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VOLKSGEZONDHEID: EEN ASSEPOESTER IN 
DE NEDERLANDSE POLITIEK 
EEN ANALYSE TOEGESPITST OP DE SOCIAAL-DEMOCRATIE 

H. Rigter* en R.B.M. Rigter** 

Vraag de Nederlander wat hij het meest waardeert in het leven, en de kans is groot -
afgaande op de uitslagen van enquêtes die sinds jaar en dag worden gehouden - dat hij 
'gezondheid' antwoordt. Als gezondheid zo'n groot goed is, dan moet de volksgezondheid 
(onze collectieve gezondheid) wel de volle en warme aandacht hebben van de hoedster 
van het algemeen belang, de overheid.' Bij het doorlezen van de verslagen van de begro
tingsdebatten die in deze eeuw in de Eerste en Tweede Kamer zijn gevoerd, vonden wij 
daarvoor geen bevestiging, zeker voor de periode tot 1966." 'Volksgezondheid' was vaak 
niet meer dan een onopvallend sluitstuk. Het doornemen van diverse politieke program
ma's versterkte die indruk van onderwaardering. Het bracht ons tot de slotsom dat het 
volksgezondheidsbeleid een assepoester is geweest in de Nederlandse politiek, kennelijk 
een permanente ministerspost onwaardig.' Dat uitte zich niet alleen in het geringe aantal 
woorden dat het parlement aan dit onderwerp wijdde, maar ook in de weigering van 
opeenvolgende kabinetten om de overheid een prominente, laat staan een centrale, rol in 
het volksgezondheidsbeleid toe te kennen. Toen particuliere organisaties de leemte had
den opgevuld, verklaarde de overheid haar passiviteit en desinteresse tot principe: het 
beleidsterrein zou niet gediend zijn met een al te nadrukkelijke bemoeienis van de over
heid. De bedoelde onderwaardering en afstandelijkheid golden voor alle grote politieke 
bewegingen. Bij wijze van voorbeeld zullen wij wijzen op opvattingen en ontwikkelingen 
binnen de sociaal-democratie, de stroming waarvan nog het meest een pleidooi voor 
overheidsbemoeienis op het terrein van de volksgezondheid had mogen worden verwacht. 
De sociaal-democraten beleden weliswaar soms met woorden hun geloof in de noodzaak 

* Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv), Da Costakade 45,3521 VS Utrecht. 
** Vakgroep Metamedica/Sectie Medische Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam, Van der 
Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam. 
1. Met 'overheid' bedoelen wij in algemene zin: het over de burgers gestelde ot zich stellende gezag van de staat 
(Rijksoverheid) of van ktgere bestuursorganen {gemeente, gewest/provinciel. 
2. In 1966 brachten minister G.M.J. Veldkamp en staatssecretaris A.).H. Bartels de Volksgezondheidsnota uit. 
Dit document gaf een overzicht van alle voorzieningen op het vlak van de gezondheidszorg in Nederland. 
Sinsdien is de parlementaire aandacht voor volksgezondheid toegenomen. 
3. Volksgezondheid is jarenlang een - ondergeschikt - onderdeel geweest van veel meer omvattende ministers
portefeuilles. Daarom waren de begrotingsdebatten in de Eerste en Tweede Kamer over volksgezondheid jaren
lang het magere staartje van veel uitgebreidere beschouwingen over de beleidsterreinen waarbij de sector volks
gezondheid als het ware was ondergeschoven: Binnenlandse Zaken (tot 1918) en Arbeid (later Sociale Zaken 
genaamd, tot 1971). In 1971 werd volksgezondheid departementaal samengevoegd met milieuhygiëne, in 1982 met 
welzijn en cultuur. In al die jaren zijn er slechts twee ministers geweest met volksgezondheid als gezichtsbepa
lend element in hun portefeuille: L.B.). Stuyt (1971-1973) en mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (1981-1982); de 
betrokken kabinetten maakten hun periode niet vol. Vanaf 1950 zijn het vooral staatssecretarissen geweest die 
volksgezondheid in beheer hadden. De huidige staatssecretaris. H.J. Simons, maakt in het kabinet overigens deel 
uit van de zogenoemde vijfhoek, een teken dat de sector volksgezondheid aan politiek belang wint. 
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van een centrale rol van de overheid, maar ook zij legden zich neer bij de jarenlange 
dominantie van het 'particulier initiatief. 
Hier past een kanttekening. Het volksgezondheidsbeleid heeft twee componenten. 
Allereerst wat tegenwoordig facetbeleid heet. Het betreft de bescherming of bevordering 
van de volksgezondheid door verbetering van, bij voorbeeld, de leef-, woon- en werkom
standigheden van de burgers. Anders gezegd; het ten behoeve van de volksgezondheid 
treffen van maatregelen op andere beleidsterreinen. In de tweede plaats het gezondheids-
zorgbeleid in strikte zin, gericht op de medische zorg\'erlening (vaccinaties en andere 
medisch-preventieve maatregelen, verpleging, verzorging, behandeling, revalidatie enz.), 
waarbij de term 'medisch' ruim is bedoeld. Door de bestrijding van maatschappelijke 
wantoestanden - het facetbeleid - droeg de overheid bij aan de preventie van ziekte en 
handicap. Dat laatste was echter meer bij- dan hoofdzaak. De gezondheidszorg zelf kreeg 
minder attentie van de overheid, zoals in dit artikel zal blijken. 

De wortels van het huidige stelsel van gezondheidszorg gaan tot diep in het verleden terug. 
Daarom beginnen wij met een terugblik op het volksgezondheidsbeleid in de vorige eeuw. De 
opstelling van de sociaal-democratie in de twintigste eeuw wordt toegelicht met de geschiede
nis van de tuberculosebestrijding. Dan volgt een kort overzicht van uitspraken in diverse pro
gramma's van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid 
(PvdA) over de sector volksgezondheid. Wij stellen verder de vraag of de terughoudende rol 
die de overheid heeft gekozen invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de volksgezond
heid. Met andere woorden, had er een beter volksgezondheidsbeleid bepleit of gevoerd kun
nen worden? Onze analyse eindigt bij het midden van de jaren tachtig van deze eeuw. 

Overheidsbemoeienis met de volksgezondheid tot 1865 

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had het centrale gezag (de staat) nog 
weinig te betekenen, afgezien van buitenlandse zaken en defensie. Het zwaartepunt van het 
overheidsbeleid lag bij de gewesten en de steden. In 1795 maakten de Bataafse revolutio
nairen, gesteund door de Franse bezettingsmacht, een eind aan dit bestel. Zij creëerden de 
Bataafse Republiek (1795-1806), waarin een sterk accent werd gelegd op de wenselijkheid van 
centraal bestuur. De staat zou zich moeten gaan bezighouden met zaken als onderwijs, 
armenzorg en volksgezondheid. De Grondwet van 1798 bepaalde: 'Zij [= de Vertegen
woordigende Macht] strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in 
het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel 
mooglijk, van alle belemmeringen.'"• De beheerder van het zogenoemde Agentschap van 
Nationale Opvoeding kreeg op papier uitgebreide bevoegdheden om deze schone intentie te 
verwezenlijken, maar geldnood frustreerde de ambities van de Bataafse revolutionairen.' 
De nieuwe machthebbers stelden in 1804 voor ons land nog wel de eerste Geneeskundige 
Staatsregeling op.'* Hun jaren waren geteld, maar de regeling keerde in essentie terug in 

4. Dit artikel verdween drie jaar later weer uit de Grondwet. Pas in 1983 werd in de Grondwet weer een passage 
over volksgezondheid opgenomen. 
5. .^.C.M. Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen. Geschiedenis van 25 iaar Staatstoezicht op de 
Vo/fc>̂ »ezo«d?!rirf ('s-Gravenhage, 1990) 36-38. 
6. 'Verordeningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt binnen de Bataafsche Republiek' 
(Wet van 20 Maart 1804). 

2 



Volksgezondheid 

een wet uit 1818." De nieuwe wet bepaalde dat de minister van Binnenlandse Zaken pro
vinciale commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht moest benoemen. 
Daarnaast konden de gemeenten plaatselijke commissies instellen. Deze provinciale en 
gemeentelijke commissies, die voornamelijk uit medici bestonden, moesten toezicht hou
den op de uitoefening van de geneeskunde, zorgen voor handhaving van verordeningen 
op het terrein van de volksgezondheid, en maatregelen voorbereiden als besmettelijke 
ziekten de kop opstaken. De provinciale commissies waren bovendien verantwoordelijk 
voor het examineren van niet-academisch opgeleide beroepsbeoefenaren. Kortom, bij 
deze organisaties kwam het zwaartepunt van het volksgezondheidsbeleid te liggen. Men 
verwachtte dat de gemeenten vrijwillig de diverse commissies zouden raadplegen en 
maatregelen nemen ter bescherming en bevordering van de volksgezondheid; de staat kon 
zodoende buiten schot blijven. Dat eerste was een vrome wens. De gemeenten veronacht
zaamden de volksgezondheid, uit desinteresse, gebrek aan geld en bij ontstentenis van 
wettelijke verplichtingen. Periodieke epidemieën van besmettelijke ziekten brachten de 
overheid wél in beweging, maar zij viel stil zodra de rust was weergekeerd. De liberaal l.R. 
Thorbecke (1798-1872) probeerde de lokale autoriteiten te bewegen tot het voeren van 
actiever beleid. In artikel 135 van de Gemeentewet van 1851 [Stb. 85) werd de zorg voor de 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid aan de gemeentebesturen opgedragen. Dit 
mocht niet baten. De vaak alarmerende rapportages van de provinciale en plaatselijke 
commissies en van de sinds het midden van de jaren vijftig in enkele grote steden bestaan
de gezondheidscommissies bleven lange tijd aan dovemansoren gericht.*' 
De staat volgde in dit tijdperk een politiek van staatsonthouding, ook al door gebrek aan 
geld. De belangstelling voor de volksgezondheid was niet bijster groot. Zo maakte de 
minister van Binnenlandse Zaken tot 1865 slechts één maal gebruik van zijn bevoegdheid 
om de presidenten van de provinciale commissies voor overleg bijeen te roepen. Dit 
gebeurde in 1828; de minister liet zich overigens bij deze gelegenheid vervangen door een 
ambtenaar.'^ 

Door dit alles was de Geneeskundige Staatsregeling van 1818 tot mislukken gedoemd. 
Vanaf 1840 werd er volop gediscussieerd over een wetswijziging, maar het zou nog tot 1865 
duren voordat een nieuwe Staatsregeling het licht zag. 
Waar de overheid achterblijft, bloeit het particulier initiatief, zeker als dat toch al groei-
zaam is. De geneeskundigen in de provinciale en plaatselijke commissies ondervonden 
weinig steun van de overheid. Tot de taken van deze commissies behoorde, in hedendaags 
jargon, het 'kwaliteitsbeleid' met betrekking tot de beroepsuitoefening. Ook daarvan 
kwam weinig terecht. De geschoolde heelmeesters zagen met lede ogen aan dat barbiers, 
aderlaters, magnetiseurs en andere kwakzalvers geen stroobreed in de weg werd gelegd. In 
1849 organiseerden de medici zich in de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst. Dit gezelschap heeft sterk bijgedragen aan versterking van de positie van de 
medicus. De staat zwichtte in latere jaren vaak voor de wensen van de georganiseerde 
medische stand, maar vond in de Maatschappij ook een rechtvaardiging voor zijn eigen 
passiviteit op het terrein van de volksgezondheid. 

7. 'Wet ter regeling van hetgeen betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken der geneeskunde 
van 12 Maart 1818'. 
8. D. Cannegieter, Honderdvijftig jaar Gezondheidswet (Assen, 1954) 49-51. 
9. R.B.M. Rigter, Met Raad en Daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad 1902-198$ (Rotterdam, 1992) 27. 
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Het volksgezondheidsbeleid in de periode 1865-1901 

In 1862 publiceerde Thorbecke vier wetsontwerpen voor de regeling van medische aange
legenheden, die op 1 juni 1865 werden verheven tot wet. Vermeldenswaard is de 'Wet rege
lende het geneeskundig Staatstoezigt' {Stb. 58). Dat staatstoezicht werd omschreven als 'het 
onderzoek naar den staat der volksgezondheid en, waar noodig, de aanwijzing en bevor
dering van middelen ter verbetering' en 'handhaving der wetten en verordeningen in het 
belang der volksgezondheid vastgesteld'. Thorbecke droeg het staatstoezicht op aan 
inspecteurs, die werden bijgestaan door adjunct-inspecteurs en geneeskundige raden. De 
meeste inspecteurs behoorden tot de hygiënisten, artsen met bijzondere belangstelling 
voor de openbare gezondheidszorg. Zij deelden aanvankelijk het vertrouwen van 
Thorbecke dat de gemeentebesturen bereid en in staat zouden zijn een afdoend volksge
zondheidsbeleid te voeren.'" 

Thorbecke kwam bedrogen uit in zijn verwachting dat de deskundige adviezen van de 
inspecteurs de lokale autoriteiten zouden overtuigen van de noodzaak van het nemen van 
maatregelen op het vlak van de volksgezondheid. De lokale bestuurders zagen de inspec
teurs als pottekijkers en zij weigerden in actie te komen tegen de gesignaleerde wantoe
standen. Ook de staat, die volgens de wetgever bij 'onkunde of onwil' van de gemeentebe
sturen hoorde op te treden, hield zich afzijdig. Kenmerkend was dat de verantwoordelijke 
bewindslieden zelden acte de presence gaven op de jaarvergaderingen van de inspecteurs. 
De forse kortingen die de staat vanaf de jaren tachtig op het budget van de inspecteurs 
doorvoerde, waren ook een teken dat de landelijke overheid weinig belangstelling had 
voor de sector volksgezondheid." 

Nog één maal volgde er in de negentiende eeuw een aanzet tot actief overheidsbeleid. 
Epidemieën van cholera (1866-1867), tyfus (1869-1871) en van pokken (1870-1872), waaraan 
in ons land duizenden mensen overleden, gaven de stoot tot opstelling van de Wet van 4 
December 1872, tot voorziening tegen Besmettelijke Ziekten {Stb. 134). Deze regeling, 
kortweg Epidemiewet genoemd, verplichtte de gemeenten onder meer om ruimten te ont
smetten, een lokatie in te richten voor afzondering en verpleging van lijders aan besmette
lijke ziekten, en een speciaal lijkenhuis te openen. Deze ongekend duidelijke stellingname 
van de staat kreeg een minder flink vervolg. De meeste gemeenten namen ook de Epidemie-
wet niet serieus. Dit was opnieuw een voedingsbodem voor het particulier initiatief. 

De Epidemiewet kende de inspecteurs taken toe die zij door de weigerachtigheid van de 
gemeenten niet konden waarmaken. Gefrustreerd zochten de professionele toezichthouders 
naar andere wegen om het doel van de wet te bereiken. De inspecteur van Noord-
Holland, I. Penn (1821-1890), stond in 1875 aan de wieg van de oprichting van een particu
liere vereniging, de Provinciale Noord-HoUandsche Vereeniging het Witte Kruis. Deze 
eerste kruisvereniging in Nederland richtte zich aanvankelijk vooral op de bestrijding van 
besmettelijke ziekten. Dit resulteerde in de aanschaf van barakken, opening van ontsmet-
tingsinrichtingen en opleiding van ontsmetters. De verbetering van de hulp bij ziekte in 
het gezin stond ook op de agenda van het Witte Kruis.'-

10. Zie voor de rol van de hygiënisten: E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in 
Nederland 1S40-1890 (Groningen, 1991). 
n. H. van Zon, Tachtig jaar RIVM (Assen, 1990) 31-32. 
12. H.VV. Stolk-van Delen, Wijkverpleging in historisch perspectief. Ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging 
(1S90 ca 1930) met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering (Amsterdam, 1983) 36-38. 
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Dr. J. Penn, geboren te Dordrecht 8 december 
1821, overleden te Hilversum 12 januari 1890. 

Het initiatief van Penn kreeg navolging. Bezorgde burgers richtten commissies en vereni
gingen op die taken gingen uitoefenen op het gebied van de volksgezondheid. Deze parti
culiere organisaties bleven in de negentiende eeuw nog beperkt in aantal, maar nadien 
volgde een onstuimige groei. 

Zo hing de vlag van het volksgezondheidsbeleid erbij aan het begin van deze eeuw. Een 
weinig actieve overheid en daarnaast zich ontwikkelende particuliere organisaties, die ont
sprongen uit verschillende bronnen: bezorgdheid van hygiënisten, liefdadigheid en eigen
belang. De meeste maatschappelijke stellingen die toen werden betrokken, zijn nu - aan 
het eind van de twintigste eeuw - nog steeds intact, ondanks halfslachtige pogingen van 
de staat om een deel ervan te slechten. Ook de sociaal-democratie heeft zich daarbij neer
gelegd, soms tegenspartelend, soms (wegens haar eigen maatschappelijke wortels) van 
harte.'^ Wij zullen dat in de volgende paragraaf toelichten met een voorbeeld uit de twin
tigste eeuw: de bestrijding van de volksziekte tuberculose. De paragraaf begint met een 
algemene schets van het volksgezondheidsbeleid in de eerste decennia. 

13. Een voorbeeld van die maatschappelijke worteling: het aan de 'rode familie' gelieerde sanatorium 
Zonnestraal in Hilversum, waar tuberculosepatiënten werden verpleegd. 
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De SDAP en de tuberculosebestrijding 

De Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) werd opgericht in 1894 en deed al spoedig, 
in 1897, haar intrede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op een moment waarop de 
overheid zich aarzelend begon te ontworstelen aan haar jarenlange lethargie met betrek
king tot volksgezondheidsvraagstukken. 
Het besef brak door dat de Geneeskundige Staatsregeling van 1865 dringend aan herzie
ning toe was. Een poging daartoe werd ondernomen in de Gezondheidswet van 1901 [Stb. 
157), die onder meer bepaalde dat het inspectie-apparaat (sindsdien Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid genoemd) moest worden uitgebreid. Als koepel boven de inspectie werd 
een met vele taken belaste Centrale Gezondheidsraad ingesteld.''' De gemeenten moesten 
hun autonomie op het gebied van de openbare gezondheidszorg prijsgeven. 
De toenemende belangstelling van de staat voor de volksgezondheid stond de uitgroei van 
het particulier initiatief niet in de weg. Er tekende zich een sterke tendens af tot verzuiling 
en versnippering. Zo ontstonden er kruisverenigingen van verschillende signatuur: alge
meen (Groene Kruis), katholiek (Wit-Gele Kruis) en protestants-christelijk (Oranje-
Groene Kruis). Deze uiteenlopende organisaties hadden vaak eigen pleitbezorgers in het 
parlement, die zich verzetten tegen aantasting van de positie van het particulier initiatief 
en - sterker nog - met succes aandrongen op subsidiëring ervan door de staat. Tegen deze 
achtergrond moet de geschiedenis van de tuberculosebestrijding worden gezien. 
Tuberculose (tbc, tering) was rond de eeuwwisseling volksziekte nummer één. De bestrij
ding van tuberculose had niet alleen medische, maar ook sociale en politieke kanten, die 
maken dat de geschiedenis van de strijd tegen tuberculose illustratief is voor de ontwikke
ling die het volksgezondheidsbeleid in algemene zin doormaakte. 

Met de ontdekking van de tuberkelbacil in 1882 door Robert Koch (1843-1910) werd aan
getoond dat tuberculose een door een bacterie veroorzaakte besmettelijke ziekte is. Het 
geloof in preventieve maatregelen nam daarna zienderogen toe. De regering ondernam 
echter nauwelijks stappen om de ziekte te bestrijden. Haar politiek van staatsonthouding 
werd gehekeld door de hygiënisten. Dank zij particuliere organisaties kwam de tuberculo
sebestrijding in het begin van deze eeuw toch van de grond. In 1903 werd in Rotterdam de 
eerste plaatselijke vereniging voor de bestrijding van tuberculose opgericht. Dit voorbeeld 
vond navolging. Het aantal plaatselijke verenigingen bedroeg in 1914 reeds 49, waarvan 27 
beschikten over een consultatiebureau.'^ Er ontstond een rijke schakering van consultatie
bureaus en sanatoria, onderscheiden naar levensovertuiging en provincie. Al spoedig 
begon men te streven naar bundeling van activiteiten. In september 1903 ging het Centraal 
Comité tot bestrijding der Tuberculose van start, dat in 1907 werd omgedoopt in 
Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose (NCV).'* De NCV 
zou uitgroeien tot het middelpunt van de tuberculosebestrijding. Zij nam de voorlichting 
over mogelijkheden van preventie ter hand, waarbij aanvankelijk het accent lag op een 
strikt medische argumentatie en er nauwelijks een relatie werd gelegd met ziekmakende 
sociale omstandigheden. 

14. Zie voor een overzicht van de lotgevallen van de Centrale Gezondheidsraad: Rigter (n. 9), Met Raad en 
Daad, 47-108. 
15. Het aantal particuliere organisaties voor tuberculosebestrijding bleef ook daarna stijgen. In 1928 ontvingen 
714 van dergelijke organisaties subsidie van de overheid. 

16. F.N. Sickenga, Korte geschiedenis van de tiiberciilosehestrijding in Nederland 1900-1960 ('s-Gravenhage, i960) 

37-43-
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EMMABLOEM 
C O L L E C T E 

VOOR DE r U B E R C U L O S E B E l r e i l D I N G 

Een belangrijke inkomstenbron van de NCV was 
de Emmabloem-collecte. 

In 1904 trok de staat voor het eerst geld uit voor de tuberculosebestrijding, namelijk 
ƒ 10.000,-. Deze begrotingspost groeide in de loop van deze eeuw geleidelijk tot een 
bedrag van enkele miljoenen guldens. De plaatselijke verenigingen konden bij de staat 
subsidie-aanvragen indienen. Een staaltje van de verstrengeling van 'overheid' en 'particulier 
initiatief in het Nederlandse volksgezondheidsbeleid was de gewoonte van de regering om 
de NCV advies te vragen over de subsidie-aanvragen.'' De NCV vergrootte vanaf 1910 haar 
inkomsten met een jaarlijkse inzamelingsactie, die vanaf 1912 bekend stond als Emma
bloem-collecte.'* 

De SDAP was aanvankelijk weinig gelukkig met de praktijk van de tuberculosebestrijding. 
Zij was voorstander van door de staat gegarandeerde zorg, die niet mocht afhangen van de 
inzet van een particuliere, semi-charitatieve organisatie. Ook de door de NCV verzorgde 
voorlichting over de achtergronden en oorzaken van tuberculose stuitte op kritiek van de 

17. Ibid., 48-49. 
18. /bid., 62-63. 
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De Tweede-Kamerfractie van de SDAP in de jaren 1905-1909. Staand in het midden Schaper. Tweede van links 
partijleider P.J. Troelstra. 

sociaal-democraten. Het Tweede-Kamerlid van de SDAP J.H.A. Schaper (1868-1934)" 
betoogde in 1907 dat het hoge dodental (per jaar stierven aan het begin van deze eeuw 
zo'n tienduizend Nederlanders aan tuberculose) voornamelijk te wijten was aan het geringe 
weerstandsvermogen van de arbeiders, die bovendien geen geld hadden om de vereiste 
medische zorg te betalen. De hogere sociale klassen kampten volgens hem niet met dit 
probleem: 

Intussen worstelt de gegoede niet met deze bezwaren; hij gaat naar Davos, Tirol of naar de vaderlandsche 
sanatoria, neemt het er goed van en - geneest. Althans hij heeft goede kans om te genezen. .Vlaar de armen 
sterven en laten hun nabestaanden achter in leed en nood.-" 

Schaper vond dat de staat op korte termijn maatregelen moest nemen om de arbeiders
klasse te beschermen tegen tuberculose en daarbij niet moest vertrouwen op de 'filantropie 
van partikuliere vereenigingen'. Hij dacht aan verkorting van de arbeidsdag; een verbod 
van nachtarbeid; het totstandbrengen van goede sociale verzekeringen (tegen ziekte en 
werkloosheid, en vóór de oude dag); goede huisvesting; betaalbare gezondheidszorg 

19, Johan Hendrik Andries Schaper was één van 'de twaalf apostelen' die in 1894 de SDAP oprichtten. Vlak daar
na werd hij gekozen in de gemeenteraad en de Provinciale Staten van Groningen. Van 1899 tot 1934 was hij 
Tweede-Kamerlid. Vanaf 1918 had hij ook zitting in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In de jaren 1925-
1932 was hij lid van Gedeputeerde Staten in deze provincie. Zie voor een biografie van Schaper: Biograjisch 
Woordenboek van Nederland UI ('s-Gravenhage, 1989) 524-527. 
20. J.H.A. Schaper, De Teringen het Arbeidende V'o/fc (Amsterdam, 1907) 9. 
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BROCHUBENHANDEL DE« S.O.A.P. «EIZERSGRACMT 378. AMSTERDAM 

Titelpagina: De Teringen het Arbeidende Volk. 

(variërend van 'wijkverpleging' tot sanatoria); en ophoging van de begrotingspost voor 

tuberculosebestrijding. Schaper vond op veel van deze punten de medische deskundigen 

aan zijn zijde.^' Het sociaal-democratische Kamerlid typeerde tuberculose als een sociale 

ziekte. Deze oud-schildersknecht zag haarscherp de verbanden tussen ziekte en maat

schappelijke factoren en drong erop aan het beleid niet te beperken tot het nemen van 

strikt medische maatregelen. Toch was 'volksgezondheid' voor Schaper slechts een 

opstapje, stof voor een allegorie met bredere politieke relevantie. Want, zo stelde hij, de 

uiteindelijke oplossing is gelegen in vernietiging van het kapitalisme: 

Zóó kan ook ten slotte een samenleving worden verkregen, waarin de gemeenschap beschikt over de rijk
dommen van grond en kapitaal, zoodat de vruchten van natuur en arbeid allen ten goede komen. Dan zal er 
geen klasse zijn, die is voorbeschikt om hare leden ten prooi te geven aan de tering en andere honger-ziekten; 
dan zal geen mensch meer behoeven te sterven aan gebrek aan goede verpleging, omdat er geld genoeg zal 
zijn, in ruil voor den arbeid aller tot arbeid bekwamen. (...) De tering zit reeds in het kapitalistische stelsel; 
versterkt de bacil der organisatie en van den doelbewusten strijd tegen onrecht en verdrukking, en de tuber
culose zal minder en minder slachtoffers maken. Wat voor den enkelen mensch is de parasiet van de Tering, 

21. Zo adviseerde de Centrale Gezondheidsraad de minister van Binnenlandse Zaken in 1904 om de volgende 
regelingen te treffen in het belang van de tuberculosebestrijding: verplichte 'aangifte' door artsen van gevallen 
van tuberculo.se, het ko.stelüos laten onderzoeken van lichaamsmateriaal (zoals sputum) op tuberkelbacillen, 
ondersteuning van relevante verenigingen en instellingen, instelling van geneeskundig schooltoezicht, bestrij
ding van tuberculose onder rundvee, en toezicht op het smetvrij zijn van melk en slachtvee. Maar ook: krachtige 
handhaving van de Woningwet, zo nodig verscherping van de Veiligheids- en Arbeidswet, en verzekering tegen 
de gevolgen van ziekte. Rigter (n. 9), .\let Raad en Daad, 83. 
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dat is voor de gansche mensheid de parasiet van het kapitalisme. Alle parasitisme, al het teren van woekerin-
sekten op kosten van het gezonde en nuttige deel, moet ophouden. Dat na te streven is de groote taak van 
het arbeidende volk!-' 

Ferme taal, in de beginjaren van deze eeuw. De SDAP, inclusief Schaper, begon echter in 

te zien dat de revolutie nog wel even op zich zou laten wachten. De partij koos daarom 

voor een politiek van kleinere stappen, langs parlementaire weg. Zolang het hoofddoel 

(beëindiging van de overheersing door het kapitalisme) niet binnen bereik lag, zou de 

aandacht gericht moeten zijn op verbetering van de leefomstandigheden van de arbeiders

klasse. De SDAP verketterde niet langer het regeringsbeleid, maar ondernam pogingen het 

aan te scherpen. Zo ook voor de tuberculosebestrijding, die - het viel niet te ontkennen -

sinds het eind van de negentiende eeuw goede vorderingen had gemaakt. 

Een voorbeeld van het reformisme van de sociaal-democraten was het jaar in jaar uit 

bepleiten van verhoging van de post op de staatsbegroting voor de tuberculosebestrijding, 

waaruit de particuliere organisaties werden gesubsidieerd. In 1909 diende Schaper met 

succes een motie in om de post op te trekken van ƒ 75.000,- naar ƒ 100.000,-.-' Een ander 

teken dat de SDAP zich niet langer keerde tegen de particuliere organisaties, was het toe

treden van Schaper in 1918 tot het dagelijks bestuur van de NCV. 

Zijn partijgenote mw. A.E.J. de Vries-Bruins (1874-1954), '̂* in het interbellum lange tijd de 

enige arts in de Tweede Kamer, volgde hem in 1925 in dit bestuur op. Ook zij trachtte binnen 

de gevestigde orde resultaten te boeken, maar hield daarbij uitdrukkelijk een ideologisch 

doel voor ogen: 

Wij zijn niet voor niets van oordeel, dat gezondheidszorg de taak is van de overheid. Het zal dan ook niet 
voldoende zijn, dat er hier en daar subsidie wordt gegeven aan één van de vele particuliere vereenigingen, de 
leiding zal geheel in handen van de overheid moeten komen. Tegen samenwerking met reeds bestaande, 
mits goed werkende, particuliere vereenigingen zal geen bezwaar bestaan, maar de leiding en de volle ver
antwoordelijkheid van dit belangrijke werk zullen op den duur bij de overheid moeten berusten. Het terrein 
is te groot geworden, de wetenschappelijke voorbereiding in veel gevallen te moeilijk, om het over te laten 
aan willekeurige particulieren. Ook zal iedere schijn van weldadigheid moeten verdwijnen. De tegenwoordige 
arbeidersklasse verdraagt dat niet meer. Het is een recht geworden, waaraan de gemeenschap heeft te vol
doen. 

22. Schaper (n. 20), De Tering en het .Arbeidende Volk, 16. Het pamtlet van Schaper behandelt in een notedop alle 
thema's uit de begintijd van de sociaal-democratie. Zo maant hij de arbeider zijn lijf niet te verzwakken door 
onzedelijkheid of alcoholgebruik. Maar het felst is hij, als hij het kapitalisme op de korrel neemt: 'Richt niet, bij 
alle weldenkende arbeiders en huns gelijken, zich de verontwaardiging allereerst tegen een maatschappelijke 
orde, waarbij zulke schreiende toestanden mogelijk zijn en natuurlijk schijnen? Is het niet een der ontzettende 
aanklachten tegen het kapitalisme als ekonomisch stelsel, dat louter wegens ongelijken welstand duizenden, ja 
millioenen menschen gedoemd worden tot een vroegen dood? Is het ook maar even goed te praten dat de nijvere 
arbeider in zoo noodlottige positie verkeert tegenover zijn bezittenden natuurgenoot? (...) Kapitalisten, die ton
nen gouds per jaar 'verdienen' zijn er legio. Bij millioenen zelfs tellen ettelijken hun jaarlijksche winsten. Zware 
traktementen worden aan vele hooge ambtenaren uitgekeerd. (...) En moest dan één teringlijder omkomen wegens 
gebrek aan goede verpleging, of zelfs ook maar iemand door deze ziekte worden aangetast wegens te geringe welvaart! 
Maar zóó onrechtvaardig is onze samenleving door haar vreeselijk klasseverschil!' 
23. Sickenga (n. 16), Korte geschiedenis van de tuberculosebestrijding, 46. 
24. Angenita Engelina Johanna de Vries-Bruins, dochter van een predikant, studeerde medicijnen in Groningen. 
In 1911 vestigde zij zich in deze stad als zenuwarts. Inmiddels was zij toegetreden tot de SDAP. N'adat de vrouwen 
het passief kiesrecht hadden verwor\'en, werd zij in 1919 gekozen in de gemeenteraad en de Provinciale Staten 
van Groningen. Drie jaar later nam De Vries-Bruins zitting in de Tweede Kamer, waar zij groot gezag verwierf 
als de medksch parlementaire specialiste van de SDAP. In 1927 werd zij bovendien in de Haagse gemeenteraad en 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen. De politieke loopbaan van t^e Vries-Bruins eindigde met haar 
lidmaatschap van het noodparlement in de jaren 1945-1946. Zie voor een biografie van De Vries-Bruins: 
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland II (Amsterdam, 1987) 27-29. 
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Angenita Engelina Johanna de Vries-Bruins 

De Vries-Bruins verklaarde het 'belachelijk grote' aantal particuliere verenigingen uit het 
feit, 'dat iedere godsdienstige gezindheid haar eigen vereeniging wil hebben, voor een 
ander deel uit het verschijnsel dat alles min of meer aan het toeval wordt overgelaten en 
behoorlijke leiding van boven af nog al te dikwijls ontbreekt'.'' 
Hoewel de invloed van de particuliere organisaties groot bleef, werd de tuberculosebestrij
ding enigszins aan de wensen van de sociaal-democraten aangepast. Zo werd in 1920 de 
Rijksinspectie voor de Tuberculosebestrijding opgericht, die onder meer tot taak kreeg de 
controle op het gebruik van rijkssubsidies door plaatselijke verenigingen en sanatoria van 
de NCV over te nemen.-'' In de bekostiging van de voorzieningen verschoof het accent 
geleidelijk van liefdadigheid naar subsidiëring door de staat. 

Tuberculose is in ons land aanzienlijk teruggedrongen, vooral omdat de sociale omstan
digheden sterk zijn verbeterd.^' Bovendien heeft de therapie een grote sprong voorwaarts 
gemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. De ziekte heeft daarom als volksgezondheids
vraagstuk aan betekenis ingeboet. 
Verstorven, na een laatste echo zo'n vijftien jaar geleden, is de roep van sociaal-democraten 
om een nationale gezondheidszorg. Een dergelijk stelsel werd wel ingevoerd in landen als 
Australië, Canada, Groot-Brittannië en Zweden, maar in Nederland kozen ook de sociaal-

25. A.E.I. de Vries-Bruins, De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid {'s-Gravenhage, 1931) 3-4. 
26. Sickenga (n. 16), Korte geschiedenis van de tuberculosebestrijding, 143-144. 
27. Zie bijvoorbeeld K. Styblo, Recente ontwikkelingen in de tuberculose-epidemiologie ('s-Gravenhage, 1982). 
Problemen zijn er nog wel. Zo komt tuberculose nog geregeld voor onder bepaalde allochtone bevolkingsgroe
pen en onder dak- en thuislozen, terwijl de aandoening ook nieuwe kansen krijgt in het kielzog van AIDS. 
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democraten op den duur voor de publieke-private mengvorm die de gezondheidszorg in 
dit land sinds mensenheugenis karakteriseert. 

Programma's van de SDAP 

De paragraaf over de tuberculosebestrijding wekt misschien de indruk dat 'volksgezondheid' 
een essentieel punt was voor de SDAP. Dat is onjuist. Evenals andere politieke partijen 
besteedde de SDAP in het algemeen maar betrekkelijk weinig woorden aan volksgezond
heidsvraagstukken. Dat geldt voor de bijdragen aan debatten in Eerste en Tweede Kamer, 
maar ook voor vele programma's (waarvan verschillende typen bestonden: diverse verkie
zingsprogramma's en verder strijd- en beginselprogramma's). 

Eén van de uitzonderingen betrof de gemeenteprogramma's van de SDAP. In het landelijk 
vastgestelde gemeenteprogramma uit 1899 drong de partij aan op 'krachtige zorg voor den 
gezondheidstoestand door het bouwen van gemeentewege van arbeiderswoningen, beant
woordende aan de eischen der gezondheidsleer en beschikbaar gesteld ook voor de armsten; 
aansluiting van elke woning bij de gemeentelijke waterleiding, terwijl zij wat licht, lucht, 
ruimte, verwijdering van afvalstoffen, brandgevaar, gerieflijkheid enz. betreft moet voldoen 
aan de eischen der hygiëne. (...) Keuring van levensmiddelen, met centrale markten voor 
alle eerste levensbehoeften en openbare slachthuizen. Gemeentelijke verzorging van zieken 
en gebrekkigen. Volksbad- en zweminrichtingen, gemeentelijke waschhuizen. Goede inrich
ting van de gemeentelijke reiniging en het rioolstelsel; kostelooze desinfektie-inrichtingen 
enz.'-^ 

Ook nadien bleven de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen redelijke aan
dacht schenken aan onderwerpen op het terrein van de volksgezondheid. Zo werd in 1935 
in een zogenoemd crisisprogramma gepleit voor 'nauwlettende zorg van de openbare 
gezondheid' (verbetering van de woonhygiëne, ziekenverpleging, bestrijding van besmet
telijke ziekten), 'maatregelen tegen ondervoeding' (onder meer uitbreiding van de school-
voeding), 'herstel van de schade, toegebracht aan de bestrijding der tuberculose' en 'rege
ling van de geneeskundige hulp aan de werklozen en hun gezinnen'.-'' 
Het strijdprogramma van de SDAP dat werd vastgesteld op 14 april 1895, wijdde ook enkele 
woorden aan de volksgezondheid. Behalve voor zaken als invoering van het algemeen 
kiesrecht, vrijheid van vergadering en vereniging, afschaffing van het militair stelsel, werd 
aangedrongen op 'kostelooze geneeskundige behandeling en verpleging bij ziekte en 
bevalling en kostelooze begraving, waar deze worden verlangd. Krachtige voorzorgen ten 
bate van algemeene gezondheid en veiligheid; verbetering der arbeiderswoningen en wijken. 

28. 'Gemeenteprogram 1899' in: SDAP in Neiier/<mrf ('s-Gravenhage, 1901) 7-8. 
29. A.E.J. de Vries-Bruins, Weest vvaakzaam ('s-Gravenhage, 1935). In een toelichting op het crisisprogramma 
schreef De Vries-Bruins: 'De tijd, dat de overheid in het algemeen en dus ook de gemeente, meende zich niet 
met de algemene gezondheidstoestand te moeten bemoeien, ligt ver achter ons. Met de toename van de kennis 
van de verschillende ziekten is die bemoeienis eveneens toegenomen en steeds meer breidde deze zorg zich uit. 
Toen hoe langer hoe meer bleek, dat het de armsten zijn, die in het algemeen in hun gezondheid het meest wor
den bedreigd, heeft de arbeidersklasse begrepen, dat ze ook hier zelf had op te komen voor haar belangen. De 
S.D.A.P. heeft zich op dit terrein dan ook altijd stevig geweerd. Wanneer er .sprake was van bestrijding van de 
tuberculose, van geneeskundig schooltoezicht, van uitzending van kinderen naar vacantiekolonies en dergelijke 
meer, dan kon men overal, in de Kamer, in de Staten, en in de Gemeenteraden, de sociaal-democraten op hun 
post vinden.' Mocht De Vries-Bruins deze pluim op eigen hoed hebben willen steken, dan is dat terecht. Dit 
onvermoeibare en deskundige Kamerlid trad op als 'vliegende kiep': zij verzette niet alleen veel werk in de 
Tweede Kamer, maar leverde ook bijdragen aan verkiezingsprogramma's voor gemeenteraden (1935) en 
Provinciale Staten (1931). Of het compliment voor de SD.\P in bredere zin verdiend is, is de vraag. 
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Strenge keuring der levensmiddelen.' Daarnaast werd 'verzekering van arbeiders tegen 
ziekte en ongelukken' tot één van de twaalf strijdpunten uitgeroepen.'" 
Bekaaider kwam de volksgezondheid eraf in de verkiezingprogramma's voor de Tweede 
Kamer. Wel kwamen daarin geregeld voorstellen voor verbetering van de leef-, werk- en 
woonomstandigheden van de bevolking (bij voorbeeld via invoering van de achturige 
werkdag) aan bod. In het verkiezingsprogramma van 1933 bracht de SDAP in twee van de 
in totaal tweeëntwintig strijdpunten voor het eerst het thema volksgezondheid ter sprake. 
De partij eiste in deze bezuinigingsjaren een 'wettelijke regeling en organisatie van de zorg 
voor de volksgezondheid: Tuberculosebestrijding, kinderhygiëne, moederschapszorg enz.' 
en het 'ongedaan maken van de bezuiniging op omvang en gehalte van het onderwijs en 
van die op de volksgezondheid'.-" 
De beginselprogramma's van de SDAP lieten zich niet over de volksgezondheid uit. 

Na de Tweede Wereldoorlog: de PvdA dolend door volksgezondheidsland 

De opvolgster van de SDAP, de in 1946 opgerichte Partij van de Arbeid (PvdA), voelde 
zich aanvankelijk evenmin geroepen om de sector volksgezondheid geprononceerd op 
haar agenda te zetten. Het uitgebreide beginselprogramma van 1947 repte met geen woord 
over dit beleidsterrein. Er kwam echter een kentering. Zo werd in het beginselprogramma 
van 1959 de volgende passage opgenomen: 

De partij is van oordeel, dat de overheid mede verantwoordelijkheid draagt voor de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van de gehele bevolking.'-

Met deze uitspraak onderscheidde de PvdA zich niet van andere partijen. Dat de overheid 
beleid dient te voeren ten aanzien van de volksgezondheid, was inmiddels algemeen aan
vaard. Maar dan wel beleid binnen zekere marges. Achter het woord 'mede' in het citaat 
gaat erkenning van de rol van particuliere organisaties schuil, maar de exacte rolverdeling 
blijft tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie, een discussie die opvalt door 
gebrek aan consistentie in opvattingen. 

Ook de landelijke verkiezingsprogramma's van de PvdA getuigden van dat laatste. Zo 
accepteerde de partij in het programma uit 1952 de verzuilde structuur van de gezond
heidszorg als een gegeven, terwijl zij in 1956 de overheid de primaire verantwoordelijkheid 
voor deze sector toekende. In 1971 en 1977 drong zij zelfs aan op nationalisering van de 
gezondheidszorg, een standpunt dat overigens niet of nauwelijks is terug te vinden in bij
dragen van sociaal-democraten aan parlementaire debatten en sindsdien ook in officiële 
partijschrifturen ontbreekt. Ook op andere punten wisselden uiteenlopende opvattingen 
elkaar af. De programma's van de PvdA uit de jaren vijftig gingen ervan uit dat planning 
van de gezondheidszorg een taak is van de staat, die van de jaren tachtig zwoeren bij een 
regionale aanpak. Ziekenhuizen, de toonbeelden van de tweedelijnsgezondheidszorg, 
waren bij de sociaal-democraten 'in' vlak na de Tweede Wereldoorlog, al pleitte men in de 
programma's van 1952 en 1956 voor 'ordening' en 'coördinatie' van bouwplannen. De 
tweedelijn is sinds de jaren zeventig 'uit'; het accent kwam te liggen op de eerstelijn (huis-

30. 'Strijdprogram van 14-4-1895' in: SDAP in Nederland, 3-4. 
31. Resolutie en verkiezingsprogramma SZX4P19J3 ('s-Gravenhage, 1933) 5-6. 
32. Beginselprogramma 1959 PvdA (Amsterdam, 1959) 5. 
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arts en dergelijke), maar al ras verplaatste de politieke liefde zich naar de nuldelijn 
(hedendaags jargon voor sommige vormen van zorg aan huis). Deze ontwikkeling ziet 
men ook in de programma's van andere politieke partijen. 
Op de kundigheid en het inzicht van de artsen en andere professionele hulpverleners 
wilde de PvdA in haar eerste landelijke verkiezingsprogramma's nog wel varen, maar later 
groeide het wantrouwen en vielen er termen als 'belangengroepen', 'ondeskundig en 
onzorgvuldig' en 'a-politieke technici' terwijl tussen de regels door 'zakkenvullers' valt te 
lezen. Dit soort uitlatingen vindt men vooral in de publikaties van de Wiardi Beekman 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, maar een sterke echo ervan klinkt 
door in de landelijke verkiezingsprogramma's.'-' 

Meer aandacht voor volksgezondheid 

Volksgezondheid kreeg in de verkiezingsprogramma's van de PvdA en andere partijen 
sinds het begin van de jaren zeventig geleidelijk een ruimere plaats. Dat weerspiegelde het 
toenemende politieke belang van deze sector, een belang dat meer berustte op macro-eco
nomische dan op 'sector-specifieke' overwegingen. Het begrip 'collectieve lasten' vroeg 
zijn tol; de sector volksgezondheid werd schatplichtig gemaakt. De werkelijkheid van de 
rekenmeesters was echter een andere dan die van de praktijk van de gezondheidszorg. 
Geldstromen verliepen anders dan departementale documenten wilden doen geloven, 
mensen handelden anders dan op papier voorzien. In de Haagse torens werd een andere 
taal gesproken dan in het land. Hier wreekte zich dat de overheid slechts op afstand 
betrokken was geweest bij de vormgeving van de gezondheidszorg in Nederland. 
Overheid en 'veld' (medische instellingen en professies) waren betrekkelijke vreemden 
voor elkaar gebleven. 
De groeiende belangstelling van de overheid voor het terrein van de volksgezondheid kan 
overigens niet alleen verklaard worden uit financiële motieven. Inhoudelijke vraagstukken 
wonnen ook aan betekenis, omdat politieke partijen steeds meer gingen verwachten van 
de rol van de overheid op het gebied van de volksgezondheid. De overheid kon die rol 
vaak niet waarmaken, omdat zij lang geleden volgzaamheid tot principe had verheven en 
omdat de geringe politieke waardering voor de sector volksgezondheid in het kabinetsbeleid 
het verzetten van de bakens bemoeilijkte.''' Toch konden degenen die meer van de over-

33. Zie voor een overzicht van de landelijke verkiezingsprogramma's van de PvdA en de publikaties van de 
Wiarda Beekman Stichting op het terrein van de volksgezondheid; E. Wolffensperger, De kwaliteit van de 
gezondheidszorg (Deventer, 1987). 
34. Moet, gezien het geringe politieke aanzien van de sector binnen alle politieke partijen, het feit dat de post 
volksgezondheid betrekkelijk vaak is toebedeeld aan bewindslieden van sociaal-democratische huize, beschouwd 
worden als 'onderbedeling' van de betrokken partij? Waarschijnlijk niet, want volksgezondheid maakte door
gaans deel uit van een 'zwaarder' pakket. In augustus 1939 trad de SDAP met twee bewindslieden voor de eerste 
en tevens laatste maal tot een kabinet toe. Tot minister van Sociale Zaken, onder wie volksgezondheid toen res
sorteerde, werd de SD/^P-er J. van den Tempel benoemd. Na de Tweede Wereldoorlog had de Pvd.'\ jarenlang de 
portefeuille volksgezondheid in handen. Tot 22 december 1958 waren achtereenvolgens W. Drees, A.M. loekes en 
J.G. Suurhoft' minister van Sociale Zaken. Of zij zich veel gelegen lieten liggen aan het onderdeel volksgezond
heid, valt zonder nadere studie niet te zeggen. Joekes (en ook Suurhoff nog even) liet zich in ieder geval op dit 
punt bijstaan door een arts, de sociaal-democraat P. Muntendam. In het kabinet-Den Uyl (1973-1977) kreeg mw. 
I. Vorrink de post Volksgezondheid en Milieuhygiëne, maar in de praktijk behartigde haar staatssecretaris, de uit 
de wereld van de ziektekostenverzekeraars afkomstige KVP-er J.P.M. Hendriks, het onderdeel volksgezondheid. 
In het kabinet-Lubbers III keerde het staatssecretariaat voor de volksgezondheid terug bij de sociaal-democraten, 
in de persoon van Simons. 
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held verwachtten zich ook beroepen op voorbeelden van geslaagd beleid, vooral wat 
betreft de zogeheten financieringswetgeving. Met het noemen van enkele van die voor
beelden besluiten wij deze paragraaf: de Ziekenfondswet (1964), de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ, 1967) en de budgettering van ziekenhuizen en dergelijke 
(vanaf 1983/1984).̂ 5 

Slot 

De volksgezondheid in Nederland is de afgelopen honderd jaar drastisch verbeterd. De 
sterfte onder zuigelingen is laag, de levensverwachting van de burgers hoog; gemeten aan 
deze maten hoort Nederland tot de internationale kopgroep. Waar is dat aan te danken? 
Toch niet aan het assepoesterbeleid van de overheid? 

De Engelse epidemioloog McKeown stelt dat het grootste deel van de verbetering van de 
volksgezondheid niet rechtstreeks op het conto van vorderingen op medisch gebied (zoals 
het beschikbaar komen van vaccinaties en antibiotica) geschreven kan worden, maar 
samenhangt met algemene maatschappelijke vooruitgang. Daarbij valt te denken aan ver
beteringen in drinkwatervoorziening, vuilverwerking, huisvesting, woonomgeving, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsduur, inkomen en sociale verzekeringen.'* De winst die 
de overheid op al deze terreinen boekte, droeg bij aan de verbetering van de volksgezond
heid zonder dat aan het onderwerp zelf veel woorden vuil werden gemaakt. Assepoester 
volksgezondheid bleef lang in de politieke schaduw, maar haar belangen werden indirect 
wel gediend. Had de overheid de volksgezondheid bewust, via een uitgekookt plan de 
campagne willen bevorderen, zij had dat niet beter kunnen doen dan door het treffen van 
de bedoelde maatregelen op andere terreinen, dus door facetbeleid. 
Zoals gezegd heeft het volksgezondheidsbeleid van de overheid twee componenten: facet
beleid en beleid gericht op de gezondheidszorg zelf Dat laatste ontwikkelde zich in ons 
land slechts aarzelend. De gezondheidszorgvoorzieningen kwamen in eerste instantie 
vooral tot stand dank zij de inzet van particuliere organisaties. De overheid hield zich 
verre, aanvankelijk wegens het adagium van staatsonthouding, later onder meer wegens 
een inmiddels gegroeid wantrouwen tussen veld en overheid. Het veld was niet te spreken 
over het inzicht en de daadkracht van de overheid. Anderzijds riep het veld bij politici en 
ambtenaren wellicht te veel het beeld op van ziekte en dood, zaken die men liever uit de 
gedachten bant, waarbij ook andere sentimenten een rol speelden: ontzag, vrees of 
minachting voor de autoriteit en de opstelling van de 'professionals' in de gezondheids
zorg, in het bijzonder artsen. Het langdurige gebrek aan overheidsinteresse voor de 
gezondheidszorg valt voorts voor een deel te verklaren uit de eerder genoemde secundaire 
verbetering van de volksgezondheid, die de urgentie van ingrijpen door de overheid 
afzwakte. Toch mag de bijdrage van de gezondheidszorg zelf aan de verbetering van de 
volksgezondheid niet worden gebagatelliseerd. Nederland beschikt over goede, algemeen 
toegankelijke voorzieningen, variërend van zwangerschapszorg tot gespecialiseerde zieken-

35. KVP-ininister G.M.J. Veldkamp komt de meeste eer toe met betrekking tot zowel de Ziekenfondswet als de 
.i\WBZ. De budgetteringsmaatregel komt uit de koker van een CD.-\-VVD kabinet. De twee wetten regelden het 
recht van een ieder op noodzakelijke gezondheidszorgvoorzieningen, de budgettering droeg bij aan een sterke 
afremming van de kostengroei. 
36. Th. McKeown, The role of medicine. Dream, mirage or nemesis (London, 1976). 
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huizen, van wijkverpleging tot verpleeghuizen, die de volksgezondheid aantoonbaar hebben 
bevorderd.'' 
De opmerkelijke verstrengeling van publieke en private 'sferen' die zich in de Nederlandse 
gezondheidszorg heeft voltrokken, is onlangs beschreven door Van der Grinten. 
Organisaties van hulpverleners, patiënten, instellingen en ziektekostenverzekeraars, als 
groep alleen of in combinatie met andere, hebben gaandeweg een dubbelrol op zich geno
men: enerzijds als behartigers van de belangen van hun achterban door uitoefening van 
pressie op de overheid, anderzijds als gezagsdragers die publieke taken uitvoeren, waarbij 
geprobeerd wordt standpunten van de staat aan de achterban te 'slijten'. De overheid 
mobiliseert geen echte tegenmacht; zij beperkt zich in hoofdzaak tot legitimatie van de 
particuliere instanties, tot erkenning van hun positie. Dat kan verscheidene zaken inhou
den: inschrijving in registers, toestemming om een voorziening ten laste te brengen van de 
sociale verzekering (ziekenfonds) en bevestiging van het monopolie van de betrokken 
organisatie. Af en toe doet de hand van de overheid meer dan gladstrijken en bijeenvegen. 
Zo zijn de verzekeringsfondsen en -kassen geleidelijk in het gareel gebracht; de ziektekosten
verzekering heeft een wettelijk fundament gekregen en zij heeft nu het karakter van een 
sociale voorziening. Maar ook in dit geval bleef de uitvoering van de voorziening een zaak 
van particuliere instanties.'* 

De grote politieke bewegingen, ook de sociaal-democratie, hebben de sleutelrol van de 
particuliere organisaties in ons land gerespecteerd. Nu kunnen zij moeilijk anders dan op 
deze weg door te gaan. Een radicale koerswjziging kan averechts uitpakken. Het aloude 
vlechtwerk van publieke en private sferen laat zich niet eenvoudig ontknopen. Van der 
Grinten stelt in dit verband; 

De overheid beschikt praktisch niet over de machtsmiddelen waarmee ze de maatschappelijke organisaties 
in de gezondheidszorg in haar greep kan krijgen; deze organisaties zijn echter voor hun functioneren wel in 
hoge mate afhankelijk van de overheid. Men heeft elkaar nog steeds hard nodig.'" 

Summary 

Public Health: a Cinderella in Dutch politics. 

Public Health has been a Cinderella in Dutch politics. Health policy has two components. 
First, protecting or promoting public health by taking measures in other policy areas, 
such as housing, work, sanitation, and social security. Successive cabinets in the 
Netherlands have taken measures in these fields, but not with the furthering of public 
health in mind. Second, health care policy. Through the years, the Dutch government has 
shown a lack of interest in developing a national health care policy for various reasons, 
such as faiüng appreciation and insight, antagonistic feelings towards health care pro
fessionals and organizations, and improvement of public health in spite of a lack of health 
care policy. Private organizations filled the gap and began to dominate the health care 

37. Zie bij voorbeeld: J.P. Mackenbach, De veren van Icarus. Over de achtergronden van twee eeuwen epidemiolo
gische transities in Nederland {utrecht, 1992). 
38. T.E.D. van der Grinten, 'Macht, tegenmacht, onmacht. De hardnekkige aanwezigheid van het maatschappe
lijk middenveld in de gezondheidszorg' in; F". Dekker en E. Elsinga (red.), Mensen en machten. Gezondlieidszorg 
in de jaren 90 ('s-Gravenhage, 1990) 115-126. 
39. Ibid., 122. 
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scene in the Netherlands. After World War II, especially since the seventies, government 
and parliament have taken a stronger interest in health care policy, but the private organiz
ations maintained considerable power. The history of the lack of political interest in 
public health and of the acceptance of the predominant position of private organizations 
is illustrated by describing the views of social-democrats regarding the fight against tuber
culosis. 
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