordt erop gewezen, dat de keuze van de wijze van financie- op het voorlopig verslag inzake wetsontwerp 8458. Voorkeur 
ring samenhangt met de uitgangspunten van het regeringsbe- wordt eraan gegeven, hierover met de commissie nader van 
leid van het huidige kabinet (blz. 11, linkerkolom). Nu inmid- gedachten te wisselen, 
dels een ander kabinet is opgetreden, rijst de vraag, of thans ge
dacht wordt aan een andere wijze van financiering. Van meer 
dan een zijde werd erop aangedrongen de financiering van 
dit wetsontwerp en niet die van de A.K.W. uit de algemene 
middelen te laten plaatshebben. 

De Minister verklaarde, verwijzende naar de opmerking in 
de memorie van antwoord inzake wetsontwerp 8458 dat de 
ondertekenaars van die memorie op zichzelf geen uitgesproken 
voorkeur hebben voor de tak van sociale verzekering waar 
— wanneer daarvoor een rechtsgrond aanwezig is — algemene 
middelen worden aangewend, tegen eventuele amendering in 
dit opzicht, mits de lasten voor het Rijk daardoor niet vergroot 
zouden worden, geen bezwaar te zullen maken. 

In de commissie werd de opmerking gemaakt dat een ont
wikkeling gaande is een deel van de belastingdruk van de di
recte naar de indirecte sfeer over te brengen. In het kader van 
de voorgestelde financiering achtte men dit niet van enig be
lang ontbloot. Overigens werd verwezen naar de discussie bij 
vraag 7. 

Het Praeventiefonds Het Praeventiefonds 
16. 16. 
Nu in de memorie van antwoord naar het oordeel van Door de totstandkoming van een bijdrage aan het Praeventie-

velen zowel een argumentatie om de gedeeltelijke financiering fonds uit de Volksverzekering Zware Geneeskundige Risico's 
van dit fonds door de ziekenfondsverzekering te continueren ontstaat de mogelijkheid, die tot nu toe niet geheel tot zijn 
ontbreekt als een argumentatie om de totale bijdrage aan dit recht kwam, om bij de activiteiten van het Praeventiefonds 
fonds op 16 min. per jaar te stellen, zou men gaarne een na- onderscheid te maken tussen die, welke rechtstreeks samen-
dere toelichting van de Minister in dezen verkrijgen. hangen met de door de ziekenfondsverzekering gedekte risico's, 

en die, welke rechtstreeks samenhangen met de zware risico's 
die voor iedere Nederlander in de Volksverzekering Zware 
Geneeskundige Risico's dekking vinden. 

Verschillende leden maakten een onderscheid tussen a de 
werkzaamheden, die ieder jaar plegen weer te keren, en b 
de experimenten en onderzoekeningen die meestentijds een 
eenmalig karakter dragen. Voor de onder a genoemde werk
zaamheden zou een subsidiëring volgens een bepaalde (liefst 
wettelijke) regeling vanwege de overheid gewenst zijn. Daar
naast zouden de experimenten e.d. meer tot het terrein ven 
het fonds gerekend kunnen worden. Hiernaar gevraagd deelde 
de bewindsman mede niet precies te weten hoe de verhouding 
tussen a en b was. 

Vele andere leden waren van mening, dat een fonds dat 
werkzaam is ten behoeve van het gehele volk bij keuze 
tussen een werknemersverzekering en een volksverzekering 
uit deze laatste moet worden betaald. Anderen vonden het 
moeilijk te onderscheiden waar het fonds werkzaam was ten 
behoeve van de ziekenfondsverzekerden en waar ten behoeve 
van het gehele volk. 

De Minister vestigde de aandacht erop dat het vaststellen 
van de begroting van het fonds altijd een moeilijke zaak is, 
omdat het bedrag altijd arbitrair genoemd kan worden. 

Bij de bewindsman bestond, zo verklaarde hij, geen over
wegend bezwaar, indien de Kamer er de voorkeur aan zou 
geven de bijdrage aan het Praeventiefonds bij de A.W.Z. te 
concentreren. 

Later bracht de Minister nog het volgende onder de aandacht 
van de commissie: 

In de eerste vergadering van het bestuur van het Praeventie
fonds werden destijds enige algemene regels geformuleerd te 
weten: 

geen bijdragen dienen te worden gegeven, die in dezelfde 
vorm reeds door overheidsinstanties worden verleend; 
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bijdragen voor eenmaal of van tijdelijke aard moesten voor

rang genieten. 
Aan dit uitgangspunt is in enkele opzichten geen gevolg ge

geven. Sommige subsidieposten gingen een lang leven leiden, 
ook al werd het desbetreffende object tevens door de overheid, 
met name de rijksoverheid gesubsidieerd. Andere objecten 
werden door het Praeventiefonds gefinancierd in afwachting 
van subsidiëring door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

Het Praeventiefonds verleende of verleent — verwezen moge 
worden naar de op blz. 14 van de memorie van antwoord 
opgenomen staat — onder meer bijdragen ten behoeve van: 

a. landelijke organisaties en voorlichting; 
b. opleidingen; 
c. immunisaties; 
d. startsubsidies bij m.o.b.'s; 
e. exploitatiesubsidies ten behoeve van onder meer m.o.b.'s 

en bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden; 
ƒ. exploitatietekorten van alcoholistenbureaus zonder re-

classeringsbevoegdheid (Arnhem, Nijmegen en Utrecht); 
g. wetenschappelijk onderzoek. 

Overgenomen door het Rijk (Ministerie van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid) zijn of worden de subsidies ten behoeve 
van de instellingen/ activiteiten genoemd onder: 

a. (de in de staat op blz. 14 van de memorie van antwoord 
genoemde bedragen dragen derhalve een aflopend karakter); 
b, c en ƒ. 

Nog niet zijn overgenomen de onder e. genoemde bedragen 
(respectievelijk f 500 000 en f 225 000), totaal derhalve circa 
f 750 000. 

Een daartoe door het bestuur van het praeventiefonds in
gestelde adviescommissie kwam betreffende de taak van het 
fonds t.a.v. het wetenschappelijk onderzoek tot de volgende 
conclusies, waarmede het bestuur zich kon verenigen: 

a. dat het in beginsel tot de taak van het Praeventiefonds 
behoort, steun te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek, 
gericht op de preventie; 

b. dat deze onderzoeken dienen te voldoen aan de in de 
Wet op het Praeventiefonds neergelegde doelstelling, nl. dat 
de gelden van het Fonds zullen worden bestemd tot het 
nemen of bevorderen van maatregelen, welke strekken om 
ziekte te voorkomen of de gezondheid te bevorderen; 

c. dat de vraagstelling, die aan het wetenschappelijk onder
zoek ten grondslag ligt, van zodanige aard is, dat de des
betreffende onderzoeken zowel wat tijdsduur als wat de kosten 
betreft overzienbaar zijn; 

d. dat dergelijke onderzoeken bij voorkeur van toegepast 
wetenschappelijke raad dienen te zijn zonder de begrenzing te 
eng te trekken; endat 

e. door een wetenschappelijk instituut advies zal dienen 
te worden uitgebracht terzake van de wenselijkheid van sub
sidieverlening en van de waarde van het onderzoek voor de 
preventie, zomede dat de onderzoeken deskundig behoren te 
worden gesuperviseerd. 

Verspreide opmerkingen 
17. 
Moet het schrappen van het verhaalsrecht (artikel 12) er 

niet toe leiden dat dit ook elders in de sociale verzekeringswet
geving zal geschieden? 

Verspreide opmerkingen 
17. 
De gestelde vraag moet ontkennend worden beantwoord. 

De mogelijkheid van verhaal op degene, die naar burgerlijk 
recht tot schadevergoeding is verplicht voor gemaakte kosten 
krachtens de onderhavige voorziening, is bij nadere over
weging uit het ontwerp gelicht, omdat het bij de onderhavige 
voorziening — bevattende een vo/Arverzekering — er meer 
aanleiding is de bij de A.W.W. gevolgde lijn door te trekken 
dan aan te sluiten bij het systeem van de Ziekenfondswet. 

Voor de werknemersverzekeringen geldt dit niet. 
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18. 
Artikel 6, tweede lid opent de mogelijkheid om voor bepaal

de verstrekkingen een eigen bijdrage te vragen, zoals dat ook 
het geval is en toegepast wordt bij de in de Ziekenfondswet 
geregelde verzekering. Daarnaast is de vraag gerezen of 
aan dit artikel ook geen toepassing ware te geven in gevallen, 
waarin door de verpleging een aanmerkelijke besparing op 
de kosten van levensonderhoud zal kunnen ontstaan. Hierop 
is uitvoerig ingegaan op blz. 26 van de memorie van toelichting 
en op blz. 16 van de memorie van antwoord. De daaromtrent 
gevraagde adviezen zijn nog niet uitgebracht. 

De commissie heeft zich op 28 december 1966 diepgaand 
beraden — aan welk beraad ook de vaste commissie voor 
de Volksgezondheid weer deelnam — of met de mededeling 
van het bovenstaande de openbare beraadslaging omtrent dit 
wetsontwerp genoegzaam zou zijn voorbereid. 

Zoals haar voorzitter op die dag, bij de openbare beraad
slaging over de regeling van de werkzaamheden der Kamer, 
aan de Kamer mededeelde heeft zij zeer tot haar leedwezen 
moeten concluderen, dat het ontwerp nog niet — en ook de 
eerstkomende weken nog niet — rijp kan worden geacht voor 
behandeling door de plenaire Kamer. 

De commissie grondt haar conclusie voornamelijk op de 
volgende twee overwegingen. 

In de eerste plaats is in de gedachtenwisseling tussen de 
Regering en de Kamer het punt, of de ziekenhuisverpleging 
vanaf de eerste dag alsnog in het verstrekkingenpakket dient 
te worden opgenomen, eerst naar voren gekomen nadat de 
commissie haar „hearings" had afgesloten. De commissie acht 
een weloverwogen beslissing harerzijds te dezen aanzien niet 
wel mogelijk, dan na de bij een dergelijke voorziening even
tueel betrokken groeperingen in de gelegenheid te hebben 
gesteld hun zienswijze aan de commissie kenbaar te maken. 

Zij heeft nog overwogen, of analoog aan de gang van zaken 
bij de totstandkoming van de A.W.W. het onderhavige ont
werp grosso modo ongewijzigd tot wet te verheffen ware mits 
de Regering zou toezeggen binnen een bepaalde niet te lange 
termijn een herzieningsontwerp te zullen indienen. De 
commissie is evenwel van gevoelen dat de A.W.Z. zich voor 
zodanige procedure welke bij de A.W.W. kon worden gevolgd 
en met een gunstig resultaat inderdaad gevolgd is, niet leent. 
Bovendien acht de commissie het gezien de aard van de 
A.W.Z. wenselijk, dat van stonde af aan een zo duidelijk 
mogelijk beeld zal worden verkregen van de verzekerde 
verstrekkingen. 

In de tweede plaats is de commissie van oordeel, dat bij 
de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp het vraag
stuk van de financiering van de sociale verzekeringen in het 
algemeen aan de orde zal komen. 

Zij acht zich ook omtrent dit onderdeel nog onvoldoende 
geïnformeerd, ook vanuit de maatschappelijke organisaties, 
en acht de tijd, welke deze Kamer nog rest, te kort dan dat 
daarin zodanige informatie verkregen zou kunnen worden. 

Aldus vastgesteld 30 december 1966. 
KIKKERT 
C. J. VAN DER PLOEG 
VAN LIER 
ROEMERS 
STOFFELS-VAN HAAFTEN 
ZWANIKKEN 
LAMBERTS 
BAART 
CORVER 
MAENEN 
AALBERSE 
HOEKSTRA 
NELISSEN 
ROOLVINK 
ABMA. 

18. 
Kan de Minister nadere inlichtingen geven over de eigen 

bijdrage waarvan sprake is in artikel 6, tweede lid? 


