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Inleiding 

In de negentiende eeuw was een groot deel van de bevolking voor de toegang 
tot de gezondheidszorg afhankelijk van zowel medische armenzorg als 
ziekenfondsen. In beide sectoren werden geneesheren met gelijkaardige 
problemen inzake organisatie en honorering geconfronteerd. Niettemin 
werden vooral de ziekenfondsen door hen met argwaan bejegend. In dit 
artikel wordt de houding van de artsenorganisaties jegens de medische 
armenzorg en de ziekenfondsen nader geanalyseerd. Hiervoor wordt aller-
eerst een beeld geschetst van de omvang van de armoede in de negentiende 
eeuw en van de organisatie van de openbare armenzorg. Hiema wordt de 
ontluikende ziekenfondsorganisatie belicht. Vervolgens gaan we nader in op 
de positie van artsen binnen de medische armenzorg en de ziekenfondsen. 
Tot slot worden de standpunten van geneeskundigen ten aanzien van 
medische armenzorg en ziekenfondsen rond de eeuwwisseling vergeleken. 
Op deze wijze zal duidelijk worden gemaakt waarom geneesheren groot 
wantrouwen koesterden ten aanzien van de fondsen. Een eerste reden 
vormde het snel groeiend aantal fondsen en hun toenemende politisering. 
Een tweede reden was de aantasting van het particuliere clienteel. Hierdoor 
bemoeilijkten de fondsen de praktijkomstandigheden in vooral die steden en 
streken, die toch al met een te hoog medisch aanbod kampten. Ten slotte 
werden ook de arbeidsvoorwaarden binnen de fondsen door de geneesheren 
als ongunstig bestempeld. De ontwikkeling van de ziekenfondsen vormde 
tevens een spoorslag tot de oprichting van beroepsverenigingen. 
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1. Armoede, openbare armenzorg en ziekenfondsen 

1.1. Armoede in Belgie in de negentiende eeuw 

In de jaren dertig voltrok zich de transformatie van de Belgische Industrie.' 
Deze industrialisatie kwam voorlopig alleen ten goede aan Wallonie, waar 
steenkool en ijzererts in de grond zaten. In Vlaanderen stagneerde de 
economic. De textielsector had zwaar te lijden onder het verlies van de 
Nederlandse en later ook de Franse markt. De economische nood van 
Vlaanderen was echter vooral een gevolg van de voorbijgestreefde produktie-
methoden waaraan talloze Vlaamse vlasspinners en linnenwevers vast-
hielden.^ Fabrieksarbeid confronteerde arbeiders met tijdelijke en soms 
langdurige werkloosheid en een grotere kans op arbeidsongevallen en ziekte. 
Dit leidde tot grote bestaansonzekerheid. Rond het midden van de eeuw was 
de situatie vooral in het weinig geindustrialiseerde Vlaanderen buiten-
gewoon somber. Onmiddellijk volgend op de crisis in de linnen- en 
vlasnijverheid kwam vanaf 1845 een crisis in de landbouw. Eerst vernielde 
de vorst een groot deel van de koolzaad- en tarweoogst. En hiema tastte de 
aardappelziekte bijna de hele aardappeloogst aan. Drie jaar lang heerste er 
hongersnood op het Vlaamse platteland. Epidemieen teisterden de honge-
rende bevolking: ondermeer tyfus in 1847-1848 en cholera in 1848-1849. 
Betrouwbare statistische gegevens inzake de omvang van de armoede in de 
negentiende eeuw ontbreken.' Men schat dat in tien jaar tijd, van 1840 tot 
1850, het aantal ingeschreven bedeelden in het hele land steeg van vier-
honderdduizend naar negenhonderdduizend, ongeveer twintig procent van 
de bevolking. In Oost-Vlaanderen en Brabant was in deze jaren een vierde 
van de bevolking behoeftig. In West-Vlaanderen een derde; in sommige 
gemeenten kreeg de helft van de inwoners steun.'' Met de crisis van de jaren 
veertig begon de uittocht naar de stad. Maar ook daar was de armoede even 
schrijnend. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw verbeterde de situatie geleidelijk. 

1. E.H. Kossmann, De lage landen, 1780-1940. Anderhab/e eeuw Nederland en Belgie 
(Amsterdam, 1976) 122 en 143. 

2. R. van Roosbroeck, "De economische en sociale ontwikkeling", Twintig eeuwen 
Vlaanderen, III (Hasselt, 1973) 225-301; Kossmann, De lage landen, 143. 

3. Deze 'behoeftigheid' van de bronnen werd aan het einde van de eeuw in beleids-
kringen als probleem erkend. C. Van Overbergh, Riforme de la bienfaisance en Belgique 
(Brussel, 1900) 76; B. Seebohm Rowntree, Comment diminuer la misire. Etudes sur la 
Belgique (Paris, 1910) 478. Deze laatste merkt op: "L'organisation de la bienfaisance se 
caractcrise surtout par une negligence et un manque de coordination extraordinaires au 
point de vue des statistiques"; J. Lothe, PaupMsme et bienfaisance a Namur au XIXe siicle 
(1815-1914), Collection Histoire Pro Civitate n° 51 (Brussel, 1978) 59 voetnoot 22. 

4. K. Van Isacker, Mijn land in de kering, I (Antwerpen, 1978) 68. 
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Het aantal ingeschrevenen op de armenlijsten bleef weliswaar hoog — Van 
Overbergh vermeldt gemiddeld 450.000 bedeelden in 1896 waaronder 70.000 
behoeftigen in de burgerlijke godshuizen' — maar de samenstelling van de 
groep bedeelden veranderde. Zo blijkt uit een studie van het pauperisme in 
Namen dat in de tweede helft van de negentiende eeuw de relatieve omvang 
van de groep der allerarmsten afnam en deze groep meer dan voorheen 
bestond uit mensen die niet aan het arbeidsproces konden deelnemen, zoals 
ouderen, weduwen, wezen, invaiiden, eenoudergezinnen en zieken.* 
De kerkelijke en private liefdadigheid, de openbare armenzorg en tenslotte 
het spaar- en verzekeringswezen, waartoe ook de ziekenfondsen kunnen 
worden gerekend, waren in de ogen van de dominante groepen in de 
samenleving complementaire instrumenten ter leniging van de nood van een 
groot deel van de bevolking. We schetsen beknopt de organisatie en 
problemen van de beide laatste sectoren. Zij bepaalden het kader waar-
binnen de medische armenzorg en de medisch-farmaceutische dienst van 
ziekenfondsen moeten worden gesitueerd.' 

1.2. De openbare armenzorg 

In de Franse tijd werd de armenzorg een opdracht voor de gemeenten.* Zij 
was op twee pijlers gebaseerd: de weldadigheidsbureaus, die elke gemeente 
verplicht was op te richten, verleenden vooral huisbijstand en de commissies 
voor burgerlijke godshuizen namen de intramurale zorg voor zieken, be-
jaarden, wezen en andere behoeftigen op zich. De leden werden in beide 
gevallen door de gemeenteraad benoemd. Opbrengsten uit vermogen en 
toelagen vanwege gemeenten en, in mindere mate, provincies waren de 
voornaamste inkomstenbronnen van de openbare armenzorg.' 
Het typeert de negentiende eeuwse armenzorg allereerst dat gemeenten 

5. Dit is circa zeven procent van de bevolking (6.495.886). Volgens Seebohm Rowntree 
was deze schatting aan de lage kant. Comment diminuer la misere, 484. Vermoedelijk hield 
Van Overbergh alleen rekening met de permanent bedeelden, die op de armenlijsten 
waren ingeschreven. Aan de tijdelijk bedeelden werd slechts in uitzonderlijke gevallen, 
zoals bij werkloosheid, ziekte, bevalling of tijdens de winter steun verleend. 

6. Lothe, PaupMsme et bienfaisance, 68, 84-85 en 109. Onder allerarmsten verstaat zij 
diegenen die regelmatig geldelijke steun en permanente steun in natura ontvingen. 

7. Noch de negentiende eeuwse armenzorg noch de ziekenfondsen zijn in Belgie 
grondig bestudeerd. Een genuanceerd beeld geven is dan ook niet mogelijk. (Zie ook D. 
Van Damme, "Industrialisering en sociale politick (begin 19de-begin 20ste eeuw)", in C. 
Lis, H. Soly, D. Van Danune, Op vrije voeten? Socialepolitiek in West-Europa(1450-1914) 
(Leuven, 1985) 229, met betrekking tot de armenzorg). 

8. Wetten van 7 oktober, 27 november 1796 en 10 maart 1797. 
9. Seebohm Rowntree, Comment diminuer la misere, 485; A. Moureaux-Van Neck, 

"Assistance publique, 1%56-1956", Recherches sur I'histoire des finances publiques 1 (1967) 
49-172, m.n. 102. 
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voortdurend gepoogd hebben de financiele last van de armenzorg op elkaar 
af te wentelen. De algemene regel inzake onderhoudsplicht, zoals die in de 
wet van 28 november 1818 werd geformuleerd, was dat de geboorteplaats 
ook domicilie van onderstand was.'° Wanneer iemand gedurende vier 
opeenvolgende jaren in een andere gemeente had gewoond en gewerkt en 
hier al zijn lokale verplichtingen was nagekomen, werd deze nieuwe 
gemeente onderhoudsplichtig. Elke gemeente mocht in geval van 'dwingende 
nood' bijstand verlenen aan een arme en de gegeven hulp nadien van de 
onderhoudsplichtige gemeente terugvorderen. Deze regeling bleek tot veel 
misbruiken aanleiding te geven. Zo zouden gemeenten beloften, overreding 
en dwangmiddelen — bijvoorbeeld afbraak van woningen — gebruikt 
hebben om hun armen naar andere woonplaatsen te doen uitwijken." De 
grote steden, die over asielen en hospitalen beschikten, hadden hiervan het 
meest te lijden.'̂  De vraag wie voor de armenzorg moest betalen domineerde 
ook de discussies die aan de wetswijziging van 1876 en 1891 vooraf gingen. 
Globaal genomen hield men vast aan het principe dat de gemeente waar de 
behoeftige geboren was, ook onderhoudsplichtig was. Ten tweede waren de 
Belgische gemeenten quasi autonoom inzake armenzorg. Van controle door 
de centrale overheid was nauwelijks sprake. Deze grote gemeentelijke 
autonomic had een grote verscheidenheid in de organisatie van de bedeling 
tot gevolg. leder gemeentelijk weldadigheidsbureau kon naar eigen goed-
dunken over de inschrijving op de armenlijst beschikken. De relatieve 
rijkdom van het weldadigheidsbureau speelde bij de registratie een rol.'^ 
Tegen het einde van de eeuw wonnen politieke overwegingen aan belang.'^ 

10. Pasinomie, 2e serie, 4 (1817-1818) 481-485, 28 novembre 1818: loi tendant k 
determiner les lieux oil les indigents peuvent participer aux secours publics. 

11. Pasinomie, 3e serie, 15 (1845) 13-24, 18 fevrier 1845: loi relative au domicile de 
secours. 

12. Volgens Van Damme impliceerde de regeling dat het platteland, waarvan de 
armlastige bevohng grotendeels afkomstig was, de economische ontwikkeling in de steden 
mede subsidieerde. Hij stelt dat Belgie als vrijwel enig land in West-Europa in de 
negentiende eeuw de regeling inzake onderhoudsplicht heeft verscherpt — van vier jaar in 
1818 tot acht jaar in 1845. In 1876 werd de termijn tot zes jaar gereduceerd en in 1891 
afgeschaft — met als uitdnikkelijke bedoeling de migratie van de verpauperdc platte-
landsbevolking naar de steden te belemmeren. D. Van Damme, "Onderstandswoonst, 
sedentarisering en stad-platteland tegenstellingen. Evolutie en betekenis van de wetgeving 
op de onderstandswoonst in Belgie (Einde achttiende tot einde negentiende eeuw)", te 
verschijnen in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. 

13. E. Ducpfetiaux, Mimoire sur le paupMsme dans les Flandres (Bruxelles, 1850) 276. 
Seebohm Rowntree, Comment diminuer la misere, 487. 

14. Volgens Seebohm Rowntree steunde men de eigen partijleden en weigerde men 
hulp aan mensen van een andere politieke gezindheid of men keerde hogere bedragen uit 
aan geestesgenoten. Bij verkiezingen werd de steunverlening aanzienlijk opgedreven. Dit 
probleem kwam in de plattelandsgemeenten meer voor dan in de steden. Comment 
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Ten derde was de armenzorg weinig selectief. Veel mensen die weliswaar 
minvermogend, maar niet echt behoeftig waren, kregen geringe steun (een 
zak steenkool, enkele kilos brood). Hierdoor was het aantal bedeelden in 
Belgie aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannie.'^ Evenals 
gratis onderwijs bleek gratis medische en farmaceutische zorg een be-
langrijke reden om zich op de armenlijsten te laten inschrijven.'* Aan het 
einde van de negentiende eeuw werd het aantal behoeftigen dat op medische 
en farmaceutische zorg aanspraak kon maken ongeveer tweemaal zo hoog 
geschat als het aantal bedeelden in natura; namelijk circa 800.000 of 12% 
van de bevolking." Weldadigheidsbureaus zouden terzake vrijgeviger ge-
weest zijn. Niet alleen omdat fraude in deze gevallen moeilijker was, maar 
ook omdat "ils ne grevent guere le budget dans tous les cas ou les medecins 
des pauvres jouissent de traitements annuels".'* Tenslotte werd de armen
zorg gebruikt om de zeer lage lonen aan te vullen. Dit droeg ertoe bij dat 
deze laag bleven en zelfs verminderd werden. 

Dat vele gemeenten voor onoverkomelijke financiele problemen werden 
geplaatst hoeft, gezien de omvang van de armoede, niet te verbazen. Dat zij 
hun beperkte financiele middelen zo zuinig mogelijk poogden te beheren al 
evenmin. Maar vermoedelijk speelde ook de definitie van het pauperisme in 
de negentiende eeuw een rol. De oorzaak van de armoede werd bij de armen 
zelf gezocht. De lagere klassen gaven blijk van een schromelijk tekort aan 
zelfbeheersing. Verkwistten de armen soms niet een flink deel van hun geld 
aan drank en tabak? Waar armoede verklaard werd uit een gebrek aan 
zelfbeheersing, lag het voor de hand groter gewicht toe te kennen aan 
opvoeding dan aan materiele hulp. Arbeid, sparen en een 'deugdelijk' leven 
waren de enige hefbomen waarlangs arbeiders hun materiele positie konden 
verbeteren." Bij sommige artsen trof men evenmin veel begrip voor het lot 
van de arbeiders. In 1844 vond de Antwerpse Societe de Medecine dat de 
dompige eenkamerwoningen niet zo erg waren, vermits de arbeidersklasse 

diminuer la misere, 488. Ook geneeskundigen spraken aan het einde van de negentiende en 
begin twintigste eeuw vaker dan voordien over de armenzorg als een goedkope electorale 
machine. 

15. Volgens Seebohm Rowntree waren er aan het einde van de negentiende eeuw 66 
bedeelden per 1000 Belgen (61 thuis en 5 in instellingen) tegenover 49,5 bedeelden per 
1000 inwoners in Groot-Brittannie. De omvangrijke private liefdadigheid is hierin niet 
verrekend. Comment diminuer la misere, 484. 

16. Ducpetiaux, Memoire, 277; Lothe, PaupMsme et bienfaisance, 67. 
17. Chambre des Representants, Documents (1898-1899) n° 240, 11 juillet 1899, Projet 

de loi sur I'exercice de I'art de guerir, 535. 
18. Van Overbergh, Reforme de la bienfaisance, 82. 
19. A. de Regt, "Armenzorg en disciplinering" paper NSAV-congres 1981, 4; A. de 

Swaan, Zorg en de staat (Amsterdam, 1989) 170; Van Damme, "Industrialisering", 141. 
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toch een flink deel van de dag doorbracht op straat "die de tuin was van de 
arme". En waarom de kinderarbeid afschaffen? De arbeid was toch "de 
gymnastiek van de arme" en bezorgde, behalve de ontbeerlijke aanvuUing 
van het gezinsloon, ook nuttige lichaamsoefening aan het kind.^" Zoals uit 
de volgende paragraaf blijkt, veranderde aan het einde van de negentiende 
eeuw de definitie van het pauperisme door burgerij en overheid. 

1.3. Het ontstaan van de ziekenfondsen 

De openbare armenzorg werd in Belgie rond het midden van de negentiende 
eeuw in toenemende mate bekritiseerd. De bestaande organisatie zou het 
pauperisme eerder bevorderen dan bestrijden. Ingrijpende hervormingen 
waren noodzakelijk. Sparen en voorzorg waren de sleutelwoorden in de 
nieuwe sociale politiek. Door de spaarzin van de arbeiders te bevorderen 
zouden de lasten van de openbare armenzorg worden gereduceerd en tevens 
een bijdrage aan de handhaving van de openbare orde en de maatschap-
pelijke stabiliteit worden geleverd. "Dans chaque ouvrier econome et 
prevoyant, la societe comptera un defenseur de plus; attache k la consolida
tion de la paix et des institutions publiques par le grand lien de la propriete, 
I'ouvrier qui possede une epargne ne cherchera jamais a les ebranler et, au 
besoin, il saura les soutenir".^' In deze context moet men de aandacht van de 
rijksoverheid voor verenigingen van onderlinge bijstand en voorzorg si-
tueren. De meeste verenigingen voor onderlinge bijstand ontstonden op 
particulier initiatief. Zij werden ofwel door ambachtslui die in een bepaalde 
stad hetzelfde beroep uitoefenden — sommige van deze verenigingen 
hadden wortels in het Ancien Regime^^ — ofwel door ondernemingen voor 
hun arbeiders opgericht. Zij waren voornamelijk in de steden en de grote 
industriele centra gevestigd.^' In 1850 zouden er 199 verenigingen met 
68.297 leden zijn geweest, wat vooral in vergelijking met Groot-Brittannie 
weinig was.^* Zowel inzake organisatie als inzake uitkeringen was de 

20. Van Isacker, Mijn land in de kering, 80. 
21. C. Rogier, "Rapport au Roi", Moniteur Beige 19 (1849) 957. 
22. Zie bijvoorbeeld S.H. SchoU (red.), ISO jaar katholieke arbeidersbeweging in Belgie, 

(1789-1939) (Brussel, 1963) 226-227. 
23. Chambre des R6presentants, Documents (1850) n" 272, 11 mai 1850, Projet de loi 

relatif aux soci6te$ de secours mutuels, 32. A. Jauniaux, L'ivolution et les conquites de la 
mutualiti (Brussel, 1923) 26. 

24. Dit is circa 1,5% van de bevolking (aantal inwoners 4.426.0(K)). Exposi de la 
situation du Royaume de 1876 d 1900,727; Chambre des Repr6sentants, Documents, Projet 
de loi relatif aux societ6s de secours mutuels. Rapport fait au nom de la section centrale 
par M. T'Kint de Naeyer, 21 Janvier 1851,560. Door de meeste commentatoren wordt het 
genoemde cijfer als een onderschatting van het werkelijk aantal verenigingen voor 
onderlinge bijstand beschouwd. Ducpetiaux vermeldt weliswaar 211 verenigingen voor 
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verscheidenheid tussen de verenigingen groot. Sommige fondsen, zoals deze 
van de typografen, functioneerden zeer goed. Vele andere waren echter 
slecht georganiseerd en brachten in plaats van grotere zekerheid voor de 
leden slechts teleurstellingen en misrekeningen.^' Een geldelijke uitkering bij 
ziekte of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geneeskundige verzorging en 
medicijnen en ook een begrafenisuitkering waren veel voorkomende tege-
moetkomingen. Daarenboven werd soms in geval van werkloosheid en 
ouderdom steun beloofd. De gebrekkige organisatie en de, in verhouding tot 
de bijdragen, te hoge uitkeringen leidden vaak tot grote financiele moeilijk-
heden.^' De economische crisis van de jaren 1847-1848 en de sociale en 
politieke onrust die ermee gepaard ging hadden tot gevolg dat de Belgische 
overheid zich actiever met de verenigingen voor onderlinge bijstand ging 
bemoeien. Zo werd onder meer werk gemaakt van de wettelijke erkenning 
van de bestaande verenigingen. Naast het bevorderen van de spaarzin wilde 
de overheid ook groter toezicht op de door arbeiders opgerichte kassen, 
omdat deze soms de neiging hadden zich tegen de werkgever te keren.^' 
Door de wet van 3 april 1851 konden de verenigingen voor onderlinge 
bijstand rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Hun activiteiten dienden zich te 
beperken tot tijdelijke hulp — hetzij aan de leden in geval van ziekte, 
verwonding of invaliditeit, hetzij aan de weduwe of de familie van de 
overleden leden — begrafeniskosten, sparen voor de aankoop van gebruike-
lijke goederen, voedingsmiddelen en voor andere tijdelijke noodwendig-
heden. De erkenningsvoorwaarden waren echter dusdanig restrictief dat 
slechts weinig aanvragen werden ingediend.^* Op 31 december 1862 waren 

onderlinge bijstand maar met slechts 24.367 effectieve leden. In E. Ducpitiaux, Institu
tions de bienfaisance de la Belgique. Resumi statistique (Bruxelles, 1852) 66 e.v. 

25. Zie in dit verband De Swaan, Zorg en de staat, hoofdstuk 5. 
26. E. Martou, Etudes sur les institutions de prevoyance (Bruxelles, 1851) 44; Rapport au 

roi, Moniteur Beige 19 (1849) 17 avril 1849, 957; Rapport par M. T'Kint de Naeyer, 560. 
Merken we op dat de rijksoverheid — in bepaalde gevallen ook de gemeentelijke overheid 
— een aantal pensioen- en voorzorgskassen had opgericht en zij ook steun en bescher-
ming verleende aan een aantal initiatieven, zoals de oprichting van gemeenschappelijke 
voorzorgskassen voor mijnwerkers, die in geval van invaliditeit of overlijden als gevolg 
van een mijnongeval de arbeider of zijn nabestaanden te hulp kwamen. Het kapitaal van 
deze kassen werd gevormd door afhoudingen op de lonen van de arbeiders, subsidies door 
de werkgever, giften en subsidies van provincie en Rijk, interesten op kapitaal en giften en 
legaten. Ducpetiaux, Institutions de bienfaisance, 68. 

27. Chambre des Representants, Documents, (1850) n° 272, 11 mai 1850, Projet de loi 
relatif aux societes de secours mutuels, 29. 

28. De kassen waren onderworpen aan een voogdij van de burgemeester en de 
gemeenteraad, die als hinderlijk werd ervaren. Zij waren verplicht statuten op te stellen en 
deze door het gemeentebestuur te laten goedkeuren (art. 2). Jaarlijks moesten de 
rekeningen bij de gemeentelijke overheid worden ingediend. Bij ontbinding ging het 
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slechts 46 verenigingen met samen 7566 leden wettelijk erkend. In 1866 werd 
gewag gemaakt van 220 wettelijk erkende ziekenfondsen met 32.042 leden 
tegenover 445 niet-erkende met 64.000 leden.^' Alhoewel de wet van I85I de 
ontwikkeling van het ziekenfondswezen niet rechtstreeks heeft gestimuleerd 
is deze toch belangrijk, omdat van dan af een principieel onderscheid tussen 
ziekte- en tijdelijke invaliditeit enerzijds en ouderdom en permanente 
gebrekkigheid anderzijds werd gemaakt. De staat werd het meest geschikt 
geacht om de organisatie van de verzekering tegen ouderdom en permanente 
invaliditeit op zich te nemen. Op 8 mei 1850 werd hiertoe de algemene 
lijfrentekas opgericht. De verzekering tegen ziekte bleef in handen van het 
particulier initiatief, maar kon wel op steun en bescherming van de 
rijksoverheid rekenen, mits een zeker administratief toezicht werd aanvaard. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het aantal verenigingen 
van onderlinge bijstand. Zij kenden geleidelijk grotere verspreiding onder 
fabrieksarbeiders en groepeerden steeds vaker arbeiders uit verschillende 
beroepen en sectoren. Omdat er tot 1867 een verbod op de oprichting van 
vakverenigingen bestond, waren dit soort verenigingen vaak de enige plaats 
waar een embryonale vorm van syndicale actie mogelijk was.'" Enkele 
actieve arbeiderskernen zijn hieruit voortgekomen. Aan katholieke zijde 
waren de voornaamste leiders van de ziekenfondsen mensen uit de burgerij, 
die zich tot doel stelden sociale conflicten te bezweren en de arbeider 
berusting en spaarzin bij te brengen." Hun fondsen waren vaak pater-
nalistisch getint. Omdat schenkingen van bestuurs- en ereleden voor deze 
verenigingen een voomame inkomstenbron vormden, beschouwt bijvoor
beeld Cremer ze niet als echte ziekenfondsen.'^ Mede door de burgerlijke 
bevoogding kwamen de ziekenkassen vooral na 1880 in politiek vaarwater. 
Zowel aan socialistische als aan katholieke kant werd naar schaalvergroting 
gestreefd om de financiele basis van de kleine ziekenkassen te verstevigen en 
de organisatie van een medisch-farmaceutische dienst mogelijk te maken of 
te verbeteren. Hierbij werden de talrijke van oorsprong neutrale vereni-

maatschappelijk bezit naar een andere maatschappij van dezelfde aard of naar een 
weldadigheidsbureau. Hierover besliste de regering (art. 6). 

29. Exposi de la situation du Royaume de 1876 d 1900, 728. 
30. Sommige maatschappijen van onderUnge bijstand functioneerden als een weer-

standskas. De oprichting van de "Broederlijke Maatschappij der Wevers" en van de 
"Maatschappij der Noodlijdenden Broeders" door de spinners in 1857 te Gent zijn 
hiervan de klassieke voorbeelden. 

31. SchoU, "De geschiedenis van de Christelijke mutualiteiten", De Gids op maatschap-
pelijk Gebied (1951) 831-836; P. Quaghebuer, fVelziJn door vooruitzicht. De Christelijke 
mutualiteitsbeweging in het Gentse (Leuven, 1986) 53. 

32. R. Cremer, "De mutualistische beweging in Belgie", Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid6 (\9M) 12-138, m.n. 18. 



22 

gingen tot een politieke keuze gedwongen. Tussen katholieken en socialisten 
werd een felle concurrentiestrijd gevoerd. Zo poogde men leden te werven 
door kosteloze geneeskundige verzorging en goedkope medicijnen tegen een 
geringe bijkomende ledenbijdrage aan te bieden. 
De opbloei van de mutualistische beweging situeert zich aan het einde van 
de negentiende eeuw." De wetten van 23 juni 1894 en 19 maart 1898 gaven 
aan de ziekenfondsen een voordeliger wettelijk statuut. Zij consolideerden 
de beweging en stimuleerden, ondermeer door de oplegging van technische 
voorschriften ter verbetering van de interne organisatie, de verdere uit-
bouw.'* Vanaf de jaren 1890 begon de overheid, eerst op lokaal en later op 
nationaal vlak, subsidies toe te kennen. De overheidstussenkomst overwon 
daarenboven het wantrouwen van heel wat arbeiders, die tot dan toe afzijdig 
van de beweging waren gebleven. In 1900 waren er 1790 erkende zieken
fondsen met 225.895 leden (waaronder 196.487 effectieve leden), circa 3,4 
percent van de bevolking.'' 
Alhoewel het aantal bedeelden nog aanzienlijk hoger was dan het aantal 
verzekerden nam het belang van de verzekeringssector in de menings-
vorming snel toe. In 1894 pleitte Bertrand, socialistisch gemeenteraadslid 
voor Schaarbeek en later parlementslid, voor de hervorming van de 
openbare armenzorg in een verzekering tegen ziekte, werkloosheid, ouder
dom en overlijden. De bestaande verenigingen voor onderlinge bijstand 
zouden nooit aan de groeiende financiele problemen van de openbare 
armenzorg het hoofd kunnen bieden. Immers, zij waren beperkt in aantal en 
groepeerden slechts de arbeiders met de hoogste lonen. Toelating van 
arbeiders met grote risico's zou ofwel tot aanzienlijke premiestijging of tot 

33. R. Reszohazy, Histoire du mouvement mutualiste chritien en Belgique (Paris, 1957) 
155 e.v. Diverse factoren droegen hiertoe bij waaronder de stijgende welvaart en het 
groter maatschappelijk aanzien van het medisch beroep. 

34. Zo werden de erkende maatschappijen verplicht jaarlijks hun rekeningen naar de 
Bestendige Commissie van Maatschappijen van Onderlinge Bijstand op te sturen. Artikel 
4 van de wet van 1894 bepaalde dat de bedragen van premies en uitkeringen in de statuten 
dienden te worden vastgelegd. Wijzigingen hierin dienden door de algemene vergadering 
te worden goedgekeurd. Naast boekhoudkundige regels werden ook de taken van 
bestuursleden, de rechten van de algemene vergadering en de stemmingsprocedures in de 
modelstatuten omschreven. 

35. Expose de la situation du Royaume de 1876 d 1900, 732. Cremer spreekt over 4.996 
erkende mutualiteitsverenigingen met 425.068 leden (op ongeveer 6.693.548 Belgen). "De 
mutualistische beweging", 25. In dit geval zou circa 6 percent van de Belgen bij een 
ziekenfonds aangesloten zijn. Waarschijnlijk geeft ook dit cijfer een onderschatting van 
het aantal ziekenfondsleden omdat een groot aantal socialistische ziekenfondsen zich pas 
na 1900 wettelijk Het erkennen. R. Van Lerberge, De geschiedenis van de Bond Moyson 
(Gent, 1979) 64. 
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minieme uitkering in geval van ziekte leiden." In het rapport van de in 1895 
ingestelde overheidscommissie ter hervorming van de openbare armenzorg 
spreekt de verslaggever zich in niet mis te verstane bewoordingen uit ten 
gunste van de geleidelijke vervanging van de armenzorg door verzekeringen. 
De overheid diende deze ontwikkeling te subsidieren. De woorden van de 
katholiek Liebaert, in 1895 kamerlid en later minister van spoorwegen, 
posterijen en telegraaf, werden met instemming aangehaald: "je tiens pour 
certain que, si une partie grandissante de ces ressources etaient appliquees en 
subsides k des oeuvres de prevoyance, de mutualite, de solidarite, speciale-
ment a des entreprises d'assurances contre la maladie et la vieillesse, ces 
ressources pourraient dans une mesure sensible aider au relfevement de la 
condition des indigents"." Men sprak in dit verband over "la charite preven
tive". Ook poogde men criteria te ontwikkelen om de grote groep der 
armlastigen te differentieren. Zo onderscheidde men drie categorieen be
hoeftigen: de eerste miste de kracht om te werken (bijvoorbeeld, kinderen, 
ouderen, invaiiden en zieken); de tweede groep kon niet werken, bijvoor
beeld als gevolg van gedwongen werkloosheid, en de derde categoric wilde 
eenvoudigweg niet werken. Het beleid diende met deze omstandigheden 
rekening te houden. Vooral voor de werkloze arbeiders diende men een 
verzekeringssysteem uit te werken.'* 

2. Organisatie van de medische armenzorg en de geneeskundige verzorging 
van de ziekenfondsen 

2.1 Geneesheren in de negentiende eeuw^^ 

In de negentiende eeuw hadden de geneesheren wel een monopolie op de 
beroepsuitoefening maar van autonomic was voor velen nauwelijks sprake. 
De wet van 12 maart 1818 reserveerde de uitoefening van de geneeskunst 
voor diegenen die een bepaalde vorm van opleiding hadden genoten en aan 
een aantal formele voorschriften inzake de toelating tot het beroep hadden 
voldaan (visum, eedaflegging, betalen van de patentbelasting). Maar de wet 
kon niet verhinderen dat illegalen of kwakzalvers zonder deze voor de 
beroepsuitoefening essentieel geachte kennis en kunde en zonder de ver-

36. L. Bertrand, Bienfaisance publique et assurance sociale (Bruxelles, 1894) 5 en 8. Ook 
Van Overbergh, Reforme de la bienfaisance, 252. 

37. Van Overbergh, Reforme de la bienfaisance, 43. Pleidooien om geld van de 
armenzorg als subsidie voor de ziekenfondsen te gebruiken komen in deze periode vaker 
voor. 

38. Van Overbergh, Riforme de la bienfaisance, 95. 
39. R. Schepers, De opkomst van het medisch beroep in Belgie. De evolutie van de 

wetgeving en de beroepsorganisaties in de 19de eeuw (Amsterdam, 1989). 
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vuUing van de voorgeschreven formaliteiten hetzelfde werk deden — met 
vermoedelijk evenveel of even weinig succes. Bovendien onderscheidde de 
wet van 1818 verschillende categorieen geneeskundigen: doctors in de 
geneeskunde, heelkunde, respectievelijk verloskunde, stadsheelmeesters en 
-vroedmeesters en tenslotte plattelandsheelmeesters en -vroedmeesters. De 
facto kregen niet-universitaire geneeskundigen via een snellere en goed-
kopere opleiding ongeveer gelijke rechten en plichten als de universitaire 
geneeskundigen. Deze situatie veranderde na de afschaffing van de tweede 
stand in 1835 en de instelling van de graad van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde in 1849. Als gevolg van de onderwijshervormingen van 1835 en 
1849 werd de toegang tot het beroep bemoeilijkt en werd het beroep 
geleidelijk homogener inzake opleiding, rechten en plichten. In 1830 was 
47,5%, in 1860 80% van de geneeskundigen en in 1900 waren alien 
universitair opgeleid. Het aantal geneeskundigen daalde gedurende een 
periode van ongeveer dertig jaar. Omstreeks de jaren 1870 werd de dalende 
trend in het medisch aanbod weer omgebogen. Tussen 1875 en 1900 steeg 
het aantal geneesheren van 3.79 naar 5.29 per 10.000 inwoners. Dit cijfer 
verhult niet alleen regionale ongelijkheden maar ook en vooral grote 
verschillen in artsendichtheid tussen stad en platteland. De artsendichtheid 
was relatief hoog in de grote steden en industriele centra en veel lager in de 
rurale gebieden.^" 

De toename van het aantal geneeskundigen had wellicht een nadelig effect 
op de toch al niet rooskleurige praktijkomstandigheden. Het aantal par
ticuliere patienten was beperkt. Volgens Le Scalpel kon in Luik in 1856 
slechts een derde van de inwoners de ziektekosten betalen. Op het platteland 
zouden er gemeenten geweest zijn waar de geneesheer voor drie vierde van 
de inwoners te kostbaar was.*' Het inkomen uit de armenzorg kon bijgevolg 
een cruciale aanvulling van het artseninkomen vormen. Echter niet iedereen 
had het recht om aan de armenzorg te participeren en voor benoeming was 
er scherpe concurrentie. Deze werd in de hand gewerkt door weldadigheids
bureaus die de armenzorg aan de laagste inschrijver gunden. Vermoedelijk 
deden ziekenfondsen hetzelfde. Het is niet uitgesloten dat vooral zieken
fondsen de concurrentie hebben aangewakkerd aangezien zij, zoals boven 
vermeld, voornamelijk in steden en industriele centra werden opgericht. 

40. Schepers, De opkomst van het medisch beroep, 140 en 206. 
41. Geciteerd in C. Havelange, Guirir au pays de Liege (1699-1940). Pour une histoire 

sociale et culturelle des professions medicates, II, Dissertatie Luik (Luik, 1988-1989) 477. 
Nog te Luik zou een vijftal artsen — voornamelijk universiteitsprofessoren — op een 
totaal van ongeveer zeventig geneesheren twee derde van het productieve clienteel (la 
clientele productive) in behandeling hebben gehad. Havelange, Guirir au pays de Liige, 
511. 
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Sommige artsen zouden de voorgestelde arbeidsvoorwaarden niet zozeer uit 
edele, humanitaire overwegingen hebben aanvaard, maar wel om confraters 
de pas af te snijden en zich een monopoliepositie te creeren.*^ Tegen 
concurrentie en monopolisering en voor gelijke verdeling van kansen 
hebben artsenorganisaties van bij hun ontstaan geageerd. Zij streefden 
ernaar de vrijheid van iedere arts te beperken en, in het belang van de groep, 
een aantal regels op te leggen. In algemene termen beoogden deze de 
moralisatie van het medisch beroep, met andere woorden, de uitwerking en 
eerbiediging van een professionele gedragscode en de verbetering van de 
materiele positie van alle geneeskundigen. Beide doelstellingen waren on-
derling nauw verbonden aangezien de moeilijke levensomstandigheden als 
een van de voornaamste oorzaken van de overtreding van de gemaakte 
afspraken werden beschouwd. Moralisatie en de verbetering van de materiele 
positie waren twee complementaire middelen ter vergroting van de interne 
homogeniteit. Het belang hiervan werd voornamelijk in termen van grotere 
externe slagvaardigheid gesteld. Zo veronderstelde het dreigen met ver-
breking van contracten die niet eerst door de beroepsvereniging waren 
goedgekeurd, eensgezindheid om voldoende druk op weldadigheidsbureaus 
en ziekenfondsen enerzijds en op individuele artsen anderzijds te kunnen 
uitoefenen. 

Vanaf 1840 nam het aantal lokale verenigingen met strikt professionele 
doelstellingen snel toe. Bijna gelijktijdig zagen enkele pogingen tot gemeen
schappelijke actie het licht. Dit organisatieproces werd niet alleen door de 
reeds genoemde juridische verscheidenheid bemoeilijkt maar ook door 
verschillen tussen stad en platteland, tussen Vlaanderen en Wallonie, de 
afkeer van de Brusselse dominantie, diepgaande sociale verschillen, tegen
stellingen op therapeutisch vlak, persoonlijke antipathieen en niet in het 
minst gebrek aan interesse voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging. 
Na diverse vruchteloze pogingen werd in 1863 de Federation Medicale Beige 
(FMB) opgericht. Pas aan het einde van de eeuw en deels door ont-
wikkelingen die aan haar greep ontsnapten, zoals het veranderende politieke 
klimaat, het groeiend belang van diverse sociale organisaties bij de medische 
dienstverlening, de grotere effectiviteit van de geneeskunde en de weerslag 
hiervan op het sociale belang van de medische dienstverlening en op het 
prestige van de geneesheren, nam de invloed van de beroepsorganisatie toe. 

42. Projet de loi sur I'exercice de I'art de guerir, (11 juillet 1899) 535-536. Aan het einde 
van de eeuw had blijkbaar een meerderheid van Belgische artsen met de armenzorg te 
maken. De volgende cijfers werden genoemd: 2931 geneesheren van weldadigheids
bureaus en 760 in de openbare hospitalen en gestichten. Omdat een aanzienlijk aantal 
geneesheren instond voor twee, drie, vier of meer weldadigheidsbureaus, dienden de 
cijfers in zekere mate te worden gereduceerd. In 1900 waren er in Belgie 3544 geneesheren. 
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2.2. De medische armenzorg 

Tot 1891 had de wetgever geen enkele bepaling met betrekking tot de 
medische armenzorg uitgevaardigd. De wet van 27 november 1891, samen 
met de herziene wet op de openbare armenzorg van dezelfde datum en de 
wet van 6 augustus 1897 met betrekking tot de intercommunale hospitaal-
diensten bracht, in theorie althans, een organisatie tot stand waarop iedere 
behoeftige te alien tijde in geval van ziekte een beroep kon doen.*' De 
nieuwe wetten tastten echter de gemeentelijke autonomic nauwelijks aan en 
in een groot deel van het land bleven zij een dode letter.** In geen enkele wet 
werden verplichtingen van weldadigheidsbureaus of gemeenten ten aanzien 
van artsen vastgelegd. Richtlijnen inzake minimumhonoraria ontbraken. 
Wel verplichtte artikel 4 van de wet van 1891 de armendokters alle zieke en 
gewonde behoeftigen op het grondgebied van hun gemeente te verzorgen. 
De gebrekkige organisatie van de medische armenzorg, in de eerste plaats op 
het platteland, maar ook in de steden, werd tot in den treure beschreven in 
de rapporten van de Provinciale Geneeskundige Commissies en door de 
Academic Royale de Medecine en de Hoge Raad voor de Hygiene becom-
mentarieerd. Reeds in 1849 was een regeringsvoorstel inzake de organisatie 
van de medische armenzorg op het platteland en in de kleine steden door de 
Academic besproken. Op de medische congressen van 1853 en 1858 was het 
een van de agendapunten en ook bij de oprichting van de landelijke 
organisatie van Belgische artsen, de Federation Medicale Beige (FMB), werd 
de armenzorg onmiddellijk aan de orde gesteld.*^ De tekorten van de 
medische armenzorg waren ongetwijfeld groter op het platteland dan in de 
steden. Op het platteland waren artsen gratis of tegen een schamele 
vergoeding uren onderweg in soms barre weersomstandigheden om een 
zieke hulp te verlenen. In de steden was de armenzorg niet alleen beter 
georganiseerd maar ook, in de nabijheid van hospitalen, minder belastend 
en leverde tenminste publiek aanzien en waardering als indirecte beloning 
op.*' In de medische pers werd herhaaldelijk de incompententie op medisch 
vlak van de weldadigheidsbureaus aan de kaak gesteld. Hun enige be-
kommernis was de dienst zo goedkoop mogelijk te organiseren. Zij slaagden 

43. Pasinomie, 4ieme serie, 26 (1891) 27 novembre 1891: service medical gratuit; 
Pasinomie, 4ieme serie, 32 (1897) 6 aout 1897: loi relative k l'organisation d'etablissements 
hospitaliers intercommunaux. 

44. Van Overbergh, Reforme de la bienfaisance, 266. Chambre des Representants, 
Documents (1899) 536; R. Sand, Riforme du service midical de la bienfaisance (Bruxelles, 
1921) 12. 

45. Schepers, De opkomst van het medisch beroep, 132 en 196. 
46. Sand, Riforme du service midical, 12-16; Van Overbergh, Riforme de la bien

faisance, 267. - -
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hierin door de honoraria zoveel mogelijk te drukken en door overbelasting 
van de aangeworven geneeskundigen. Armenlijsten lagen in vele gevallen 
niet ter inzage van de geneesheren en deze verkeerden dan ook in het 
ongewisse over het aantal te verzorgen behoeftigen. De armenlijsten zouden 
daarenboven in vele gevallen onbetrouwbaar zijn geweest: namen van echte 
behoeftigen ontbraken, terwijl bemiddelde personen wel werden vermeld. 
Wanneer geneesheren een vaste jaarlijkse vergoeding kregen — volgens een 
FMB-enquete van 1893 kwam deze betalingswijze vaker voor dan betaling 
per verrichting*^ — leverde de armenzorg behaJve werk nauwelijks lets op. 
De vergoeding volstond vaak niet om de kosten van de geleverde genees-
middelen te dekken. In sommige gemeenten was de medische armenzorg niet 
georganiseerd. Het kwam er, volgens de geneesheren, op neer dat zij de 
armen gratis verzorgden. De kwaliteit van de dienstverlening leed hier 
onvermijdelijk onder. De geneeskundigen waren immers wel verplicht uit te 
kijken naar een beter betalend clienteel en dit zou altijd de voorrang hebben 
op de behoeftigen. Trouwens, zo voegde men er wel eens aan toe, of men zijn 
werk nu goed of slecht deed, het inkomen bleef even laag en de armen
dokters vervulden hun opdracht dan ook overeenkomstig wat het hen 
opbracht. De lage kwaliteit van de zorgverstrekking leidde tot kritiek en 
wantrouwen van de armen, wat het medisch corps al evenzeer irriteerde. Het 
leek crop dat "parce que Ton est medecin des pauvres on soit un pauvre 
medecin". De slechte betaling van de armenzorg op het platteland werd als 
een van de voornaamste oorzaken van de onevenwichtige spreiding van het 
medisch aanbod beschouwd. 

2.3. De ziekenfondsen 

De positie van de geneesheren binnen de ziekenfondsen vertoonde, voor 
zover we dit kunnen nagaan, inzake benoeming en betaling gelijkenis met 
deze binnen de armenzorg. Bijvoorbeeld in het door Rogier in 1849 aan de 
provinciegouverneurs voorgestelde modelstatuut inzake de verenigingen 
voor onderlinge bijstand werd de geneesheer door het ziekenfondsbestuur 
benoemd en ontving hij jaarlijks een vast traktement.*' Deze betalingswijze 
werd aanbevolen, omdat het de fondsen toeliet hun uitgaven nauwkeurig te 
berekenen en te voorkomen dat deze de inkomsten zouden overstijgen. De 
minister drukte de hoop uit dat de geneesheren bij de bepaling van dit 
bedrag rekening zouden houden met het filantropisch karakter van de 
instelling en dat hun toewijding hen blind zou maken voor de ontoereikend-

47. Forfaitaire betaling (een vast bedrag): 781 gemeenten; betaling per verrichting: 183 
gemeenten; geen enkele organisatie: 264 gemeenten. Le Scalpel 46 (1893) 29 octobre. De 
antwoorden hadden betrekking op 1228 gemeenten. 

48. U Moniteur Beige 19(1849) 963. 
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held van de vergoedingen. In de goedgekeurde statuten van de maatschappij 
van onderlinge bijstand der geweermakers te Luik werd in artikel 52 bepaald 
dat het bestuur de geneesheren benoemde en aan het einde van ieder 
dienstjaar hun 'schadeloosstelling', rekening houdend met de geleverde 
diensten, vastlegde.*' 
Rond 1845 vestigde de GazeffeA/Mcfl/e5e/ge(G.M.B.)erde aandacht opdat 
in enkele belangrijke steden van het land verenigingen werden opgericht die 
het verlenen van gratis medische verzorging en de levering van genees-
middelen tegen een geringe financiele vergoeding tot doel hadden. Het blad en 
enkele belangrijke lokale medische verenigingen, zoals de Societe de Mede
cine d'Anvers en de Societe des Sciences Medicales et Naturelles de Bruxelles, 
reageerden onmiddelUjk afwijzend. De voornaamste bezwaren waren aller
eerst het feit dat dergelijke 'ziekenbussen' zich niet uitsluitend tot de 
minvermogenden richtten, met andere woorden dat er geen inkomensgrens 
voor lidmaatschap was, voorts de lage honoraria en de nadelige weerslag 
hiervan op het inkomen en de omvang van het clienteel van de niet 
aangesloten geneesheren. Men protesteerde ook tegen de afhankelijke positie 
van de geneesheren in dergelijke organisaties en tegen de werkoverlast — men 
kreeg de verantwoordelijkheid over een te uitgestrekt gebied, waardoor snelle 
en continue hulpverlening bemoeilijkt werd. De ziekenkassen zouden de 
therapeutische vrijheid bedreigen en zich niet om de kwaliteit bekommeren. 
Men mag niet uitsluiten dat de bedoelde ziekenbussen, waarvan men 
beweerde dat zij van Nederlandse origine waren, van het gangbare patroon 
afweken en hierom zulk een heftige reactie uitlokten. Klachten met betrek
king tot commercieel beheerde ziekenbussen vormden in dezelfde periode in 
Nederland aanleiding tot een onderzoek door de Provinciale commissie van 
geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Noord-Holland op verzoek van de 
minister van binnenlandse zaken.'" In ieder geval waren deze kassen volgens 
de artsenverenigingen slecht georganiseerd en werden zij beheerd door 
ondeskundige en vaak onbetrouwbare lieden, die zich in geval van ziekte met 
allerlei middelen aan hun verbintenissen poogden te onttrekken. De kassen 
speculeerden op de ellende en de armoede van de lagere klassen en leidden tot 
ontwaarding van de geneeskunst. Om de 'ziekenbussen' elke reden tot 
bestaan te ontnemen werd in de Societe de Medecine d'Anvers voorgesteld 
om in groepsverband gratis raadplegingen voor de arbeiders te organiseren. 
De meerderheid was hiervoor echter niet te vinden. De G.M.B. schreef later 
dat een systeem waarbij alle artsen tegen vastgestelde tarieven aan de 

49. M.A. Visschers, Over de maatschappijen van onderlinge bijstand in Belgie (Brussel, 
1854) 32. 

50. L.S. Godefroi, Het ziekenfondswezen in Nederland. Ontwikkeling en perspectieven, 
Geschriften van de Mr. B.M. Teldersstichting 10 (s'-Gravenhage, 1963) 9. 
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dienstverlening konden participeren de voorkeur had boven de benoeming 
van een of enkele artsen." 
Tot omstreeks 1885 was er in de beroepspers en binnen de FMB geringe 
belangstelling voor de ziekenfondsen. De meerderheid van de Belgische 
medische verenigingen accepteerde het onderscheid tussen verenigingen die 
op grond van de aard van hun leden en het bedrag van hun uitkeringen als een 
soort weldadigheidsinstellingen konden worden beschouwd, en de organi
saties die aan coUectief sparen deden en clienten groepeerden die de 
doctorshonoraria best konden betalen. De eersten mochten aanspraak 
maken op gereduceerde honoraria; het bestaan van de laatste moest gewoon 
worden genegeerd. 
In de jaren negentig mag de groei van het aantal ziekenfondsen en de 
verspreiding ervan onder arbeiders en andere sociale groepen als een van de 
directe oorzaken van de oprichting van een aantal medische syndicaten 
worden beschouwd. Immers, men diende met spoed orde op zaken te stellen 
om te voorkomen dat het particulier clienteel werd opgeslokt door organi
saties van wie de eisen omgekeerd evenredig waren met de honoraria die ze 
betaalden. Vooral de uitbreiding naar niet-arbeiderskringen vond men 
bedreigend. La Gazette Medicale de Liege noemde het een samenzwering van 
alle sociale klassen tegen de gerechtvaardigde belangen van het medisch 
corps. "Envers les pauvres, nous poussons la charite k sa dernifere limite; 
envers les ouvriers, nous montrons une grande generosite, en acceptant des 
tarifs extremement reduits. Mais quant a traiter ces hommes (handelaars, 
landbouwers) groupes a des conditions inferieures k celles que nous leurs 
faisons quand ils etaient isoles, nous devons energiquement nous y refuser".'^ 
Een actie van het College der Brusselse Geneesheren tegen de Federatie van 
Bijstandskassen uit die stad in 1895 gold ook voor de andere medische 
syndicaten als voorbeeld. Omdat de Federatie ook verenigingen van finan-
cieel welgestelden aanvaardde, dienden alle verbonden artsen coUectief hun 
ontslag in. Een zestal geneesheren nam echter de plaats in van de ontslag-
nemers en bedong voor zichzelf wat hogere honoraria. Zij werden prompt 
daarop buiten het medisch syndicaat gesloten. De beweging oogstte in de 
medische pers en binnen de F.M.B. veel lof. Zij stootte op scherpe kritiek van 
de Federatie van Bijstandskassen zelf en van de opiniepers. Ten onrechte 
meende Le Scalpel, want het medisch corps handelde in het belang van de 
arbeiders door de ziekenfondsen te zuiveren van parasieten die op het 
gemeenschappelijk kapitaal teerden. Het was toch onaanvaardbaar dat 
arbeiders voor hun zuurverdiende centen slechts de zorgen van beginnelingen 

51. G.M.B. 7 (1849) 6 mai; 20 mai. Ook Le Scalpel 1 (1849) 20 mai. 
52. Gazette medicale de Liege 6 (1894) 15 fevrier. 
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of minderwaardige elementen kregen, die vrede namen met lage honoraria, 
terwijl de armen in de hospitalen een beroep konden doen op de grootste 
specialisten. De titel van ziekenfondsarts mocht geen brevet van incapaciteit 
worden. In deze staking moesten de geneesheren echter het onderspit delven. 
Volgens Querton kon de Federatie van Bijstandskassen dankzij de aanwezig-
heid van een groot aantal armoedzaaiers in het medisch corps, voor wie de 
magere ziekenfondshonoraria een welkome inkomstenbron vormde, ge-
makkelijk de strijd winnen." 

2.4 Geneesheren, medische armenzorg en ziekenfondsen: een vergelijking 

Het beeld van de relatie tussen geneesheren, medische armenzorg en 
ziekenfondsen blijft erg verward. Dit is niet alleen een gevolg van de 
embryonale staat van het onderzoek op dit terrein, maar ook van de grote 
verscheidenheid in opvattingen en organisatie aan het einde van de negen
tiende eeuw.'* Vast staat dat binnen het geneesherencorps weinig eensgezind
heid bestond over de te volgen richting. Vrijwel ieder alternatief — van het 
volledig negeren van de ziekenfondsen tot een nationale gezondheidsdienst, 
waarin medische armenzorg en ziekenfondsen zouden worden geintegreerd 
— werd in de kolommen van de beroepsbladen gewikt en gewogen, en zeker 
wanneer de inmenging van derden toenam, te licht bevonden. Naargelang het 
standpunt richtten de blikken zich naar Duitsland, Groot-Brittannie, maar 
vooral toch naar Frankrijk, waar het toen nog overwegend Franstalig 
artsencorps zich het meest mee verwant voelde. En niet te vergeten, een 
aanzienlijke groep geneeskundigen bleek zich eenvoudigweg niet te interes-
seren voor de grote vragen inzake reorganisatie van armenzorg en sociale 
verzekeringen en had alleen oog voor verbeteringen die op korte termijn in 
organisatie en honorering van vooral armenzorg maar ook ziekenfondsen 
konden worden aangebracht." Rond 1900 ziet men sporen van een organi
satie, die later vastere vormen aanneemt en nu voor ons herkenbaar is. 
De houding van geneesherenorganisaties ten aanzien van armenzorg en 
ziekenfondsen vertoont een zekere overeenkomst. Geneesheren maakten zich 
zorgen over het afkalven van hun particuliere praktijk. Zij bestreden het 
opnemen van bemiddelde personen op de armenlijsten en de aansluiting van 

53. L. Quenon, Assurance et assistance mutuelles au point de vue midical(fir\issel, 1905) 
68. 

54. Plaatselijke en regionale verschillen mogen niet uit het oog worden verloren. Het 
hier geschetste beeld is afkomstig uit de overwegend Waalse beroepspers. In het zuiden 
van Belgie had men niet alleen (slechte) ervaring met ziekenfondsen maar ook met 
ondernemings kassen. 

55. Le Scalpel 53 (1900) 18 novembre. 
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particuliere patienten bij de ziekenfondsen." Voorts streefden artsen in 
diverse geledingen ernaar gunstiger arbeidsvoorwaarden bij weldadigheids
bureaus en ziekenfondsen te bedingen. Zo stelde de bovenvermelde com
missie ter herziening van de geneeskundige wetten uit 1899 als voornaamste 
hervorming met betrekking tot de medische armenzorg het vastleggen van een 
minimumtarief met beroepsmogelijkheid voor de bestendige deputatie 
voor." Ook zochten zij steun bij de provinciale of de rijksoverheid tegen de 
lakse gemeentebesturen en vooral tegen de al te opdringcrige ziekenfondsen. 
Volgens de geneeskundigen kon de overheid een voor hen gunstige regeling 
afdwingen omdat ziekenfondsen van overheidssubsidie afhankelijk waren." 
Diverse betalingssystemen — abonnement, salaris, betaling per verrichting 
—konden nog op hartstochtelijke voor- hn tegenstand rekenen. Maar opvat
tingen terzake wijzigden zich soms in korte tijd. In 1901 opteerde de Luikse 
Societe Medico-rurale voor een abonnement, omdat hiermee niet alleen de 
verzekering van arbeiders tegen ziekte werd vergemakkelijkt, maar ook de 
ijver van geneesheren om zich met preventie en hygiene bezig te houden, 
werd gestimuleerd. In dit betalingssysteem hadden ziekenfondsen fen artsen 
belang bij zo min mogelijk zieken, terwijl in een verrichtingensysteem toch 
steeds het vermoeden bestond dat meer bezoeken dan nodig werden 
afgelegd." Maar slechts een paar jaren later betreurde men de beoordelings-
fouten die men had gemaakt. De fondsen wilden hun leden een maximum 
aan voordelen tegen een minimum aan uitgaven bieden en de arts was 
hiervan het slachtoffer. "Le forfait est pour lui un collier de servage". 
Overigens bleek dat de geneesheren geen interesse voor de hygiene betoon-
den. En ook de patienten gedroegen zich niet zoals voorspeld: zij deden een 
overmatig beroep op hun arts.*" Slechts betaling per verrichting bleek een 

56. Chambre des Representants, Documents, (1898-1899) 536; Volgens Lothe verzetten 
de geneesheren van het weldadigheidsbureau in Namen zich ertegen dat zij gratis 
arbeiders die lid waren van ziekenfondsen dienden te verzorgen en zij eisten een 
herziening van de armenlijst. Paupirisme et bienfaisance, 84. In Gazette midicale Beige (11 
(1899) 241) wordt de "lutte acharnee et sans merci contre les mutuelles bourgeoises et les 
bourgeois des mutuelles ouvrieres" als eerste programmapunt van de Federation Liigeoise 
des Syndicats Medicaux genoemd. 

57. De bestendige deputatie in Belgie is het uit de leden van de provincieraad verkozen 
college dat belast is met het dagelijks bestuur van een provincie. 

58. Le Scalpel 53 (1900) 15 juillet; 26 aoiit. "II est logique que les societes qui acceptent 
le foin du ratelier officiel se voient imposer vis-4-vis de leur principal adjudant certaines 
obligations". 

59. Le Scalpel 54 (1901) 3 novembre. "Un jour k venir n'en doutez pas, le medecin ne 
sera plus paye comme il Test actuellement pour soigner des malades: il recevra des 
honoraires de ses cUents pour veiller sur leur sante." Ook 22 novembre; 5 Janvier; 12 
Janvier. 

60. Le Scalpel 56 (1903) 8 novembre; 57 (1904) 7 aoflt; 14 aoiit; 21 aoflt. 
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aanvaardbaar alternatief. Rond 1900 werd forfaitaire betaling nog niet op 
principiele gronden afgekeurd, zoals later zou gebeuren." 
Rond 1900 vond men in leidende kringen van het medisch corps nog wel 
pleidooien om ziekenfondsen volkomen te negeren en arbeiders, tegen de 
voor hen gangbare tarieven, te behandelen.'^ Niettemin bleek het hier om 
achterhoedegevechten te gaan en won de overtuiging veld dat de opmars van 
de ziekenfondsen, mede gezien de politieke steun niet te stuiten was. Niet 
alle artsen betreurden deze ontwikkeling. Sommigen zagen de toenemende 
coUectivisering van de geneeskundige praktijk als een onvermijdelijke 
tegenhanger van de ontwikkeling in de medische wetenschap, de grotere rol 
van de hospitalen, de groeiende nadruk op de hygiene. Zij zagen een nieuwe 
toekomst gloren." Maar een groter aantal geneesheren zag in de fondsen een 
ernstige bedreiging. Zij voelden zich bedrogen omdat ziekenfondsen ener
zijds de sfeer van liefdadigheid, waarin artsen hen altijd hadden gesitueerd, 
ontgroeiden maar zij anderzijds niet geneigd bleken de tarieven voor de 
honoraria aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen. Hierbij kwam 
dat de fondsen evenmin materiele voordelen, zoals de toegang tot hospi
talen, konden bieden.'* Als we de medische pers mogen geloven zou zelfs de 
relatie tussen arts en ziekenfondspatient minder bevredigend zijn geweest 
dan de relatie tussen arts en armenzorgpatient. De medische armenzorg kon 
men als een zaak van charitas vanwege de artsen voorstellen. De geneesheer 
was er (nolens volens) de filantroop die zelf bepaalde hoe hij de behoeftigen 
zou verzorgen. Bij de ziekenfondsen voelde hij zich een bediende, die zich 
aan door anderen — soms gewone arbeiders — opgelegde arbeidsvoor
waarden diende te houden. De arbeiders, bewust dat zij voor de medische 
zorg hadden betaald, verwachtten waar voor hun geld.*̂  De ziekenfonds-

61. Om de evolutie in de houding van de Belgische artsen tegenover weldadigheids
bureaus en vooral ziekenfondsen te begrijpen is het essentieel te onderzoeken of de 
honoraria inderdaad zo laag waren als alom, ook in relatief onverdachte hoek, werd 
beweerd. Bijvoorbeeld volgens de sociaal-geneeskundige Sand was de medische dienst van 
de ziekenfondsen vaak niet beter georganiseerd, noch betaald dan deze van de armenzorg. 
In de armenzorg zelf waren de jaarlijkse vergoedingen in de loop van een halve eeuw 
nauwelijks gewijzigd (Riforme du service midical, 13 en 17). Men mag immers niet 
uitsluiten dat artsen in sommige steden of streken het slachtoffer werden van de 
onderlinge wedijver tussen ziekenfondsen. Hun streven om het aanbod van diensten te 
verruimen kan tot gevolg hebben gehad dat onvoldoende geld beschikbaar was voor een 
redelijk honorarium voor de geneesheren. Uiteraard kan ook concurrentie onder genees
kundigen de honoraria nadelig hebben betnvloed. 

62. Le Scalpel 53 (1900) 29 juillet, met ondermeer verwijzing naar La Gazette midicale 
de Liige en Le Journal des accouchements. 

63. Le Scalpel 53 (1900) 2 juin; 55 (1902) 20 juillet; 21 septembre; 23 novembre. 
64. Querton, Assurance et assistance, 70. 
65. Zie bijvoorbeeld Van Lerberge, De bond Moyson, 48. "Maar er was een groot 
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besturen rekenden daarenboven op de behandelende artsen voor controle op 
het ziektegedrag van de leden en zuinige zorgverlening. Conflicten tussen 
verwachtingen van bestuur en leden waren niet uitgesloten. 
Het beeld van de relatie tussen artsen en ziekenfondsen in de schaarse 
studies van de negentiende eeuwse fondsen heeft een heel andere kleur.'* De 
afhankelijkheid van ziekenfondsen van de medewerking van geneesheren 
vormt hier het centrale thema. Het toenemend aantal geneesheren aan het 
einde van de eeuw was voor een ziekenfonds niet per definitie nadelig. 
Immers, het fonds kon als het ware uit een groter reservoir tegen gunstiger 
voorwaarden de geschikte kandidaten selecteren. Sterke beroepsverenigin
gen konden echter roet in het eten strooien. Zij eisten dat individuele 
overeenkomsten tussen artsen en ziekenfondsen door collectieve overeen-
komsten werden vervangen. In bepaalde steden zouden artsensyndikaten 
erin geslaagd zijn eenzijdig hoogte en betalingswijze van de honoraria te 
bepalen. Wanneer een artsensyndikaat betaling per verrichting eiste, verloor 
het ziekenfonds in het toen gangbare natura stelsel, waarbij kosteloze 
medische zorg aan de fondsleden werd gegarandeerd, alle controle op de 
uitgaven voor de medische dienst. Volgens deze bronnen werden zieken
fondsen ook verplicht met alle gesyndikeerde artsen een contract af te 
sluiten. Dit ontnam hen een belangrijke toezicht- en sanctiemogelijkheid, 
bijvoorbeeld in geval van een buitensporig hoog aantal verrichtingen. Niet 
alleen artsen maar ook ziekenfondsen konden bijgevolg in een ongunstige 
situatie terecht komen. In beide kringen gingen in het eerste decennium van 
de twintigste eeuw stemmen op voor een restitutiestelsel waarbij de zieken
fondsen alleen nog de kosten van medische verzorging van hun leden zouden 
vergoeden en de artsen de ziekenfondsleden als gewone clienten zouden 
behandelen.*' Rechtstreekse contacten tussen artsenverenigingen en zieken
fondsen konden in een dergelijk stelsel tot een minimum worden herleid. 

verschil met de armendokter: men had het recht een klacht te formuleren, en het bestuur 
nam de plicht op zich elke klacht nauwkeurig te onderzoeken. Indien de klacht juist werd 
bevonden werd de dokter terechtgewezen en soms dreigde men met ontslag." 

66. Reszohazy, Mouvement mutualiste chritien, 141; Quaghebuer, Welzijn door vooruit
zicht, 102; Van Lerberge, De Bond Moyson, 51. Volgens Van Lerberge boekte de kas 
'dokter en medicijnen' binnen de Bond Moyson steeds verliezen. Dit kwam vooral door 
de uitgaven voor dure gespecialiseerde geneesmiddelen, waarvoor een doktersrecept was 
vereist, en de artsenhonoraria. 

67. Le Scalpel 57 (1904) 21 aoiit; 59 (1906) 6 Janvier. "Le mutualiste choisira son 
medecin, deviendra pour celui-ci un client ordinaire et n'abusera plus dans les soins 
gratuits. Le medecin de son cote ne verra plus dans le societaire un client k prix reduit et 
jamais satisfait de ce qu'on lui donne." Zie ook Querton, Assurance et assistance, 64; 
Reszohazy, Mouvement mutualiste chritien, 142; G. Malherbe, Le service midical et 
pharmaceutique en mutualiti (Brussel, 1904). 
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Samenvattend kan men het volgende beeld van de relatie tussen genees
heren, armenzorg en ziekenfondsen schetsen. De als inadequaat aange-
voelde organisatie en honorering van de medische armenzorg op het 
platteland zou een belangrijke oorzaak van de concentratie van genees
kundigen in steden en industriele centra zijn geweest. De stijging van het 
aantal geneesheren aan het einde van de eeuw leidde er tot verscherptc 
concurrentie. De praktijksituatie van geneeskundigen werd in deze plaatsen 
voorts bemoeilijkt door de blijkbaar onstuitbare ontwikkeling van zieken
fondsen, die zich tot de elite onder de arbeiders en, in toenemende mate, tot 
de kleine middenstand richtten, met andere woorden, tot een deel van het 
particuliere clienteel. Mogelijk staken ziekenfondsen zelfs ongunstig af bij de 
medische armenzorg die in steden beter georganiseerd was dan op het 
platteland en toegang tot hospitalen met 'gewillige' patienten bood. Tegen 
de dreiging van ziekenfondsen werden medische syndikaten opgericht. Hun 
rol binnen het medisch beroep nam aan het einde van de negentiende eeuw 
duidelijk in belang toe. 

Summary 

Physicians, medical relief and sickness funds in Belgium in the nineteenth century. 

In the nineteenth century a large part of the population was dependent on medical relief 
as well as on sickness funds for access to medical care. In both cases medical doctors were 
confronted with similar problems as far as organisation and payment were concerned. 
However, the major grievance of the medical organizations and the medical press centred 
on their relation with the sickness funds. Physicians felt that sickness funds posed a 
serious threat to their market situation, first because the number of funds was growing 
rapidly and they could count on political support Second, the sickness funds threatened 
to reduce the number of private clients in those towns and regions were there was already 
an oversupply of physicians. Last but not least, doctors felt the working conditions 
offered by the sickness funds were poorer and their autonomy less than in medical relief. 
Only strong medical unions could counter the growing power of sickness funds. This 
article begins with a general overview of the extent of poverty and the organisation of 
poor relief in Belgium in the nineteenth century. Secondly, attention is focused on the 
development of the sickness funds. The position of medical doctors within both sectors is 
outlined briefly. The article concludes with a comparison between attitudes of doctors 
towards medical reUef and sickness funds at the turn of the century. 


