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AfkortingenAfkortingenAfkortingenAfkortingen    
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AVGV  = Algemeen Vlaams Geneesherenverbond 

BSP/PSB = Belgische Socialistische Partij/ Parti Socialiste Belge 
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HHHHoofdstuk I: Professie en Professionaliseringoofdstuk I: Professie en Professionaliseringoofdstuk I: Professie en Professionaliseringoofdstuk I: Professie en Professionalisering    

1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Het medisch beroep, dat centraal staat in dit onderzoek, is eveneens één van de belangrijke 

actoren in de gezondheidszorg en het onderwerp van vele sociologische werken over beroepen. 

Genezers mogen dan van alle tijden zijn, van een echte medisch professie is er nog niet zolang 

sprake. Hoewel in de Middeleeuwen al verschillende universiteiten een medische leerstoel 

instelden, was er pas sprake van een voorzichtige opkomst van opleidingen in de geneeskunde, 

de heelkunde, de verloskunde en de artsenijbereidkunde in de negentiende eeuw. De 

wetenschappelijke kennis van de artsen nam gestaag toe. Echter de ongeletterde bevolking was 

niet erg onder de indruk van de geschoolde artsen en kon een ‘doctor medicinae’ overigens ook 

niet betalen. Slechts op het einde van de negentiende eeuw nam de vraag naar en de effectiviteit 

van wetenschappelijk onderbouwde zorg toe. De publieke opinie ging steeds meer waarde 

hechten aan de diensten van geneeskundigen in plaats van aan die van lokale helers. In de 

twintigste eeuw kwam de echte doorbraak van het medische beroep en bouwden hun 

beroepsverenigingen, zoals de ‘Fédération Médicale Belge’ (verder FMB),1 hun monopolie op 

het uitoefenen van de geneeskunst uit. Parallel met de technologische en de wetenschappelijke 

vooruitgang kwam er dus ook een nieuwe sociologische positionering van de artsen (Freidson 

1975; Neefs 2010).  

 

Theoretische discussies over professies en over het professionaliseringsfenomeen hebben al 

heel wat inkt doen vloeien in de sociologie. Toch is het niet verantwoord om een uitgebreide, 

theoretische analyse van het concept professie bij een analyse van het medisch beroep 

achterwege te laten (Schepers 1989). Immers, het medisch beroep wordt beschouwd als dé 

professie bij uitstek. Of zoals Freidson stelt: ‘if anything is a profession, it is contemporary 

medicine’ (Freidson 1975, 4). Ook andere toonaangevende sociologen stellen dat artsen kunnen 

worden beschouwd als hét prototype van een professie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 

sociologen die het hebben over professionalisering vaak de medische professie als voorbeeld 

zullen gebruiken (Abbott 1988; Dingwall en Lewis 1983; Freidson 1975; Larson 1977, Rosen 

1944).2 De professionalisering van beroepssegmenten, zoals medische specialismen, wordt in 

                                                           
1 FMB, opgericht in 1863 
2 In recent onderzoek wordt er opnieuw gediscussieerd over wat een professie is, omdat nieuwe beroepen aanspraak willen 
maken op de voorrechten en vrijheden die worden gekoppeld aan de titel ‘professie’, zie: Evetts, J. 2006. "The Sociology of 
Professional Groups: New Directions." Pp. 133-43 in Current Sociology. 
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deze studies vaak verwaarloosd. Dit onderzoek wil deze leemte opvullen. Verder wordt er 

verduidelijkt hoe het professionaliseringsproces van medische specialisten binnen het plaatje 

van de sociologische theorieën past. 

 

In dit hoofdstuk worden de drie sociologische benaderingen van professies kritisch geduid: de 

kenmerkbenadering, het functionalisme en de machts- en beheersingsbenadering. De bedoeling 

van deze opsomming is een duidelijker beeld krijgen van de bestaande stellingen en theorieën 

rond het professionaliseringsproces. 

 

De machts- en beheersingsbenadering wordt in dit onderzoek gehanteerd. Immers, deze gaf 

voor de eerste maal gehoor aan de component ‘geschiedenis’ in deze professiesociologie. Deze 

theorie stelt dat het gebrek aan historisch onderzoek in de professiesociologie de verdere 

ontwikkeling van theorievorming belette (Burnham 1998; Saks 1983, 1995, 2001). Dit 

onderzoek wil deze valkuil vermijden door grondig, historisch onderzoek te combineren met 

sociologische theorieën. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op drie kernbegrippen van de 

theorieën betreffende professies, namelijk: monopolie, zelfregulering en dominantie in de 

arbeidsverdeling. Daarna wordt er een overzicht gegeven van de stand van het onderzoek naar 

het professionaliseringsproces van medische specialisten. Het hoofdstuk eindigt met een 

uiteenzetting van het opzet van dit onderzoek. 

2.2.2.2. Theoretische benaderingen vTheoretische benaderingen vTheoretische benaderingen vTheoretische benaderingen van professies en professionalisering an professies en professionalisering an professies en professionalisering an professies en professionalisering     

2.1.2.1.2.1.2.1. KenmerkbenaderingKenmerkbenaderingKenmerkbenaderingKenmerkbenadering    

 

De kenmerkbenadering is een verouderde benadering. Sociologen zijn er lang van uit gegaan 

dat professies zich door een aantal gemeenschappelijke kenmerken onderscheidden van andere 

beroepen. Deze kenmerken zouden tegelijk de kern van de professionele beroepsuitoefening 

weergeven. Alhoewel er geen overeenstemming bestond over de essentiële kenmerken worden 

de volgende vaak genoemd: (1) een beroepsuitoefening die gebaseerd is op theoretische kennis 

en een uniforme opleiding, en gekenmerkt door gerichtheid op dienstverlening aan de 

bevolking; (2) beroepsgenoten verenigingen zich in een beroepsvereniging. Deze vereniging 

heeft een tweevoudig doel: enerzijds toezicht houden op en handhaven van de integriteit van de 

leden, anderzijds de belangen van de professie naar de buitenwereld toe verdedigen; (3) een 

professie zal boven alles de arbeidsverdeling binnen de arbeidssector, zoals de 

gezondheidssector, zelf controleren. Het zijn de leden van de professie zelf die de inhoud, de 



15 

 

voorwaarden en doelstellingen van hun werk zullen bepalen. Een professie zal zich ook 

afschermen van interne en externe machten door de diplomering en erkenning van zijn leden te 

controleren. Deze manier van regulering wordt beschouwd als zelfregulering. Op dit laatste 

begrip wordt er verder in dit hoofdstuk ingegaan (Freidson 2001; Schepers 2007).  

 

Sociologen die aanhanger waren van de kenmerkbenadering gingen soms ook hun aandacht 

richten op de verschillende fasen van het professionaliseringsproces. In een eerste fase wordt 

het werk een volledige dagtaak. In een tweede fase zal het beroep overgaan tot de organisatie 

van de opleiding. De oprichting van een beroepsvereniging wordt gezien als een derde fase. In 

een vierde fase wordt door middel van onderhandelingen wettelijke bescherming bekomen. In 

een vijfde en laatste fase wordt er een ethische code opgesteld (Schepers 2007; Wilensky 1964). 

 

Het medisch beroep in België voldoet aan de hier vermelde centrale kenmerken. Dit spreekt 

eigenlijk voor zich, aangezien artsen, samen met advocaten en de Anglicaanse geestelijkheid, 

model stonden voor het lijstje van essentiële kenmerken. De kenmerkenbenadering laat steken 

vallen, omdat er onvoldoende wordt nagegaan of eigenschappen, zoals theoretische kennis of 

een wettelijk, erkend monopolie, werkelijk nodig zijn om het beroep van bijvoorbeeld een arts 

uit te oefenen (Mok 2007; Schepers 2007). 

2.2.2.2.2.2.2.2. Functionalistische benaderingFunctionalistische benaderingFunctionalistische benaderingFunctionalistische benadering    

 

Deze benadering, die professies en hun specifieke beroepsreglementering koppelt aan het 

algemeen belang, kent een lange traditie. In ‘The Wealth of Nations’ kantte Adam Smith (1776) 

zich volledig tegen beroepsmonopolies. Hij maakte op deze regel wel een uitzondering voor 

professies. Zij hadden nood aan de reglementering van toegang en concurrentie om een 

voldoende beloning voor hun leden te kunnen waarborgen. Verder stelt de functionalistische 

benadering van professies en professionalisering dat leken het werk van professionals 

ontoereikend kunnen beoordelen of controleren. Oorzaak hiervan is de complexiteit van de 

professionele arbeid die een hoge mate van deskundigheid vereist, die leken niet bezitten. Dit 

terwijl de kwaliteit van de dienstverlening van de professionals van groot belang is. Immers, 

hun verricht werk zal beslissen over ziekte of gezondheid, leven of dood. Kortom de 

levensnoodzakelijke controle van een professie is broodnodig en tegelijkertijd moeilijker dan 

bij andere beroepen. De functionalistische oplossing voor deze heikele kwestie stemt overeen 

met het standpunt dat de professies zelf verdedigen en houdt in dat professies zichzelf 
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controleren en er op toezien dat de beroepsgenoten hun gespecialiseerde kennis ten dienste van 

de samenleving stellen. Een secure selectie van hun leden, het doorlopen van een lange 

gespecialiseerde opleiding, en gemeenschappelijke waarden en beroepscodes onderschrijven 

zijn instrumenten in het proces van zelfregulering- en controle van een professie. In ruil 

hiervoor verwachten de leden van een professie het vertrouwen van de publieke opinie en de 

samenleving, vrijwaring van sociale controle door buitenstaanders, bescherming tegen 

concurrentie en een hoog prestige en daaraan gekoppeld inkomen. Op die manier blijft 

zelfcontrole aantrekkelijk en houdt de functionele samenhang tussen professie en gemeenschap 

stand (Goode 1957; Rueschemeyer 1980; Schepers 2007). Samenvattend, zouden de essentiële 

eigenschappen van een professie, zoals een gespecialiseerde opleiding, ethische code, 

autonomie, hoog inkomen en aanzien, functioneel zijn voor de relatie tussen de 

beroepsoefenaars en hun cliënten/patiënten en voor de samenleving in zijn geheel. Immers, 

deze kenmerken representeren het maatschappelijke belang van deze beroepen (Dingwall en 

Lewis 1983; Dingwall 2004; Rueschemeyer 2008).  

 

Een populaire kritiek op het functionalisme is, dat het te eenzijdig aandacht schenkt aan 

eenheid, consensus, integratie en functionele samenhang. Echter de beroepspositie en 

organisatie van het medische beroep kan niet alleen verklaard worden door de functionele 

vereisten van het systeem, maar ook door verschillen in macht en beheersing, conflict en 

strategie. Het verwaarlozen van deze aspecten door de functionalistische benadering wordt door 

critici daarom bestempeld als professionele ideologie verhuld in wetenschappelijke bewoording 

die de werkelijkheid versluiert (Schepers 2007).  

2.3.2.3.2.3.2.3. MachtsMachtsMachtsMachts----    en en en en beheersingsbenaderingbeheersingsbenaderingbeheersingsbenaderingbeheersingsbenadering    

 

Macht en beheersing, conflict en strategie staan centraal in de machts- en 

beheersingsbenadering. Deze zienswijze geeft ook de maatschappelijke verandering in het 

denken over de professies weer. Sinds de jaren zeventig worden verregaande 

professionalisering en medicalisering meer en meer aan de kaak gesteld. Sociologen die deze 

benadering onderschrijven ontkennen niet dat een aantal professies, de artsen op kop, 

belangrijke maatschappelijke functies vervult. Zo bepalen artsen in grote mate ons denkbeeld 

over ziekte en gezondheid. Kortom, ook in deze benadering zijn professies beroepen met een 

geprivilegieerde positie, en worden ze gekenmerkt door autonomie en monopolie, een hoog 

inkomen en aanzien. In het bijzonder het bezit van autonomie wordt gezien als een belangrijke 
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karakteristiek. De kern van de professionele autonomie ligt volgens deze sociologen in de 

klinische of technische autonomie. Hiermee bedoelt men dat het beroep de toegang tot de 

beroepsuitoefening regelt en vaststelt welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Verder 

betekent het dat de artsen beschikken over therapeutische en diagnostische vrijheid. Finaal 

houdt het in dat het beroep er zelf op toe ziet dat de beroepsuitoefening op competente wijze 

gebeurt. Naast klinische autonomie is er volgens deze benadering nog sprake van politieke en 

economische autonomie. Politieke autonomie duidt op het recht van artsen om 

beleidsbeslissingen te nemen als deskundigen op het gebied van gezondheidskwesties. 

Economische autonomie verwijst naar het recht van artsen om hun eigen honoraria en 

arbeidsvoorwaarden te bepalen (Elston 1991; Schepers 2007). In dit onderzoek wordt er 

nagegaan hoe de klinische autonomie wordt ingezet tijdens de onderhandelingen tussen de 

huisartsen, medische specialisten, de overheid en de ziekenfondsen om politieke autonomie te 

bekomen. 

 

Binnen de machts- en beheersbenadering bestaan verschillende varianten, zoals: de neo-

Weberiaanse benadering en de neo-Marxistische benadering. Later ontstonden er binnen de 

machts- en beheersingsbenadering ook nieuwe begrippen, zoals: ‘deprofessionalisering’, 

‘proletarisering’ en ‘formalisering van professionele sociale controle’, om de veranderingen 

binnen de gezondheidszorg aan te duiden. Zowel deze varianten op de machts- en 

beheersingsbenadering als deze nieuwe concepten worden hierna kort verklaard. 

 

Neo-Weberiaanse benadering 

 

Sociologen die de Neo-Weberiaanse strekking volgen, concentreren zich meestal op het 

monopolie dat een professie heeft op de controle. Het kan gaan om controle over een deel van 

de economische markt, controle over de arbeidsverdeling of controle over bevrediging van de 

behoeften van de klanten. Deze benadering maakt gebruik van het concept ‘social closure’ van 

Weber (Saks 1995). Het idee dat hier van toepassing is, is het volgende: de samenleving is een 

verzameling van individuen die hun eigen belang nastreven, dit streven zorgt voor groepen met 

min of meer hetzelfde bewustzijn. Om hun belangen verder te kunnen verdedigen zullen deze 

groepen streven naar ‘social closure’. Met ‘social closure’ wordt bedoeld dat deze groepen 

trachten buitenstaanders te weren om hun eigen belangen te verdedigen en dat ze proberen om 

privileges van andere groepen af te snoepen (Macdonald 1995). Professies nemen dus geen 

vaste posities in op de economische markt, zoals voorheen steeds werd aangenomen. In plaats 
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van enkel te reageren op de dynamiek van de markt zullen professies zelf de touwtjes in handen 

nemen en trachten de marktvoorwaarden te bepalen en te controleren. Beroepsstructuren zijn 

bijgevolg niet statisch. Elk beroep zal streven naar het afsluiten van de markt, wanneer een 

beroep daarin slaagt, betekent dit dat een ander beroep privileges verliest (Collins 1990). De 

Neo-Weberiaanse benadering legt de weg open voor meer empirische, analytische vragen 

betreffende de natuur en de rol die professies spelen in de maatschappij. Maar er is ook een 

negatief kantje aan dit perspectief, namelijk de golf van antipathie die ze heeft opgewekt 

tegenover de professies. Al te vaak trekken de auteurs die deze benadering aanhangen 

conclusies over professies die volgens hen enkel hun eigenbelang dienen. Maar deze conclusies 

zijn steeds overdreven of de auteurs brengen te weinig bewijzen aan voor deze beweringen.  

 

Neo-Marxistische benadering 

 

De verdedigers van de marxistische benaderingen kunnen worden opgedeeld in twee groepen, 

maar over één ding zijn beide stromingen het eens: professies zijn de vertegenwoordigers van 

de kapitalistische controle in de hedendaagse Westerse gezondheidswereld. Als het vermeende 

altruïsme van de professies in dit perspectief wordt geplaatst, dan kan het worden gezien als 

een handige mythe. Door zich achter deze mythe te verschuilen kunnen de professies het 

nastreven van hun eigenbelang alsook het dienen van de dominante, kapitalistische klasse 

verdoezelen, althans zo bekijken de Marxisten het.  

Een minderheid van de aanhangers van deze benadering ziet professies als de marionetten van 

de bourgeoisie in het kapitalistische systeem van productie. Maar de meerderheid van de 

onderzoekers die de Marxistische theorie onderschrijven is een andere mening toegedaan. Zij 

zien de activiteiten van de professies al gedeeltelijk of geheel in functie van de belangen van de 

dominante klassen in de samenleving (Saks 1995). De opkomst van het kapitalisme luidde ook 

de opgang van de professies in. Toen het kapitalisme opkwam, was er sprake van conflicterende 

ideologieën. De oplossing die de heersende klasse zag voor dit probleem was het inrichten van 

professies. Deze professies hadden maar één doelstelling, namelijk het rationaliseren van de 

sociale orde in naam van de bourgeoisie (Navarro 1988).  

 

De kritiek die hier kan geuit worden is dat Marxistische sociologen vaak eerder gaan aannemen 

dan bewijzen, dat de professies de belangen van de dominante klasse gaan dienen in de 

Westerse wereld. De ontkenning van het altruïstische karakter van de professies is gebaseerd 

op een veronderstelling en wordt niet of nauwelijks onderbouwd door empirisch onderzoek.  
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De toenemende intensiteit van de hervormingen binnen de gezondheidszorg hebben sociologen 

wereldwijd aangezet tot het bestuderen van deze veranderingen. Veel aandacht ging uit naar de 

werking van de oude en nieuwe instrumenten van zelfregulering. Verder onderzochten ze hoe 

de autonomie van het medische beroep reageert op de groter wordende invloed van 

ziekenhuismanagement, de ontwikkeling van informatietechnologie, de betekenis van 

praktijkvariaties en de veranderende positie van geldschieters van zorg die meer dan voorheen 

de touwtjes in handen kregen. Zoals reeds eerder aangehaald worden de ontwikkelingen binnen 

de gezondheidszorg geduid door volgende begrippen: ‘deprofessionalisering’, 

‘proletarisering’ en ‘formalisering van professionele sociale controle’.  

 

Deprofessionalisering en proletarisering duiden op het verlies aan professionele autonomie. 

Discussies betreffende deze twee begrippen worden voornamelijk gekleurd door de 

ontwikkelingen in de VS, en die verschillen van die in Europa. In continentaal Europa is er 

vooralsnog geen sprake van deprofessionalisering of proletarisering (Evetts 2003, 2006).3 

Daarom dat er niet verder zal worden ingegaan op deze twee termen. De ontwikkelingen in 

Europa worden vaak beschreven in termen van formalisering van professionele controle. Deze 

formalisering van professionele controle gaat uit van het behoud van de autonomie van de 

professie als collectief, maar een reductie van de individuele professionele autonomie. Centraal 

staat hier het feit dat niet leken, maar artsen de regels betreffende de beroepsuitoefening 

ontwikkelen. Binnen het medische beroep is hier wel een verschuiving opgetreden. Waar er 

vroeger meer sprake was van informele, sociale controle tussen artsen, zouden er nu steeds 

meer formele regels zijn, opgesteld en gecontroleerd door professionele elites. Deze 

formalisering zou gepaard gaan met grotere interne stratificatie tussen elite en basis, maar zou 

de klinische autonomie van het beroep als geheel niet aantasten. Er zijn zelfs stemmen die 

zeggen dat de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsinstrumenten het medische beroep beter dan 

voorheen doet beantwoorden aan het ideaal van een zelfregulerende professie. De overheid en 

de zorgverzekeraars kunnen de controle opvoeren, maar de expertise ligt in handen van de 

professionals. Bovendien kunnen de professionals de data die deze derden hanteren, en die 

overigens vaak geleverd worden door de professionals zelf, ontkrachten door te wijzen op 

variatie in de praktijk en de uitoefening van professionele discretie. De klinische autonomie van 

de individuele beroepsbeoefenaar is door de ontwikkelingen van de laatste jaren wellicht 

                                                           
3 Toch is er in ook op het Europese vastenland sprake van verandering inzake de professionele autonomie. Immers, deze 
autonomie is onderhevig aan toenemende druk vanwege de opkomst en de groeiende macht van onder meer paramedici, maar 
ook door processen zoals de medicalisering van de samenleving (Schepers 2008)  
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achteruit gegaan. Maar de beroepsgroep als collectief waarborgt de professionele autonomie en 

legt hierover verantwoording af aan derden. Zolang het beroep de normen inzake 

wetenschappelijk onderzoek, gedragscodes, standaarden, en protocollen kan bepalen, blijft de 

klinische autonomie grotendeels intact (Schepers 2008). 

 

Concluderend kan men stellen dat de voornaamste aanhangers van de machts- en 

beheersingsbenadering – zoals Freidson, Dingwall, en Saks – ontkennen dat de geprivilegieerde 

superioriteit in kennis dienstgerichtheid zou weerspiegelen. Het artsenberoep is niet autonoom 

en dominant omdat hun werk zo ingewikkeld en belangrijk is. Maar omdat artsen erin geslaagd 

zijn de overheid en de samenleving te overtuigen van hun belang en hiervoor de nodige 

machtsmiddelen hebben aangewend. Dit proces wordt bespoedigd door het feit dat gezondheid 

en gezondheidszorg hoog gewaardeerd worden en dat artsen moeilijk door andere beroepen te 

vervangen zijn. Bovendien wenst de overheid, door het instellen van allerlei reglementen, de 

bevolking te reguleren en zo gezond mogelijk te houden. Om deze doelstelling te realiseren 

heeft de staat hulp nodig van de artsen. Het medisch beroep haalt dan weer macht en prestige 

uit deze verantwoordelijkheid die hen wordt toebedeeld door de overheid.4 Kortom, 

professionele macht en dominantie zijn dus het resultaat van een politiek proces. De overheid 

en de sociale elites zouden de professies steunen, omdat zij gelijkaardige belangen en een 

gelijksoortige ideologie hebben als de professies (Schepers 2007).  

 

Ook deze benadering heeft zijn tekortkomingen. Deze theorie heeft te veel aandacht voor de 

belangenbehartiging door ‘het medisch beroep’ waardoor andere zaken, bijvoorbeeld 

dienstverlening, uit het oog worden verloren. Verder legt men een te sterke nadruk op de invloed 

die groepen direct kunnen uitoefenen op het beleidsproces. Kortom, er wordt te veel aandacht 

geschonken aan de professie zelf en te weinig aan de invloed van andere actoren. Dit is onder 

meer een gevolg van het gebrek aan empirisch onderzoek ter zake. Historisch onderzoek 

onderbouwd met sociologische theorieën zou een oplossing zijn voor deze tekortkoming 

(Schepers 2003, 2007). Een oproep waar dit onderzoek gehoor aan wil geven. 

3.3.3.3. Theoretische kernbegrippenTheoretische kernbegrippenTheoretische kernbegrippenTheoretische kernbegrippen    

 

Dit hoofdstuk toonde al aan dat er sociologische theorieën bestaan over professies en 

professionalisering. Ondanks de grote verschillen tussen deze theorieën schuiven zij allemaal 

                                                           
4 Zie ook pagina 8 van dit hoofdstuk. 
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drie kernbegrippen naar voren die zij beschouwen als eigen aan een professie, namelijk: 

monopolie, zelfregulering en dominantie in arbeidsverdeling. 

3.1.3.1.3.1.3.1. MonopolieMonopolieMonopolieMonopolie    

 

Een ideaaltypische professie wil zelf besturen of met andere woorden ze wil een monopolie 

over een bepaald beroepsdomein verkrijgen. De artsen willen het monopolie op de genees-, 

heel- en verloskunde. De ideologie van een perfecte professie focust zich niet op economische 

efficiëntie en winstbejag, maar op het verrichten van kwalitatief hoogstaand werk. Tot slot kan 

men het professionele monopolie beschouwen als het streven van de professie naar het 

alleenrecht op de arbeidsverdeling binnen zijn jurisdictie - zijn domein van kennis en kunde. 

De professie behoudt deze controle door middel van onderhandelingen met concurrenten en de 

overheid (Nettleton 2013). Met andere woorden, om het monopolie waar zij naar streven te 

bekomen zal een professie dus onderhandelingen moeten aangaan met andere actoren. Eens de 

professie een monopolie in handen heeft, blijft ze afhankelijk van de directe steun van de 

overheid, en in België in tweede instantie ook van de ziekenfondsen. Immers, enkel door de 

steun van de overheid, en in deze casus de ziekenfondsen, kan een professie zijn dominante 

positie verwerven en consolideren (Freisdon 2001; Nye 2002). Eens de overheid maatregelen 

heeft genomen om de professie wettelijk te beschermen zullen de leden van de professie hun 

autonomie en recht op zelfregulering zelf gaan verdedigen en rechtvaardigen tegenover de 

samenleving (Larson 1977). 

3.2.3.2.3.2.3.2. ZelfreguleringZelfreguleringZelfreguleringZelfregulering    

 

Sociologen die zich toeleggen op de studie van professies schuiven zelfregulering naar voren 

als één van de belangrijkste karakteristieken van een professie (Evetts 2003; Freidson 1975; 

Immergut 1998; Moran 2002; Moran en Wood 1993; Rueschemeyer 2008; Schepers 2008). Een 

socioloog die een professie wil bestuderen, zal inzicht dienen te krijgen in hoe de zelfregulering 

van een professie is gegroeid, georganiseerd en hoe deze wordt behouden (Freidson 1975). 

 

De kern van zelfregulering voor het medische beroep is autonomie op klinisch vlak. De 

professionals achten het essentieel dat het medische beroep op technisch en wetenschappelijk 

vlak autonoom is. ‘It allows the profession to be a ‘free’ profession, even though dependent 

upon the state for establishing and sustaining this autonomy’ (Freidson 1975). De essentie van 

klinische autonomie is de vrijheid van diagnose en therapie. Daarnaast impliceert klinische 
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autonomie dat het beroep de toegang tot de beroepsuitoefening regelt en vaststelt welke kennis 

en vaardigheden vereist zijn, en dat het beroep erop toeziet dat de beroepsuitoefening op 

competente wijze gebeurt. Politieke autonomie wil zeggen dat artsen het recht hebben om 

beleidsbeslissingen te nemen als erkende deskundigen in gezondheidsaangelegenheden. 

Economische autonomie duidt het recht van artsen aan om hun eigen honorarium en 

arbeidsvoorwaarden te bepalen (Elston 1991). De autonomie is nooit absoluut. De samenleving, 

in het bijzonder de overheid, kent ze toe. Indien de autonomie meer nadelen dan voordelen 

blijkt te hebben dan kan ze altijd begrensd worden. 

 

Over de grondslag van de professionele autonomie bestaan er onder sociologen verschillende 

opvattingen. De kijk op deze autonomie is sterk tijdsgebonden. Aanvankelijk werd de nadruk 

gelegd op de positieve gevolgen van de professionele autonomie voor de samenleving.5 Maar 

in de jaren zeventig en tachtig groeide de kritiek op de professionele autonomie. Deze zou enkel 

het eigenbelang van het medische beroep en de individuele beroepsbeoefenaars dienen. Intussen 

onderstrepen een aantal sociologen opnieuw het belang van professies en hun professionele 

autonomie (Dingwall en Lewis 1983; Dingwall 2004). 

 

Sociologen die de nadruk leggen op de functie van professionele autonomie voor het handhaven 

en bevorderen van het eigenbelang van artsen, behoren doorgaans tot de Weberiaanse en 

Marxistische traditie (Saks 1995; Schepers 2008). Ze laten niet na er op te wijzen dat die manier 

van voorstelling van zaken verdacht veel lijkt op die van de professie zelf. Met andere woorden, 

deze zienswijze wordt door hen beschouwd als partijdig. In hun benaderingswijze zijn de 

professies een kartel, krachtig gesteund door het vanwege de overheid toegekende monopolie 

op de beroepsuitoefening. Opleiding en beroepscodes worden door deze sociologen gezien als 

middelen om het monopolie, de autonomie en de dominantie van de professies te rechtvaardigen 

en zelfs uit te breiden. Zij zouden meer te maken hebben met professionele retoriek dan met de 

daadwerkelijke regulering in de praktijk. Immers, van zelfregulering kwam in de praktijk 

weinig in huis, zo stelden deze sociologen (Schepers 2008). 

 

Vanuit een kritische houding tegenover het functioneren van professies, leggen een aantal 

sociologen – waarvan Freidson en Dingwall de meest toonaangevende zijn – ondertussen 

opnieuw de nadruk op de belangrijke rol die professies kunnen vervullen in een samenleving. 

                                                           
5 Zoals eerder al vermeld wezen Adam Smith en veel later Parsons al op de nauwe samenhang tussen professionele 
zelfregulering en het belang van de samenleving. 
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Volgens Freidson vervult de professie de onmisbare derde schakel in de ideaaltypische 

constellatie van bureaucratie en markt. De vijf essentiële elementen van een ideaaltypische 

professie zijn: (1) esoterische kennis die een bepaald verstandelijk vermogen vereist; (2) een 

werkverdeling die wordt gecontroleerd door het beroep; (3) een arbeidsmarkt die wordt 

gecontroleerd door het beroep; (4) een opleiding die wordt gecontroleerd door het beroep; en 

tot slot (5) een ideologie met een vorm van transcendente, mystieke waarde (Freidson 2001; 

Schepers 2008). Onmisbaar wordt hier niet beschouwd als niet gemist kunnen worden, maar 

betekent hier dat het gemis disfunctionele gevolgen zou hebben voor de samenleving en haar 

leden (Freidson 2001).  

 

Zelfregulering heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat men veel krachtdadiger kan 

optreden. Dit omwille van het feit dat men om het probleem op te lossen kan rekenen op interne 

expertise, waardoor men sneller op de bal kan spelen. Een ander voordeel is dat zelfregulering 

beter wordt geaccepteerd door de beroepsleden. Een keerzijde aan de medaille van 

zelfregulering is dat de publieke opinie zich dikwijls, en steeds vaker, kritischer gaat opstellen 

tegenover de zelfregulerende beroepen (Baggott 2002). De laatste jaren komt dat steeds vaker 

voor, omdat de zelfregulering al een aantal keren heeft tekortgeschoten in de bescherming van 

de bevolking tegen incompetente artsen (Allsop 2002; Schepers 2008). Toch blijft 

zelfregulering een verantwoorde keuze in sectoren waar kennis zeer gespecialiseerd en 

technisch is, waar de markt gefragmenteerd is, waar alles zeer snel evolueert of waar er 

verschillende belanghebbenden zijn met verschillende belangen (Baggott 2002). In de 

Belgische gezondheidszorg wordt er zeker voldaan aan deze voorwaarden. Er is sprake van 

verschillende belanghebbenden met elk hun eigen belangen. Daarnaast is de medische sector 

een sector die gekenmerkt wordt door gespecialiseerde en technische kennis. Bovendien is er 

ook sprake van een toenemende fragmentering of specialisering als gevolg van de snelle 

evolutie van de medische wetenschap en techniek (Klein 2000).  

3.3.3.3.3.3.3.3. Dominantie in de arbeidsverdelingDominantie in de arbeidsverdelingDominantie in de arbeidsverdelingDominantie in de arbeidsverdeling    

 

Een derde en laatste eigenschap die wordt toegeschreven aan een ideaaltypische professie is de 

dominantie van de professie over de arbeidsverdeling. Met andere woorden de professionelen 

streven boven alles naar de controle over de arbeidsverdeling binnen de jurisdictie van de 

professie. Het gaat dan voornamelijk over het beheersen van de inhoud en de voorwaarden van 

niet alleen hun werk, maar ook dat van aangrenzende beroepen, zoals in het geval van de artsen 
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bijvoorbeeld het verpleegkundig beroep. De controle over de arbeidsverdeling wordt behouden 

door middel van onderhandelingen. In recent onderzoek wordt er meer en meer aandacht 

geschonken aan de socio-politieke ontwikkelingen die een beroep in een dominante positie 

binnen de arbeidsverdeling in de gezondheidszorg en in controle van een bepaalde arbeidsmarkt 

gebracht hebben. Immers, deze worden verondersteld het ontstaan en de ontwikkeling van 

professies te duiden (Nettleton 2013). 

4.4.4.4. Professionaliseren: Medische specialProfessionaliseren: Medische specialProfessionaliseren: Medische specialProfessionaliseren: Medische specialisten in de kijkeristen in de kijkeristen in de kijkeristen in de kijker    

 

Het streven van een beroep naar professionele aspiraties, zoals monopolie, zelfregulering en 

dominantie in de arbeidsverdeling, wordt gezien als het professionaliseringsproces van een 

beroep. Larson, een gezaghebbende sociologe, ziet dit als een ‘professioneel project’. 

Professionalisering is volgens haar een collectief project van de beroepsleden met als doel het 

controleren van het werk en het produceren van professionelen (Larson 1977). Dit leidt tot een 

moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de professionele doelstellingen en anderzijds het 

inwilligen van de wensen van de overheid, die vaak niet overeenstemmen. 

Toch dient er ook op gewezen te worden dat de doelstellingen van het medisch beroep en de 

overheid niet altijd tegengesteld zijn. Foucault’s begrip ‘governmentality’ duidt op het gegeven 

dat in de moderne samenleving van vandaag, met zijn rationeel beheer van het individuele leven 

en het maatschappelijke leven, er allerlei maatregelen door de overheid worden uitgevaardigd 

om de bevolking te reguleren. Zo wensen de moderne overheden een zo gezond mogelijke 

bevolking. Daartoe ontwikkelden ze een strenge gezondheidspolitiek die onder meer bestond 

uit voorlichtingscampagnes en verplichte medische onderzoeken (Foucault 1991; Laermans 

2004). Om dit te verwezenlijken had de overheid de hulp van de artsen nodig. Deze hadden op 

hun beurt baat bij het overheidsingrijpen op de volksgezondheid, want hun nieuwe taken 

verschaften hen macht en aanzien.  

 

Binnen de sociologie is er al veel onderzoek gedaan naar het professionaliseringsproces van 

beroepen. Maar, zoals reeds vermeld, wordt de professionalisering van beroepssegmenten, 

zoals medische specialismen, in deze studies vaak verwaarloosd. Dit onderzoek wil deze leemte 

opvullen en verduidelijken hoe het professionaliseringsproces van medische specialisten binnen 

het plaatje van de sociologische theorieën past.  

Geneeskunde in de 20ste eeuw kan men zich moeilijk voorstellen zonder medische specialisatie. 

Toch is het geen nieuw fenomeen eigen aan de moderne tijden. Deze specialisering was niet 
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enkel het gevolg van de vooruitgang in de medische wetenschap en de technologische evoluties. 

Ze zat ook vervat in een sociaal proces dat werd gedreven door persoonlijke, economische en 

organisatorische actoren (Rosen 1944; Stevens 1998). De specialisatie van de functie van de 

herkenning en behandeling van ziekten is niet kenmerkend voor onze moderne samenleving. 

De opdeling of specialisering in verschillende takken van de geneeskunde kwam al voor in de 

Oudheid. Zo schreef Herodotus, een Grieks historicus die leefde in de 5de eeuw voor Christus, 

over de artsen in Egypte het volgende: 

 

‘Medicine is practiced among them on a plan of separation, each physician treats a single 

disorder and no more; thus the country swarms with medical practitioners, some undertaking 

to cure diseases of the eye, others of the teeth, others of the head,…’ (Rosen, 1944, 2) 

 

Toen de Griekse geschiedschrijver dit optekende, waren medische specialisten al een oud 

fenomeen. De eerste keer dat er sprake was van medische specialisten was in het derde 

millennium voor Christus. In de tweede eeuw na Christus, ten tijde van de Romeinse arts, 

Galenus, was de medische specialisatie zo ver gevorderd dat artsen die zich bezighielden met 

interne geneeskunde volledig gingen afzien van chirurgische activiteiten. Er was dus al vroeg 

in de geschiedenis sprake van medische specialisatie, maar uiteraard kan men deze medische 

specialismen niet vergelijken met de ontwikkelingen die plaatsvonden in de 19de en 20ste eeuw. 

Vandaag de dag zijn medische specialismen een soort van differentiatieproces binnen een 

gedefinieerd gebied van een sociale activiteit, meer bepaald geneeskunde, met haar eigen 

organisatie. Dit terwijl de medische specialismen van historische volkeren, zoals de Grieken en 

de Egyptenaren, niet toebehoorden tot een duidelijk veld, zoals de geneeskunde. Hoewel de 

moderne geneeskunde en gezondheidszorg niet meer zouden kunnen functioneren zonder 

medische specialismen is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de opkomst en 

ontwikkeling van medische specialismen (Schepers 2003).  

 

Alvorens dieper in te gaan op de bestaande literatuur over medische specialismen, zal er eerst 

nog onderscheid gemaakt worden tussen een basisspecialisme, een subspecialisme en een 

superspecialisme. Een basisspecialisme is medisch specialisme dat zich concentreert op 

bijvoorbeeld een bepaald deel van het lichaam, zoals interne geneeskunde. Binnen de schoot 

van de medische specialismen ontstonden na verloop van tijd subspecialismen (polariteiten) en 

superspecialismen (bekwamingen). Een subspecialisme van de interne geneeskunde is 

bijvoorbeeld cardiologie. Een superspecialisme van de interne geneeskunde is bijvoorbeeld 
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klinische geriatrie. De specialisatie en de differentiatie van beroepen in de gezondheidszorg is 

een continu voortgaand proces (Schepers en Klazinga 1999). Ondanks het feit dat deze sub- en 

superspecialismen nog geen officiële erkenning van de overheid verkregen, komt hun bestaan 

toch duidelijk naar voren in wetenschappelijke en andere activiteiten. Ook in dit onderzoek 

duiken deze verschillende soorten specialismen op.  

 

De weinige werken die er bestaan over medische specialismen beperken zich vaak tot de 

evolutie van één bepaald specialisme. Rosen was de eerste die medische specialisatie op zich 

tot onderwerp nam, al gebruikte hij oogheelkunde als typevoorbeeld. De toenemende kennis 

was volgens hem zowel oorzaak als gevolg van de medische specialisatie. Door zich te gaan 

toeleggen op bepaalde lichaamsdelen en/of ziekten gingen artsen nieuwe kennis op doen. Deze 

nieuwe kennis zorgde voor innovaties die op hun beurt weer leiden tot nieuwe inzichten. 

Medische specialisatie is volgens deze auteur het gevolg van een interactie van verschillende 

factoren, zoals: sociale condities, het economische klimaat, technische en wetenschappelijke 

kennis (Rosen 1944). Toch werden er al grote nationale overzichten van specialisaties 

geschreven over Groot-Brittannië (Stevens 1966), de VS (Stevens 1998), Duitsland (Eulner 

1970), de Scandinavische landen (Heidenheimer 1980) en Nederland (Juch 1997). Eén van de 

recentste werken in dezelfde trend is dat van Weisz, die de specialisaties in verschillende landen 

naast elkaar plaatst om er algemenere conclusies uit te trekken (Weisz 2006). Een werk dat de 

evolutie van de medische specialisten in België duidt, kan enkel de internationale kennis over 

specialisaties uitbreiden. 

 

Verder zijn er wetenschappelijke bijdragen geleverd die zich focussen op een bepaald 

specialisme of op een bepaald land. Zo schreef Halpern een werk over de Amerikaanse 

pediatrie. Het theoretisch model dat zij hanteerde moest een licht werpen op het proces van de 

medische specialisatie. Ze zette uiteen hoe medische specialismen zich op een zelfde manier 

ontwikkelden als professies. Medische specialismen worden door haar gezien als iets 

dynamisch. Op regelmatige tijdstippen zullen de specialismen hun activiteiten en identiteit gaan 

heruitvinden (Halpern 1988). In ‘The Emergence of Modern Cardiology’ werden verschillende 

artikels gebundeld die handelen over cardiologie en cardiografie. Deze hebben betrekking op 

hun ontwikkeling in Europa en de Verenigde Staten op het einde van de 19de eeuw en in de 

vroege 20ste eeuw. De medische specialiteit cardiologie groeide razendsnel in het begin van de 

20ste eeuw. Deze evolutie is het resultaat van verschillende processen. Zo speelde niet alleen de 

experimentele fysiologie en de technische vooruitgang een belangrijke rol, ook de vooruitgang 
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in de medische wetenschap en de veranderende medische praktijken waren van 

doorslaggevende betekenis. Bovendien groeide niet enkel de specialiteit; Ook het 

onderzoeksveld werd van groter belang, hartziekten zijn één van de belangrijkste 

doodsoorzaken in de Westerse Wereld (Bynum, Lawrence en Nutton 1985). De Nederlanders 

Snellen en Dunning hadden het ook over cardiologie (Snellen en Dunning 1981). Ook het werk 

van Bruce Fye handelde over de evolutie van de Amerikaanse cardiologie (Bruce Fye 1996). 

Maulitz en Long (1988) gaven een boek uit over honderd jaar interne geneeskunde. Ter 

inleiding gaven de auteurs aandacht aan de geschiedenis van de interne geneeskunde en de reeds 

verschenen literatuur over dit onderwerp. Het gaat dan vooral om literatuur geschreven voor en 

door artsen. Vervolgens laten deze redacteurs enkele schrijvers aan het woord die het hebben 

over een aantal subspecialismen van de interne geneeskunde, zoals: reumatologie, cardiologie, 

maag- en darmziekten en besmettelijke ziekten. Alvorens conclusies te trekken betreffende de 

evolutie van de interne geneeskunde, werd er nog een overzicht gegeven van de historische 

problemen van diagnoses stellen en het kiezen van een therapie (Maulitz en Long 1988). De 

historicus Cooter schreef over een deelspecialisme van de chirurgie: orthopedie. Met speciale 

aandacht voor de organisatie van de moderne geneeskunde. De invalshoek die deze auteur 

gebruikte is origineel. Zo onderzocht hij of oorlogen, zoals de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog, een invloed hadden op de ontwikkeling van de orthopedie. Hij komt tot de 

conclusie dat de oorlogen minder invloed hebben gehad op de evolutie van de orthopedie dan 

men tot dan toe dacht Cooter 1993). Ook Linker wijdde een onderzoek naar de invloed van de 

Eerste Wereldoorlog op de evolutie van de specialisatie van de orthopedie, in het bijzonder de 

sociale constructie van de orthopedie (Linker 2007). Nettleton heeft het dan weer over 

tandartsen. De bedoeling van haar werk is niet zo zeer een overzicht geven van de ontwikkeling 

van de medische specialiteit, tandheelkunde. Het opzet van haar onderzoek is de relevantie 

aantonen van de benadering van Foucault voor de medische sociologen (Nettleton 1992). De 

feministische sociologe Oakley doet de geschiedenis van de gynaecologie en verloskunde uit 

de doeken (Oakley 1984). Ook Moscucci schreef over gynaecologie, maar meer bepaald over 

de evolutie ervan in Engeland (Moscucci 1993). Ellis heeft het dan weer over de geschiedenis 

van de chirurgie. In zijn boek illustreert hij een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen in 

de chirurgie. Ook de invloed van de moderne oorlogsvoering op de ontwikkeling van 

chirurgische ingrepen ontsnapt niet aan zijn aandacht (Ellis 2003). Een gelijkaardig maar 

verouderd werk dat zich concentreert op de ontwikkeling van de chirurgie in Nederland is dat 

van De Moulin (De Moulin 1988).  
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Studies over de opkomst en ontwikkelingen van medische specialismen in België bestaan niet. 

Wel werd er al wetenschappelijk onderzoek gedaan over de medische professie in de 19e eeuw 

door Schepers en Velle. De ontwikkelingen van het medisch beroep in het begin van de 20e 

eeuw werden ook al door Schepers onder de loep genomen (Neefs en Schepers 2001; Schepers 

1989; Velle 1991). Verder zijn er ook enkele werken verschenen - geschreven voor en door 

geneeskundigen - met een interesse voor de geschiedenis van de geneeskunde in het algemeen, 

of voor een deeltak van het medisch beroep (Sondervorst 1981; Van Hee 1990, 1998).  

 

Het eerste deel van dit hoofdstuk maakte reeds duidelijk dat er binnen de sociologie nog maar 

weinig onderzoek is gedaan naar het professionaliseringsproces van segmenten van professies, 

zoals de medische specialismen. Over de professionalisering van beroepen in het algemeen 

vloeide wel al heel wat inkt. Professies worden in deze algemene onderzoeken vaak beschouwd 

als een homogene groepering die bestaat uit leden met dezelfde belangen en doelstellingen. 

Maar in de praktijk zijn professies vaak allesbehalve homogeen of: 

 

‘The assumption of relative homogeneity within the profession is not entirely useful: there are 

many identities, many values, and many interests…They tend to become patterned and shared; 

coalitions develop and flourish. We shall call these groupings which emerge within a profession 

“segments”.’ (Bucher en Strauss 1961, 325-326). 

 

Medische specialismen zijn zo segmenten die zich vormen binnen een reeds bestaande professie 

(Freidson 1993). Sociologen hebben het vaak moeilijk met het duiden van deze nieuwe 

segmenten binnen het geheel van het beroep. Sommigen beschouwen specialismen als een 

abnormale vorm van arbeidsverdeling (Fryer 1991). Abbott beschrijft specialisatie dan weer als 

een vorm van werkverdeling binnen een professie, die niet ver genoeg gaat om een nieuwe 

professie te vormen. Vreemd genoeg is het dezelfde auteur die het medische specialisme, 

psychiatrie, gaat beschrijven als een professie op zich (Abbott 1988). Ook Weisz ontwikkelde 

een visie op de professionalisering van medische specialisten. Hij vindt dat men de medische 

specialismen niet kon vergelijken met de rest van het medisch beroep. Een eerste belangrijk 

verschil waar Weisz op wees, is het feit dat de medische specialismen deel uit maken van een 

reeds gevestigde professie, namelijk de medische professie. Dit leidde tot 

bevoegdheidsconflicten tussen beiden. Een tweede verschil is dat medische specialismen 

onderling sterk van elkaar divergeren. Ook dit resulteerde in onderlinge strubbelingen 

betreffende de jurisdictie van de verschillende specialismen. Beide eigenschappen hebben een 
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wezenlijke invloed op het professionaliseringsproces van de medische specialisten, aldus 

Weisz. Toch zijn er volgens deze onderzoeker ook gelijkenissen tussen de medische 

specialismen en de rest van de medische professie. Zo gaan de specialismen, net zoals de rest 

van het medisch beroep, onderworpen worden aan regulering. Een regulering die de specialisten 

liefst in eigen handen houden. Omwille van deze opvallende gelijkenissen wordt er in de 

professiesociologie vaak uitgegaan van de idee van medische specialismen als een professie 

binnen een professie (Halpern 1992). Of zoals Searle het verwoordt:  

 

‘Medicine is often thought of monolithically as one profession, when in reality it is several, 

organized along specialty area lines’ (Searle 1984, 23)  

 

Kortom, het is moeilijk om specialismen te plaatsen binnen de verschillende 

professionaliseringstheorieën. Enerzijds gaan de medische specialismen macht afnemen van het 

reeds gevestigde segment binnen de medische professie. Ze gaan bijvoorbeeld bepaalde taken 

overnemen, hun vakgebied afbakenen en anderen de toegang tot hun vakgebied verbieden. De 

medische specialisten zijn een eigen groep met eigen belangen (Freidson 1993). Daardoor lijken 

zij de ‘raison d’être’ van de algemeen geneeskundigen op de helling plaatsen (Zetka 2011). 

Anderzijds kan men niet beweren dat de medische specialismen geen vruchten plukten van deel 

uit te maken van de medische professie. Immers, zonder een algemeen erkend artsenkorps zou 

er geen sprake zijn van erkenning van de medische specialismen.  

 

Dit onderzoek beschouwt medische specialismen als nieuwe segmenten die ontstaan binnen een 

professie met al afgebakende bevoegdheden en een welomlijnd werkdomein, het medisch 

beroep dat de genees-, heel- en verloskunde omvat. Problemen ontstaan wanneer deze 

segmenten zelf ook bevoegdheden willen verkrijgen binnen het steeds evoluerende, maar toch 

gesloten werkveld van de reeds bestaande professie. Vaak beschikken ze niet over de nodige 

middelen of macht om hun belangen te verdedigen en hun wensen uit te drukken. Daardoor 

raken ze in de clinch met het dominante segment binnen de professie. Verschillende theorieën 

over het professionaliseringsproces van medische specialisten stellen dat de professionalisering 

van medische specialisten een variant is van het proces dat de algemeen geneeskundigen 

doormaakten (Abbott 1991; Halpern 1988, 1992). Net zoals het professionaliseringsproces van 

elk ander beroep draaide het professionaliseringsproces van medische specialismen om:  
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‘The establishment of these disciplines as part of a process of struggle over jurisdictional claims 

and occupational strategies’ (Johnson 1995, 21)  

 

Het grootste verschil met het proces van het andere (basis)beroep – in dit onderzoek de 

algemeen geneeskundigen – is de intraprofessionele strijd tussen de verschillende segmenten 

binnen de professie als gevolg van het professionaliseringsproces van elk nieuw segment binnen 

die professie (Mizrachi, Shuval, en Gross 2005; Stevens 2005). Immers, de professionele 

aspiraties van de medische specialismen bedreigden de bevoegdheden van de algemeen 

geneeskundigen.  

 

Ondanks de dreiging die uitgaat van de medische specialisten zullen de algemeen 

geneeskundigen hen uiteindelijk aanvaarden als professionele segmenten. De vraag is: gaan de 

algemeen geneeskundigen op eigen initiatief een compromis sluiten met de medische 

specialisten betreffende hun professionalisering? Of is er sprake van andere dreigende actoren 

die deze professionele segmenten zullen dwingen tot het komen tot een vergelijk? Immers, niet 

alleen de belangen van artsen stonden hier op het spel, ook het gezondheidsbeleid - dat werd 

uitgevoerd door de overheid en de ziekenfondsen - had eigen belangen bij de regulering van het 

professionaliseringsproces van medisch specialisten (Stevens 2005).  

5.5.5.5. ProbleemstellingProbleemstellingProbleemstellingProbleemstelling    

 

Het doel van dit onderzoek is het professionaliseringsproces van de Belgische medische 

specialisten in kaart te brengen met bijzondere aandacht voor de invloed van de verplichte 

ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). Er wordt in het onderzoek uitgegaan van de hypothese 

dat deze verplichte ZIV een sturend element was in dat proces, alsook in de uitbreiding van de 

bevoegdheden en autonomie van de medische specialisten. Om na te gaan of deze 

veronderstelling klopt, staat volgende onderzoeksvraag centraal: Had de verplichte ZIV invloed 

op de evolutie van het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België? Met 

andere woorden, het doel is nagaan of deze institutionele verandering het 

professionaliseringsproces van specialisten in België in gang heeft gezet en of het hierop een 

blijvende invloed heeft gehad. Om deze in kaart te brengen worden de veelvuldige en 

gecompliceerde onderhandelingen op verschillende niveaus tussen artsen, ziekenfondsen en de 

overheid bestudeerd. De reden voor deze invalshoek in het onderzoek is eenvoudig. Er is binnen 

de medische sociologie nog maar weinig aandacht geweest voor de invloed van institutionele 



31 

 

veranderingen. Dit verschilt van de professiesociologie (Abbott, 1988; Larson 1977, Moore 

1970, Halpern 1990). Eerder worden veranderingen binnen de medische professie 

toegeschreven aan de toenemende wetenschappelijke kennis, technologische, organisatorische 

en veranderende marktcondities. Dit onderzoek wil niet beweren dat deze andere factoren geen 

rol speelden in het professionaliseringsproces. Het wil wel de deur openen naar het onderzoek 

van andere factoren die een invloed hadden op dit proces (Halpern, 1990).  

 

Verder wordt er op basis van een analyse van de sociologische theorieën en de historische data 

nagegaan hoe het professionaliseringsproces van de medische specialisten zich ging 

ontwikkelen. De vraag die gesteld wordt, is: gaan de algemeen geneeskundigen op eigen 

initiatief een compromis sluiten met de medische specialisten betreffende hun 

professionalisering? Of is er in de Belgische casus sprake van dreigende actoren die de 

algemeen geneeskundigen en specialisten zullen aanzetten tot het komen tot een vergelijk? Of 

is het toch de veranderende institutionele context – zie hierboven – die een doorslaggevende 

rol zal spelen in het professionaliseringsproces van de medische specialisten? Andere vragen 

die zich opdringen zijn: Welke rol speelde (zelf)regulering in deze evolutie? Hoe kwamen deze 

tot stand? En is er door de toenemende specialisering sprake van uitbreiding of erosie van de 

professionele autonomie van de medische specialismen?  

 

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen werd de interactie tussen de overheid, de 

ziekenfondsen, de algemene artsen en de medische specialisten bestudeerd. Immers, al deze 

actoren spelen een belangrijke rol in de evolutie van de Belgische gezondheidszorg, alsook in 

het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België. Of zoals Rosen schrijft: 

  

‘If medical specialism derives to a considerable degree from scientific and technical 

developments within medicine itself, it is even more so a social product- the resultant of various 

social forces operating within the medical profession itself, as well as of forces impinging on 

physicians from the larger environment of the society within which they operate.’ (Rosen 1944, 

30) 

 

Dit onderzoek loopt over een periode van zestig jaar, van 1944 tot 2014. Alvorens het eigenlijke 

onderzoek aan te vatten wordt er een korte historiek gegeven van de ontwikkeling van de 

medische specialismen in België voor 1944. Dit laatste jaar is het logische startpunt van het 

onderzoek, want in dat jaar werd de verplichte ZIV ingevoerd en het hoofddoel van het 
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onderzoek is nagaan wat de invloed van deze ZIV was op het professionaliseringsproces van 

medische specialisten in België. Het onderzoek zal eindigen in het jaar 2014 op die manier 

behelst dit eerste, explorerende onderzoek naar het professionaliseringsproces van de medisch 

specialisten in België de eerste zestig jaar van het bestaan van de verplichte ZIV.  

 

De voorliggende studie behandelt het professionaliseringsproces van medische specialismen, 

het geeft geen overzicht van wetenschappelijke, medische of technologische innovaties in 

diagnose en behandeling. Er zal in dit onderzoek niet ingegaan worden op de ontwikkeling van 

ziekenhuisartsen, hoewel deze het grootste deel van de medische specialisten gingen uitmaken.6 

Verder focust dit onderzoek zich uitsluitend op de Belgische context van de medische 

specialismen. Er wordt in het onderzoek niet ingegaan op de oprichting van de ‘Europese 

Vereniging van Geneesheren-Specialisten’ in 1958 of op de wetgeving vanuit de Europese Unie 

die een steeds grotere invloed gaat uitoefenen op de situatie van de geneesheren-specialist in 

België en Europa. Noch wordt de Belgische casus vergeleken met het 

professionaliseringsproces van medische specialisten in andere landen. Er wordt geen aandacht 

geschonken aan de ontwikkeling en de (hernieuwde) opkomst van de alternatieve geneeskunde. 

Tot slot zal dit onderzoek niet nader ingaan op de opkomst van de ‘health care state’ of de 

gezondheidszorgstaat in België. De vermaarde Britse sociaal beleidsdeskundige, Rudolph 

Klein, die deze term hanteerde, wijst op de moeizame inpassing van professionelen in deze 

gezondheidszorgstaat. Hoewel dit thema wel aan bod komt en dit onderzoek een ingang kan 

bieden naar toekomstig onderzoek betreffende deze materie, wordt het niet verder uitgewerkt.7 

Immers, al deze aspecten toelichten in het onderzoek zou te ver weg leiden van de eigenlijke 

onderzoeksvragen, maar zijn zeker nog interessante pistes voor toekomstig onderzoek. 
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HHHHoofdstuk II: Methodologie oofdstuk II: Methodologie oofdstuk II: Methodologie oofdstuk II: Methodologie en Bronnenen Bronnenen Bronnenen Bronnen    

 

De doelstelling van dit hoofdstuk is tweevoudig. Enerzijds wil dit deel van het onderzoek een 

krachtige definiëring van historische sociologie aanreiken en de gebruikte methodologie 

verduidelijken door ze te kaderen binnen deze historische sociologie. Anderzijds wil het met 

een kritische bril de gebruikte bronnen bekijken.  

1.1.1.1. MethodologieMethodologieMethodologieMethodologie    

 

Dit onderzoek naar het professionaliseringsproces van medische specialisten in België is 

kwalitatief van aard. Centraal in een kwalitatief onderzoek staat de onderzoeker die op een 

interpretatieve manier naar de wereld rondom kijkt. De kwalitatieve onderzoeker zal vaak een 

veelheid aan methoden gebruiken. De doelstelling van kwalitatief onderzoek is betekenisgeven 

aan processen uit de samenleving en uit het dagelijkse leven (Witte en al. 2005). Dit onderzoek 

wil het professionaliseringsproces van medische specialisten in België begrijpen en analyseren.  

 

Een duidelijke stabiele definitie van kwalitatief onderzoek is moeilijk te geven, zo blijkt uit de 

literatuur ter zake. Men kan zelfs stellen dat het aantal definities van dit soort onderzoek 

eindeloos is. Het lijkt daarom beter om niet over te gaan tot een strakke definiëring van 

kwalitatief onderzoek, maar eerder aan te geven wat nu eigen is aan dit soort van onderzoek. 

Immers, in deze analyse wordt er van uitgegaan dat de eigenheid van kwalitatief onderzoek ligt 

in de vraagstelling, het gehanteerde onderzoekskader, de gebruikte dataverzamelingsmethode, 

de manier van het analyseren van de onderzoeksgegevens en het resultaat dat het onderzoek 

uiteindelijk oplevert (Mortelmans 2011). 

 

Het belangrijkste onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek ligt in de 

vraagstelling. De vraagstelling gaat in dit soort onderzoek niet over kwantiteit maar over 

kwaliteit of met andere woorden er wordt niet onderzocht hoe vaak iets voorkomt, de 

onderzoeker wil immers begrijpen hoe sociale betekenisgeving tot stand komt, hoe sociale 

processen verlopen. Het onderzoekskader van kwalitatief onderzoek betreft sociale interactie 

en sociale processen. Hoewel mensen bestaan uit atomen, zullen zij niet op een 

wetenschappelijk op voorhand te bepalen manier reageren zoals atomen. Met andere woorden, 

de menselijke natuur is per definitie nooit precies te voorspellen. Dit wil echter niet zeggen dat 

het bestuderen van sociale interactie en sociale processen een onmogelijke zaak zou zijn. Maar 
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wel dat in kwalitatief onderzoek sociale processen worden bekeken vanuit de leefwereld van 

de vorser zelf. De rijke context waarin mensen leven wordt dus meegenomen in het onderzoek. 

In kwantitatief onderzoek is het zo dat wat niet in de standaardvragenlijst voorkomt als constant 

wordt verondersteld. In kwalitatief onderzoek daarentegen is er sprake van een voortdurende 

interactie tussen het onderzoek en de context. Het onderzoekskader moet in kwalitatief 

onderzoek dus zo open mogelijk gehouden worden. Een literatuurstudie die onvermijdelijk 

vooraf gaat aan een kwalitatief onderzoek dient om inzicht te krijgen in de stand van het 

onderzoek op een bepaald domein. Ook na de literatuurstudie dient het onderzoek met een open 

geest benaderd te worden. De onderzoeksvraag die uitgewerkt wordt, dient als kompas en sluit 

niet bij voorbaat bepaalde wegen en ontdekkingen uit (Mortelmans 2011). Het contact met de 

data diende dan ook diepgaand te zijn. Immers, het begrijpen van een context van sociale 

processen vraagt heel wat inwerking. Maar vooraleer dieper in te gaan op de bronnen die 

verzameld en geanalyseerd werden, zal de gebruikte methodologie van het voorliggende 

onderzoek worden voorgesteld.  

1.1.1.1.1.1.1.1. Historische sociologieHistorische sociologieHistorische sociologieHistorische sociologie 

 

‘The boundary between history and sociology is as arbitrary as the political borders that 

European colonial powers drew onto the map of Africa.’ – (Steinmetz 2007) 

 

‘Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it 

under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, 

given and transmitted from the past’ - (Marx 1973, 146) 

 

De ‘historical turn’ in de sociologie: een overzicht 

 

Historische sociologie is een wetenschappelijke discipline die gesitueerd kan worden tussen 

geschiedenis en sociologie. Vaak gaan historisch sociologen de nadruk leggen op het feit dat 

geschiedenis en sociologie zich allebei bezighouden met menselijke en sociale praktijken 

(Steinmetz 2007). Toch is het onmogelijk om deze discipline te beschrijven in een aantal 

zinnen. Maar één van de voornaamste kenmerken van historische sociologie is, dat het zich 

bezighoudt met de formatie en de transformatie van de moderne samenleving. 
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De combinatie van sociologische en historische reflectie op de samenleving kent een 

eeuwenoude traditie die teruggaat tot de Europese verlichting (Burke 1980, 2005; Smith 1991). 

In de negentiende eeuw sprak het voor zich dat sociologen zich bezighielden met grootschalige 

historische processen, en de samenleving van hun tijd (Delanty en Isin 2003; Goudsblom 2007; 

Holton 2003). De discipline die later omgedoopt zou worden tot ‘historische sociologie’, is 

eigenlijk dezelfde als de prille sociologische discipline zelf (Zwaan 2001). In de twintigste eeuw 

werden de bevoegdheden en het domein van de sociologie steeds meer ingeperkt, zowel in tijd 

als in ruimte. Zo schrompelde het oorspronkelijke bereik van sociologie, waarin het lange 

termijnperspectief aanvankelijk een centrale rol speelde, ineen tot een sterk hedengericht vak 

waarin slechts ergens in de marge plaats was voor een historisch specialisme (Goudsblom 

2007). 

 

De prille historische sociologie was een product van een oude traditie die terugging op een 

combinatie van de geschriften van Auguste Comte en Emile Durkheim enerzijds, en op de 

filosofie van de geschiedenis van Giambattista Vico en Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

anderzijds (Delanty en Isin 2003). De meest invloedrijke auteurs die deze discipline mee vorm 

hebben gegeven waren: Max Weber, Karl Marx en – later - de Annales-school. Deze 

wetenschappers gingen voornamelijk aandacht besteden aan historische processen op lange 

termijn met als objectief het ontstaan van de moderne wereld te duiden. De interesse in sociale 

processen eigen aan de moderniteit was waarschijnlijk het gevolg van het feit dat deze auteurs 

leefden in tijden die gepaard gingen met het deficit van de notie moderniteit. Marx en Weber 

waren in feite pre-disciplinair of met andere woorden voorlopers van historische sociologen, 

omdat ze de nadruk legden op geschiedenis, noch op sociologie (Delanty en Isin 2003; 

Steinmetz 2007). 

 

Vanaf het begin was er in de (historische) sociologie sprake van een spanning tussen 

wetenschappelijke en interpretatieve benaderingen. Dit leidde in het begin van de twintigste 

eeuw tot een debat over methoden binnen de sociologie. Zo ontwikkelde François Simiand in 

het begin van vorige eeuw een historische sociologie met de nadruk op verifiëring, validiteit en 

methodologie. Later, in 1929, werd door March Bloch en Lucien Febvre de ‘Annales d’histoire 

économique et sociale’ opgericht. Deze school van onderzoekers was sterk beïnvloed door 

Simiand, toch legden zij, in tegenstelling tot Simiand, de nadruk op geschiedenis (Delanty en 

Isin 2003). Historische sociologie was populair in Duitsland rond 1925, maar in 1933 werden 

de meeste Duitse historisch sociologen verbannen door de Nazi’s. De meesten emigreerden 



40 

 

naar de Verenigde Staten. Waardoor het na de Tweede Wereldoorlog leek of historische 

sociologie verdwenen was in Duitsland (Steinmetz 2007). Maar deze ‘verdwijntruc’ was 

simpelweg het gevolg van de emigratie van de historisch sociologen.  

 

Maar een vraag blijft wel waarom er na de Tweede Wereldoorlog geen vernieuwing optrad in 

de Duitse traditie van historische sociologie? Het antwoord op deze vraag was simpel: het falen 

van de doorstart van de historische benadering van de sociologie was het gevolg van het feit 

dat historische sociologie werd geassocieerd met het regime van de Nazi’s. Historisch 

onderzoek werd in het algemeen verwaarloosd na 1945 in Duitsland (Steinmetz 2007). Dit lijkt 

logisch, want op die manier vermeden de wetenschappers het Naziregime.  

 

Tot de jaren vijftig bleef het merendeel van de sociologen onverschillig tegenover geschiedenis. 

Slechts enkelingen gingen in op de vraag van Lynd, die reeds in 1939 sociologen opriep om 

een meer systematische relatie met geschiedenis uit te bouwen. Zo bekritiseerde de socioloog 

Hans Gerth de onhistorische inslag van sociologie. Bernhard Stern stelde in 1959 het volgende: 

‘Sociologists will remain one-dimensional and hence shallow, and their concepts empty shells, 

unless the examination of historical concepts becomes a meaningful and disciplined task of 

sociologists’ (Stern 1959). Maar deze historisch georiënteerde sociologen waren defensief van 

aard, en dus allesbehalve constructief. Misschien daarom dat het werk van Stern ‘Historical 

Sociology’ uit 1959 door de latere historische sociologen vergeten werd (Steinmetz 2007). 

 

Pas in de jaren zestig ontwikkelde de historische sociologie zich als een echte subdiscipline van 

de sociologie in Amerika. Dit was het gevolg van de opkomende theoretisering over 

modernisering. Belangrijke auteurs in die tijd waren: Seymour Lipset, Stein Rokkan, Reinhart 

Bendix en Neil Smelser. Allen werden geïnspireerd door het werk van Talcot Parsons (Delanty 

en Isin 2003). En dit ondanks het feit dat het historische werk van Parsons maar een eerste 

poging was tot het verrichten van historisch-sociologisch onderzoek (Steinmetz 2007). 

Steinmetz gaat zelf zo ver door te stellen dat zelfs het werk van de meest geschiedkundig 

geïnspireerde sociologen, zoals dat van Barrington Moore Jr., onhistorisch was.  

 

In de jaren zeventig was er in de Verenigde Staten van Amerika sprake van een kentering binnen 

de geschiedenis. De triomf van de nieuwe sociale geschiedenis binnen de discipline zorgde 

ervoor dat sociale historici sociologische theorieën en rekenkundige methoden van sociologen 

gingen gebruiken binnen hun eigen onderzoek. In het midden van de jaren zeventig was er een 
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eerste doorbraak in de sociologische-historische relatie (Steinmetz 2007). Tezelfdertijd taande 

de invloed van Parsons alsook het succes van de theorie rond modernisering. Het resultaat was 

een generatie van historisch sociologen die meer sympathie hadden voor het gedachtegoed van 

Marx en de Annales-school. Onder andere Barrington Moore, Perry Anderson en Immanuel 

Wallerstein lieten zich door hem inspireren (Delanty en Isin 2003). Daarenboven gingen de 

sociologen zich ook meer interesseren in debatten die gevoerd werden binnen de 

geschiedkundige disciplines, bijvoorbeeld discussies over het gebruik van een narratief, of over 

structuur en handelingen (Steinmetz 2007). Deze nieuwe vorm van historische sociologie die 

rond deze tijd ontstond, had als voornaamste doel het analyseren van het ontstaan en de 

transformatie van de moderne wereld (Delanty en Isin 2003). Randall Collins, Theda Skocpol, 

Charles Tilly en Michael Mann waren de voornaamste vertegenwoordigers van deze historische 

sociologie, die een meer sociologische inslag had. In die tijd was ook het werk van Norbert 

Elias vernieuwend. Voor het eerst werd de klassieke traditie van de historische sociologie naar 

het dagelijkse leven getransporteerd. Men kan stellen dat er in deze periode sprake was van een 

sociologische benadering met de nadruk op theorie. De belangrijkste doelstelling was verklaren. 

Sommige auteurs waren een andere mening toegedaan, zoals Peter Burke en Philip Abrams, zij 

gingen pleiten voor de convergentie van geschiedenis en sociologie. Maar de meerderheid van 

de historisch sociologen wilden het geschiedkundig schrijven niet omvormen en zagen zichzelf 

in de eerste plaats als sociologen.  

 

De opkomst van deze heroriëntering moet gezien worden in het licht van de opkomst van het 

structuralisme, als een dominante methode in de sociale wetenschappen. Structuralisme was 

expliciet ahistorisch en wilde zich losmaken van geschiedenis, het ging zo ver dat het debat 

evolueerde van geschiedenis tegenover structuur. Maar het structuralisme was niet de enige 

stroming binnen de historische sociologie. Men had ook de functionalisten die – tegenover de 

structuralisten - iets meer in contact bleven met de ontwikkelingen in de geschiedschrijving. 

Het functionalisme werd hoofdzakelijk beïnvloed door Britse auteurs en was meer gefocust op 

empirisch onderzoek en het verleden. Peter Burke, een belangrijk figuur in deze benadering, 

hield er een interpretatieve methode op na. Deze methode werd meer beïnvloed door 

onderwerpen die aan bod kwamen in de ‘nieuwe geschiedenis’, zoals: kennis, dood, jeugd, 

gezondheid en het alledaagse leven. Burke vond dat er geen onderscheid was tussen sociologie 

en geschiedenis. Iemand die aan goede geschiedschrijving doet, moet een sociologische theorie 

gebruiken. Historici moeten bijdragen tot de sociologische onderneming, zo vond Burke. Ook 

Craig Calhoun verdedigde deze stelling (Delanty en Isin 2003).  
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Door de opkomst van de sociale geschiedenis in de jaren tachtig werd er voor het eerst in de 

geschiedenis van de historische sociologie gebroken met het structuralisme en het 

functionalisme. De historische sociologie van dit decennium werd, volgens Griffin, 

geïnspireerd door Marx, Durkheim en Weber. De heropleving van de historische sociologie in 

deze periode had te maken met belangrijke publicaties van Theda Skocpol en Charles Tilly. 

Skocpol had al een aantal werken geschreven die een grote invloed hadden op de comparatieve, 

historische studies, zoals: ‘States and Social Revolutions’ (1984). Maar haar ‘Vision and 

Method in Historical Sociology’ (1984) maakte van haar een autoriteit betreffende historische 

sociologie. Tilly schreef twee werken waarin hij visies ontwikkelde op comparatieve 

historische sociologie: ‘As Sociology meets History’ (1981) en ‘Big Structures, Large 

Processes, Huge Comparisons’ (1984) (Griffin 2007). Ook Arthur Stinchcombe en Philip 

Abrams zijn belangrijke auteurs die furore maakten in de jaren tachtig. Abrams ontwikkelde in 

zijn ‘Historical sociology’ (1982) een narratieve methodologie. Abrams was het meest radicaal 

door te stellen dat er geen essentieel verschil is tussen sociologie en geschiedenis. Enkel details 

en schaalgrootte onderscheidden volgens hem beide disciplines van elkaar (Griffin 2007). 

Britse sociale geschiedkundigen, zoals Thompson, Raymond Williams en Samuel Raphael 

gaven sociale geschiedenis een ongekend prestige door de nieuwe geschiedenis ‘from below’ 

te introduceren, deze sociale geschiedenis was, in tegenstelling tot de oude sociale geschiedenis, 

niet louter een supplement tot de dominante politieke geschiedenis van gebeurtenissen. Nog in 

de jaren tachtig kwam de culturele geschiedenis op, dit werd voornamelijk veroorzaakt door de 

vertaling van de werken van Foucault naar het Engels. Ook dit miste zijn uitwerking op de 

historische sociologie niet (Delanty en Isin 2003). De opkomst van deze nieuwe sociale 

geschiedenis betekende volgens Steinmetz echter het einde van een wisselwerking tussen beide 

disciplines. Het werd meer een eenrichtingsstraat die steeds minder bewandeld werd. De 

vruchtbare wisselwerking ruimde plaats voor een onafhankelijke ‘historische sociologie’ die in 

werkelijkheid historici ging negeren (Steinmetz 2007). Op het einde van de jaren tachtig werd 

historische sociologie gevestigd als een aparte discipline.  

 

In het begin van de jaren negentig lag de weg open voor innovatie. Griffin experimenteerde met 

‘event-structure analysis’ (ESA). Roberto Franzosi begon rond die zelfde periode te schrijven 

rond narratieve data en Andrew Abbott publiceerde een aantal artikels over het belang van tijd 

en verhaal in ‘Historical Methods’ (Griffin 2007). Aan de andere kant van het spectrum werd 

de sociale geschiedenis opgenomen door een bredere en meer interdisciplinaire vorm van 

geschiedenis. Deze nieuwe vorm van geschiedenis incorporeerde sociale theorie, filosofie, 
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literaire studies, antropologie en sociologie. Vertegenwoordigers van deze stroming waren 

Ariès en Duby (1987); Duby, Perrot en Pantel (1991); Skinner (1998); Collins (1979); 

Koselleck en Gadamer (1987); Chartier en Ariès (1991); en Charle.8 De historische sociologie 

was in post-disciplinair vaarwater terecht gekomen. Historische sociologie werd niet langer 

gedomineerd door ofwel sociologie ofwel geschiedenis, maar door elementen van beide 

disciplines, die gesitueerd konden worden binnen een context van een breder, multidisciplinair 

veld waarin sociologie slechts één speler was. Voor de methodologie betekende deze nieuwe 

fase een verschuiving van verklaren naar interpreteren, maar ook het aannemen van 

verschillende visies. De evolutie die hier geschetst wordt, dook voor het eerst op in 

geschiedenis, misschien omdat sociologie meer ingebed was in de oudere traditie van ‘grote 

theorieën’. Toen de implicaties van deze ‘cultural turn’ duidelijk werden, begonnen sommige 

Amerikaanse historisch sociologen, bijvoorbeeld Kiser en Hetcher, zich te bewegen in 

tegengestelde richting. Zij gingen zich met andere woorden concentreren op het microniveau, 

op begrijpen in plaats van interpreteren. Dit deden zij door zich toe te leggen op de rationele 

keuzetheorie, één van de algemene theorieën binnen de historische sociologie. Dit leidde tot 

een groot debat in de ‘American Journal of Sociology’. Daarin gingen Kiser en Hetcher de 

rationele keuzetheorie verdedigen. Ze kregen tegenkanting van verschillende auteurs, onder 

andere van Craig Calhoun die van mening was dat de historische sociologie baat had bij een 

breder perspectief (Delanty en Isin 2003).   

 

Vandaag de dag is de historische sociologie bezig aan een sterke opmars (Wilterdink 2007). 

Deze discipline is uitermate innoverend geworden inzake sociaal denken. Immers, het handelt 

niet enkel over het verleden, maar ook over de temporele dimensie van het sociale leven 

(Koenig 2006). Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een dichotomie binnen de historische 

sociologie. Enerzijds heeft men de verklarende benadering die theorieën wil testen, deze 

benadering is meer sociologisch gericht, anderzijds heeft men de interpretatieve methode, die 

meer de post-disciplinaire historische sociologie representeert (Delanty en Isin 2003). In de 

historische sociologie van vandaag wordt er meer belang gehecht aan historische processen. Zo 

zijn bijvoorbeeld groepen en naties geen abstracte zaken meer die je gewoon in de werkelijkheid 

                                                           
8 Ariès, P., Duby, G. 1987. Histoire de la vie privée. Paris: Seuil, Volume 1-5; Duby, G., Perrot, M. en Pantel, P. 1991. Histoire 
des femmes en Occident. Paris : Plon; Skinner, Q. 1998. Liberty before liberalism. Cambridge: Cambridge University Press; 
Collins, R. 1979. The Credential society: an historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press; 
Koselleck, R., Gadamer, H.-G. 1987. Hermeneutik und Historik. Heidelberg: Winter; Chartier, R., Ariès, P. 1991. Geschichte 
des privaten Lebens. Frankfurt am Main: Fischer; Charle, C. 1987. Les élites de la République (1880-1900). Paris: Fayard.         
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terugvindt, het zijn daarentegen constructies die opkomen en zich ontwikkelen. De huidige 

tendens binnen de historische sociologie betekent een versterking van de historiserende tendens 

binnen de sociologie ('t Hart 2007; Adams, Clemens, en Orloff 2005). Deze recente 

ontwikkeling werpt volgende vraag op: wat is nu eigenlijk het verschil tussen onhistorische en 

historische sociologie? 

 

Verschil tussen sociologie en historische sociologie 

 

Wat is historische sociologie? Waar kan men de grens trekken tussen geschiedenis en 

sociologie? Welke wetenschappelijke bijdrage kan historische sociologie leveren? Dit zijn 

schijnbaar eenvoudige vragen, maar niets is minder waar. Immers de grens tussen geschiedenis 

en sociologie is moeilijk te bepalen. Beide wetenschappen zijn geïnteresseerd in sociale 

gebruiken en handelingen in de hoedanigheid van gewilde en ongewilde veranderingen 

(Steinmetz 2007). Bovendien is ieder sociologisch werk, al dan niet met opzet, historisch, want 

het verwijst naar een sociale werkelijkheid die onder andere historisch bepaald werd. Net zoals 

ieder geslaagd geschiedkundig werk een sociologische kant zal bevatten van ideeën over hoe 

een samenleving functioneert en hoeveel speelruimte individuen hebben om zich in die 

samenleving te ontwikkelen.  

 

Eigenlijk zou men, volgens Goudsblom, meer kunnen schrijven over het uiteengroeien van de 

geschiedenis en de sociologie dan de verschillen tussen beide disciplines (Goudsblom 2007). 

Socioloog Robert Lynd omschreef in 1939 geschiedenis als één van de meest eerbiedwaardige 

sociale wetenschappen, en voegde daaraan toe dat hij verwachtte dat sociologen spoedig zouden 

beginnen met hun eigen geschiedschrijving. Fernand Braudel poneerde in de jaren vijftig en 

zestig van de voorbije eeuw soortgelijke stellingen. In de jaren tachtig was het Philip Abrams 

die op zijn beurt stelde dat er weinig verschil was tussen geschiedenis en sociologie in termen 

van de objecten die zij onderzochten en de methoden die zij hanteerden. Meer recent stelde 

William Sewell dan weer dat een meer theoretische wisselwerking tussen historici en 

sociologen zou kunnen leiden tot een wederzijdse verheldering (Abrams 1982; Sewell 2005; 

Steinmetz 2007).  

 

Ondanks al deze uitspraken door de jaren heen wordt de relatie tussen sociologie en 

geschiedenis gekenmerkt door wederzijds wantrouwen en onbegrip. Volgens Sewell zou dit te 

wijten zijn aan het minder uitgesproken theoretische karakter van geschiedenis. Terwijl 
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Steinmetz wijst op de spanning tussen beide disciplines als een gevolg van de ongelijke 

verdeling van middelen tussen beide en door het weerwerk dat in de sociologie werd geboden 

tegen een historische manier van denken.(Sewell 2005; Steinmetz 2007). In de sociologie werd 

dikwijls neergekeken op de meer humane en historische wetenschappelijke disciplines. Deze 

problemen werden overgedragen naar de historische sociologie. Historisch sociologen worden 

dan door velen beschouwd als degenen die onbewust samenspannen met de ‘ander’. Steinmetz 

pleit voor het verlaten van de loopgraven en voor het openstellen van de grenzen naar 

geschiedenis toe. Op die manier kan er een rijke en vruchtbare interdisciplinaire samenwerking 

ontstaan. Indien de sociologische wetenschap hier niet voor openstaat dan zal het geen 

aanspraak kunnen maken op de vele voordelen die er zouden ontstaan uit de interactie met een 

discipline die al eeuwen bezig is met dezelfde theoretische en methodologische vragen die ook 

de sociologie bezighouden (Steinmetz 2007).  

 

In de literatuur over historische sociologie treft men uitgebreide discussies aan betreffende het 

verschil tussen sociologie en geschiedenis, zoals blijkt uit het bovenstaande. Daarnaast wordt 

vaak de vraag gesteld waarin de historische sociologie, die de nadruk legt op 

onvoorspelbaarheid, onbepaaldheid en het handelingsvermogen van personen of ‘agency’, zich 

onderscheidt van de traditionele, verhalende geschiedschrijving, afgezien van de eenvoudiger 

en leesbaarder stijl van de historici en de theoretische ‘reflectie’, de regelmatige verwijzingen 

naar illustere voorgangers en het veelvuldig gebruik van vakjargon bij de historische 

sociologen. Met andere woorden, een duidelijke plaatsbepaling van de historische sociologie 

ten opzichte van de geschiedschrijving ontbreekt vaak in de literatuur. Dit onderzoek wil deze 

valkuil ontwijken. 

 

Definitie historische sociologie 

 

Historische sociologie zou omschreven kunnen worden als de tak van wetenschap die zich richt 

op het verkrijgen van inzicht in sociale veranderingen door hierin patronen of regelmatigheden 

te onderkennen en deze met behulp van theorieën te duiden en begrijpen (Wilterdink 2007). 

Historische sociologie gaat over processen van sociale verandering, en ook de meer omvattende 

veranderingen op lange termijn. De discipline heeft als ambitieus – en misschien niet altijd even 

haalbaar - doel de gebeurtenissen doorheen tijd en ruimte te linken aan een analyse van relaties 

of mechanismen om uit te leggen hoe sociale ordes worden gevormd, veranderen, opkomen en 

uitsterven. Het doel van historische sociologie is om historisch toeval te verklaren en om een 
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weg te vinden tussen willekeur en voorbestemming (Clemens 2007). Historisch georiënteerde 

sociologen zullen op zoek gaan naar een verklaring voor een specifieke gebeurtenis. Ze stellen 

vragen zoals: ‘Wat is de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog?’; ‘Wat produceerde de 

exceptionele groei in een aantal Oost-Aziatische landen?’. Door het stellen van zulke vragen 

trachten de onderzoekers oorzaken te vinden voor de uitkomst van een gebeurtenis die hen 

interesseert. Het doel van een geschiedkundige verklaring is uitleggen waarom de gebeurtenis 

uit het verleden plaatsvond op de manier waarop ze plaatsvond (Mahoney, Kimball, en Koivu 

2009). De onderzoeksdata van historisch sociologen bestaan uit historische documenten en 

archiefstukken. Op die manier wil deze discipline bijdragen tot een van de belangrijke 

oogmerken van de sociologie: het vergroten van inzicht in eigentijdse problemen (Wilterdink 

2007). Historisch-sociologische verklaringen refereren naar sequenties van gerelateerde 

oorzakelijke verbanden, resultaten of uitkomsten die kunnen worden begrepen door 

gerelateerde gebeurtenissen die zich doorheen de tijd ontwikkelen. Of met andere woorden, 

historici verklaren gebeurtenissen door na te gaan welke sequenties van gebeurtenissen 

samenhangen om zo het plaatsvinden een welbepaalde gebeurtenis te bevatten (Abbott 1991, 

1992; Mahoney, Kimball, en Koivu 2009). 

 

Waarom is het bestuderen van het geschiedkundig aspect zo van belang? Het antwoord op deze 

vraag is eenvoudig. Immers indien de sociologie barrières blijft opwerpen tegen geschiedenis, 

dan dreigt de discipline veel te verliezen. Ten eerste is de wetenschappelijke discipline 

geschiedenis al twee millennia oud, terwijl sociologie nog maar twee eeuwen oud is. Ten 

tweede staan historici ook meer open voor grensoverschrijdend onderzoek. Waarmee bedoeld 

wordt dat ze, hoewel hun discipline ouder is, meer openstaan voor andere en verjongende 

invloeden. Tenslotte riskeert de sociologie, door geschiedenis links te laten liggen, de 

heruitvinding van het wiel. Anders gezegd: geschiedkundigen hebben zich al lange tijd 

beziggehouden met verscheidene probleemstellingen die periodiek worden ‘herontdekt’ door 

historisch sociologen (Steinmetz 2007). Dit standpunt van Steinmetz wordt genuanceerd door 

te stellen dat zowel het sociologisch als het geschiedkundig onderzoek baat zouden hebben bij 

het openstellen van hun disciplinaire grenzen en meer samenwerking. 

 

Concluderend kan er gesteld worden dat historisch sociologen gefocust zijn op 

macrosociologische en macrohistorische materies en dat ze gebruik maken van een lange 

termijnperspectief. Vaak gaan ze op zoek naar de dynamiek van maatschappelijke 

ontwikkelingen en dit in de spanningsverhoudingen en machtsbalansen tussen mensen en 
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groepen. Deze onderzoekers gaan ervan uit dat de wereld en de daarin voorvallende 

gebeurtenissen niet toevallig of chaotisch, maar gestructureerd zijn. Historisch sociologen 

hebben dikwijls een globale kijk op de ontwikkeling en de functies van ‘theorie’. Theorieën 

kunnen volgens deze onderzoekers enkel worden gevormd door een wisselwerking met de 

studie van specifieke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Het gaat hier dus om de 

wisselwerking tussen ideeën en denken enerzijds en feitelijke gegevens anderzijds die in het 

onderzoeksproces voortdurend op elkaar betrokken zijn. Dit is eigenlijk de essentie van de 

complexe relatie tussen ‘theorie’ en ‘empirie’, zoals die zich tijdens onderzoeksprocessen 

afspeelt. Het is de kern van een vruchtbare wetenschappelijke werkwijze of van een 

wetenschappelijke methode. De auteurs binnen de historische sociologie werken niet conform 

de dogma’s van de deductieve methode. Met andere woorden, ze hanteren geen abstracte en 

formele modellen alsook geen a priori constructies. Ze proberen al onderzoekend en schrijvend 

de dynamiek van de historische sociale werkelijkheid te verhelderen (Zwaan 2001). En dat is 

precies de onderzoeksmethode die hier gehanteerd zal worden. Op de gebruikte 

onderzoeksmethode zal dieper ingegaan worden, na een algemene beschouwing over de plaats 

van theorie en methode binnen de historische sociologie. 

 

Methode en theorie in de historische sociologie 

 

De rol van theorieën en de te gebruiken methodologie binnen de historische sociologie zorgen 

vaak voor verhitte discussies. Algemeen wordt binnen de historische sociologie aangenomen 

dat universele wetten en theorieën geen basis kunnen vormen voor wetenschappelijk onderzoek 

binnen deze discipline (Goldstone 2004; Gorski 2004). Veralgemeningen zijn geen onmogelijk 

objectief, maar hun draagwijdte zal eerder beperkt blijven. In deze zin verschilt (historische) 

sociologie van natuurwetenschappen, immers het maakt deel uit van het object dat bestudeerd 

wordt, namelijk geschiedenis. Of zoals Gorski zegt:  

 

‘Social science, then, really is history…The real error was ever to think it could be anything 

more’ (Gorski 2004).  

 

Deze laatste stelling van Gorski gaat volgens dit onderzoek net iets te ver. In dit onderzoek 

wordt er vanuit gegaan dat sociologen en dus ook historisch sociologen weldegelijk algemene 

stellingen kunnen poneren inzake relaties en processen doorheen de geschiedenis (Goldstone 

2004). Het enige verschil tussen sociologen en historisch sociologen op dit vlak is dat de 
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algemene stellingen die historisch sociologen kunnen maken, gaan over een specifieke casus 

die zich afspeelt in een bepaalde periode op een bepaalde plaats, terwijl sociologen algemene 

stellingen kunnen poneren zonder deze temporele of plaatsgebonden beperkingen. 

Fundamenteel is het besef dat de sociale werkelijkheid historisch is: individuele mensen, 

specifieke samenlevingen, het sociale universum, dat alles is geworden en verkeert in 

voortdurende wording, het is veranderlijk en procesmatig van aard. Het wetenschappelijk 

onderzoek is gericht en dient gericht te zijn op het verwerven van kennis en inzicht in die 

processen en hun onderlinge samenhang. De voornaamste functies van theorie in de historische 

sociologie komen neer op het verschaffen van inzichten in het samenhangen en de 

ontwikkelingen in de historische en actuele sociale werkelijkheid. Daarnaast fungeert theorie 

als richtsnoer voor verder onderzoek. Deze drie functies liggen in elkaars verlengde en brengen 

het graduele karakter van sociaalwetenschappelijke kennis en theorievorming tot uitdrukking: 

inzichten zijn altijd gedeeltelijk en voor verbetering vatbaar, verklaringen zijn nooit volledig, 

en onze onwetendheid is vooralsnog zo groot dat voortgezet onderzoek niet gauw overbodig 

zal worden. Deze visie impliceert ook dat in de historische sociologie geen scherpe scheidslijn 

getrokken kan worden tussen ‘verklaren’ en het bieden van inzichten, van beargumenteerde 

interpretaties (Zwaan 2001). 

 

De methoden om aan historisch-sociologisch onderzoek te doen zijn divers en worden 

gegenereerd door de verschillende, beschikbare, algemene theorieën en het beschikbaar 

empirisch materiaal. De keuze van historisch sociologen voor bepaalde theorieën wordt beperkt 

door de aard van de onderzoeksvragen. De diverse theorieën kan men van elkaar onderscheiden 

door het feit dat ze andere actoren en mechanismen hebben. Zoals al gebleken, wordt er binnen 

de historische sociologie veel aandacht besteed aan vraagstukken betreffende de gehanteerde 

theorie en methode, maar volgens Clemens is het van groter belang om na te denken over welke 

onderzoeksvragen er worden behandeld door historisch sociologen (Clemens 2005). Met andere 

woorden, het is noodzakelijk dat men binnen de historische sociologie meer aandacht gaat 

schenken aan inhoud dan aan theoretische beschouwingen en methodologische discussies. 

Alvorens gehoor te geven aan deze verzuchting, wordt de analytische, narratieve benadering 

die in dit onderzoek gebruikt zal worden, voorgesteld. 
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De analytische, narratieve benadering 

 

‘Good historical analysis is distinguished not by any one method, but by choosing the method 

of explanation best suited for its explanatory goal’ – (Goldstone 1998, 841) 

 

‘Narrativists want to make processes the fundamental building blocks of sociological 

analyses. For them, social reality happens in sequences of actions located within constraining 

or enabling structures’ – (Abbott 1992, 428) 

 

Het debat over de narratieve benadering binnen historisch onderzoek gaat terug tot het bekende 

werk van Hempel (1942) dat handelde over de functie van algemene wetten binnen de 

geschiedenis (Abbott 1998; Abell 2004). Maar de socioloog die de narratieve benadering echt 

op de kaart zette was Philip Abrams. In zijn werk heeft Abrams het over een 

onderzoeksmethode die gefocust is op gebeurtenissen. Deze methode heeft enorm veel kracht 

doordat er rekening wordt gehouden met het aspect tijd. De tijd diende volgens de auteur 

begrepen te worden als tijdelijk geordende, onderling verbonden sequenties van acties die 

samen een gebeurtenis vormen. Abrams ontwikkelde een methode gebaseerd op evenementen 

(events) waarin de tijd wordt beschouwd als tijdelijk gerangschikte, wederkerig gekoppelde 

sequenties (sequences) van gebeurtenissen die dan samen het bouwmateriaal van een 

evenement vormen. Een narratief is hier dus een proces of een verhaal (Abbott 1992; Abell 

2004; Abrams 1980, 1982).  

 

De narratieve benadering die hier gehanteerd wordt, is beïnvloed door de ‘nieuwe historische 

sociologie’ (Gotham en Staples 1996), waarop het werk van Philip Abrams (Abrams 1980, 

1982) een grote invloed heeft gehad. De heropleving van de narratieve methode binnen de 

historische sociologie heeft de lopende debatten inzake theorie en empirie, algemeenheden en 

bijzonderheden nieuw leven ingeblazen. Rijkelijke beschrijvingen en bijzonderheden gebonden 

aan een bepaalde gebeurtenis kunnen worden bereikt, maar dit gaat dan ten koste van 

algemeenheden. Daarnaast vereist het construeren en testen van bredere, theoretische modellen 

minder aandacht voor de historische en contextuele uniekheid van individuele gebeurtenissen. 

Maar door te zorgen voor een dialoog tussen ideeën en bronnen, kan er een nauwere band 

ontstaan tussen empirie en theorie (Pedriana 2005). Dit onderzoek, dat voornamelijk empirisch 

van aard zal zijn, wil door gebruik te maken van begrippen uit de professiesociologie en door 

gebruik te maken van een narratieve benadering zorgen voor een betere relatie tussen 
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geschiedenis en theorie. Dit gezegd zijnde dient men rekening te houden met het feit dat er niet 

zoiets is als dé manier of dé methode om aan historische sociologie te doen. De methode die 

men hanteert is volledig afhankelijk van de onderzoeksvragen en de data die men gebruikt 

(Clemens 2007).  

 

De methode die in dit onderzoek gebruikt zal worden is, zoals hierboven al vermeld, de 

analytische, narratieve methode. Deze werd ontwikkeld door Bates en zijn collega’s (Abell 

2004). Deze methode bestaat uit twee met elkaar verbonden componenten: (1) het analytische 

gebruik van tijdelijkheid en (2) het linken van theorie en hermeneutische concepten aan 

padafhankelijke acties en uitkomsten. De analytische, narratieve methode werd verder 

uitgewerkt op basis van twee benaderingen die voorkomen binnen de narratieve methodologie, 

namelijk: de rationele keuzetheorie en de idee van de ‘increasing returns’ binnen 

padafhankelijke, historische processen. Narratieven worden beschouwd als analytische 

verhalen die historische data presenteren en analyseren als sequenties van acties verbonden 

door tijd. De actie waarvan sprake zijn historische gebeurtenissen. Met andere woorden de 

narratieve benadering zorgt ervoor dat een reeks van incoherente gebeurtenissen kan 

geconstrueerd worden in samenhangende sequenties van gebeurtenissen. Narratieven ordenen 

op een chronologische manier gebeurtenissen in een betekenisvol, analyserend geheel (Abbott 

1991; Abbott 1991, 1992; Aminzade 1992; Sewell 2005). Er wordt door hen vaak gerefereerd 

aan padafhankelijkheid. Met deze term wordt bedoeld dat de cumulatieve gevolgen van daden 

en gebeurtenissen uit het verleden in toenemende mate de mogelijke, toekomstige actie 

beperken. Padafhankelijkheid kan dus gebruikt worden om na te gaan welke gebeurtenissen er 

een beslissende invloed hebben gehad op de acties en keuzes die gemaakt werden door actoren 

op een bepaald moment in de geschiedenis (Aminzade 1992; Griffin 2007; Mahoney 2000).  

 

Zoals hierboven aangehaald is de analytische, narratieve methode gebaseerd op het 

samenvoegen van twee methodologische benaderingen. De eerste benadering is de rationele 

keuzetheorie. De tweede benadering is de idee van de ‘increasing returns’ in padafhankelijke, 

historische processen. Omdat de structurele context een belangrijke schakel vormt tussen deze 

twee voornoemde benaderingen, kan er, voor bepaalde onderzoeksvragen, beter gewerkt 

worden met deze analytische, narratieve methode. Immers, deze methode hanteert een narratief 

en heeft aandacht voor zowel de sequentiële als voor de contextuele kenmerken van historische 

processen. Enkele historisch sociologen en politicologen hebben de rationele keuzetheorie 

gepromoot (Goldstone 2006; Kiser 1996). Echter de invulling van de rationele keuzetheorie 
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kan sterk verschillen. Toch zijn alle onderzoekers die gebruik maken van deze theorie het eens 

over één centraal uitgangspunt, namelijk: sociale actoren trachten een optimaal resultaat te 

behalen binnen een bepaalde structuur van kosten en baten en met het oog op beschikbare, 

alternatieve acties. Toch hebben, op een paar uitzonderingen na, nog maar weinig historisch 

sociologen zich uitgesproken als voorstander van de rationele keuzetheorie. Sommige zetten 

zich af tegen wat zij beschouwen als fouten in deze theorie, onder andere het feit dat de nadruk 

wordt gelegd op deductie en dit ten koste van historische processen en de complexiteit van de 

werkelijkheid.  

 

Met andere woorden, de rationele keuzetheorie zou historische processen reduceren tot 

voorbeelden die de universele wetten inzake rationele individuen en groepen min of meer 

bevestigen. Echter deze kritiek gaat te kort door de bocht, want enkel de sterkste versie van de 

rationele keuzetheorie houdt vast aan deze enge vorm van deductie. Maar deze kritiek negeert 

de gelijkenissen die er zijn tussen meer gematigde vormen van deze theorie en de narratieve 

methode, want beide benaderingen zijn geïnteresseerd in actoren en de grondslagen van sociaal 

gedrag, beide focussen ze op verschillende mogelijkheden en keuzes die de sociale actoren 

hebben, en beide leggen de nadruk op temporele processen en sequenties. Door gebruik te 

maken van de rationele keuzetheorie wordt er aandacht besteed aan de structurele voorwaarden 

waarbinnen de sequentie van gebeurtenissen plaatsvindt. Alle onderzoekers die gebruik maken 

van de narratieve methoden zijn het er over eens dat historische processen worden beïnvloed 

door de contextuele voorwaarden waarin ze plaatshebben, maar het begrip context blijft vaak 

ongedefinieerd. In de meest algemene zin wordt context gezien als een reeks van voorwaarden 

binnen de tijd en ruimte waarbinnen de historische gebeurtenissen zich afspelen.  

 

Daarnaast wordt context ook gezien als indicator van initiële condities of 

omgevingsvoorwaarden. En soms wordt context gewoon gezien als een categorie die alles bevat 

wat een reeks van actoren en gebeurtenissen omringt. Deze methode daarentegen ziet context 

als een concept dat de onderzoeker leidt naar een beter begrip van waarom historische processen 

zich ontwikkelen op een welbepaalde manier. Context is een combinatie van theoretische 

voorwaarden waarbinnen de sequentie van gebeurtenissen zich ontvouwt, want de structurele 

context beïnvloedt hoe actoren hun keuzes construeren en mogelijke alternatieve acties 

afwegen. Welke contextuele voorwaarden er van belang zijn, wordt bepaald door het gebruik 

van theorie en de kennis van de onderzoeker over de welbepaalde case. Dit betekent niet dat 

het contextuele kader van de onderzoeker alle mogelijke factoren die een invloed kunnen 
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uitoefenen moet bevatten. Immers ‘totale verklaringen’ zijn geen realistische doelstelling voor 

narratieve analyses. Kort samengevat, het contextuele kader zorgt voor een theoretische link 

tussen historische processen en de sociale actoren die deze processen drijven. Deze 

methodologie leent zich uitstekend voor onderzoeken die zich concentreren op de 

ontwikkelingen van beleid (Pedriana 2005). 

 

Het concept padafhankelijkheid, waar al kort naar verwezen werd, is een essentieel onderdeel 

van de narratieve methodologie. Er bestaan verschillende definities van de notie. Mahoney stelt 

dat padafhankelijkheid een historische sequentie karakteriseert waarin voorwaardelijke 

gebeurtenissen institutionele patronen of ketens van gebeurtenissen die deterministische 

eigenschappen hebben, in gang zetten. De identificatie van padafhankelijkheid omvat dus zowel 

het verbinden van een gegeven uitkomst terug aan een speciale reeks van historische 

gebeurtenissen, als aantonen dat deze gebeurtenissen zelf hun toevallige gebeurtenissen 

hebben. Sewell definieert padafhankelijkheid, als volgt: ‘dat wat gebeurt op een vroeger 

tijdstip, zal de mogelijke resultaten van een sequentie van gebeurtenissen in de toekomst 

beïnvloeden’ (Sewell 2005). De tegenstanders van padafhankelijkheid stellen dan weer dat 

sociale actoren zich kunnen verzetten tegen het determinisme van de padafhankelijkheid. Waar 

de onderzoekers het over eens zijn, is dat padafhankelijkheid een basisonderdeel is van sociale 

en historische processen. Een enge vorm van padafhankelijkheid stelt dat als men zich op een 

bepaald pad begeeft, dat het dan meestal eenvoudiger is om op hetzelfde pad blijven door te 

gaan. Pierson (2000) leende de idee van ‘increasing returns’ van de economie om verder deze 

vorm van padafhankelijkheid te ontwikkelen. De waarschijnlijkheid dat men op hetzelfde pad 

verder gaat, vergroot met elke stap die men zet op dat pad. En dit omwille van het feit dat de 

kosten of de nadelen die veranderen van strategie met zich zouden meebrengen er niet tegen 

opwegen (Pierson 2000). Dit betekent echter niet dat het pad dat gevolgd wordt al vastligt. Het 

betekent dat de kans dat men verder gaat op het ingeslagen pad, stijgt. Als een element van de 

rationele keuzetheorie, kan de ‘increasing return’ een waardevol analysemiddel zijn voor 

verschillende types van processen die bestudeerd worden door historisch sociologen (Pedriana 

2005).  

 

Door gebruik te maken van een processuele benadering gingen de nieuwe historisch sociologen 

focussen op de tijdelijkheid. Een dergelijk sequentiemodel impliceert het verwerpen van de 

veronderstelling van een uniek causaal patroon en dit in het voordeel van de hypothese dat het 

‘resultaat’ de uitkomst is van de locatie van de voorafgaande evenementen of het opduiken van 
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sleutelfiguren in het proces. Met andere woorden ‘oorzaken’ bestaan niet buiten hun narratieve 

milieu (Abbott 1991). De narratieve benadering streeft dus naar het ontdekken hoe zaken 

gebeuren ten einde te begrijpen waarom ze gebeurden (Abrams 1982; Aminzade 1992).  

 

Een verhaal fungeert als de eenmaking van onderling afhankelijke, sequentiële handelingen 

rond een centraal thema (Abbott 1992). Of in andere woorden: ‘Narrativists want to make 

processes the fundamental building blocks of sociological analyses. For them, social reality 

happens in sequences of actions located within constraining or enabling structures’ (Abbott 

1992, 428). Het verhaal verenigt historische gebeurtenissen, door deze individuele elementen 

te definiëren als eenheden van één en hetzelfde verhaal. Een verhaal of een narratief 

concentreert zich op tijdelijkheid en sociale actie, en belooft zo een diepe theoretische kennis 

over de interactie tussen actoren en sociale structuur, een dynamiek die constant plaats heeft in 

de tijd en doorheen de tijd (Abell 2004; Abrams 1982; Sewell 2005). En hoewel de historisch 

sociologen steeds meer rekening houden met het belang van sequenties en de temporaliteit van 

oorzakelijke relaties (Abbott 2001), liggen hun ambities meestal verder dan het aantonen van 

het belang van sequenties op tijdelijkheid (Adams, Clemens, en Orloff 2006). De centrale 

logische structuur komt er door gebruik te maken van een centraal onderwerp dat zorgt voor de 

nodige eenheid en continuïteit (Hull 1975).  

 

Narratieve verklaringen nemen dus de vorm aan van ontvouwende verhalen. 

Padafhankelijkheid is doorheen de tijd al op vele verschillende manieren gedefinieerd, maar de 

meeste narrativisten zijn het erover eens dat wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatshebben, dit 

een invloed heeft op hoe deze gebeurtenissen zich ontwikkelen (Pedriana 2005; Tilly 1984). De 

notie van padafhankelijkheid kan gebruikt worden om de determinanten van sleutelacties te 

onderzoeken, waarom bepaalde acties of keuzes niet werden gemaakt, en kan helpen om uit te 

leggen waarom bepaalde sequenties volgehouden worden (Aminzade 1992; Griffin 2007).  

Kort samengevat, de methodologie van dit onderzoek zal zich baseren op de analytische, 

narratieve methode. Om gebruik te maken van deze methode is het noodzakelijk om een 

centraal contextueel thema uit te werken voor dit onderzoek. Geleid door zowel theoretische 

bevindingen en door een grondige kennis van het onderzoeksonderwerp, kon er een contextueel 

kader uitgewerkt worden, dat de leidraad zal zijn voor het narratief. De rode draad in dit 

onderzoek is het professionaliseringsproces van de Belgische medische specialisten met 

aandacht voor de invloed van de verplichte ZIV op dit proces. Verhalen of narratieven worden 

‘gevormd’ door een selectie van elementen van het verleden om het zo onder de aandacht te 
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kunnen brengen en er commentaar op te kunnen geven. De omvorming van deze elementen uit 

het verleden naar delen van een verhaal door gebruik te maken van een plot, een kader en 

karakterisering, verlenen structuur, betekenis en context aan de geselecteerde elementen. 

Uiteindelijk, moet een ordening in de tijd op die manier gecreëerd worden opdat ze de vragen 

hoe en waarom evenementen gebeurden kan beantwoorden en opdat de eenheden van het 

verhaal kenmerken als duur en tempo kunnen verwerven (Maines 1993). Of anders gezegd: 

‘Narratives thus organise chronologically linked parts into a meaningful analytic whole’ 

(Pedriana 2005). Het narratief wordt dus hier gebruikt als onderzoeksmethode en als wijze van 

presentatie. 

2.2.2.2. BronnenBronnenBronnenBronnen    

 

De bronnen die in dit onderzoek bestudeerd werden zijn divers van aard en kunnen opgedeeld 

worden in twee groepen, namelijk onuitgegeven en uitgegeven bronnen. Wat volgt is een 

presentatie van de verschillende bronnen en een beschrijving van hoe deze bronnen verwerkt 

werden met behulp van het softwareprogramma, Nvivo. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Onuitgegeven bronnenOnuitgegeven bronnenOnuitgegeven bronnenOnuitgegeven bronnen    

 

In het Algemeen Rijksarchief van België in Brussel werden twee archieven doorgenomen. Het 

eerste archief was dat van de ‘Fédération Médicale Belge’ (verder FMB). De FMB was de 

eerste nationale artsenvereniging van België en werd gesticht in 1863. Na de Eerste 

Wereldoorlog ging de FMB zich bezighouden met de regulering van de medische specialismen. 

De komst van het ‘Verbond der Belgische beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten’ 

(verder VBS) in 1954 bracht hierin verandering. Immers, het VBS ging voortaan het heft in 

handen nemen inzake de regulering van de medische specialismen. De regulering van de 

specialismen voor de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van nieuwe artsenverenigingen na 

deze oorlog komen allemaal aan bod in het archief van de FMB. Dit archief bestaat uit maar 

liefst 32,5 m archief, maar de ‘Inventaire des archives de la Fédération Médicale Belge’ uit 

1978 van de hand van Notebaert maakte de zoektocht naar relevante data een stuk eenvoudiger.9 

In de archieven van de FMB werden de processen-verbaal van het directiecomité doorgenomen, 

alsook die van de algemene vergaderingen. Nog interessant voor dit onderzoek waren de 

documenten van allerlei commissies van onder andere specialisten en omnipractici, 

                                                           
9 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge (1898-1964) geïnventariseerd door Notebaert, A., 
Inventaire des archives de la Fédération Médicale Belge, 1978, I 209. 
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documenten betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en briefwisselingen met andere 

artsenverenigingen.  

Gezien het thema van dit onderzoek was er de wens om ook de archieven van de, wat vandaag 

de FOD Volksgezondheid heet, door te nemen. De omvang van dit bestand werd in 2006 

geschat op 34km. Maar het grootste deel van dit uitgebreid archief is onbruikbaar. Zo is er 

bijvoorbeeld slechts een klein deel van al deze documenten in handen van het Rijksarchief. 

Bovendien kent de ontsluiting van deze archieven een hopeloze achterstand (Van Den Eeckhout 

en Vanthemsche 2009). Maar dankzij de hulp van Luc Vandeweyer en Karel Van Acker kon in 

het Rijksarchief de pas opgestelde inventaris van het archief van het ‘Bestuur van 

Volksgezondheid (1850-1972)’, die op dat ogenblik nog niet officieel uitgegeven was, worden 

ingekeken.10 Het archief van het bestuur van volksgezondheid werd in de kelders van het 

rijksadministratief centrum ondergebracht. Inspectieverslagen opgemaakt ter gelegenheid van 

de neerlegging van een deel van het archief tussen 1971 en 1973 werpen een licht op de grote 

lacunes in het archief. Immers, de neerlegging van een deel van het archief is er pas gekomen 

na een aanvraag tot vernietiging van documenten. Een tekenend voorbeeld van het af en toe 

falende Belgische archiefbeleid. Het positieve aan het verhaal is dat een deel van het archief 

effectief gered kon worden. Toch gingen er ook delen onherroepelijk verloren. Het ontbreken 

van een deel van de archieven werd gecompenseerd door het doornemen van de notulen van de 

Ministerraad van 1944 tot 1979 en door het inkijken van het gedrukte bronnenmateriaal dat 

deze overheidsinstelling naliet: ‘Bulletin du Ministère de la santé publique et de la famille’. Op 

deze publicatie wordt dieper ingegaan in het deel dat handelt over het uitgegeven 

bronnenmateriaal (Reynebeau 2003).  

Een andere archiefinstelling waar een aantal archieven doorgenomen werden was het Katholiek 

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (verder 

KADOC). Het centrum heeft als doelstelling het bewaren en onderzoeken van documenten die 

de evoluerende wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen vanaf 1750 

weergeven. In het KADOC bevinden zich archieven van een aantal prominenten uit de 

Christelijke Volkspartij (verder CVP), maar ook van personen die werkzaam waren geweest in 

een bepaald ziekenfonds. Daarnaast waren er ook stukken van de politieke partij CVP zelf en 

van het ‘Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies van de CVP’ (verder 

CEPESS) te vinden in het KADOC. Tenslotte werden er in het KADOC archieven geraadpleegd 

van het ‘Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België’ (verder ASGB) opgericht in 1954 

                                                           
10 Algemeen Rijksarchief België, Archief van het Bestuur van Volksgezondheid (1850-1972) geïnventariseerd door De Swaef, 
J., Inventaris van het Archief van het Bestuur van Volksgezondheid (1850-1972) (vnl. 1871-1968), 2010-2011. 
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en het ooggetuigenverslag van Marcel De Brabanter, de stichter van het ASGB die ook 

jarenlang voorzitter was van deze vereniging.  

Het eerste archief dat doorgenomen werd in het KADOC was dat van Robert Van den Heuvel. 

Hij was kabinetsmedewerker van minister van sociale zaken, Léon Servais. In 1964 werd hij 

secretaris-generaal van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (verder LCM). In 1976 

volgde hij Louis Van Helshoecht op als voorzitter van deze Landsbond. Hij oefende die functie 

uit tot hij in 1991 werd opgevolgd door Jean Hallet. Van den Heuvel was daarnaast voorzitter 

van het beheerscomité van het RIZIV. In het archief van Van den Heuvel zaten documenten 

inzake de hervorming van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (verder ZIV) (1950-51), 

briefwisseling omtrent de ZIV (1973-81), klinische biologie (1970), het statuut van huisartsen 

(1975-76), de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (1973-76), klinische biologie 

(1984-89), politieke structuur van België (1983-91), de Nationale Commissie Geneesheren-

Ziekenfondsen (september 1985-maart 1988), het RIZIV en de rondetafelconferentie over de 

ZIV (1988-1991).11  

Het archief van Robert Houben, een Belgisch politicus die zelf minister geweest was van de 

Christelijke Volkspartij, bevat voornamelijk documenten betreffende onderwijs en 

onderwijsbeleid. Voor het onderzoek ter zake waren de documenten betreffende de wet in 

verband met de instelling van de graad van geneesheer-specialist (1962-64) van belang. Alsook 

de documenten aangaande de ZIV en daaraan gekoppelde problemen.12  

Het archief Herman De Geest was het derde archief van de verzameling van het KADOC dat 

doorgenomen werd. Het archief van De Geest is een deelarchief van de LCM. Het bevat een 

reeks technische dossiers over de hervorming van de sociale zekerheid in de jaren 1980 en de 

eisen van de LCM op het gebied van de ZIV. Voor dit onderzoek waren er twee zaken van het 

archief interessant: de enquête over de doktershonoraria (1976-77) en de documenten inzake de 

discussie over de representativiteit van artsenorganisaties (1977-78).13  

Raphaël Hulpiau was de archiefvormer van het volgende bestudeerde archief. Hij was lid van 

de CVP en was in de regering Vanden Boeynants-De Clercq minister van volksgezondheid van 

1966 tot 1968. In het archief van Hulpiau werden er voornamelijk documenten gevonden over 

zijn beleid als minister.14  

Het archief van Louis Kiebooms, ook een politicus van de CVP, bevatte een aantal stukken 

                                                           
11 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief Robert Van Den Heuvel (LCM), 1950-1993, nrs. 14, 16, 17, 34, 35, 54, 76, 82, 90-
92 
12 KADOC, Inventaris van het Archief Robert Houben, nr. 90, 241.5, 241.13, 243.4 en 250.2. 
13 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief van Herman De Geest (LCM), 1959-1984, nr. 25, 30 en 48 
14 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief van Rafaël Hulpiau, nr. 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 
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betreffende de ZIV en de staking van de artsen van 1964.15  

Het volgende archief van Jean Hallet bestond uit verschillende delen. Voornamelijk de 

onderdelen in verband met de werking van de Landsbond en het RIZIV waren van belang voor 

dit onderzoek. Chronologisch lag het zwaartepunt van deze documenten tussen 1965 en 1985.16  

Het archief van Theo Lefèvre (CVP), premier van 1968 tot 1973, was interessant voor dit 

onderzoek omwille van de documenten in het archief inzake de hervorming van de ZIV in 1963 

en 1964, een scharnierperiode in de geschiedenis van deze ziekteverzekering.17  

Minister van Staat, Paul Willem Segers (CVP), legde ook zijn archief neer bij het KADOC. Op 

nationaal vlak verwierf Segers meermaals een ministerportefeuille. Maar voor dit onderzoek 

was zijn rol als ondervoorzitter van de ministerraad die belast was met de ‘Coördinatie van het 

Sociaal Beleid’ van het grootste belang. In het archief van Segers waren vele stukken te vinden 

betreffende de werking en hervorming van de ZIV, voornamelijk voor de periode van de jaren 

vijftig en zestig.18  

Robert Vandekerckhove speelde een vooraanstaande rol in de oprichting van de CVP-PSC. Hij 

vervulde de functie van partijsecretaris tot 30 augustus 1947. Van 1952 tot 1958 was 

Vandekerckhove lid van het Nationaal Comité van de CVP. Na de verkiezingen van 1 juni 1958 

werd hij als senator gecoöpteerd. In het archief Vandekerckhove was er één stuk dat de aandacht 

trok, namelijk dat van de subcommissie voor het uitstippelen van de ZIV (1969).19  

Tot slot was er het archief van Placide De Paepe (1935-1988). De Paepe was een CVP’er die 

van 1966 tot 1971 en van 1974 tot 1976 minister van sociale voorzorg was.20  

Naast al deze persoonlijke archieven van personaliteiten van de LCM en CVP werd in het 

KADOC ook het archief van de CVP zelf doorgenomen. Uiteindelijk bleek slechts één stuk uit 

dit archief van belang voor dit onderzoek. Het betrof een archiefstuk dat bestond uit knipsels, 

persberichten en nota’s van de minister van sociale zaken en institutionele hervormingen uit 

1984. Met andere woorden, de periode dat Jean-Luc Dehaene minister was van dit 

departement.21  

Een laatste archief dat verband hield met de CVP was dat van hun studiecommissie CEPESS. 

In dit archief werden verschillende stukken doorgenomen die van groot belang waren voor dit 

                                                           
15 KADOC, Plaatsingslijst van Archief van Louis Kiebooms, nr. 222, 310 en 386 
16 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief Jean Hallet (LCM), 1949-1995, nr. 9, 19, 22, 25, 30, 57, 59 en 74 
17 KADOC, Inventaris van het Archief Theo Lefèvre (1914-1973), nr. 1.5.3.1.6, 1.5.3.1.9., 1.5.5.8, 1.5.10.11 en 3.3.2.3. 
18 KADOC, Inventaris van het Archief van Minister van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), nrs. 5.4.3, 9.4.9., 10.7.1.2, 
10.8.1.3., 10.10.2. en 10.11.9. 
19 KADOC, Inventaris van het Archief Robert Vandekerkhove (1917-1980), nr. 2.3.11 
20 KADOC, Inventaris van het Archief van Placide De Paepe (1935-1988), nr.6-16, 20, 28-32, 57-58, 65, 70-76, 79-80, 94, 
104-105, 121-122  
21 KADOC, Inventaris van het Archief CVP, nr. 4.7.52. 
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onderzoek. Deze documenten behandelden bijvoorbeeld de werking en hervorming van de ZIV 

(1948-77), de invoering van een numerus clausus voor artsen en de organisatie van de Orde der 

Geneesheren.22  

Het laatste archief dat in het KADOC bestudeerd werd, was dat van het ASGB. Van dit archief 

werden 38 archiefdozen doorgenomen. Deze gingen over zeer uiteenlopende thema’s die alle 

verband hielden met de organisatie en evolutie van het Belgische medische beroep. Nog in dit 

archief zat een verslag van Marc De Brabanter. Deze stichter en jarenlange voorzitter van het 

ASGB beschrijft in een verslag van 168 bladzijden de geschiedenis van de Belgische 

ziekteverzekering van 1944 tot 2003. 23 Als bevoorrechte ooggetuige kan dit document 

beschouwd worden als een egodocument. Een egodocument is een document met een ik- of 

wij-perspectief. Dit soort bron is bewust gecreëerd voor de auteur, maar meestal ook voor 

anderen. Als spiegel voor de realiteit zijn deze bronnen veelal totaal onbetrouwbaar. Toch zijn 

egodocumenten een rijke bron voor het verleden. Immers er is in dit soort documenten een 

historische waarheid en beleving te vinden, deze staat niet gelijk aan de harde feiten, maar 

geven een beeld van hoe iets ervaren werd door een ooggetuige (Prevenier, Howell, en Boone 

2003). Met andere woorden een egodocument kan een waardevolle bron zijn voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Om een zicht te krijgen op archieven van de socialistische zuil, meer bepaald het Nationaal 

Verbond van Socialistische Mutualiteiten (verder NVSM), werd er een aanvraag gericht aan 

het ‘AMSAB’, het Instituut voor Sociale Geschiedenis, alsook aan het Franstalige ‘Institut Emile 

Vandervelde’ betreffende de beschikbaarheid van relevante onderzoeksdata. Op het verzoek 

kregen we van beide instellingen een negatief antwoord. Immers, geen van beide 

archiefinstellingen heeft bruikbare informatie betreffende het professionaliseringsproces van 

medische specialisten. Deze tekortkoming in het bronnenmateriaal werd opgevangen door het 

doornemen van het tijdschrift van het NVSM: ‘Wilskracht’.  

 

Een laatste reeks van onuitgegeven bronnen werd geraadpleegd op het ‘Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’ (verder RIZIV). Binnen het RIZIV werden in 1964 een 

aantal diensten ingericht met elk hun eigen commissies en raden. Eén van deze diensten was de 

                                                           
22 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief Studie- en Documentatiecentrum. Centrum voor politieke, economische en sociale 
studies van de CVP (CEPESS), nrs. 2.4.13.47-53, 2.4.15.20, 10.40-41, 12.2, 12.26, 61.17 en 62.12.  
23 KADOC, Plaatsingslijst van het Archief Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België (ASGB), nrs. 4, 5, 7, 10-24, 27-
29, 34-35, 52-54, 58, 63, 90, 91, 98, 99, 104, 108-113; KADOC, Archief Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 
Dossier De Brabanter, De Belgische Ziekteverzekering (1944-2003) en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige, 168 pp. 
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‘Dienst voor Geneeskundige Verzorging’. In 1964 werd de ‘Nationale Commissie 

Geneesheren- Ziekenfondsen’ opgericht, beter bekend als de medicomut.  Binnen de medicomut 

werden akkoorden afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de artsenbonden en artsen die 

de ziekenfondsen vertegenwoordigden. Deze akkoorden omvatten bijvoorbeeld afspraken over 

erelonen, accreditering van artsen of afspraken over de terugbetaling van 

nomenclatuurprestaties. Een andere raad binnen de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van 

belang voor dit onderzoek was de Technisch Geneeskundige Raad (verder TGR). Deze 

vergaderde over wijzigingen die dienden aangebracht te worden binnen de nomenclatuur. 

Binnen de TGR laaiden de gemoederen vaak op tussen de omnipractici en de specialisten, maar 

ook tussen de specialisten onderling. De vergaderingen van zowel de medicomut als de TGR 

werden doorgenomen voor de periode van 1964 tot 1994. Zo wilde dit onderzoek een inzicht 

krijgen in de relaties tussen de ziekenfondsen en de artsen enerzijds en de artsen onderling 

anderzijds.  

 

Tot slot werd er ook een rekwest gericht aan het VBS betreffende de inzage van hun archieven. 

Hoewel het Verbond beschikt over veel materiaal was dit niet bruikbaar simpelweg omdat het 

niet of nauwelijks gearchiveerd is. Deze leemte kon worden opgevuld door het inkijken van het 

tijdschrift van het VBS dat een zeer rijke bron aan onderzoeksmateriaal bleek te zijn.  

2.2.2.2.2.2.2.2. Uitgegeven bronnenUitgegeven bronnenUitgegeven bronnenUitgegeven bronnen    

 

Uitgegeven bronnen die van belang waren in dit onderzoek waren de tijdschriften van 

verschillende artsenverenigingen24 en ziekenfondsen. Het eerste tijdschrift dat werd 

doorgenomen was dat van het ‘Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-

Specialisten’, genaamd: ‘De Geneesheer-Specialist/ VBS-nieuws’. Dit tijdschrift werd 

uitgegeven vanaf 1955 door het VBS en bevatte naast problemen waar medische specialisten 

in het algemeen mee te kampen hadden, ook op geregelde tijdstippen verslagen van 

beroepsverenigingen die aangesloten waren bij het Verbond. Deze verslagen geven een inzicht 

in de problemen en materies waarmee de afzonderlijke beroepsverenigingen van specialismen 

zich gingen bezighouden. ‘Le scalpel: Journal Belge des Sciences Médicales’ is het tweede 

tijdschrift dat werd doorgenomen en dit van 1944 tot 1971. In dit tijdschrift werden 

voornamelijk teksten van verschillende beroepsverenigingen van diverse medische 

                                                           
24 Immers, zoals Rue Bucher stelt: ‘such journals are rich in material bearing upon professional identity, values and 
issues’(Bucher 1962)   
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specialismen teruggevonden. De FMB, die lang de grootste artsenorganisatie bleef in België 

sinds diens oprichting in 1864, gaf ook een eigen blad uit, meer bepaald: ‘De Belgische 

Geneesheer’ (1945-1964). Dit is het derde tijdschrift dat werd doorgenomen voor deze studie. 

Vervolgens werden de ‘Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van 

België’ van het ASGB van 1956 tot en met 1994 bestudeerd. Tenslotte zijn er nog twee andere 

tijdschriften die onderzocht werden voor het onderzoek ter zake: ‘Huisarts nu’, het tijdschrift 

van de wetenschappelijke vereniging der Vlaamse Huisartsen en de ‘Artsenkrant’, een medisch 

vakblad dat zich focust op de actualiteiten die het medische korps aanbelangen. Naast de artsen 

speelden de Belgische ziekenfondsen ook een belangrijke rol in het proces in verband met 

medische specialismen. In dit onderzoek werden echter enkel de tijdschriften van de twee 

belangrijkste en machtigste ziekenfondsen doorgenomen, namelijk ‘Leiding’ (1948-1979), het 

tweemaandelijks blad van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en ‘Wilskracht’ (1961-

1973), eveneens een tweemaandelijks tijdschrift maar dan van de Socialistische Mutualiteiten. 

Door de bladen van de artsen te vergelijken met die van de ziekenfondsen kon er een beeld 

gevormd worden van op welke manier dezelfde gebeurtenissen door de verschillende partijen 

gezien en ervaren werden. Bovendien kon men zo zicht krijgen op de machtsstrategieën die 

door de verschillende actoren gebruikt werden om de evolutie binnen de gezondheidszorg naar 

hun hand te zetten. Een tweede reeks van uitgegeven bronnen zijn bronnen die te maken hebben 

met wetgeving en regeringsbeleid. Koninklijke Besluiten die een invloed hadden op het beleid 

van de ZIV werden geraadpleegd in het Belgisch Staatsblad.25 Daarnaast werden de 

parlementaire handelingen van Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat 

doorgenomen. Verder is er nog het ‘Bulletin du Ministère de la santé publique et de la famille’. 

Een overheidspublicatie die alle wetgevende bepalingen, omzendbrieven en richtlijnen 

betreffende de volksgezondheid bundelde. Al deze publicaties verschaften een massa aan 

gegevens en compenseerden het gebrek aan archiefbronnen van het ministerie van 

volksgezondheid (Reynebeau 2003). 

2.3.2.3.2.3.2.3. Een kritische kijk op de bronnenEen kritische kijk op de bronnenEen kritische kijk op de bronnenEen kritische kijk op de bronnen    

 

Om inzicht te krijgen in het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België 

werden in dit onderzoek bronnen van diverse aard gebruikt. De archieven en de publicaties van 

de verschillende artsenverenigingen, de landsbonden van de ziekenfondsen en de overheid 

                                                           
25 Alle Koninklijke en Ministeriële Besluiten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad werd online geraadpleegd op 
www.ejustice.just.fgov.be. 
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reconstrueren de onderhandelingen tussen deze actoren betreffende het 

professionaliseringsproces van de medische specialisten. De bronnen kunnen gebruikt worden 

als directe maar eveneens als indirecte bron. Als directe bron geeft het archiefmateriaal een 

beeld van wat er gebeurde op een bepaald moment in de geschiedenis van de Belgische 

gezondheidszorg. Door de bronnen onderling met elkaar te vergelijken wordt de 

betrouwbaarheid van de inhoud van het bronnenmateriaal vergroot. Maar de geschreven 

bronnen kunnen ook dienen als indirecte bron om na te gaan welke strategieën de betrokken 

actoren gebruikten om hun invloed te doen gelden op het professionaliseringsproces van de 

medische specialisten. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Aan de slag met het bronnenmateriaal: Nvivo Aan de slag met het bronnenmateriaal: Nvivo Aan de slag met het bronnenmateriaal: Nvivo Aan de slag met het bronnenmateriaal: Nvivo     

 

De manier van analyseren in dit onderzoek, zoals meestal in kwalitatief onderzoek, gebeurde 

door middel van lezen, coderen en interpreteren. Concepten werden ontleend aan sociologische 

theorieën en op basis daarvan kunnen deze theorieën dan getoetst en verfijnd worden. 

Doorgaans gaat men in kwalitatief onderzoek inductief te werk, zonder vooraf bepaalde 

hypothesen en ligt de nadruk op de uitgebreide beschrijving van het bronnenmateriaal. Ook in 

dit onderzoek lag de klemtoon op het inductief proces waarbij gebruik gemaakt werd van 

‘sensitizing concepts’ uit de professiesociologie. Deze concepten of theoretische 

beschouwingen werden gehaald uit de theorieën van de professiesociologie en maken de 

onderzoeker gevoelig voor bestaande kennis, zonder dat deze het verwerven van nieuwe 

inzichten uit de gegevens in de weg staat. Deze ‘sensitizing concepts’ geven slechts de richting 

van het onderzoek aan en maken de onderzoeker theoretisch gevoeliger bij het bestuderen van 

de data. Ze werden in deze studie gebruikt als codes voor het coderen van de onderzoeksdata 

in Nvivo - waarover verder meer. Het ging in dit onderzoek dus niet zozeer om het maken van 

nieuwe theorieën, maar eerder om het verwerven van inzicht in het professionaliseringsproces 

van de medische specialisten in België. Op deze manier wil de onderzoeker het materiaal laten 

‘spreken’. Het gaat dus niet om het zo compact mogelijk voorstellen van de resultaten, maar 

om het hele verhaal en de rijke context ervan weer te geven (Mortelmans 2011).  
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Schematische voorstelling van het onderzoeksproces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand schema stelt dat er in dit onderzoek procesmatig te werk werd gegaan door middel 

van het voortdurend vergelijken van de historische data onderling, alsook met de sociologische 

theorieën. In de eerste fase van dit onderzoek werd er primair bronnenmateriaal verzameld. 

Zoals reeds eerder aangehaald werd er van start gegaan met het doornemen van het tijdschrift 

van het VBS: ‘De Geneesheer-Specialist/VBS-Nieuws’. Reden hiervoor was dat dit Verbond de 

meerderheid van beroepsverenigingen van medische specialismen ging verenigen en dat zij als 

voornaamste doel hadden de belangen van deze groep artsen te verdedigen. In een volgende 

fase werd er een eerste analyse gemaakt van deze data. Omdat er ook dieper wilde ingegaan 

worden op de invloed van andere actoren op het professionaliseringsproces van de medische 

specialisten, werden er ook andere bronnen geraadpleegd en dit op basis van de eerste data-

analyse van de publicaties van het VBS. Op die manier kon het bronnenonderzoek gerichter 

worden verdergezet. Vervolgens werden de onderzoeksdata, in totaal 1076 tekstdocumenten, 

ingevoerd in het software programma NVIVO. In een tweede fase werden deze teksten 

nauwkeurig herlezen, met elkaar vergeleken en gecodeerd. De codes waren ‘sensitizing 

concepts’ of algemene thema’s gepuurd uit de professiesociologie, zoals: (1) zelfregulering, (2) 

onderhandeling, (3) erkenning, (4) wetten, (5) conflicten, (6) beroepsvereniging, en (7) 
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Sociologische 
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Sensitizing concepts 
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autonomie. Dergelijke algemene codes worden door Lofland en Lofland gedefinieerd als 

‘housekeeping codes’ (Lofland & Lofland 1995). Het doel van deze manier van coderen was 

het aanbrengen van orde en structuur in het uitgebreide bronnenmateriaal. Op die manier kon 

het verhaal van het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België worden 

geconstrueerd. Deze studie kwam dus tot stand na een arbeidsintensief proces van coderen, 

ordenen en het schrijven van het narratief.  

3.3.3.3. BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

Dit hoofdstuk had twee objectieven. Vooreerst een krachtige definiëring van de historische 

sociologie en het uiteenzetten van de methodologie van dit onderzoek door het te kaderen 

binnen deze benadering. De tweede doelstelling van dit hoofdstuk was een kritische 

voorstelling van de gebruikte bronnen.  

 

Historische sociologie wordt gezien als de studie van de temporaliteit van sociale fenomenen. 

Historisch sociologen willen komen tot een sociologisch begrip van het worden. In de praktijk 

uit zich dit voornamelijk in de bestudering van processen. Historisch sociologen werken niet 

conform dogma’s van de deductieve methode, maar hebben oog voor multicausaliteit en 

contingentie. De rol van theorieën en de hanteerbaarheid van verscheidene methodologieën 

binnen de historische sociologie zorgt vaak voor verhitte discussies. Deze discussies zijn nuttig, 

maar soms zo verregaand dat verscheidene sociologen al hebben opgeroepen om meer aandacht 

te besteden aan inhoudelijk historisch-sociologisch onderzoek. Aan deze oproep wil dit 

onderzoek graag beantwoorden. Toch is ook hier aandacht besteed aan theorie en methode.  

 

Voorliggend historisch-sociologisch onderzoek wil komen tot een wisselwerking en een 

interactie tussen theorie en empirie. Immers, dergelijke wisselwerking is de kern van elk 

vruchtbaar wetenschappelijk onderzoek. Daarom worden beide in het onderzoeksproces 

voortdurend aan elkaar getoetst. Om tot een interactie te komen tussen theoretische elementen 

en begrippen ontleend uit de professiesociologie en de empirie zal gebruik worden gemaakt van 

de analytische, narratieve methode. Deze methode stelt dat verhalen of narratieven worden 

geconstrueerd op basis van bestaand bronnenmateriaal. Deze ‘creatie’ van verhalen kan enkel 

op een wetenschappelijke manier gebeuren als er sprake is van een centraal contextueel thema. 

In dit geval is het ontstaan en de ontwikkeling van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering de rode draad doorheen het verhaal van het professionaliseringsproces 
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van de medische specialisten in België. Deze leidraad verleent structuur, betekenis en context 

aan de geselecteerde elementen. Uiteindelijk, wordt een ordening in de tijd gecreëerd die 

vragen, zoals hoe en waarom evenementen gebeurden, kan beantwoorden. Het narratief wordt 

hier dus op twee manieren gebruikt. Enerzijds als onderzoeksmethode en anderzijds als wijze 

van presentatie. 
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Hoofdstuk III: De eerste stappen van de medische specialisten in België Hoofdstuk III: De eerste stappen van de medische specialisten in België Hoofdstuk III: De eerste stappen van de medische specialisten in België Hoofdstuk III: De eerste stappen van de medische specialisten in België     

(1815(1815(1815(1815----1944)1944)1944)1944)    

1.1.1.1. Een hereniging van korte duur (1815Een hereniging van korte duur (1815Een hereniging van korte duur (1815Een hereniging van korte duur (1815----1830)1830)1830)1830)    

 

Het begin van de negentiende eeuw luidde een turbulente periode in voor het gebied dat nu 

beter gekend is als België. Na bijna een kleine eeuw toebehoord te hebben aan Oostenrijk 

(1713-1792), vielen in 1792 de Franse revolutionairen de Zuidelijke Nederlanden binnen. Drie 

jaar later werd het gebied aangehecht bij Frankrijk. In 1813 kwam er een einde aan de Franse 

overheersing in de Zuidelijke Nederlanden. De Britten, die de Franse overheersing van onder 

andere de Antwerpse haven zagen als ‘een pistool gericht op de borst van Engeland’, hadden 

het plan om de Nederlanden te herenigingen onder de Prins van Oranje, Willem I. De bevrijding 

van Nederland gebeurde voornamelijk door Russen, Pruisen en Britten. Maar ook een nationaal 

Nederlands leger werd gevormd. Ondertussen werden ook de Zuidelijke Nederlanden 

opgeroepen om in opstand te komen tegen de Fransen, maar daar kwam niet veel van terecht. 

Men had zich, na bloedige onderdrukkingen van de Fransen in het verleden, min of meer 

geschikt in de Franse overheersing. Toch was het Franse regime in 1814 niet populair. Maar de 

onvrede met het beleid leidde niet tot een gewapende opstand. Uiteindelijk zouden de Engelse, 

Pruisische en Russische troepen, die op weg waren naar Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden 

bevrijden. Na de bevrijding werd de plaatselijke bevolking aan haar lot overgelaten. Bovendien 

kregen ze geen zeggenschap over hun toekomst. Het waren de Europese mogendheden die over 

het lot van de Zuidelijke Nederlanden gingen beslissen. Zo geschiedde in 1815 de officiële 

eenmaking van Nederland en wat nu België heet. Samen vormden zij het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden. Een nieuwe grondwet voor het herenigde Koninkrijk werd in 1815 gestemd 

door de Staten-Generaal. Deze vertegenwoordigde de Noordelijke provincies van het 

Koninkrijk. Om het Zuiden te sussen duidde Koning Willem I zelf 1.604 notabelen aan die dit 

deel van het land zouden vertegenwoordigen. Ondertussen joeg de nieuwe grondwet 

voornamelijk de bisschoppen van de Zuidelijke Nederlanden in het harnas. Immers zij konden 

de gelijkheid van alle kerkgenootschappen die vervat zat in de nieuwe grondwet niet 

aanvaarden. De propaganda die gevoerd werd door de bisschoppen bleef niet zonder resultaat. 

De meerderheid van de Zuidelijke notabelen stemden tegen de nieuwe grondwet. Koning 

Willem I was echter niet van plan zich neer te leggen bij deze nederlaag. Na een vernuftige 

manipulatie van de stemmen, de beruchte ‘arithmétique hollandaise’, werd de grondwet 

uiteindelijk aanvaard en uitgevaardigd.  
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De eerste jaren van de hereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden was er 

allesbehalve sprake van een goede verstandhouding tussen beide landsdelen. Naast 

godsdienstige tegenstellingen zorgde ook de uiteenlopende economische oriëntatie van beide 

naties voor spanningen. Toch kon Willem I tot het midden van de jaren twintig van de 

negentiende eeuw zijn tijd wijden aan zijn constructieve politiek van nationale welvaart, maar 

vanaf 1827 vereisten ernstige binnenlandse problemen zijn onverdeelde aandacht. De 

spanningen en onopgeloste tegenstellingen binnen het Koninkrijk vertaalden zich in 1828 in 

een diepe gezagscrisis. Modernisering was de gemeenschappelijke noemer van de crisis. De 

liberale Zuiderlingen verdedigden een modern vrijheidsbegrip. Ook de katholieken uit het 

Zuiden droegen dit vrijheidsbeginsel hoog in het vaandel. Hoewel de Noordelingen zich ook 

kantten tegen het bemoeizuchtig koningschap van Willem I, deden zij dit op een veel rustigere 

manier. Men zou denken dat de problemen op het einde van de jaren twintig rechtstreeks hebben 

geleid tot de opstand van de Belgen. Toch was de Belgische opstand van augustus 1830 niet 

zonder meer het resultaat van deze gezagscrisis. De Belgische revolutie kon enkel uitbreken in 

het verlengde van de Franse Julirevolutie en was enkel mogelijk door de veranderende 

internationale constellatie. Verschillende groepen met verschillende doelstellingen zorgden 

ervoor dat jonge strijdbare liberalen de wind in de zeilen kregen. Maar ook de besluiteloosheid 

van Willem I droeg bij tot het welslagen van de Belgische Revolutie. De mogendheden die 

indertijd hadden geijverd voor een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hadden er op 

gerekend dat Willem I zelf orde op zaken kon stellen, maar toen de Koning hiertoe niet in staat 

bleek, wendde deze laatste zich tot deze landen om de zaak voor hem te klaren. Maar de 

mogendheden wilden op dat moment koste wat kost een Europese oorlog vermijden en besloten 

dan ook over te gaan tot de ‘indépendance future de la Belgique.’ De keuze voor een 

onafhankelijke Belgische staat was een negatieve keuze voor de andere mogendheden. Eén die 

enkel gemaakt werd om de vrede niet in gevaar te brengen. De voorwaarden van de scheiding 

van beide naties zorgden nog voor heel wat discussie en problemen. Het eindverdrag tussen 

beide naties werd pas getekend in 1839 en dat ondanks het feit dat de uitroeping van de 

Belgische onafhankelijkheid al in 1830 geschiedde (Blom en Lamberts 2004; Gerard 2011).  

1.1.1.1.1.1.1.1. Regering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en Gezondheidszorg  

 

Hoewel het bewind van Koning Willem I maar van korte duur was (1815-1830), werden er in 

die korte periode wel belangrijke maatregelen genomen op het vlak van gezondheidszorg. Zo 

diende een nieuwe administratieve structuur de overheid toe te laten haar verantwoordelijkheid 
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op te nemen op het gebied van de gezondheidszorg. Voortaan werd de organisatie van de 

gezondheidszorg toevertrouwd aan een Commissaris-Generaal voor Binnenlandse Zaken. Nog 

na de eenmaking van de twee naties kreeg een commissie de taak de geneeskundige wetten te 

bestuderen om vervolgens over te kunnen gaan tot de uniformisering van deze wetten. 

Uiteindelijk besloot deze commissie om de Noord-Nederlandse wetgeving ook in de Zuidelijke 

Nederlanden toe te passen (Schepers 1989). De regelgeving die toen werd uitgewerkt was 

ambitieus en vooruitstrevend, maar leek te stranden op conflicten tussen de rijksoverheid en de 

lokale besturen en tussen zorginstellingen onderling. Toch was de ontwikkeling van het 

gezondheidsbeleid in deze periode van belang, omdat het de kiemen in zich droeg van de latere 

gezondheidszorg (Houwaart 1995).  

Op 12 maart 1818 werd deze wet op de geneeskunst geïmplementeerd. De voornaamste 

doelstelling was het centraliseren van de controle over de geneeskunde. De wet riep onder 

andere ‘Provinciale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toezicht’ in het leven. De 

samenstelling, bevoegdheden en benoemingsprocedure van de provinciale commissies werden 

vastgelegd door de wet van 12 maart en het Koninklijk Besluit van 31 mei 1818. De provinciale 

commissies hadden als voornaamste taak zaken te regelen die te maken hadden met: de 

opleiding en de toegang tot het medische beroep, de artsenijbereidkunde, en de verloskunde; 

het toezicht op de beroepsuitoefening - inbegrepen het treffen van disciplinaire sancties - en 

maatregelen nemen voor de handhaving van de openbare hygiëne. Over het algemeen kan men 

stellen dat de commissies onvoldoende functioneerden. Dit had verscheidene oorzaken, zo 

zetelden in deze commissies vaak druk bezette artsen, die weinig tijd hadden om effectief 

aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen. Daarnaast waren er de weinig stimulerende leiding 

van de overheid en de beperkte financiële middelen van de commissies. Tenslotte werkte de 

toenmalige structuur van het medische korps de werking van de commissie vaak tegen. Het 

artsenkorps had dan ook af te rekenen met grote interne tegenstrijdigheden (Houwaart 1995; 

Schepers 1989). 

1.2.1.2.1.2.1.2. ZiekenfonZiekenfonZiekenfonZiekenfondsendsendsendsen    

 

Een tweede speler die in de negentiende eeuw een belangrijke rol speelde waren de gilden, de 

voorlopers van de ziekenfondsen. Gilden waren een oude vorm van collectieve solidariteit 

onder de arbeiders. Deze vorm van onderlinge hulpverlening bestond al honderden jaren. 

Concreet zamelden de gilden geld in voor werklieden in nood. Maar de invoering van de ‘Wet 

Le Chapelier’ in 1795 maakte een eind aan het traditionele gildewezen. Toch bleven er vormen 
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van wederzijdse hulp tussen arbeiders bestaan. Deze werden vaak, ondanks het wantrouwen 

van de overheid tegenover de gilden, gedoogd door diezelfde overheid. Deze dubbelzinnige 

situatie leidde tot de langzame versoepeling van de Wet Le Chapelier. In 1815 werd er een KB 

uitgevaardigd dat de stadsbesturen toeliet om de gilden voor beëdigde arbeiders te herstellen. 

Er ontstonden in die tijd ook andere steunfondsen en gemengde beurzen. Na de Belgische 

onafhankelijkheid konden deze meestal in de openbaarheid treden (Van Meulder 1997; 

Veraghtert en Widdershoven 2002). Toch zouden de ziekenfondsen pas echt van belang worden 

op het einde van de negentiende eeuw. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

Tijdens de bloeiperiode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was de geneeskunst zo 

goed als ongeorganiseerd. In enkele grotere steden was er sprake van wetenschappelijke 

verenigingen die bestonden uit een aantal doctors in de geneeskunde. Maar buiten deze 

verenigingen was er geen andere structurering of ordening van het medische korps - behalve 

dan de bepalingen van de wet van 1818 en de officiële provinciale en lokale commissies. 

Daarnaast was de kwaliteit van het universitair medisch onderwijs ondermaats. In het Zuidelijke 

deel van het Verenigd Koninkrijk waren in die tijd drie medische faculteiten met elk drie 

professoren. Dit kon onmogelijk leiden tot een kwalitatief hoge medische vorming. Bovendien 

was de medische vorming nog voornamelijk theoretisch van aard. Over de domeinafbakening 

binnen de geneeskunde was in die tijd ook al veel te doen. Een belangrijke vraag die gesteld 

werd, was of de gecombineerde uitoefening van de onderscheiden takken der geneeskunst 

nuttig, nodig of haalbaar was. De reeds vernoemde commissie ter herziening van de 

geneeskundige wetten oordeelde dat, ondanks het feit dat de grenzen tussen de genees-, heel- 

en verloskunde moeilijk te trekken waren en enige ervaring op ieder van deze gebieden meer 

dan wenselijk was, er toch gekozen diende te worden voor een gescheiden uitoefening ervan. 

De voornaamste reden om te opteren voor deze opdeling was volgens de commissie het feit dat 

het terrein te uitgebreid was om in alle takken voldoende deskundig te zijn. Aangezien de 

opdeling van de geneeskunde zou leiden tot veelvuldige consultaties van de geneeskundigen, 

diende er volgens de commissie een interne controle tot stand te worden gebracht, deze werd 

als een bijkomend voordeel beschouwd. De commissie wees er wel op dat de voorgestelde 

opdeling enkel kon geschieden in de grote steden. Op het platteland waren er te weinig middelen 

en mensen om dit systeem in te voeren. Zou deze opdeling toch worden ingevoerd op het 

platteland dan zou dit leiden tot een tekort aan erkende geneeskunstbeoefenaars en de deur 



71 

 

wagenwijd openstellen voor kwakzalvers. De wet van 12 maart 1818 onderscheidde uiteindelijk 

de volgende categorieën geneeskunstbeoefenaars: doctors in de geneeskunde, in de heelkunde, 

in de verloskunde en in de artsenijbereidkunde, stadsheelmeesters en -vroedmeesters, 

plattelandsheelmeesters en –vroedmeesters, apothekers, vroedvrouwen en drogisten. De 

doctors in de geneeskunde mochten in het hele Koninkrijk de inwendige geneeskunde 

uitoefenen. Cumulatie met de heel-, vroed- of artsenijbereidkunde was verboden tenzij bij 

consultatie. De door de wetgever uitgedokterde taakafbakening tussen geneeskunstbeoefenaars 

werd vanuit diverse hoeken bekritiseerd. Uit de schaarse beschouwingen op de wet in de 

medische tijdschriften van die tijd bleek dat de artsen zich tekort gedaan voelden. Vooral het 

cumulatieverbod moest het ontgelden. In de kritiek op de domeinafbakening werd de nadruk 

gelegd op het feit dat de scheidingslijn tussen genees- en heelkunde volkomen artificieel was 

en dat de wet niet duidelijk was noch kon zijn in de domeinafbakening tussen beide disciplines. 

De integratie tussen de geneeskunde en de heelkunde leek te worden afgeremd door de wet van 

1818. Toch verdween deze kunstmatige scheiding snel in de praktijk.  

 

De wet van 31 mei 1818 riep provinciale en plaatselijke commissies voor de geneeskunst in het 

leven. Dit waren instrumenten om de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van de 

volksgezondheid waar te maken. Universitair gevormde doctoren26 waren vertegenwoordigd 

op verschillende niveaus van de beleidsvorming en –uitvoering. Hun aanwezigheid illustreerde 

enerzijds dat de specifieke deskundigheid van de geneeskunstbeoefenaars erkend werd, 

anderzijds was hun rol slechts adviserend wat er op duidde dat de eigenlijke beslissingsmacht 

elders lag. Samenvattend kan men stellen dat de wetten van 12 maart 1818 en 31 mei 1818 als 

doel hadden te centraliseren en uniformiseren, maar dat de positie van het medisch korps 

gedurende de regeerperiode van Willem I eerder zwak was (Schepers 1989). 

2.2.2.2. De eerste onafhankelijke stappen (1830De eerste onafhankelijke stappen (1830De eerste onafhankelijke stappen (1830De eerste onafhankelijke stappen (1830----1863)1863)1863)1863)    

 

Aanvankelijk werd de jonge Belgische staat eendrachtig opgebouwd door de liberalen en de 

katholieken. Dit zogenaamd unionisme werd versterkt door de bedreiging vanuit Nederland 

waarmee België tot 1839 in een staat van oorlog bleef bestaan. Tot ongenoegen van de liberalen 

bleek weldra dat de democratie minder ver reikte dan een aantal patriotten in 1830 hadden 

gewenst. Dit kwam tot uiting in de restrictieve manier waarop het parlement werd 

                                                           
26 Naast universitair gevormde doctoren waren er ook licentiaten in de geneeskunde, alsook heelkundigen en vroedmeesters, 
die – sinds de Franse wet van 19 Ventôse en de Hollandse eenmaking – al meer aanzien genoten. 
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samengesteld: via een differentiële kiescensus die het platteland –en dus de katholieke 

notabelen – bevoordeelde. Daardoor werd het stemrecht beperkt tot 1 procent van de bevolking, 

via een niet geheime verkiezing in arrondissementshoofdplaatsen die de koning, de rijken en de 

kerk de kans boden kiezers onder druk te zetten. Verder bleek het uit de sterke invloed van de 

uitvoerende macht. Enerzijds had de unionistische regering geen echte oppositie in het 

parlement te vrezen, anderzijds was er in diezelfde periode de poging van Leopold I om de 

Koninklijke invloed te vergroten. Tot slot deed de pauselijke veroordeling van het liberalisme 

een conservatieve alliantie groeien van de Koning, notabelen en de kerk. Hiervan profiteerde 

vooral de kerk (Gerard 2011).  

 

Het bestuur van notabelen onder leiding van de koning gesteund door de kerk, zoals het 

unionisme in deze periode werd beschouwd door de liberalen, leidde tot ongenoegen bij de 

liberale burgerij. De kerkelijke veroordeling van de vrijmetselarij versterkte de tegenstellingen. 

Het wegvallen van de oorlogstoestand met Nederland in 1839 maakte openlijke binnenlandse 

oppositie mogelijk. Het unionisme als politieke staatsvorm was ten dode opgeschreven. Vanaf 

1846 gingen de liberalen zich als onafhankelijke, politieke partij manifesteren met een 

programma van democratisering, lotsverbetering voor de werkende bevolking, doorbreking van 

het kerkelijke overwicht betreffende onderwijs, en installering van een onafhankelijk burgerlijk 

gezag. In 1847 wonnen de liberalen de verkiezingen. De liberalen bleven nagenoeg permanent 

aan de macht tot 1884 (Gerard 2011).  

2.1.2.1.2.1.2.1. Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg     

 

Deze liberale periode viel samen met een fase van economische groei en toenemende 

industrialisering, waardoor de ondernemende burgerij de wind in de zeilen kreeg. Er was een 

ruime consensus over de finaliteit van de politiek, die werd opgevat als de participatie van een 

elite aan de staatszaken, maar vanuit een minimale conceptie van het begrip staat. De regering 

telde slechts enkele ministers, het wetgevende werk beperkte zich tot het scheppen van een 

kader voor de ondernemende burgerij, terwijl sociale wetgeving werd geweerd (Gerard 2011). 

De erfenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden liet geen centrale 

gezondheidsadministratie achter voor het onafhankelijke België. Immers het beleid betreffende 

volksgezondheid werd in die tijd voornamelijk op provinciaal vlak georganiseerd. Het 

zwaartepunt van de bevoegdheden met betrekking tot de volksgezondheid lag al van oudsher 

bij de lagere bestuursechelons. Zo waren provinciegouverneurs verantwoordelijk voor de 
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reglementering van de bestrijding van de toenmalige infectieziekten alsook voor de medische 

organisatie op provinciaal niveau. Om deze taak tot een goed einde te brengen werden de 

gouverneurs bijgestaan door lokale en provinciale medische commissies. Op het laagste niveau 

waren de burgemeesters bevoegd voor openbare hygiëne en gezondheid.  

 

Toen er in 1831 en 1832 een grote choleraepidemie uitbrak leek een kentering op het vlak van 

nationaal beleid noodzakelijk. De eerste overheidsinitiatieven op het vlak van openbare 

gezondheidszorg hielden rechtstreeks verband met deze uitbraak van cholera. Zo werd in 1831 

de ‘Conseil Supérieur de Santé’ opgericht. In juli van dat jaar werd een gezondheidsdecreet 

uitgevaardigd met talrijke uitvoeringsbesluiten en de benoeming van enkele commissies. Dit 

decreet was gebaseerd op een Franse wet van 3 maart 1822. Een KB van 31 mei 1834 richtte 

een commissie op met als doel verbeteringen aanbrengen aan de wetten, besluiten en 

reglementen betreffende de uitoefening van de geneeskunst. Daarnaast wilde deze commissie 

de lokale en stedelijke overheden juridisch wapenen en hen efficiënter doen ingrijpen. De 

wetgevende taak van deze commissie resulteerde uiteindelijk in twee wetsontwerpen in 1853 

en 1859. Maar deze konden op weinig bijval rekenen en raakten dan ook snel in de vergetelheid. 

Men kan stellen dat 1834 het vertrekpunt was van een nationaal beleid op het vlak van de 

volksgezondheid. Immers er was voor het eerst sprake van een juridisch geconstitueerde 

beleidsvormer binnen dit bevoegdheidsdomein (De Swaef 2011; Schepers 1989). 

 

De crisis van de jaren 1840 en de manifestatie van verschillende infectieziekten had als 

rechtstreeks gevolg dat de roep om een daadwerkelijk overheidsingrijpen, onder meer vanuit 

het medisch beroep, steeds luider klonk. De regering gaf hier gehoor aan door een wat actievere 

houding aan te nemen inzake gezondheidsbeleid. Er werden in 1841 en 1849 twee 

adviesorganen opgericht, namelijk: de ‘Académie Royale de Médecine’ (verder Academie) 

(1841) en de ‘Conseil Supérieur d’Hygiène Publique’ of de Hoge Raad van Volksgezondheid 

(1849). De opdracht van de Koninklijke Academie bestond uit twee taken. Enerzijds diende de 

Academie vragen te behandelen die haar door de overheid gesteld werden betreffende de 

geneeskunst. Anderzijds was het haar taak om de vooruitgang van de verschillende takken van 

de geneeskunst te stimuleren. De Hoge Raad van Volksgezondheid diende adviezen te 

verstrekken aan de overheid betreffende de openbare hygiëne. Daarnaast moest het ook de 

activiteiten van lokale gezondheidscomités coördineren (Schepers 1989). Onder het ministerie 

van binnenlandse zaken werd in 1845 een specifieke administratie opgericht met bevoegdheden 

op het vlak van de openbare gezondheidszorg. In datzelfde jaar werd door de overheid met de 
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inrichting van een ’Dienst medische zaken en hygiëne’ en de benoeming van een eerste 

gezondheidsinspecteur de basis gelegd voor een centraal gezondheidsbeleid. De dienst kreeg in 

de eerste plaats een inspectieopdracht en zag toe op de naleving van de wetgeving. Indien de 

wetten niet of onvoldoende werden opgevolgd, dan kon deze dienst de naleving laten 

afdwingen. Slechts één jaar na de oprichting werd de dienst medische zaken en hygiëne 

bevorderd tot een zelfstandige bestuurlijke afdeling van het ministerie van binnenlandse zaken. 

De autonome afdeling werd onder andere belast met de uitvoering van de bepalingen en het 

onderzoeken van aangelegenheden in verband met de uitoefening van de verschillende takken 

van de geneeskunde, de hygiëne en de volksgezondheid en de ‘Académie Royale de Médecine’ 

(verder Academie). In 1850 werd de controlefunctie van de afdeling verder uitgewerkt omdat 

opeenvolgende epidemieën en het groeiend maatschappelijk belang van 

volksgezondheidskwesties de regering, naar eigen zeggen, er toe noopten een actief en 

voortdurend toezicht over het gehele grondgebied in te stellen. Echter, in de praktijk kwam er 

van deze nieuwe functie weinig in huis. Tenslotte voerde de overheid in die periode nog één 

laatste hervorming in die effect had op de gezondheidzorg, namelijk de hervorming van het 

hoger onderwijs wat een reorganisatie van het medische onderwijs tot gevolg had. Ondanks de 

voorzichtige vooruitgang en inspanningen op het gebied van gezondheidsbeleid bleef het 

regeringsbeleid dus eerder beperkt tot het toezicht op de uitoefening van de geneeskunst en op 

infectieziekten. Op een verdere uitbreiding van de jurisdictie was het, door het gebrek aan 

financiële middelen, relevante inzichten en politieke interesse, nog enkele decennia wachten 

(De Swaef 2011; Schepers 1989). 

 

Kortom, het regeringsbeleid inzake volksgezondheid tussen 1830 en 1863 was een overwegend 

falend beleid. De enige keren dat er echt snelle en doortastende beslissingen genomen werden 

door de overheid was ten tijde van epidemieën. Maar eens die dreiging verdween, nam de 

aandacht af en raakte het beleid ter zake snel in onbruik (Schepers 1989). Tot 1880 zou de 

interesse van de Belgische overheid voor volksgezondheid beperkt blijven tot crisissituaties 

(Schepers 2002).  

2.2.2.2.2.2.2.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

In België had de industriële revolutie zich al doorgezet in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. De economische inzinking van de jaren veertig sloeg dan ook genadeloos hard toe. Deze 

economische crisis betekende een ongeziene uitbreiding van het aantal minderbedeelden. Toch 
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bleef de burgerij overtuigd van hun liberale idealen. Volgens hen diende de rechtstreekse hulp 

aan de armen beperkt te worden tot een minimum. Immers een groot deel van hun lot hadden 

zij, volgens de burgerij, aan zichzelf te wijten. De oplossing was volgens de rijken simpel, door 

het toepassen van een aantal liberale principes van zelfhulp, spaarzaamheid en vooruitziendheid 

zouden de lagere klassen zichzelf kunnen verheffen tot een hogere sociale klasse. Op die manier 

zouden zij minder snel moeten aankloppen bij de openbare armenzorg en dat zou iedereen ten 

goede komen. Het overheidsbeleid van de liberale regering Rogier volgde daarom twee sporen. 

Enerzijds werd in 1850 een ‘Algemeene Lijfrentekas’ opgericht. Hierdoor hoopte de regering 

de spaarzin van de arbeiders aan te wakkeren. Anderzijds werd de werking van al bestaande 

private verenigingen voor onderlinge bijstand zoals mutualiteitskassen gestimuleerd. De eerste 

wet op mutualiteiten trad niet lang daarna op 3 april 1851 in werking. De wetgeving had drie 

doelstellingen. Ten eerste de idealen van zelfhulp, spaarzaamheid en vooruitziendheid verder 

concretiseren. Ten tweede trachtte deze wet het hoofd te bieden aan het arbeidersongenoegen 

ten gevolge van de economische en voedselcrisis die in nagenoeg heel Europa had geleid tot 

volksopstanden. Tenslotte wilde de nieuwe wetgeving de bestaande hulpkassen onder een 

strikter toezicht van de overheid plaatsen. Het was de intentie van de regering om met deze 

nieuwe wet twee vliegen in één klap te slaan. De wet moest ervoor zorgen dat elk direct 

overheidsinitiatief ten aanzien van ziekte en invaliditeit overbodig bleef. Daarnaast zou de wet 

zorgen voor een nauwere controle op het doen en laten van de fondsen, waardoor de regering 

er zeker van kon zijn dat het geen broeihaarden werden voor arbeidersopstanden. Ook 

inhoudelijk bracht de wet een aantal veranderingen met zich mee. Zo zorgde ze ervoor dat 

fondsen voortaan formeel erkend konden worden. Tenminste als ze voldeden aan een aantal 

vastgelegde voorwaarden. De wet draaide uit op een mislukking. Door de strenge 

erkenningsvoorwaarden en de weinige voordelen die daar tegenover stonden, waren er maar 

weinig fondsen die de erkenning aanvroegen. Daardoor kende de voorzorggedachte maar een 

beperkte verspreiding onder de arbeiders (Van Meulder 1997; Veraghtert en Widdershoven 

2002).  

2.3.2.3.2.3.2.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

De zwakkere positie van de artsen, die onder andere het gevolg was van de grote ongelijkheid 

tussen de artsen onderling, leidde hen ertoe om zich beter te gaan organiseren. In deze context 

werden tussen 1830 en 1841 een achttal artsenverenigingen opgericht met voornamelijk 

wetenschappelijke doeleinden. Verder werd in 1835 het eerste congres van Belgische artsen 
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georganiseerd te Brussel. Op dit congres gingen de artsen de problemen betreffende de 

verdediging van de belangen van het medisch beroep bespreken (Schepers 1989). Dit congres 

kon gezien worden als een nieuwe stap in het professionaliseringproces van de artsen.27 Niet 

veel later, in het begin van de jaren veertig, ontstonden de eerste lokale artsenverenigingen met 

als doel het verdedigen van de belangen van de artsen. De stimulans voor de creatie van zulke 

verenigingen kwam vanuit een groep van modale artsen die een universitaire opleiding hadden 

genoten. Zij wilden op deze manier afstand nemen van de prestigieuze, gefortuneerde en 

invloedrijke medische elite die vertegenwoordigd werd in de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde, de Hoge Raad van Volksgezondheid, de medische faculteiten en de provinciale 

medische commissies. De artsen afkomstig uit de elitaire kringen waren niet geïnteresseerd in 

deze artsenverenigingen. Ook de staat had weinig belangstelling voor de eisen en de klachten 

van de middenklasse van de artsen. Er kan gesteld worden dat er echt sprake was van een 

discrepantie tussen de top en de basis van het beroep. De top van het beroep waren vaak artsen 

van een hogere sociale herkomst die persoonlijke eigendommen bezaten en naast hun 

privépraktijk dikwijls nog een aantal officiële functies bekleedden. Een andere groep van artsen 

echter, die steeds groter werd, had geen persoonlijk fortuin of bezittingen. Het was deze laatste 

groep die zich vaker ging organiseren om weerwerk te kunnen bieden aan de medische elite 

van het beroep. Op die manier streefden ze naar meer homogeniteit op het gebied van 

professioneel gedrag en beroepscultuur. Naast het contrast tussen de elite en de achterban van 

het medisch beroep mogen ook de tegenstellingen tussen stad en platteland en tussen 

Vlaanderen en Wallonië evenmin uit het oog verloren worden28 (Schepers 1989, 2002, 2008).  

  

Het ontstaan van de eerste medische specialismen in België kan eveneens in deze periode 

gesitueerd worden. Specialismen die zich toen ontwikkelden waren de psychiatrie, de 

oogheelkunde en – zoals van oudsher - de heelkunde en de verloskunde. In de praktijk gingen 

de meeste specialisten het hele medische spectrum beoefenen. Toch zag men dat steeds meer 

leden van het medische korps hun werkzaamheden gingen toespitsen op welbepaalde 

deelgebieden. Een ander kenmerk van de organisatie van medische specialismen was dat 

specialisten in die tijd vaak verbonden waren aan een universiteit. Hun medische activiteiten 

gingen ze eveneens uitoefenen in de buurt van die universiteit (Schepers 1989, 2002).  

                                                           
27 De eerste stap werd gezet in 1818 door de wettelijke erkenning van het monopolie op de uitoefening van de geneeskunst 
door de medische beroepen 
28 Op deze tegenstelling wordt in dit onderzoek evenwel niet ingegaan. 
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3.3.3.3. De eersteDe eersteDe eersteDe eerste    medische specialismen (1863medische specialismen (1863medische specialismen (1863medische specialismen (1863----1914)1914)1914)1914) 

 

De tegenstellingen op levensbeschouwelijk vlak groeiden in deze periode van de Belgische 

geschiedenis. Onder invloed van radicaal-liberalen evolueerde de liberale partij van een 

antiklerikaal naar een antireligieus standpunt. Aan katholieke zijde kwamen de liberaal-

katholieken onder sterke druk te staan van de ultramontaanse antiliberale stroming aan de basis. 

De val van de pauselijke staten in 1870 deed de spanningen oplopen tussen de liberalen en de 

katholieken. Deze kenden hun hoogtepunt na de liberale verkiezingsoverwinning in 1878. Het 

liberale kabinet lanceerde op dat moment een aanval op het katholiek, lager onderwijs. Dit was 

een poging om de invloed van de kerk op het volk te breken. De schoolstrijd die hierop volgde, 

werd aan katholieke kant gekenmerkt door een nieuwe eensgezindheid onder leiding van de 

bisschoppen. De katholieke partij kwam versterkt uit de verkiezingsoverwinning van 1884 en 

bleef alleen aan de macht tot aan de Eerste Wereldoorlog (Gerard 2011).  

 

Ondertussen was er sprake van de opkomst van een echte arbeidersbeweging. De nieuwe 

generatie arbeidersleiders ging zich vanaf 1875 meer en meer oriënteren naar de Duitse, sociale 

democratie. Het idee van het oprichten van een arbeiderspartij begon te rijpen. Maar omdat de 

Waalse arbeiders gekant waren tegen politieke actie kon de eerste Belgische Socialistische 

Partij, die opgericht werd in 1879, niet echt rekenen op een brede volkssteun. Pas in 1885, na 

een verdere uitbreiding van het stemrecht op lokaal vlak en onder invloed van de economische 

crisis, gaven de arbeiders hun apolitieke mentaliteit op. In 1885 werd in Brussel de Belgische 

Werkliedenpartij (BWP) opgericht. Deze was ontsproten uit de socialistische beweging. In 

maart 1886 brak een hevige arbeidersopstand uit in Wallonië. Door deze ontwikkelingen trad, 

na de levensbeschouwelijke tegenstellingen, de sociale problematiek op het politieke voorplan. 

De collectivistische en antiklerikale opstelling van het socialisme werkte de ontwikkeling van 

een antisocialistische, christelijke arbeidersbeweging in de hand. De centrale vraag op het einde 

van de negentiende eeuw was of de arbeidersmassa kon geïntegreerd worden in het burgerlijke, 

parlementaire systeem (De Swaef 2011; Veraghtert en Widdershoven 2002). Het antwoord op 

deze vraag was positief. Uiteindelijk werd de sociale beweging geïncorporeerd in de 

samenleving. Een factor die in dit adaptatieproces een cruciale rol speelde, was de verbetering 

van de levensomstandigheden, dankzij de economische heropleving rond de eeuwwisseling. 
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3.1.3.1.3.1.3.1. Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg     

 

Tot in de jaren zeventig van de negentiende eeuw bleef het Belgische gezondheidsbeleid zo 

goed als uitsluitend gericht op het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde29 en de strijd 

tegen de cholera- tyfus en pokkenepidemieën. Maar in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw werd de gezondheidsmaterie steeds complexer en technischer door invloed van 

toepassingen uit de bacteriologie op de sanitaire wetgeving en de snel veranderende sociale 

wetgeving. In die optiek werd op 1 januari 1890 de gezondheidsadministratie overgeheveld 

naar het ministerie van landbouw, nijverheid en openbare werken. Deze administratie kreeg tal 

van nieuwe en zeer diverse bevoegdheden toebedeeld, zoals de interpretatie van de medische 

wetgeving en de uitoefening van de medische beroepen, de publicatie van de handelingen van 

medische congressen en van een farmacopee. Uit deze periode stammen de bijzondere 

inspecties die belast werden met het toezicht op de voedingshygiëne, de kwaliteit van de 

geneesmiddelen en gesubsidieerde gezondheidswerken. In de loop van de twintigste eeuw 

werden deze inspecties verder uitgebreid (De Swaef 2011). Ondanks deze voorzichtige 

verbetering inzake het gezondheidsbeleid van de overheid bleef er kritiek bestaan op de 

versnippering van de bevoegdheden (Schepers 2002).  

 

Op het einde van de eeuw ging de markt van medische zorgen zich verder uitbreiden dit dankzij 

de ontwikkeling van de arbeidsorganisaties en de grotere aandacht voor de medische armenzorg 

(Schepers 1989). De regering zag de noodzaak van een aantal hervormingen op het vlak van de 

organisatie van de geneeskunde in. Deze nood werd onder andere gecreëerd door het onbehagen 

bij de medische beroepsorganisaties en bij de Hoge Raad van Volksgezondheid. Zij waren niet 

te spreken over de wildgroei van instellingen en reglementen en de recente ontwikkelingen van 

de gezondheidszorg op technisch en organisatorisch vlak. De Hoge Raad van Volksgezondheid 

pleitte voor een efficiënt en dynamisch beleid, de vereenvoudiging van de organisatie van de 

openbare gezondheidszorg, soepelere verhoudingen tussen de verschillende instellingen op de 

verschillende bestuursniveaus en een scherpere afbakening van bevoegdheden. De overheid 

ging uiteindelijk over tot de voorbereiding van een nieuwe wet die moest zorgen voor een 

bundeling en harmonisering van het complex van wetten, besluiten en ministeriële 

omzendbrieven die betrekking hadden op de volksgezondheid en een modernisering van het 

toezicht op de uitoefening van de geneeskunde beoogde (De Swaef 2011). Een ontwerp uit 

                                                           
29 Dit toezicht was uiterst minimaal, dat verklaart de voortdurende klachten die er kwamen betreffende kwakzalverij. 



79 

 

1899, dat geformuleerd werd door de toenmalige Katholieke  regering, stelde een aantal 

ingrijpende wijzigingen voor in die zin op het gebied van de uitoefening van de geneeskunde, 

zoals: (1) een scheiding tussen de geneeskunde en de bevordering van de hygiëne en (2) een 

aanpassing van het toezicht op de medische beroepsuitoefening (Schepers 2002). Maar deze 

kaderwet door het parlement loodsen bleek een onmogelijke onderneming. Bovendien wezen 

de vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties en nationale werken en liga’s 

een verregaande bevoogding door de centrale overheid af, terwijl de rechterzijde huiverde bij 

een te grote staatsinterventie in de gezondheidssector en het linkse idee dat een kaderwet op de 

volksgezondheid het individueel recht op gezondheid moest waarborgen. Anderen waren 

bevreesd voor een verregaande bevoegdheid of professionele jurisdictie van de artsen. Ook het 

prijskaartje van de sanitaire wet stuitte op tegenstand in een tijd dat het budget van de 

gezondheidsadministratie bij de minste economische tegenwind toegetakeld werd (De Swaef 

2011). De kaderwet bleef dus, net als voorstellen uit het verleden, dode letter. Maar het gaf wel 

aan dat er een toenemende politieke interesse was in de openbare gezondheidszorg.  

Het begin van de twintigste eeuw luidde een nieuw tijdperk in voor de Belgische 

gezondheidszorg. In 1911 werd een lang bepleite decentralisatie van de tot dan toe bescheiden 

gezondheidsinspectie gerealiseerd. Waardoor de slagkracht van dit bestuur gevoelig werd 

verhoogd. De gezondheidsinspecteurs werden vanaf 1911 de spilfiguren tussen de bevoegde 

instanties van de openbare gezondheidszorg. Ze vervulden taken die de regering hen 

toevertrouwde, onder andere door toezicht te houden over de gezondheidstoestand van de 

bevolking en door vaccinaties te organiseren tegen infectieziekten, ter preventie en bestrijding 

van deze aandoeningen, ze adviseerden de provinciegouverneurs in technische 

gezondheidsdossiers, en ze adviseerden de gemeentelijke overheden bij de sanering van 

woonwijken (De Swaef 2011). 

3.2.3.2.3.2.3.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

De ziekenfondsen kregen op het einde van de negentiende eeuw een meer uitgesproken 

ideologisch karakter. In deze periode bestonden er twee soorten fondsen naast elkaar. Enerzijds 

had men de officieel erkende, zuivere ziekenkassen die vaak van liberale aard waren. 

Anderzijds had men arbeidersfondsen die niet per se uitgesloten werden van erkenning, maar 

die vaak een onderdeel waren van een gemengde organisatie die naast ziekenfonds ook een 

vakbond omvatte. Deze laatsten kwamen steeds vaker in socialistisch vaarwater terecht. Meer 

en meer gingen zowel de socialisten als de christendemocraten streven naar verenigingen van 
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arbeiders in eigen ziekenfondsen met een uitgesproken socialistische of christelijke inslag. 

Maar het was pas na de opheffing van het coalitieverbod in 1866 dat sommige hulpkassen hun 

ware aard onthulden en er openlijk voor uitkwamen dat ze een dubbele functie vervulden van 

vakbond en ziekenfonds (Veraghtert en Widdershoven 2002).  

 

Vanaf 1873 werd de Belgische industrie opnieuw in de tang gehouden door een wereldwijde 

economische recessie. Een arbeidersbetoging in Luik in 1886, die voortvloeide uit de precaire 

economische toestand waar vele arbeiders zich in bevonden, escaleerde in een bloedig conflict. 

Wallonië stond in brand, letterlijk en figuurlijk. Waalse metaal- en mijnarbeiders legden 

massaal het werk neer en vernielden alles wat ze op hun tochten tegenkwamen: machines, 

bedrijven en woningen van patroons werden in de as gelegd. De arbeidersopstand werd 

neergeslagen door middel van harde repressie. Hiervoor werd zelfs het Belgische leger ingezet. 

Toch was de boodschap aangekomen bij de staatslieden. De Katholieke Partij, die van 1884 tot 

1914 een meerderheid had in het parlement, ging actief op zoek naar een oplossing om het 

ongenoegen van de arbeiders te kanaliseren. In arbeidersmiddens groeide de socialistische 

beweging ondertussen uit tot de oprichting van de BWP, zoals al hierboven vermeld (Veraghtert 

en Widdershoven 2002). De katholieken voelden de hete adem van de BWP in hun nek. Om de 

electorale wind van onder de vleugels van de BWP te halen, wisten de katholieken dat ze de 

socialisten een stap vooruit moesten blijven Op de katholieke congressen, in navolging van de 

opstand van 1886, groeide een consensus over de invoering van een verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. De Duitse invloed op deze congressen was duidelijk voelbaar (Van 

Meulder 1997). Het verplichte systeem zou, indien mogelijk, op bestaande mutualiteiten 

gebouwd moeten worden. Het beheer van de ziekenkassen zou in handen komen van diegenen 

die voor financiële middelen zorgden, en dat evenredig met hun stortingen. De algemene 

controle van de kassen zou worden toevertrouwd aan een provinciale commissie, paritair 

samengesteld uit werkgevers en werknemers. Het voorgestelde systeem was nagenoeg een 

kopie van het systeem dat Otto von Bismarck invoerde in Duitsland in 1883 (Veraghtert en 

Widdershoven 2002). Op 23 juni 1894 werd de tweede mutualiteitswet goedgekeurd.30 Van de 

voorstellen van de katholieke congressen was niets terug te vinden in de nieuwe wet. Het 

verzekeringsstelsel dat in 1894 het levenslicht zag was gebaseerd op een vrijwillige verzekering 

                                                           
30 KADOC, Archief Houben, Sociale Voorzorg & Zekerheid, Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Rapporten Parlementaire 
Werkgroep (1961) en Koninklijk Commissaris Petit (1976), Activiteitenverslag, Administratie van de Sociale Voorzorg en de 
Sociale Zekerheid (1959-1971), brochures, krantenknipsels (1961, 1964, 1966, 1972, 1975-1976); Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, nr. 250.2, zitting van 26 mei 1976; Verslag over de ZIV voorgesteld door Koninklijk Commissaris 
Petit, nr. 250.2, 26 mei 1976 
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georganiseerd door vrije ziekenfondsen. Deze fondsen konden rekenen op subsidies, tenminste 

als ze officieel erkend werden door de overheid. Er was dus sprake van de invoering van een 

gesubsidieerde vrijheid. Naast gelden van de nationale overheid konden de ziekenfondsen ook 

aanspraak maken op financiële middelen van de provincies en gemeenten. Verder bestonden de 

voordelen van erkenning uit de toekenning van een zo goed als volledige rechtspersoonlijkheid 

en een vrijstelling van belastingen. De verplichtingen die hier tegenover stonden bleven veeleer 

beperkt tot het indienen van statuten die in overeenstemming dienden te zijn met de wet en tot 

het jaarlijks voorleggen van de rekeningen. De socialisten, die door de invoering van het 

meervoudig algemeen stemrecht in 1894 als tweede grootste partij hun intrede deden in het 

parlement, bleven met de invoering van deze wet op hun honger zitten. Zij wilden immers de 

invoering van één grote verzekering. Ook de Christendemocraten waren niet tevreden met de 

nieuwe wet. In 1898 kwam er een bijsturing van de wet van 1894. Hoewel beide wetten 

ongetwijfeld een vooruitgang betekenden voor het Belgische ziekenfondswezen waren veel 

betrokken partijen teleurgesteld. Desondanks verdrievoudigde in het laatste decennium van de 

negentiende eeuw het aantal leden dat aangesloten was bij een ziekenfonds (Veraghtert en 

Widdershoven 2002).  

 

Ondertussen zagen de ziekenfondsen hun eigen taak steeds grootser in. Ze wilden niet enkel 

instaan voor financiële voorzorgsmaatregelen, maar eveneens de vorm van de medische zorgen 

uittekenen (De Maeyer en Dhaene 1998; Schepers 1993; Van Meulder 1997; Veraghtert en 

Widdershoven 2002). Tussen 1900 en 1913 verdrievoudigde het ledenaantal van de 

verschillende ziekenfondsen opnieuw. De fondsen zelf kenden een steeds professionelere 

organisatie. Maar er doken ook steeds meer problemen op die enkel opgelost konden worden 

door schaalvergroting. Zo waren er bijvoorbeeld problemen als een lid van een ziekenfonds 

verhuisde. Vervolgens was er ook de kwestie van langdurige zieken of invaliden. De kosten die 

deze met zich meebrachten konden enkel gedragen worden door meerdere personen. Tenslotte 

zorgde de uitbreiding van terugbetaling voor een grotere nood aan samenwerking. Aanvankelijk 

gingen er enkel samenwerkingsverbanden ontstaan op ideologisch-geografisch vlak. Later 

gingen regionale bonden samenwerken binnen grotere landsbonden. Dit alles leidde uiteindelijk 

tot het ontstaan van de structuur van het ziekenfondswezen die op de dag van vandaag nog 

bestaat in België (Veraghtert en Widdershoven 2002). 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Medisch beroep Medisch beroep Medisch beroep Medisch beroep     

 

De medische kennis en deskundigheid van de artsen konden op het einde van de negentiende 

eeuw rekenen op voorzichtig toenemende waardering en dat omwille van de eerste 

belangwekkende successen op medisch-wetenschappelijk vlak.31 De beroepsverenigingen van 

de artsen zagen hun kans schoon en pasten hun strategie aan. Zo trachtten ze de situatie naar 

hun hand te zetten (Schepers 1989). In 1864 werd de ‘Fédération Médicale Belge’ (verder 

FMB) opgericht. De FMB was de eerste nationale beroepsvereniging van artsen in België. De 

doelstellingen van de Federatie waren het op punt stellen, beschermen en ontwikkelen van de 

beroepsbelangen van de dokters in genees-, heel- en vroedkunde. De federatie ging daarom 

waken over de naleving van de principes van de plichtenleer – die in ontwikkeling waren - die 

het uitoefenen van de geneeskunde moesten regelen. Verder gingen ze de geschillen beslechten 

die zich eventueel voordeden tussen erkende geneeskundige beroepsverenigingen, tussen 

artsenverenigingen en organismen die artsen in dienst hadden, of tussen genees- en 

artsenijbereidkundige verenigingen. Vervolgens had de FMB als doel zowel de individuele als 

de collectieve toestand van de artsen die lid waren van de Federatie te verbeteren. Deze 

doelstelling wilde ze bereiken door het aannemen van eenvormige gedragslijnen tegenover 

onder andere de maatschappijen van onderlinge bijstand, door het vaststellen van een 

minimumtarief, en door misbruiken van het uitoefenen van de geneeskunde te beteugelen. De 

algemene vergadering van de Federatie kwam minstens tweemaal per jaar samen. Op deze 

vergadering konden alle beroepsverenigingen werkelijke en plaatsvervangende 

vertegenwoordigers afvaardigen die hen bij de FMB gingen representeren. De aangesloten 

verenigingen hadden recht op één officiële en één plaatsvervangende vertegenwoordiger per 

vijftig leden. Per vijftig leden extra kwam er één officiële en één plaatsvervangende 

vertegenwoordiger bij. Maximaal kon een vereniging zes werkelijke en zes plaatsvervangende 

afgevaardigden hebben. Uitzondering op deze regel werd gemaakt voor de verenigingen van 

specialisten die aangesloten waren bij de FMB. Zij hadden, ongeacht het aantal leden, slechts 

recht op één officiële en één plaatsvervangende vertegenwoordiger.32 Waarom er een 

onderscheid werd gemaakt in het aantal vertegenwoordigers van de algemeen geneeskundigen 

en de specialisten is niet duidelijk. Het zorgde alleszins wel voor wrevel bij de medische 

specialisten. De oprichting van de FMB was het direct resultaat van de onvrede van de 

                                                           
31 Op de echte wetenschappelijke doorbraak van de geneeskunde was het wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. Pas dan 
brak de geneeskunde door bij de bevolking. (Neefs, H. 2010. Between sin and disease: the social fight against syphilis and 
AIDS in Belgium (1880-2000). Saarbrücken: Lambert.) 
32 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Statuts Fédération Médicale Belge, nr. .1, 1864-1911 
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middenklasse van de artsen. Zij vonden hun erelonen te laag. Verder werd hun optreden tijdens 

grote epidemieën onvoldoende geapprecieerd en te weinig betaald. Daarnaast zagen ze met lede 

ogen aan dat sommige artsen verschillende verdienstelijke postjes cumuleerden. Tenslotte 

wilde de achterban van de artsen bovenal hun beroep zelf reguleren (Schepers 1989, 1993, 

2002). De FMB slaagde erin contacten te leggen met topambtenaren van de dienst voor 

Volksgezondheid en Openbare Hygiëne. Waardoor de belangen van de basis van het medische 

korps op het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw voor het 

eerst werden behartigd op beleidsniveau. De markante vooruitgang van de medische 

wetenschap in de laatste decennia van de negentiende eeuw droeg ongetwijfeld bij tot de grotere 

belangstelling voor de gezondheidszorg vanwege de regering (Schepers 1989), maar deze 

vooruitgang bracht nog andere veranderingen met zich mee. 

 

Zo ontstonden in de tweede helft van de negentiende eeuw ook de eerste verenigingen van 

medische specialisten. De eerste vereniging van specialisten die werd opgericht, was die van 

de anatoom-pathologen in 1857. In hun kielzog volgden snel anderen, zoals de psychiaters 

(1869) en de specialisten die zich bezighielden met openbare hygiëne en administratieve 

gezondheidszorg (1876). Een tiental jaren later volgden er nog andere verenigingen van andere 

medische specialismen, zoals: de vereniging van gynaecologen en verloskundigen (1889), van 

neus-, keel- en oorspecialisten (1890), van heelkundigen (1892), van oogheelkundigen (1896), 

van stomatologen (1900), van dermatologen en sifilografen (1901), van bedrijfsartsen en 

verzekeringsgeneesheren (1903), van radiologen (1906) en van sociaal geneeskundigen (1913). 

De meeste van deze verenigingen hadden een eigen vakblad (Schepers 1993). 

 

Het medische beroep ging zich dus steeds duidelijker profileren op het einde van de negentiende 

eeuw. Drie factoren speelden in deze ontwikkeling een cruciale rol. Ten eerste vreesden de 

artsen de toenemende macht van de ziekenfondsen. Ten tweede was er op sommige plaatsen 

sprake van overaanbod aan medische verstrekkers, wat hun eigen professionele en economische 

positie in gevaar bracht. De economische belangen van de artsen stonden in schril contrast met 

mensen die de medische zorgen nog steeds niet konden betalen. Tenslotte wilde de overheid 

steeds meer controle uitoefenen op de geneeskundige prestaties. Ondertussen haalde de FMB 

een eerste slag thuis, immers door de wet van 31 maart 1898 verkreeg de FMB 

rechtspersoonlijkheid. Datzelfde jaar stelde de federatie eveneens een eerste codex voor 

medische plichtenleer op. Maar ondanks deze kleine successen bleef de nationale 

artsenvereniging structureel zwak en dat omwille van het feit dat er maar weinig plaatselijke 
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verenigingen aangesloten waren bij de federatie (Schepers 1993) 

 

Het is duidelijk dat op het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste 

eeuw er sprake was van een politisering betreffende gezondheidszorg, maar de versnippering 

van bevoegdheden bleef. Deze evolutie ging hand in hand met de groeiende macht van de 

ziekenfondsen. En dit terwijl de artsenverenigingen in een paradoxale situatie terecht waren 

gekomen. Enerzijds vreesden de artsen de toenadering van de overheid, want zij bedreigde de 

jurisdictie van de artsen. Anderzijds zorgde het nieuwe contact tussen de overheid en de artsen 

ervoor dat de belangen van de basis van de artsen voor het eerst echt werden behartigd 

(Schepers 1989). 

4.4.4.4. Het Interbellum: discussie over diplomering medische specialisten (1914Het Interbellum: discussie over diplomering medische specialisten (1914Het Interbellum: discussie over diplomering medische specialisten (1914Het Interbellum: discussie over diplomering medische specialisten (1914----

1944)1944)1944)1944)    

 

De Eerste Wereldoorlog betekende schaarste en ontbering voor het Belgische volk. 

Onmiddellijk na het einde van de oorlog was er sprake van een historisch compromis. Enerzijds 

werd er tegemoetgekomen aan de belangrijkste sociale eisen: algemeen enkelvoudig stemrecht 

voor mannen; achturenwerkdag; en stakingsvrijheid; anderzijds werd de arbeidersbevolking 

meer dan ooit gebonden aan allerlei regels. De socialisten werden voor het eerst opgenomen in 

een regering van nationale eenheid, die verder bestond uit vertegenwoordigers van de liberalen 

en gedomineerd werd door de katholieken (Gerard 2011). Het belangrijkste gevolg van de 

invoering van het enkelvoudig stemrecht was het ontstaan van coalitieregeringen. Het nieuwe 

kiessysteem weerspiegelde de maatschappelijke pluraliteit in het politieke bestel. Die ook tot 

uiting kwam in de institutionele uitbouw van andere organisaties, zoals de ziekenfondsen.  

 

In 1929 crashte de beurs van Wall Street. De neerwaartse spiraal op de beurzen leidde tot de 

Grote Depressie. Deze werd in België vooral voelbaar na de devaluatie van het Britse pond in 

1931. Immers, daardoor stegen de prijzen van de Belgische producten, waardoor de export 

drastisch verminderde; Dat leidde tot een daling van de industriële productie, een stijgende 

werkloosheid en een daling van de binnenlandse vraag. De Belgische regering volgde in haar 

crisisbestrijding in grote mate het Franse voorbeeld. Maar hun beleid haalde weinig uit. De 

werkloosheid bleef stijgen, banken gingen over de kop. De onvrede die daaruit voorkwam 

maakte de bevolking vatbaar voor links of rechts radicalisme (Gerard 2011).  
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Naast de economische crisis kreeg België ook af te rekenen met politieke chaos. Het regime 

leek te wankelen. Om hun legitimiteit te verantwoorden gingen de politieke machthebbers in 

de jaren dertig hun toevlucht zoeken in ideologische zingeving. De ideologisering tekende zich 

af binnen de twee grote machtsblokken, het katholieke en het socialistische. De katholieken 

gingen systematisch te werk. De BWP echter had nooit uitgeblonken in ideologische diepgang. 

Maar de crisis zette hen aan tot nieuwe voorstellen betreffende crisisbestrijding. De lancering 

van het ‘Plan van de Arbeid’ in 1933 maakte een abrupt einde aan de gezapigheid van de 

socialistische zuil. Het Plan werd verspreid door middel van een grootscheepse 

propagandacampagne, maar het miste de afspraak met de geschiedenis door slechte timing. De 

rest van het decennium leek een aanloop naar een aangekondigde oorlog (Reynebeau 2003). 

4.1.4.1.4.1.4.1. Regering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en Gezondheidszorg    

 

Het einde van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor, naast economische en sociale ontberingen, 

de blootlegging van een aantal pijnpunten in het regeringsbeleid op het gebied van 

volksgezondheid. Een actief overheidsingrijpen en een integratie van de versplinterde 

gezondheidsbevoegdheden werden steeds meer wenselijk. Getuige van deze nieuwe 

gedachtegang was de nieuwe benaming van het bevoegde ministerie, dat vanaf 1921 de naam 

het ‘ministerie van binnenlandse zaken en volksgezondheid’ kreeg. Een autonoom ‘ministerie 

van volksgezondheid’ leek een logische volgende stap. Maar vooraleer het zover was, maakte 

tussen 1932 en 1934 het departement volksgezondheid korte tijd deel uit van een afzonderlijk 

departement: het ‘ministerie van maatschappelijke voorzorg en volksgezondheid.’33 Een goed 

jaar later verhuisde de materie maatschappelijke voorzorg terug naar het ‘ministerie van 

arbeid’. Waardoor de gezondheidsadministratie terug onder de vleugels van Binnenlandse 

zaken terecht kwam.34 In 1936 werd rond het Bestuur van Volksgezondheid voor het eerst een 

autonoom ministerie van volksgezondheid samengesteld.35 Echter in de aanloop naar de 

Tweede Wereldoorlog werd dit zelfstandig ministerie nog een aantal keren opgedoekt. Door 

het Koninklijk Besluit van 15 mei 1938 werd het ministerie van volksgezondheid integraal 

ondergebracht onder het ministerie van binnenlandse zaken en volksgezondheid. Een jaar later, 

door het Koninklijk Besluit van 21 januari 1939, werd volksgezondheid weer een apart 

                                                           
33 Koninklijk Besluit, 17 december 1932 
34 Koninklijk Besluit, 10 januari 1934, in Belgisch Staatsblad, 11 januari 1934 
35 Koninklijk Besluit, 13 juni 1936; Dit gebeurde onder minister van openbare gezondheid, Emile Vandervelde (BWP/POB), 
die voor de meesten een eerder controversieel beleid voerde.  
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ministerie.36 Een maand later werd deze operatie opnieuw omgedraaid (De Swaef 2011).37 

 

Nog in het interbellum bleef het ontwerp van de kaderwet van het einde van de negentiende 

eeuw als blauwdruk dienen voor de vormgeving van het gezondheidsbeleid. Dit bleek uit de 

invoering van verschillende wetten en besluiten die rechtstreeks voortvloeiden uit dit 

ambitieuze project. Bovendien had de Belgische politieke klasse ondertussen kennis gemaakt 

met het Britse politieke en sociale leven. Alsook met de omvangrijke Britse sociale wetgeving 

en de opkomende gezondheidszorgstaat. Daardoor was naar het einde van de Eerste 

Wereldoorlog de idee gegroeid bij de politici om in het bevrijde België iets vergelijkbaars tot 

stand te brengen. Immers, de gezondheidstoestand van het land en het algemeen welzijn van de 

bevolking ten gevolge van de oorlog en bezetting vroegen om een krachtdadig optreden van de 

overheid. Daarenboven werd de uitbouw van een openbare gezondheidszorg gestimuleerd door 

het internationaal recht – dat op zijn beurt werd bevorderd door de Volkenbond (1919)38 - en 

door de latere Wereldgezondheidsorganisatie (1948).39 Voor het eerst in de Belgische 

geschiedenis leek de toekomst van een ministerie van volksgezondheid gewaarborgd (De Swaef 

2011).  

 

In het kort kan men zeggen dat de voornaamste doelstellingen van de overheid tijdens het 

interbellum waren: de verbetering van de levensvoorwaarden van de bevolking en een meer 

toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Naast de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog 

en de belangrijke invloeden uit het buitenland speelden er nog twee andere zaken een rol in de 

ontwikkeling van de gezondheidszorg. Enerzijds de relatie tussen artsen en ziekenfondsen en 

anderzijds de opkomst van de poliklinieken en de veranderende positie van de ziekenhuizen. 

4.2.4.2.4.2.4.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

Gedurende het interbellum evolueerde de relatie tussen de ziekenfondsen en de artsen van 

kwaad naar erger. Redenen voor deze evolutie waren divers. Een eerste reden van conflict was 

het feit dat ziekenfondsen verzuilde instellingen waren waarvan de macht enkel maar toenam 

tijdens het interbellum. Paradoxaal genoeg was dit in een periode waar in vele ziekenfondsen 

                                                           
36 Belgisch Staatsblad, 22 januari 1939 
37 Belgisch Staatsblad, 23 februari en 17 april 1939 
38 Dokter René Sand, ooit voorzitter van de FMB, en later secretaris-generaal van het ministerie van volksgezondheid, was een 
tijdlang deskundige voor kinderbescherming bij de hygiënische organisatie van de Volkenbond te Genève. 
39 Na de Tweede Wereldoorlog speelde dokter René Sand een zeer belangrijke rol in de voorbereiding van de 
Wereldgezondheidsorganisatie die in 1948 werd opgericht door de Verenigde Naties (VN), de opvolger van de Volkenbond. 
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te maken hadden met een financiële kater als een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. 

Vele kleinere fondsen hielden het in deze periode definitief voor bekeken of werden opgeslokt 

door grotere fondsen (De Maeyer en Dhaene 1998). Het samengaan van de ziekenfondsen van 

dezelfde ideologische strekking werd eveneens gestimuleerd door een maatregel van de 

overheid. Immers, om de wildgroei van ziekenfondsen een halt toe te roepen en om hen 

financieel tegemoet te komen stelde de regering subsidies ter beschikking van fondsen die zich 

gingen verenigingen in een grotere federatie. Echter moest er voldaan worden aan bepaalde 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Daarenboven zorgde extra 

financiële steun voor deze grotere federaties voor een nog snellere schaalvergroting van de 

ziekenfondsen. Tenslotte werd de schaalvergroting verder bevorderd door de langzaam 

stijgende welvaart en het hoger aantal loontrekkenden. Dit zorgde voor een grotere macht van 

de fondsen, maar ook een grotere rivaliteit tussen de ziekenfondsen. Immers deze gingen steeds 

meer een strijd voeren om meer leden aan te trekken. Dit alles leidde uiteindelijk tot het ontstaan 

en de erkenning van verschillende nationale fondsen. De eerste Landsbond die erkend werd, 

was die van de Christelijke Mutualiteiten in 1906. Twee jaar later werd de Landsbond van 

Neutrale Ziekenfondsen (LNZ) wettelijk erkend. Het Nationaal Verbond van Socialistische 

Mutualiteiten (NVSM) kreeg erkenning in 1913. Tot slot was er de Landsbond van Liberale 

Mutualiteiten (LLM) die werd geaccepteerd in 1914. Vooral de christelijke en socialistische 

landsbonden werden in deze periode machtige politieke pressiegroepen die nauw verbonden 

bleven met hun respectievelijke, politieke zusterpartijen. Hier was sprake van verzuiling. Dit 

hield in dat elke grote politieke partij beschikte over een waaier aan instellingen en 

verenigingen. Dit waren onder andere ziekenfondsen, vakbonden, coöperatieve 

vennootschappen, sociaal-culturele bewegingen en jeugdbewegingen (Veraghtert en 

Widdershoven 2002).  

 

Deze verzuiling was een historisch gegroeid gegeven. Dat de Belgische artsen stelselmatig de 

interne homogeniteit van een zuil en de politieke macht ervan overdreven doet minder ter zake 

dan het feit dat zij meenden te worden geconfronteerd met machtige, politieke opposanten. Wat 

bij het medische korps vooral wrevel wekte, was de idee dat zij aan de zijlijn moesten blijven 

staan, terwijl de regering en de ziekenfondsen samen het beleid inzake gezondheidszorg 

dicteerden. Een tweede hinderpaal in de relatie tussen de ziekenfondsen en de artsen was de 

ideologische tegenstelling tussen de twee belangrijkste ziekenfondsen. Deze ideologische 

verschillen kwamen vooral tot uiting in het debat betreffende de invoering van een verplichte 

ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). Dit debat – dat reeds gevoerd werd in de jaren 1880 
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op katholieke congressen – werd begin twintigste eeuw opnieuw opgepikt en flakkerde op vlak 

na afloop van de Eerste Wereldoorlog, onder andere door de Engelse invloed waaraan de 

politieke leiders bloot hadden gestaan tijdens deze oorlog. Wat betreft de inhoudelijke en 

praktische invulling van de verplichte ZIV stonden het christelijke en het socialistisch 

ziekenfonds, de twee belangrijkste fondsen, lijnrecht tegenover elkaar (Pasture 1993). De 

socialisten waren al langer tegen het mutualistische pluralisme. Zij waren voorstander van de 

invoering van een eenheidsmutualiteit. Ze wilden dat de ziekenfondsen niet langer gebruikt 

werden om politieke doelstellingen na te streven. Dit was natuurlijk een politieke stellingsname 

van de NVSM. De katholieken wilden evenwel niet weten van zo een eenheidsmutualiteit. Het 

christelijk ziekenfonds wilde dat de prioriteit werd gegeven aan privé-initiatief. Volgens deze 

laatste diende de taak van de overheid tot een minimum herleid te worden. De christelijke 

landsbond was dus voorstander van de gesubsidieerde vrijheid. (Joostens 2000; Veraghtert en 

Widdershoven 2002; Witte, Craeybeckx, en Meynen 2005). Men kon stellen dat de 

ziekenfondsen vanaf deze periode een sleutelrol opeisten in de uitbouw van een 

gedemocratiseerde gezondheidszorg. Een derde factor die de relatie tussen ziekenfondsen en 

artsen verstoorde, was het overwicht van de socialistische ziekenfondsen tijdens het 

interbellum. Immers deze ziekenfondsen voerden een actief gezondheidsbeleid met een grote 

nadruk op betere hygiëne en preventie. De socialistische zuil kwamen in 1933 zelfs op de 

proppen met het reeds vernoemde Plan van de Arbeid.40 Dit plan voorzag een centrale rol voor 

de overheid. Verder had het plan een stelselmatige organisatie van de gezondheidszorg 

uitgetekend met nationale en provinciale gezondheidsdiensten, sanitaire districten en 

gezondheidscentra. Hoewel de particuliere praktijk van artsen zou gehandhaafd blijven, zouden 

er in dit systeem toch een aantal artsen in dienstverband van de verschillende 

gezondheidsdiensten dienen te werken. Als gevolg van het streven naar een meer gecoördineerd 

medisch aanbod zou de individuele vrijheid van de artsen gedeeltelijk beknot worden 

(Vanthemsche 1995). Iets waar het medische korps zich niet akkoord mee kon verklaren. Ten 

vierde werden de relaties tussen het medische korps en ziekenfondsen vertroebeld door de 

chronische financiële tekorten van de toen bestaande ziekteverzekering, de voorganger van de 

verplichte ZIV. Artsenorganisaties en ziekenfondsen verweten elkaar spilzucht en winstbejag. 

De honoraria van de artsen, die door de ziekenfondsen werden betaald, waren bescheiden, 

echter toch niet onbelangrijk voor de medici. De artsenorganisaties maakten hun medewerking 

met de ziekenfondsen afhankelijk van de inwilliging van de volgende eisen: vrije artsenkeuze, 

                                                           
40 Ondanks het ontbreken van namen van auteurs wordt er over het algemeen aangenomen dat René Sand betrokken was bij 
het schrijven van het hoofdstuk over de gezondheidszorg in het Plan van de Arbeid van E. Vandervelde. 
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betaling per verrichting, collectieve contracten en een inkomensgrens waarboven de artsen vrij 

hun tarieven konden bepalen. Rond de jaren dertig waren deze eisen voor de algemene 

geneeskunde grotendeels door de ziekenfondsen aanvaard. Maar de rust was van korte duur, 

want specialisering en de organisatorische vertaling ervan in de poliklinieken en ziekenhuizen 

maakten een tweede strijd met de ziekenfondsen noodzakelijk (Schepers 1993). Op lokaal vlak 

was er wel al sprake van akkoorden tussen artsenverenigingen en ziekenfondsen wat betreft de 

honorering van medische specialisten, zo blijkt uit verschillende bronnen. Zo werd in 1934 een 

akkoord gesloten tussen enerzijds erkende artsenverenigingen van de provincie Luik die ook 

lid waren van de FMB en anderzijds de ziekenfondsen van de provincie Luik. Deze 

overeenkomst maakte op lokaal niveau een onderscheid tussen de erelonen van omnipractici en 

specialisten. Een omnipracticus mocht 8 BEF vragen voor een raadpleging en 12 BEF voor een 

huisbezoek. Een specialist mocht telkens het dubbele vragen van een omnipracticus in de 

provincie Luik. Nog in dit akkoord stond te lezen dat de behandelend arts of met andere 

woorden de omnipracticus diegene was die besloot of een patiënt een specialist moest 

consulteren. Deze doorverwijzing gebeurde door middel van een attest. De patiënt was wel vrij 

om zelf te kiezen naar welke specialist hij of zij ging. Het akkoord dat gesloten werd dat jaar 

tussen de Luikse artsenverenigingen en de lokale ziekenfondsen erkende volgende medische 

specialismen: Verloskunde en gynaecologie; oogheelkunde; urologie; dermatologie; 

neuropsychiatrie; neus-, keel- en oorkunde; radiologie; fysiotherapie; stomatologie; en 

klinische biologie.41 Twee zaken kunnen hier dus vastgesteld worden. Enerzijds was er op 

lokaal niveau al sprake van een onderscheid tussen de erelonen van de omnipractici en de 

specialisten. Anderzijds bestond er in deze periode ook al een vorm van verplichte 

doorverwijzing tussen de algemene geneeskundigen en de medische specialisten, althans in 

Luik. Tenslotte was er nog een laatste zaak die zorgde voor een troebele relatie tussen de 

ziekenfondsen en de artsen, namelijk de poliklinieken. Met betrekking tot deze poliklinieken 

werd in de beroepspers een onderscheid gemaakt tussen poliklinieken van ziekenfondsen, 

patronale poliklinieken, poliklinieken van hospitalen en tenslotte vrije poliklinieken. Deze twee 

laatsten functioneerden met vrije artsenkeuze en betaling per verrichting en beantwoordden 

hiermee aan de wensen van de FMB, de enige nationale artsenorganisatie op dat moment. 

Problemen waren er echter met zowel de patronale als de ziekenfondspoliklinieken. Immers 

beide waren in een onderlinge competitie verwikkeld. Om leden te werven werden de 

ledenbijdragen zo laag mogelijk gehouden wat, volgens de artsen, voornamelijk werd 

                                                           
41 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, nr. 2292 
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bewerkstelligd door besparingen op hun erelonen. Uiteindelijk waren het voornamelijk de 

socialistische poliklinieken die het medische korps zorgen baarden, omdat de activiteit van de 

christelijke ziekenfondsen in poliklinieken veel beperkter was. De poliklinieken berokkenden 

de artsen, volgens henzelf, schade om twee redenen. Enerzijds waren de werkvoorwaarden niet 

conform de eisen van het medische korps. Anderzijds vergrootten de poliklinieken de interne 

tegenstellingen onder de medici en schaadden zij de belangen van de omnipractici (Schepers 

1993). 

4.3.4.3.4.3.4.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

In het nummer van het tijdschrift van de Belgische Beroepsvereniging van Chirurgen van juni 

1933 werd gesproken over het project tot invoering van een eigen getuigschrift voor medische 

specialisten, dat voorgesteld was door de Academie aan de minister van volksgezondheid en 

sociale voorzorg en aan de minister van onderwijs. Er werd door de Academie voorgesteld om, 

ter aanvulling van de studies in de algemene geneeskunde, te voorzien in bijkomend 

postuniversitair onderwijs dat beëindigd zou worden met wettelijk erkende tests voor de interne 

geneeskunde, de algemene chirurgie, de verloskunde en gynaecologie en specialismen die 

medische en chirurgische specialismen gingen combineren. Specialismen die in aanmerking 

zouden kunnen komen voor een apart diploma waren bijvoorbeeld: interne geneeskunde, de 

algemene chirurgie, de verloskunde en de gynaecologie, de pediatrie, de oftalmologie, de neus-

keel en oorkunde, de dermatosyfilografie, de psychiatrie, de urologie, de gerechtsgeneeskunde 

en de radiologie. De kennis en praktijk van voornoemde specialismen werden aangeleerd 

tijdens een stage op een universitaire ziekenhuisdienst of een ziekenhuisdienst die officieel 

erkend is door een Belgische faculteit geneeskunde. Alle kandidaat-specialisten moesten zich 

inschrijven aan één van de medische faculteiten. Voor de interne geneeskunde, de algemene 

chirurgie, de verloskunde en de gynaecologie werd een stage voorzien van zes jaar. Voor alle 

andere voornoemde specialismen beoogde de Academie een stage van minstens vier jaar. De 

kandidaat die zich wilde bekwamen in twee specialismen diende ook de stage voor beiden te 

doorlopen. Met uitzondering van kandidaten die geslaagd waren in de proeven voor de 

algemene chirurgie, zij mochten ook de gynaecologie en de urologie uitoefenen, tenminste als 

zij ook voor de examens van deze twee specialismen slaagden. De stage mocht gelopen worden 

bij verschillende ziekenhuisdiensten en zelfs een stuk in het buitenland. Tenminste als de 

faculteit haar toestemming hiervoor had gegeven. Het bewijs van stage werd afgeleverd door 

het hoofd van de ziekenhuisdienst waar ze had plaatsgevonden. Dit bewijs moest nadien ook 



91 

 

officieel geregistreerd worden. Als de stage was afgelopen moest de kandidaat verschijnen voor 

een vijfkoppige jury. Minstens drie van hen moesten geschoold zijn in het specialisme waarin 

de kandidaat wilde promoveren. De jury bestond uit een professor van de medische faculteit 

van de kandidaat, een professor van een andere medische faculteit of het hoofd van een 

gelijkwaardige dienst, de verantwoordelijke van de ziekenhuisdienst waar de stage had 

plaatsgevonden, en twee andere professoren van medische faculteiten. De kandidaat werd 

onderworpen aan volgende proeven: een grondig medisch onderzoek afnemen van een patiënt; 

uitvoeren van een operatie bijgewoond door een jury; mondelinge verdediging van de scriptie 

of van een specifieke medische vraag opgesteld door de jury. Men kon de eindproeven maar 

twee keer afleggen. Tussen twee pogingen moest minstens een tijdspanne van een jaar zitten. 

De Academie had ook overgangsmaatregelen voorzien. De eerste zes jaar dat deze voorgestelde 

regeling van toepassing zou zijn, zouden de houders van het diploma van doctor in de genees-, 

heel- en verloskunde het eindexamen van een specialisme mogen afleggen, zonder eerst stage 

te moeten lopen. Indien men wilde erkend worden als algemeen heelkundige, intern 

geneeskundige of verloskundige-gynaecoloog dan diende men minstens 12 jaar in het bezit te 

zijn van het diploma van doctor. Om erkend te worden in alle andere voornoemde specialismen, 

moest men minstens zes jaar houder zijn van het diploma van doctor. Als de kandidaat-

specialist slaagde in het eindexamen, dan kreeg hij of zij een afzonderlijk diploma als bewijs 

van zijn of haar kunde. De Academie wenste dat in het kader van dit voorstel de openbare macht 

de titel van specialist zou beschermen. De overheid diende ervoor te zorgen dat voortaan niet 

alle artsen de titel van specialist zouden kunnen voeren, maar enkel diegenen die geslaagd 

waren in het eindexamen verbonden aan het welbepaalde specialisme. Op het overtreden van 

dit verbod moesten dezelfde straffen staan als die opgelegd aan kwakzalvers die zonder diploma 

van algemeen geneeskundige de geneeskunde beoefenden. Tenslotte moest de overheid ervoor 

garant staan dat in de toekomst de posten van hoofd van een ziekenhuisdienst, ziekenhuizen, 

poliklinieken en soortgelijke instellingen enkel nog toekwamen aan erkende specialisten.42 

 

In 1937 lag er een wetsvoorstel op tafel betreffende de invoering van een diploma voor 

specialisten. Na het verlaten van de universiteit stond het gediplomeerde artsen vrij om zich te 

profileren als medisch specialist naar de buitenwereld toe. De bekwaamheid van de arts 

aangaande het specialisme kon niet of nauwelijks gecontroleerd worden. Het voorliggende 

wetsontwerp wilde er voor zorgen dat niet alle artsen in de toekomst zichzelf zomaar konden 

                                                           
42 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, nr. 2087 
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uitroepen tot specialist. Het opzet van het wetsontwerp was dus tweevoudig. Enerzijds beoogde 

men de invoering van een diploma van specialist, anderzijds wilde men beletten dat degenen 

die geen houder waren van dit nieuwe diploma zich nog specialist zouden noemen. De regering 

wilde de nieuwe wet in verband met het specialistendiploma inpassen in twee oudere wetten, 

namelijk de wet van 21 mei 1929 op het toekennen van academische graden en de wet van 11 

september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs. De graad van doctor-

specialist zou door het nieuwe wetsontwerp in de toekomst uitgereikt kunnen worden. 

Verbonden aan deze graad was een academisch diploma dat uitgereikt en afgeleverd werd door 

de universiteiten en de centrale examencommissie. De graad van doctor-specialist kon enkel 

verleend worden aan houders van een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde 

of aan artsen uit het buitenland. De regering verwachtte dat door de toenemende kennis in de 

geneeskunde het aantal specialisten ook zou stijgen, daarom stelde zij voor dat de Koning een 

lijst moest opmaken, die rekening hield met deze evoluties, van vakken die erkend zouden 

moeten worden als medisch specialisme. Deze lijst kon naderhand enkel aangepast worden, als 

de universiteiten betreffende die materie gehoord waren. De kandidaat moest voor elk 

specialisme een stage doorlopen. De duur van deze stage zou per specialisme worden 

vastgelegd. Door dit wetsontwerp ontstond er dus een nieuwe academische titel, namelijk 

doctor-specialist. Omdat het ging om een academische titel viel deze automatisch onder de 

bescherming van 21 mei 1929. Voor artsen die de titel van specialist al voerden voor 1 maart 

1937 waren er overgangsmaatregelen voorzien. Het waren de Provinciale geneeskundige 

commissies die moesten oordelen of de arts in kwestie al een specialisme beoefende voor 1 

maart 1937. Artsen die niet erkend werden door deze commissie konden beroep aantekenen bij 

de commissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De regering kon op zijn beurt 

in beroep gaan bij deze laatste commissie tegen beslissingen van diezelfde commissie.43  

 

Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de interne organisatie van de artsen. Nieuwe 

verenigingen werden in het leven geroepen, zoals het ‘Algemeen Vlaams Geneesherenverbond’ 

(verder AVGV). Deze vereniging werd opgericht in mei 1922 (Vandeweyer 1997) en kende 

zijn oorsprong in het ongenoegen van de Vlaamse artsen die lid waren van de FMB. De Vlaamse 

leden verweten de FMB een uitermate Franstalig karakter. Verder wilde het AVGV ook een 

progressiever beleid op het gebied van de geneeskunde voeren. Een uiterst kleine organisatie 

van socialistische artsen was de ‘Beroepsvereniging der Socialistische Geneesheren’ (verder 

                                                           
43Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, nr. 2087 
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BVSG). Het BVSG werd kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht. Maar ondanks deze nieuwe 

concurrentie bleef de FMB het grootste aantal artsen vertegenwoordigen. Dit zou zo blijven tot 

aan de Tweede Wereldoorlog (Schepers 1993).  

 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Eerste Wereldoorlog de wetenschappelijke 

vooruitgang van de geneeskunde in het algemeen en van de heelkunde in het bijzonder heeft 

gestimuleerd en het specialisatieproces in een hogere versnelling heeft gebracht. Rond 1920 

werd medische specialisatie, hoewel door sommigen nog betreurd, door de meesten als 

noodzakelijk en onvermijdelijk geaccepteerd. Toch had geen van de vier Belgische 

universiteiten – Katholieke Universiteit van Leuven, Université Libre de Bruxelles, 

Rijksuniversiteit Gent en Rijksuniversiteit Luik- een postuniversitaire opleiding voor medisch 

specialisten. Deels kwam dit door het geringe aantal jaarlijks op te leiden specialisten waardoor 

een investering in nieuwe opleidingen nauwelijks te rechtvaardigen was. Een tweede reden was 

dat de organisatie van interuniversitair onderricht weinig kans maakte, vermoedelijk vanwege 

de tegenstellingen tussen de vrije universiteiten en de rijksuniversiteiten als tussen de vrije 

universiteiten onderling. Een derde reden voor het uitblijven van bijkomende opleidingen, was 

de minieme belangstelling bij de artsen zelf. Immers waren zij de mening toegedaan dat een 

extra diploma hun carrièremogelijkheden nauwelijks gunstig zou beïnvloeden (Schepers 1993).  

 

Tijdens het interbellum bestonden er twee soorten medisch specialisten naast elkaar. Allereerst 

had men, naar alle waarschijnlijkheid een kleine groep, specialisten die, na de opleiding tot 

omnipracticus, gedurende enkele jaren in een ziekenhuisdienst stage liepen en een vermaarde 

leermeester assisteerden. Ook een verblijf in het buitenland kon een aanvulling vormen op de 

aldus verkregen kennis en kunde. De tweede groep bestond uit omnipractici die zich na enkele 

jaren praktijk door zelfstudie of ervaring in één of andere tak van de geneeskunde gingen 

specialiseren, zonder noodzakelijkerwijze afstand te nemen van de uitoefening van de algemene 

geneeskunde. Rond 1920 bleek deze tweede specialiseringsmethode zeer gebruikelijk. Meer 

nog, in 1930 vond de FMB dit nog steeds de meest wenselijke weg voor artsen om zich te 

specialiseren. 

Deze twee groepen van specialisten hadden, omwille van de wijze waarop zij zich 

specialiseerden, uiteenlopende belangen. Toch maakte een gemeenschappelijke vijand hen tot 

bondgenoten. Deze vijand was een derde soort van specialisten, de zogenaamde zes-weken-

specialisten. Deze groep eigende zich de titel specialist toe en dit na een minimale bijkomende 

opleiding en zonder noemenswaardige, bijzondere deskundigheid. De enige doelstelling van 
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deze laatste groep was de titel van specialist gebruiken als reclamemiddel. Het spreekt voor 

zich dat deze laatste groep pseudo-specialisten de andere specialisten discrediteerden, de 

volksgezondheid schaadden en zorgden voor oneerlijke concurrentie (Schepers 1993).   

Door de verschillende manieren waarop een arts zich kon specialiseren, heerste er grote 

onduidelijkheid over wie er nu al dan niet een ‘echte’ medische specialist was. De 

wetenschappelijke verenigingen van specialisten brachten enige orde in de chaos. Immers men 

kon doorgaans pas lid worden van zo een wetenschappelijke vereniging als men voorgedragen 

werd door één of enkele confraters en dan nog slechts na het bewijs geleverd te hebben dat men 

beschikte over bijzondere kennis of kunde op een bepaald geneeskundig gebied. Dergelijk 

lidmaatschap was dus eerder een soort van keurmerk, maar meer ook niet, want een 

wetenschappelijke vereniging kon de toegang tot een bepaald medisch specialisme niet 

controleren. Naast de verenigingen van specialisten trachtte ook de FMB enig licht in de 

duisternis te brengen door lijsten van specialisten op te stellen. Dit deed de federatie ten behoeve 

van grote organisaties, zoals de ‘Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen’ en de 

‘Regie der Posterijen, Telegraaf en Telefoon’. Maar ook hier waren er geen specifieke criteria 

verbonden aan de inschrijving op de lijst. In de praktijk betekende dit dat iedere arts zich in de 

officiële jaarboeken kon laten vermelden onder een medisch specialisme dat hem of haar het 

meest beviel en dit zonder enige vorm van controle van de kwalificaties van de arts ter zake.  

Gezien de onduidelijkheid die er heerste betreffende de definiëring van wat of wie nu juist een 

medisch specialist was en het ontbreken van een echt specialistenregister was het moeilijk na 

te gaan hoeveel specialisten er juist waren tijdens het interbellum. Wat wel geweten is, is dat er 

in 1940 in totaal 6.580 artsen waren in België. Ongeveer 30-50% van het medische korps 

profileerde zich als specialist.44 Deze zelfverklaarde specialisten bleven weliswaar de algemene 

geneeskunde beoefenen. Met andere woorden er kon geen duidelijk onderscheid gemaakt 

worden tussen omnipractici enerzijds en specialisten anderzijds (Schepers 1993).  

 

Het feit dat er geen duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen omnipractici en specialisten, 

wil niet zeggen dat de specialistenkwestie niet van belang was gedurende deze periode, 

integendeel. De specialistenverenigingen die toen bestonden, hielden zich over het algemeen 

bezig met wetenschappelijke materies. Maar het was de FMB, die het grootste aantal artsen 

vertegenwoordigde, die zich ging bezighouden met de specialistenkwestie. Dit gezegd zijnde 

zorgde de behandeling van het specialistenvraagstuk vaak voor spanningen binnen de FMB. 

                                                           
44 Sand R., Un programme de la santé pour la Belgique, 1945, p. 52 



95 

 

Wanneer er in de jaren ’20 en ’30 over medische specialisatie gediscussieerd werd, werd er 

voornamelijk gesproken over het al dan niet invoeren van een diploma voor specialisten. Maar 

was zo een diploma een onderwijsaangelegenheid of had de invoering ervan meer te maken met 

de beroepsuitoefening? Het formuleren van een antwoord op deze vraag leek cruciaal, want het 

antwoord bepaalde wie verantwoordelijk zou zijn voor de invoering van zulk diploma. 

Bovendien was de meerderheid van de actoren die het medisch beroep vertegenwoordigden de 

mening toegedaan dat de invoering van zo een diploma zowel een onderwijs- als een 

beroepsaangelegenheid was. Wat de problematiek enkel complexer maakte. Toch werd in de 

loop van de jaren ‘20 de roep om één of andere vorm van reglementering inzake specialisering 

steeds luider. De voornaamste reden hiervoor was dat de ziekenfondsen reeds een onderscheid 

maakten tussen omnipractici en specialisten. Deze laatsten kregen immers een hoger 

honorarium. Gedurende het interbellum werd er daarom hevig gediscussieerd door de 

Koninklijke Academie voor Geneeskunde en de FMB over de specialistenkwestie (Schepers 

1993).  

 

De Academie bestond in die tijd nagenoeg uitsluitend uit hoogleraren van de vier medische 

faculteiten die België telde. Vanaf 1921 drong de Academie aan op aanvullende opleidingen 

voor specialisten aan de universiteiten. Regulering was dringend vereist volgens hen, omdat 

bepaalde artsen schaamteloos de titel van specialist gebruikten als reclamemiddel. Deze 

charlatans schaadden niet enkel de volksgezondheid, ze brachten ook de rechtschapen 

specialisten in een lastig parket. Rond de jaren dertig werd deze aanklacht specifieker. Niet 

langer de bescherming van het volk stond centraal, maar wel de bescherming van de 

ziekenfondsleden tegen de weinig doordachte keuzes van hun leiders. Immers de ziekenfondsen 

zouden, volgens de Academie, artsen selecteren op basis van politieke loyaliteit of op basis van 

economische overwegingen. Kortom, zaken die niets met de wetenschappelijke deskundigheid 

van de arts te maken hadden. Maar dat was volgens de Academie niet de kern van het probleem. 

Het voornaamste probleem was dat de ziekenfondsleden niet dezelfde vrijheid hadden om een 

specialist te kiezen als de particuliere patiënten die deze vrijheid wel hadden. Daarom was het 

de plicht van het medisch beroep om over de kwaliteit van de geleverde zorgen te waken, zelfs 

over de zorgen die verleend werden aan de leden van de ziekenfondsen. Overigens beschouwde 

de Academie de hogere honoraria van ziekenfondsen voor specialisten als dé oorzaak van de 

ongebreidelde toename van het aantal specialisten. Met andere woorden er waren genoeg 

redenen voor de Academie om zich bezig te houden met het specialistenvraagstuk en dat deden 

ze dan ook tijdens het interbellum. Vragen waarover de Academie zich boog, waren: hoe kan 
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men de term medisch specialist definiëren? Ging het hier om een onderwijsaangelegenheid die 

kon worden opgelost door een reorganisatie van het universitair onderwijs en door de oprichting 

van postuniversitaire opleiding voor specialisten? Of diende men ook de beroepsuitoefening 

beter te regelen? Tenslotte debatteerden de leden van de Academie over de vraag of een 

verplicht diploma voor specialisten de algemene bevoegdheid van de doctor in de genees-, heel- 

en verloskunde zou aantasten? En wiens taak was het dan om een regeling te treffen voor dit 

diploma? De universiteiten, de wetenschappelijke verenigingen, de beroepsverenigingen of de 

wetgever?  

Midden jaren twintig was de Academie tegen een verplicht examen na een postuniversitaire 

opleiding tot specialist. Ook een brevet, dat na een aantal jaren stage in een erkende 

hospitaaldienst zou worden uitgereikt, werd van de hand gewezen. De reden voor deze 

afwijzing was simpel: de nadelen waren groter dan de voordelen. Immers zo een brevet was 

onvoldoende toereikend om de deskundigheid te blijven waarborgen, terwijl het wel 

onmiddellijk kon worden gebruikt als reclamemiddel. Daarenboven konden de universiteiten 

niet controleren of er misbruik werd gemaakt van dit diploma of brevet. Rond 1930 veranderde 

de Academie radicaal van koers. Vanaf dan stelden ze bijkomende eisen inzake opleiding en 

examens voor kandidaat-specialisten. Als er voldaan werd aan deze eisen, dan vond de 

Academie dat de titel van medisch specialist beschermd moest worden. Het belangrijkste 

gevolg van deze maatregel zou zijn dat het aantal competente specialisten zou toenemen en de 

pseudo-specialisten, die de omnipracticus bedreigden, zouden verdwijnen. Het diploma in 

kwestie diende volgens de Academie uitgereikt te worden door de medische faculteiten van de 

universiteiten (Schepers 1993). Het doel van het specialistendiploma voor de Academie was 

dus niet de bescherming van de patiënten of van de specialisten, maar eerder het beschermen 

van de omnipracticus en de keuzevrijheid van de patiënt, ook was die lid van een ziekenfonds, 

te maximaliseren.  

 

In 1929 deed de FMB haar eerste voorstel om de kwestie op te lossen. De Federatie vond dat 

de toekomstige regulering van de specialisering in handen moest komen te liggen van een ‘Orde 

der Geneesheren’. Deze Orde diende zo snel mogelijk te worden opgericht en zou bestaan uit 

leden van het medische korps verkozen door de artsen zelf.45 Later dat jaar besloot de FMB op 

het congres van de geneeskunde te Florenville over te gaan tot het bestuderen van de 

reglementering van medische specialismen in het buitenland. Ondertussen vroeg het verbond 

                                                           
45 Bulletin der Koninklijke Academie van Geneeskunde,1932, nr. 5, p. 5 
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van geneeskundige beroepsverenigingen van West-Vlaanderen, aangesloten bij de FMB, aan 

diezelfde Federatie om de reglementering met betrekking tot de titel van specialist uit te stellen 

tot dat alle aangesloten verenigingen hun advies hierover hadden kunnen uitbrengen. Maar de 

FMB leek niet meer te kunnen wachten. Op de algemene vergadering van de FMB van 28 

december 1930 stelde de Brusselse professor en oogarts Henri Coppez zijn regulering van de 

medische specialismen voor. Coppez was één van de voornaamste pleitbezorgers van de 

titelbescherming voor specialisten (Schepers 1993) Volgens de Brusselse oogarts was er nood 

aan de introductie van een specialistenbrevet dat specialisten konden krijgen na het lopen van 

een stage in een erkend ziekenhuis. De duur van de stage zou per specialisme worden 

vastgelegd. Specialismen die in aanmerking moesten komen voor erkenning waren deze die 

opgenomen waren in de wet van 21 mei 1929 betreffende het hoger onderwijs. Het ging om 

heelkunde, kindergeneeskunde, oogheelkunde, neus-, keel- en oorkunde, dermatosyfilografie, 

psychiatrie, gynaecologie, urologie en fysiotherapie. De brevetten zouden per specialisme 

worden uitgereikt door nog op te richten commissies. De kandidaat-specialisten zouden in dit 

systeem geen examen moeten afleggen.46 De FMB stelde dat de leden van de algemene 

vergadering van 28 december voorstander waren van een officiële erkenning van de medische 

specialisten. Maar Lucien De Beco, internist en professor klinische praktijk aan de universiteit 

van Luik, wees er op dat uit de stukken van deze vergadering bleek dat de eensgezindheid over 

zo een erkenning ver te zoeken was.47  

 

Ook de Academie, zoals reeds eerder aangehaald, bleef zoeken naar een oplossing voor de 

regulering van de specialismen. De meerderheid van de leden van de Academie was de mening 

toegedaan dat het specialistenvraagstuk een onderwijskwestie was die opgelost kon worden 

door de invoering van een verplicht diploma en beschermde titel voor specialisten.48 Deze 

stelling werd binnen de Academie verdedigd door de Gentse professor De Beule, Leo Weekers, 

professor in de klinische praktijk aan de universiteit van Leuven, en professor Coppez.49 De 

opleiding zou bestaan uit een theoretisch en praktisch luik waarbij de nadruk moest liggen op 

de praktijk. Het praktisch gedeelte zou bestaan uit een stage die gelopen werd op een 

                                                           
46 Coppez H., Van Wilder, ‘La réglementation de l’exercice des spécialités médicale.’, Bulletin officiel. Revue mensuelle des 
intérêts moraux et matériels du corps médical Belge, 1931 nr. 1, pp. 10-15 ;  Duriau, ‘Het diploma van specialist.’,  De 
Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 28 februari 1934, nr. 4, pp. 78-84  
47 De Beco, L., ‘Le diplôme de spécialiste.’,  Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 25 avril 1931, nr. 17, p. 263 
48 De Beco, L., ‘Le diplôme de spécialiste.’,  Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 25 avril 1931, nr. 17, p. 263; 
Weekers, L., ‘Enseignement universitaire pour spécialistes. Le certificat de spécialité.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences 
Médicales, 2 mai 1931, nr. 18, pp. 276-280 
49 De Beule, F.,  ‘Le diplôme de spécialiste.’,  Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 25 avril 1931, nr. 17, pp. 259- 
264 
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universitaire dienst of in een privéziekenhuis dat aangesloten was bij een medische faculteit. 

De duur van de stage was voor elk specialisme verschillend. De stageperiode kon eventueel 

aangevuld worden met een buitenlandse stage. Na de stage diende de kandidaat-specialist een 

eindexamen af te leggen waar een jury zowel de theoretische als de praktische kennis van de 

specialist zou testen.50 De jury zou bestaan uit 5 leden: een professor van de faculteit waar de 

student ingeschreven was, een professor van een andere medische faculteit of hoofd van een 

aangesloten dienst, het hoofd van de dienst van de stage en 2 andere professoren. Alle juryleden 

werden aangeduid door de medische faculteit. Na de proeftijd en het slagen voor het examen 

kregen de afgestudeerden een officieel document als bewijs van de gevolgde opleiding. Dit 

diploma moest de kandidaat overmaken aan de geneeskundige commissie als bewijs van zijn 

specialisering. Door de regeling konden schijnspecialisten in de toekomst bestraft worden. 

Specialismen waarvoor dit onderwijs zou worden ingericht waren: interne geneeskunde, 

algemene chirurgie, de verloskunde en gynaecologie, de kindergeneeskunde, de oftalmologie, 

de neus-keel en oorgeneeskunde, de dermatosyfilografie, de psychiatrie, de urologie, de 

gerechtelijke geneeskunde (hierover bestond onenigheid tussen de artsen) en de radiologie.51 

De overgangsmaatregelen tussen de oude en de nieuwe regeling zouden 6 jaar duren. 

Gedurende deze periode zouden houders van het diploma van doctor in de genees-, heel- en 

verloskunde het eindexamen van een specialisme mogen afleggen, zonder de nieuwe opleiding 

en de daarbij horende stage te moeten doorlopen. Door de nieuwe regeling zouden enkel 

geslaagde artsen de titel van specialist kunnen voeren. Met andere woorden, de titel zou 

wettelijk beschermd zijn. Misbruik zou op dezelfde manier moeten worden bestraft als 

geneeskunde uitoefenen zonder geldig diploma. Tenslotte wenste de Academie dat de overheid 

ervoor garant zou staan dat in de toekomst de posities zoals die van hoofd van een 

ziekenhuisdienst, van een ziekenhuis, een polikliniek en soortgelijke instellingen enkel nog 

toekwamen aan erkende specialisten. Dit voorstel werd ingediend bij de minister van 

volksgezondheid en sociale voorzorg en de minister van onderwijs.52 Wat er van dit voorstel 

uiteindelijk geworden is, is niet geweten. Wel toonde het aan dat sommige artsen echt gebrand 

waren op de regulering van de medische specialisering.  

 

Maar binnen de Academie waren er ook vurige tegenstanders van een specialistendiploma. 

                                                           
50 Amper een jaar na het voorstel dat Coppez indiende bij de FMB, waar hij tegen een examen voor specialisten was, pleitte hij 
bij de Academie voor de invoering van een examen voor kandidaat-specialisten. (Zie Duriau, ‘Het diploma van specialist.’, De 
Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 28 februari 1934, nr. 4, pp. 78-79) 
51 De Beule, F., ‘Le diplôme de spécialiste.’,  Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 25 avril 1931, nr. 17, p. 263 
52 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, nr. 2087; Bulletin der Koninklijke Academie van 
Geneeskunde, nr. 5, 1932, pp. 5-8 
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Professor De Beco werd al snel het gezicht van de minderheid van de Academie die tegen het 

diploma was. De opponenten van het diploma vonden dat het doel van het vooropgestelde 

diploma moest verduidelijkt worden. Wilde men daarmee de technische bevoegdheid van 

sommige artsen erkennen, dan was er volgens professor Govaerts geen probleem. Maar als het 

huidige voorstel slechts een eerste stap was in een proces om te komen tot de wettelijke 

bekrachtiging van de titel van specialist, dan kon de professor hiermee niet akkoord gaan. 

Immers, zo een diploma zou leiden tot twisten tussen de algemeen geneeskundigen en de 

specialisten en de ontwaarding van het statuut van de algemeen geneeskundigen, aldus de 

professor. Bovendien vermoedde De Beco dat de creatie van dit diploma een strategie was van 

de overheid om de verstaatsing van de geneeskunde door te drukken.53 Daarenboven verwees 

Professor Govaerts naar een reeds bestaande titel voor gespecialiseerde artsen, namelijk die van 

‘specialen doctor’. Deze was wettelijk beschermd en kon enkel gevoerd worden door artsen die 

een bijkomende opleiding hadden genoten.54 Deze opleiding kon weliswaar niet vergeleken 

worden met de titel en het diploma dat voorgesteld werd door de meerderheid van de Academie. 

Het ging hier om een academische graad, zo stelde professor Coppez. Ook professor De Beule 

vond het geen geschikt alternatief. Immers, de opleiding die aan deze graad verbonden was, 

bereidde de kandidaten voor op een loopbaan als hoogleraar, maar voldeed niet om medisch 

specialisten op te leiden.55 Aangezien er een grote nood was aan specialisten zou dit systeem 

hoe dan ook ontoereikend zijn, stelde Coppez, een voorvechter van het specialistendiploma.56 

Govaerts begreep de kritiek van De Beule en Coppez op de opleiding. Maar alle aangehaalde 

problemen konden volgens Govaerts makkelijk verholpen worden door de inhoud van de 

opleiding tot ‘specialen’ doctor te hervormen. Voortaan zou de titel verleend kunnen worden 

na een proeftijd van een bepaalde duur in een ziekenhuis en na proeven die overeenstemmen 

met deze die voorgesteld worden in het ontwerp van de Academie. Verder zou het uitdrukkelijk 

moeten worden bepaald dat de titel aan zijn houder geen bijzondere rechten gaf betreffende de 

uitoefening van een specialisme. Het zou enkel getuigen van het verwerven van een wettelijk 

gecontroleerd meesterschap in zekere handelingen der geneeskunde die door alle artsen mogen 

                                                           
53 De Beco, L., ‘Nota van de minderheid der Commissie.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 31 oktober 1933, nr. 18, pp. 364-372; Govaerts, P., ‘Het diploma van specialist.’, De Belgische 
Geneesheer, Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 31 oktober 1933, nr. 18, pp. 380-381; Govaerts, 
P., ‘Specialist of speciale doktor.’ In De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 
31 januari 1934, nr. 2, pp. 25-27  
54 Govaerts, P., ‘Le diplôme de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 28 octobre 1933, nr. 43, p. 681  
55 Coppez, H., ‘Het diploma van specialist – eenige overwegingen.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond, 15 december 1933, nr. 21, p. 446; Govaerts, P., ‘Specialist of speciale doktor.’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 31 januari 1934, nr. 2, pp.27-28 
56 Coppez, H., ‘Het diploma van specialist – eenige overwegingen.’ In De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het 
Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 15 december 1933, nr. 21, p. 449  
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worden uitgevoerd.57  

Uit de discussies die gevoerd werden binnen de Academie bleek enerzijds dat er geen consensus 

was over de regulering van de specialismen en anderzijds werd het duidelijk dat de instelling 

worstelde met het overeenstemmen van de belangen van de algemeen geneeskundigen met die 

van de medische specialisten.  

Vele leden van de FMB waren tegen het voorstel van de Academie om een diploma voor 

specialisten in te voeren. Dokter Herman Koettlitz, hoofdredacteur van ‘Le scalpel: Journal 

Belge des Sciences Médicales’ en dokters Delchef, De Harven en Breyre waren ervan overtuigd 

dat zo een specialistendiploma de ondergang van de algemeen geneeskundige zou betekenen.58 

Immers het grotere prestige en het hogere loon zouden vele geneesheren doen specialiseren. 

Naast kritiek kwamen er ook een aantal alternatieven voor de voorstellen van de Academie van 

de zijde van de FMB.  

Allereerst was er het voorstel om over te gaan tot de herwaardering van de algemeen 

geneeskundige. Op die manier zou de algemeen geneeskundige zijn rechtmatige, centrale plaats 

kunnen innemen in de gezondheidszorg en zijn patiënten met de nodige kennis van zaken 

kunnen doorverwijzen naar een specialist als dat nodig was.59 Om de opwaardering van de 

algemeen geneeskundige te verwezenlijken wilde dokter Delchef de geneeskundige opleiding 

vereenvoudigen. Het bestaande diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde zou 

worden vervangen werden door een diploma van ‘doctor in de medische wetenschappen’ of 

‘doctor in de geneeskunde’.60 Door deze hervorming zou elke arts zelf kunnen kiezen op welke 

manier hij zich ging scholen zonder bemoeienissen van buitenaf. Er zou ook worden voorzien 

in een postuniversitaire opleiding voor specialisten, maar deze moest niet verplicht gevolgd 

worden om het beroep van specialist uit te oefenen.61 Ook dokter De Harven pleitte voor een 

herwaardering van de algemeen geneeskundige, maar dan door middel van het versterken en 

uitbreiden van de opleiding van de algemeen geneeskundige. Zo zou die beter in staat zijn om 

                                                           
57 Govaerts, P., ‘Specialist of speciale doktor.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 31 januari 1934, nr. 2, pp.27-28 
58 ‘Le diplôme de spécialiste’ In Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales,12 mars 1932, nr. 11, pp.164-166; De Harven, 
J., ‘Beschouwingen over de stemming van de Academie van geneeskunde omtrent het diploma van den specialist’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 15 november 1933, nr. 19, p. 388; Breyre, C., 
‘Le diplôme de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 7 mars 1931, nr. 10, p. 148; Koettlitz, H., ‘De 
specialisten.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 15 november 1933, 
nr. 19, p. 384 
59 Delchef, ‘Le diplôme de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 14 mars 1931, nr. 11, pp. 165-166; 
Delchef, ‘Pourquoi je reste adversaire d’un diplôme légal de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1 
mai 1937, nr. 18, p. 277 
60 Delchef, ‘Pourquoi je reste adversaire d’un diplôma légal de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 
1 mai 1937, nr. 18, p. 276  
61 De Harven, J., ‘Beschouwingen over de stemming van de Academie van geneeskunde over het diploma van den specialist.’, 
De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 15 november 1933, nr. 19, p. 389 
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dringende zorgen te geven en patiënten door te sturen naar een specialist.62 

Een tweede alternatief was de afvoering van het verschil tussen het ereloon van de algemeen 

geneeskundige en de specialist. Professor De Beco meende dat de misbruiken waar de medische 

praktijk het slachtoffer van was te wijten waren aan het hogere ereloon van de specialisten. 

Immers, het volstond om zichzelf uit te roepen tot specialist om een hoger ereloon te kunnen 

opstrijken. Een gelijkschakeling van de erelonen zou dit probleem de wereld uithelpen.63 Dokter 

Delchef vond dat er een verbod moest komen op de vermelding van het specialisme, zodat het 

niet langer als een reclamemiddel kon gebruikt worden. In principe was hij voor gelijkheid 

tussen algemeen geneeskundigen en specialisten. Als er al een hiërarchie zou zijn tussen deze 

twee groepen artsen, dan zou de algemeen geneeskundige centraal moeten staan, zo vond dokter 

Delchef.64 Dit alternatief stuitte op veel kritiek omdat het de echte specialist, die tijd en geld 

had geïnvesteerd in een opleiding, benadeelde. Bovendien had een specialist in vergelijking 

met een algemeen geneeskundige een kleiner werkdomein, had de specialist minder patiënten 

en moest hij meer investeren in apparatuur en instrumenten dan een algemeen geneeskundige. 

Natuurlijk bleven de meeste specialisten gedeeltelijk de gewone geneeskunde uitoefenen, 

daarom stelden professoren Coppez en Govaerts voor om een onderscheid te maken in de 

honoraria tussen een gewoon onderzoek en een gespecialiseerd consult uitgevoerd door een 

specialist.65  

Een laatste alternatief voor het specialistendiploma bleef volgens sommigen de oprichting van 

een Orde der Geneesheren. Deze zou erkend dienen te worden door de regering en zou 

voornamelijk optreden als een tuchtorgaan. Maar het zou zich ook kunnen buigen over de 

regulering van de medische specialisten.66 

 

Terwijl de artsen bleven bekvechten over een mogelijke invoering van een diploma voor 

specialisten werd door de regering, zoals eerder al vermeld, een eerste zelfstandig ministerie 

van volksgezondheid opgericht (Vandeweyer 1997). Ondanks de uitgebreide bevoegdheid van 

het ministerie ging het dadelijk aan de slag met de vraagstukken die het geneeskundige korps 
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bezighielden op te lossen, zo verklaarde dokter René Sand, ooit voorzitter van de FMB en op 

dat moment secretaris-generaal van het ministerie van volksgezondheid. Zo gaf de minister het 

ministerie van openbaar onderwijs en de Academie de opdracht een voorontwerp van een wet 

te maken betreffende de invoering van een specialistendiploma.67 In 1937 diende de kersverse 

minister Arthur Wauters (BWP/POB) dit wetsontwerp, ter introductie van een 

specialistendiploma, in. Deze nieuwe wet zou kaderen in twee oudere wetten, die van 21 mei 

1929 op het toekennen van academische graden, en de wet van 11 september 1933 op de 

bescherming van de titels van hoger onderwijs. De graad van doctor-specialist zou door het 

nieuwe wetsontwerp in de toekomst uitgereikt kunnen worden. Aan de graad zou een 

academisch diploma worden verbonden dat uitgereikt en afgeleverd zou worden door een 

centrale examencommissie van de universiteiten. De graad van doctor-specialist kon enkel 

verleend worden aan houders van een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde 

of aan buitenlandse artsen. De regering verwachtte dat in de toekomst het aantal specialismen 

enkel zou toenemen door de groeiende medische kennis. Daarom stelde zij voor dat de Koning 

een lijst moest opmaken van specialismen die, rekening houdend met de snelle evolutie van de 

geneeskunde, eenvoudig zou kunnen worden aangepast en dit na raadpleging van de 

universiteiten. Elke kandidaat-specialist zou stage moeten lopen. De duur van deze stage zou 

per specialisme worden vastgelegd. Artsen die de titel van specialist al voerden voor 1 maart 

1937 zouden door de provinciale geneeskundige commissie worden beoordeeld, om te zien of 

zij dit in de toekomst nog konden blijven doen. Artsen die niet erkend werden door deze 

commissie konden beroep aantekenen bij de commissie van de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde.68  

 

Het wetsontwerp werd besproken door de verenigingen van de geneesheren, onder andere door 

de FMB69 en door het ‘Collège des médecins de Bruxelles’. Deze laatsten zagen het voorstel 

van de regering als een aanslag op hun vrijheid en een beperking van hun bevoegdheden en 

zelfregulering doordat het de invoering van een specialistendiploma verplichtte. Wederom werd 

de overheid voorgesteld als een bedreiging voor de artsen die maar op één ding uit was, namelijk 

de verknechting van de dokters. Een ander tegenargument van deze artsen was dat het diploma 

geen voordeel betekende voor de publieke gezondheid of de medische praktijk. Om de patiënten 
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te beschermen moest men geen nieuw diploma creëren, maar de misbruiken binnen de 

geneeskunde beter bestraffen, zo stelde het Brusselse college van geneesheren. Het college 

stemde op 27 april 1937 dan ook tegen het wetsontwerp van de minister. Als alternatief voor 

het ontwerp van de minister pleitten zij voor de dringende oprichting van een Orde der 

Geneesheren. Deze zou de misbruiken van sommige artsen kunnen aanpakken en zich buigen 

over de regulering van de specialismen. Onder de indruk van deze stemming trok de minister 

zijn wetsontwerp in. Zowel de Academie als de Brusselse artsen wilden hun standpunten niet 

herzien.70 Zo viel de discussie over de regulering van de medische specialismen weer stil en dit 

ten gevolge van de onenigheid binnen het medisch korps.  

 

Uiteindelijk was het de Orde der Geneesheren die voor een eerste oplossing zou zorgen van de 

specialistenkwestie. Het artsenkorps stuurde al vanaf de 19de eeuw aan op de oprichting van een 

Orde der Geneesheren. Ook in de 20ste eeuw bleven de artsen aandringen op zo een Orde. 

Immers de ontwikkelingen op wetenschappelijk, maatschappelijk en beroepsvlak maakten een 

orgaan noodzakelijk dat zou waken over de positie van het geneeskundig korps (Schepers 

1993). Tijdens het interbellum werd de oprichting van een Orde vaak aangehaald als dé 

oplossing om de misbruiken in de geneeskunde terug te dringen en de regulering van 

specialisten uit te werken.  

In de jaren 1930 leek er schot in de zaak te komen toen minister van binnenlandse zaken en 

volksgezondheid, Henri Baels, een wetsontwerp indiende betreffende de oprichting van de Orde 

der Geneesheren. De artsen keurden dit voorstel af. Ze konden niet akkoord gaan met de 

voorgestelde samenstelling van de Orde. Ook de socialistische partij en de NVSM waren tegen 

het ontwerp. Zij vreesden dat de Orde in handen zou vallen van de FMB en hen zo een legaal 

instrument zou geven om de samenwerking tussen artsen en ziekenfondsen te boycotten. De 

LCM kon zich vinden in de oprichting van een Orde, hoewel ze wel bezorgd waren dat de artsen 

het zouden gebruiken als een instrument om hun eigen belangen door te drukken (Schepers 

1993). Daarom kon er volgens de Landsbond geen sprake zijn van het simultaan bestaan van 

een Orde en de beroepsverenigingen. De artsen moesten hier een keuze maken.71 Alvorens het 

ontwerp besproken kon worden, werden kamer en senaat ontbonden (Sondervorst 1964). In 

                                                           
70 Koettlitz, H., ‘Le projet de loi sur les diplômes de médecins spécialistes.’,  Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 
15 mai 1937, nr. 20, pp. 307-311; Het artikel van Koettlitz werd ook gepubliceerd in ‘De Belgische Geneesheer’, zie Koettlitz, 
H., ‘Het wetsontwerp over diploma van Geneesheer-Specialist.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond, 30 juni 1937, nr. 12, pp. 261-265; Wybauw, R., ‘La question de diplôme de docteur spécialiste.’, 
Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 4 décembre 1937, nr. 49, pp. 776-779  
71 De Clercq, J.J., ‘De Christelijke mutualiteit en de geneesheren.’, De gids van den onderlingen bijstand, september-oktober 
1938, nr. 5, pp.189-192 
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1936 kwam het debat betreffende de oprichting van een Orde weer op gang. Op 13 mei 1937 

werd een wetsontwerp, uitgewerkt door de FMB, ingediend door het ministerie van 

volksgezondheid.72  

Ondertussen gaf de mogelijke komst van de Orde de tegenstanders van een specialistendiploma 

nieuwe munitie. Immers volgens hen kon de Orde het specialistenvraagstuk oplossen, daarom 

stelden zij voor om de discussie betreffende het specialistendiploma te temperen totdat de Orde 

een feit was.73 De Kamercommissie voor volksgezondheid vergaderde op 25 mei 1938 over het 

wetsontwerp betreffende de Orde. De commissie besloot over te gaan tot de oprichting van de 

Orde.74  

 

Uiteindelijk zou de Orde voorzien in een eerste tijdelijke oplossing voor de regulering van de 

medische specialismen. De provinciale commissies van de Orde zouden overgaan tot het 

verzamelen van aanvragen van artsen die erkend wilden worden als specialist. De commissies 

zouden alle aanvragen onderzoeken. Indien de commissie besloot dat de arts voldeed dan werd 

deze erkend als specialist door de provinciale commissie van de Orde. Een eerste officiële 

erkenning voor medische specialisten in België leek geboren. De provinciale commissies van 

de Orde vonden zichzelf echter ongeschikt om te oordelen over de wetenschappelijke expertise 

van de kandidaat-specialisten. Om dit probleem de wereld uit te helpen zou er volgens de Orde 

per specialisme een jury moeten worden opgericht die zou oordelen over de kwaliteiten van de 

kandidaat. Sommige medische specialismen, zoals de oftalmologen, hadden al zo een jury; 

maar de meeste specialismen hadden nog geen jury of waren bezig met het oprichten ervan. 

Een ander probleem was dat al deze verschillende jury’s andere criteria hanteerden voor het 

beoordelen van de kandidaten.75 Uiteindelijk zou er van deze reglementering weinig in huis 

komen omdat het Koninklijk Besluit van 23 mei 1939, dat de oprichting van de Orde 

bekrachtigde, pas in voege kon treden na de Tweede Wereldoorlog (Schepers 1993).  

 

Vele verschillende actoren binnen de gezondheidszorg gingen zich tijdens de jaren twintig en 

dertig dus bezighouden met het specialistenvraagstuk. Maar de vraag bleef: wat zouden de 

gevolgen zijn van een dergelijk specialistendiploma voor de algemene geneeskunde? Het 

                                                           
72 Wauters, A., ‘De Orde der Geneesheren’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1937, nr. 10, pp. 212-216 
73 ‘À propos du diplôme légal de médecin spécialiste. Pourquoi ne pas temporiser ?’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences 
Médicale, 4 décembre 1937, nr. 49, p. 775 
74 ‘De Orde der Geneesheren.’, Bulletin van het Ministerie van Volksgezondheid,  juni 1938, nr. 6, p. 254 
75 De Jaeger, A., ‘Voor een betere verdediging van de titel van geneesheer-specialist.’, Le médecin spécialiste, mars 1955, nr. 
1, pp. 18-19 
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antwoord van de Academie op deze vraag was ambivalent, want hoewel ze voorvechter was 

van een specialistendiploma, kon er volgens haar niet geraakt worden aan de algemene 

bevoegdheid van de doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Met andere woorden van 

voorbehouden handelingen voor de specialist zou geen sprake zijn. Op basis van de eerdere 

voorstellen van de Academie werd in 1937 een voorontwerp van wet betreffende het diploma 

van specialisten opgesteld. Volgens de memorie van toelichting had het ontwerp tot doel te 

voorkomen dat een arts zich specialist zou noemen zonder bewijs te hebben geleverd van 

bijzondere en uitgebreide kennis in het aangegeven vak. Het nieuwe diploma zou louter een 

academisch diploma zijn. Onder druk van het sterke protest van ‘het veld’ tegen het 

voornoemde wetsontwerp, ging de minister opnieuw te rade bij de Academie. Deze hield vast 

aan een bijzonder diploma voor de medische specialist uitgereikt door de faculteiten 

geneeskunde, maar zwakte haar standpunt inzake de rechten die aan dit diploma zouden 

gekoppeld zijn, af. Ondertussen zou de voorgestelde wet volgens sommigen leiden tot een 

beperkte oligarchie binnen het medisch korps. Er bestond ook het gevaar dat de 

titelbescherming de bevoegdheid van de omnipracticus zou beknotten. Zou de rechter niet 

ingeschakeld worden telkens een omnipracticus zijn bevoegdheid te buiten was gegaan? Zou 

het aanzien van de omnipracticus niet afbrokkelen? Immers in de publieke opinie had de idee 

dat de specialist de echte deskundige man was reeds ingang gevonden. Deze misvatting zou 

volgens de tegenstanders enkel versterkt worden door de invoering van een specialistendiploma 

(Schepers 1993). 

 

De periode van 1900 tot 1940 werd gekleurd door oorlog, honger, economische en sociale 

problemen.  

Een duidelijke scheiding tussen omnipractici en specialisten kwam er in België niet voor de 

Tweede Wereldoorlog. Enerzijds kregen specialisten geen exclusief recht op posities in 

ziekenhuizen en andere instellingen. Anderzijds bleef ook de rol van de omnipracticus 

onduidelijk aangezien er geen verplichte verwijzing van omnipracticus naar specialist tot stand 

kwam. De Amerikaanse beurscrash van 1929 zorgde er dan weer voor dat de discussie over het 

invoeren van een verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering een stille dood stierf. Immers er 

was geen geld meer om een zodanig systeem in te voeren (Joostens 2000; Schepers 1993; 

Veraghtert en Widdershoven 2002). 
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5.5.5.5. De Tweede Wereldoorlog (1940De Tweede Wereldoorlog (1940De Tweede Wereldoorlog (1940De Tweede Wereldoorlog (1940----1111944)944)944)944)    

 

Toen België op 10 mei 1940 binnengevallen werd door Duitsland keek niemand hier echt van 

op. De Belgen verwachtten al maanden oorlog. 28 dagen lang boden de Belgen gedegen 

weerstand tegen de invaller. Tot Koning Leopold III van oordeel was dat de oorlog voor België 

voorbij was. Deze onvoorwaardelijke capitulatie leidde tot een breuk tussen de vorst en de 

regering. Volgens Leopold III diende België zich te schikken in een nieuwe toekomst in een 

door de nazi’s gedomineerd Europa. Omdat de vorst besloten had in België te blijven en Hitler 

zich hier geen raad mee wist, kreeg België een ‘Militärverwaltung’, een militair 

bezettingsregime. Concreet betekende dit dat de samenleving niet meteen werd ‘genazificeerd’ 

en dat na de paniek van de meidagen van 1940 het dagelijkse leven min of meer kon hervat 

worden. Natuurlijk bleef het wel oorlog; dit bleek onder andere uit de problemen met de 

voedselbevoorrading. De schaarste leidde tot een uitgebreide zwarte markt en smokkel. Terwijl 

de consumptieprijzen vertienvoudigden, bleven de lonen, op een verhoging van 8 procent in 

1941 na, de hele oorlog door geblokkeerd. De dagelijkse levensomstandigheden verslechterden 

voortdurend naarmate de oorlog voortschreed. Doordat de geallieerden naarmate de invasie van 

Normandië in 1944 naderde de oorlogsproductie en de verkeersinfrastructuur in België lam 

wilden leggen nam ook het oorlogsgeweld toe. De redding was wel nabij. De Britse en 

Amerikaanse troepen hadden maar een goede week nodig om het grootste deel van het land uit 

Duitse handen te bevrijden (Reynebeau 2003). Het einde van de oorlog luidde een nieuw 

tijdperk in voor België. 

5.1.5.1.5.1.5.1. Regering en gezondheidszorgRegering en gezondheidszorgRegering en gezondheidszorgRegering en gezondheidszorg    

 

Het Duits bezettingsregime dat de plak zwaaide in België tijdens de Tweede Wereldoorlog 

breidde de bevoegdheid van het ministerie van volksgezondheid uit met bevoorrading en alle 

bevoegdheden, bijhorende diensten en commissies die onderdeel waren van het departement 

burgerbevolking. Nog tijdens de bezetting werd de Belgische gezondheidsadministratie 

nagenoeg volledig ontmanteld. De Duitse bezetter holde het departement uit tot er niets meer 

overbleef dan een lege doos. Het doel van deze acties was zelf de controle in handen te krijgen 

(De Swaef 2011). 

Na de bevrijding maakte de ministerraad van 13 september 1944 met enkele pennentrekken een 

einde aan de tijdens de vijandelijke bezetting uitgevaardigde bepalingen betreffende de 

verdeling en de overdracht van het ministerie van volksgezondheid naar andere diensten. Zo 
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werd het ministerie Volksgezondheid en ook het bestuur van volksgezondheid in ere hersteld.76 

In het kader van de uitbouw van de gezondheidszorgstaat breidde het departement gestaag uit. 

Sommige taken gingen verloren aan de uitbouw van de andere besturen, andere taken werden 

verruimd en er dienden zich ook nieuwe taken aan (De Swaef 2011). 

5.2.5.2.5.2.5.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er ook positieve ontwikkelingen. Zo zorgden de 

bezettingsjaren voor de deblokkering van de sociale verzekeringen. Ondergrondse gesprekken 

vonden gedurende de oorlog plaats tussen vertegenwoordigers van werkgevers en de 

vakbonden. Zij sloten een ontwerpakkoord van sociale solidariteit. Hun doelstelling was het 

naoorlogse sociale leven te reorganiseren. De sociale zekerheid die na de oorlog ingevoerd 

werd, was gebaseerd op dit akkoord (Vanthemsche 1995). 

 

Naast de vakbonden en de werkgevers bleven de ziekenfondsen eveneens actief tijdens de 

oorlog. Het NVSM stelde in september 1940 een fusieproject voor aan de andere 

ziekenfondsen. Het was geen geheim dat de socialisten al langer voorstander waren van een 

eenheidsmutualiteit. Jauniaux, voorzitter van de NVSM, formuleerde de reden waarom de 

socialisten voor zo een mutualiteit waren in 1940 als volgt: ‘Met een diepe eerbied voor de 

religieuze gevoelens, vindt de socialistische mutualiteit dat de voorzieningsverzekering geen 

confessioneel propagandamiddel mag zijn. Ze herinnert eraan dat ze sinds lange tijd voorstelt 

de mutualiteiten niet meer te gebruiken om politieke doelstellingen na te streven’. Maar de 

socialisten hadden natuurlijk ook eigenbelang bij het verdedigen van dit standpunt. In het 

project van 1940 dat ze voorlegden aan de andere ziekenfondsen voorzagen ze de oprichting 

van een groot ‘Mutualistisch Verbond van België’. Dit pluralistisch verbond zou alle andere 

ziekenfondsen vervangen en zou bestaan uit regionale federaties. Een verplichte ZIV zou 

worden ingevoerd voor alle loontrekkenden en ambtenaren en zou medegefinancierd worden 

door de werkgevers. Het voorstel werd afgeschoten door het ‘Mutualistisch Kollege’, een 

instelling waarin alle ziekenfondsen vertegenwoordigd werden. Vooral de LCM verzette zich 

tegen elke aanpassing van het bestaande systeem van ziekenfondsen. Een tweede voorstel, dat 

minder verregaand was, stelde de oprichting van gemeenschappelijke diensten voor waardoor 

de verschillende ziekenfondsen beter zouden kunnen samenwerken. Maar ook hier maakten de 

christelijke ziekenfondsen er komaf mee (Vanthemsche 1995). 

                                                           
76 Belgisch Staatsblad, 2 en 3 oktober 1944 
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In bezet België werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de toekomst na de oorlog voorbereid, dit 

bewijzen de verschillende illegale denkgroepen. Hun activiteiten werden gecoördineerd door 

het ‘Groupement d’Etudes Économique’ (verder GEE) en door het ‘Centre Belge d’Etudes et 

de Documentation’ (verder CBED) dat zich eerder met sociale aspecten bezighield. Vanaf 1943 

ging een subcommissie van het CBED zich ontfermen over de sociale verzekeringen. De 

subcommissie was onder andere voorstander van de invoering van een verplichte ZIV maar dan 

enkel voor de sociaal zwakkeren. Maar uiteindelijk zouden patronale en syndicale 

vertegenwoordigers op de proppen komen met minder diepgaande hervormingen. In 

clandestiene gesprekken tussen het socialistisch syndicaat en de christelijke vakbond die 

plaatsvonden vanaf 17 oktober 1941 zou een blauwdruk worden opgesteld voor de sociale 

verzekering die ingevoerd diende te worden na de oorlog. De onderhandelaars gingen zich eerst 

buigen over het probleem van de paritaire betrekkingen tussen werkgevers en arbeiders. Later, 

vanaf 1943, kwamen de sociale verzekeringen ter sprake. In april 1944 werd het ‘voorontwerp 

van overeenkomst inzake sociale solidariteit’ geredigeerd door Henri Fuss, de door de Duitsers 

uit zijn ambt gezette directeur-generaal van het ministerie van arbeid, ondertekend (Gerard & 

Van Nieuwenhuyse 2005, 188). Na de oorlog werd door de regering onmiddellijk werk gemaakt 

van de invoering van deze sociale zekerheid. Om zo tegenstanders ervan te snel af te zijn, zoals 

de christelijke ziekenfondsen die zich tekortgedaan voelden omdat ze niet waren betrokken bij 

de ondergrondse besprekingen tijdens de oorlog. De invoering van de sociale zekerheid 

gebeurde op 28 december 1944. Deze voerde een verplichte ZIV in voor loon- en 

weddetrekkenden (Vanthemsche 1995). De invoering van de ZIV zou algauw een belangrijke 

rol gaan spelen in het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België.  

5.3.5.3.5.3.5.3. Medisch beroep Medisch beroep Medisch beroep Medisch beroep     

 

De Duitse bezetting verdeelde de artsenwereld opnieuw en dit scherper en dieper dan ooit 

tevoren. Bepaalde fracties binnen het artsenkorps, die nauw aanleunden bij het 

nationaalsocialisme, kregen uitzicht op macht van de Duitse bezetter waardoor de in de loop 

van de jaren traag gegroeide corporatistische solidariteit tussen de artsen verbroken werd. Op 

25 juli 1940 kwam het bestuur van de FMB voor het eerst samen sinds het uitbreken van de 

oorlog. Ondertussen had Raymond Delhaye, ambtenaar bij het ministerie van volksgezondheid 

en een vertrouweling van minister van openbare gezondheid Marcel-Henri Jaspar,77 al contact 

                                                           
77 De liberale Jaspar was minister van openbare gezondheid in de regering Pierlot III (1939-1940 
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opgenomen met dokter Glorieux, de voorzitter van de FMB, over het al dan niet verder gaan 

met de vorming van een Orde der Geneesheren. Dokter Glorieux vond dat er op het ingeslagen 

pad verder moest worden gegaan. Libbrecht, de voorzitter van de AVGV, was samen met de 

ministers gevlucht naar Frankrijk. Delhaye vroeg de aanwezige dokter Glorieux alvast om te 

beginnen met de oprichting van de Orde der Geneesheren. De voorzitter van de FMB nam 

daarom contact op met het bestuur van het AVGV. Het Verbond was de mening toegedaan dat 

de Federatie zich moest beperken tot de vorming van een Orde voor het Waalse landsgedeelte. 

Het AVGV zou de Vlaamse artsen organiseren. Het communautaire spook waarde weer rond. 

Maar de situatie was nu wel even anders als in de vooroorlogse periode. Immers, de nieuwe 

gesprekspartner was geen Belgische minister meer maar een militaire bezetter.  

 

De Duitse overheerser wilde alle artsenverenigingen opdoeken en vervangen door één 

organisatie. Die nieuwe groepering zou bestaan uit een Vlaamse en een Franstalige vleugel, 

maar mocht zich op geen enkele wijze met ‘politiek’ bemoeien. Voorzitter Glorieux reisde 

ondertussen het land rond om in de plaatselijke verenigingen te polsen of zij akkoord konden 

gaan met de plannen van de Duitse bezetter. De verenigingen reageerden positief. Pas toen er 

contact opgenomen werd met het bestuur van het AVGV kwam er een eerste kink in de kabel. 

Zij eisten dat er eerst verkiezingen zouden gehouden worden om tot een representatieve 

artsenvertegenwoordiging te komen. Dat het hier om een vertragingsmanoevre van het AVGV 

ging, bleek uit het feit dat ze kort daarna een dergelijke electorale procedure van de hand wezen 

en eisten dat ze de Orde mochten samenstellen voor Vlaanderen. Brussel wilde het Verbond 

delen met de FMB.  

 

Ondertussen waren de bezetters overgegaan tot de reorganisatie van het ministerie van 

volksgezondheid. Het autonome ministerie werd ontmanteld en opnieuw onderdeel van het 

ministerie van binnenlandse zaken.78 Verder werd Delhaye onder Duitse druk aan de deur gezet. 

Steeds meer feiten wezen er op dat de Duitse overheerser en Vlaams-nationalisten elkaar 

hadden gevonden. Bijvoorbeeld een brief die de FMB kreeg van de bezetter gericht aan de 

Fédération Médicale Française. De verontwaardiging van het bestuur was groot. Toch wilde 

de meerderheid van de bestuursleden van de Federatie op dat ogenblik de bruggen met het 

AVGV nog niet opblazen en samen met hen werken aan de oprichting van een Orde der 

Geneesheren. De FMB voelde zich sterk door haar numerieke overwicht en zag haar activiteit 

                                                           
78 Zie pagina 80. 
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als een Belgisch verzet tegen de opmars van de Vlaams-nationalisten. 

 

Op 28 oktober 1940 werd de inmiddels teruggekeerde voorzitter van het AVGV, dokter 

Libbrecht, door de Duitse bezetter benoemd als leidend ambtenaar van de administratie 

volksgezondheid. Op 13 december van datzelfde jaar gaf de buitenlandse overheerser de 

opdracht om taalgemeenschappen in te richten in de beroepsorganisaties van de artsen. Het 

AVGV zag zich daardoor gesterkt in haar eis om de Vlaamse artsen vanonder de vleugels van 

de FMB te halen. Echter een samenwerking tussen het AVGV en de FMB bleef noodzakelijk 

volgens dr. Libbrecht om een ingrijpen van de bezetter te vermijden. Maar zijn pleidooi botste 

op wantrouwen bij de Federatie. Toch besefte de FMB dat samenwerken met het AVGV 

noodzakelijk was om dwangmaatregelen opgelegd door de bezetter af te wenden.79 

 

Maar de Duitse overheerser was het getalm van de artsenverenigingen meer dan moe. Dokter 

Glorieux werd verboden om zijn voorzittersfunctie nog langer uit te oefenen. Toch koos de 

meerderheid van het bestuur van de FMB om zo diplomatisch mogelijk te blijven doorwerken. 

Nu Glorieux formeel buitenspel was gezet, hervatte dr. Libbrecht zijn toenaderingspogingen. 

Maar het bestuur van de Federatie wees deze pogingen van de hand. Het vertrouwen leek 

definitief zoek. Zeker toen op 30 november 1941 de oprichting van de Orde der Geneesheren 

werd bekendgemaakt door de Secretarissen-generaal in het Staatsblad. Deze Orde werd volledig 

gedomineerd door collaborerende artsen. Nu de Orde een feit was werd het verzet van de 

Federatie niet meer getolereerd. Op 14 augustus 1942 verzegelde de Gestapo de kantoren van 

de FMB in Brussel. Op 25 februari 1943 verscheen in het ‘Verordnungsblatt’ de formele 

ontbinding van de Federatie en alle aangesloten verenigingen (Vandeweyer 1997).  

 

Tijdens de oorlogsperiode bleven de beroepsverenigingen van verschillende medische 

specialismen actief streven naar regulering en erkenning.  

Zo keurde de Belgische Beroepsvereniging voor Cardiologie op 11 januari 1942 een motie goed 

die stelde dat er zo snel mogelijk moest worden overgegaan tot de officiële erkenning van de 

cardiologie als een subspecialisme van de interne geneeskunde. De nieuwe benaming van dit 

specialisme moest volgens de vereniging ‘internist-cardioloog’ worden. De vereniging van 

cardiologen stelde dat er voor deze nieuwe specialist een dubbelrol was weggelegd. Voor 

bepaalde patiënten zou de internist-cardioloog kunnen optreden als omnipracticus, voor andere 
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patiënten zou hij als specialist optreden. De rol van de internist-cardioloog was niet puur 

technisch, zo stelde de beroepsvereniging. Immers, de internist-cardioloog deed eerst een 

algemeen onderzoek van de zieke, daarna kon er worden overgegaan tot het gespecialiseerde 

onderzoek dat kon leiden tot een meer gespecialiseerd cardiologisch advies.80 

De Belgische Beroepsvereniging van Neus-, Keel-, en Oorartsen werkten bij gebrek aan een 

wettelijke regulering een eigen erkenningssysteem voor hun specialisten uit. Om lid te kunnen 

worden van deze beroepsvereniging moest de kandidaat-specialist worden voorgedragen door 

twee oudere collega’s die borg stonden voor de morele en wetenschappelijke waarde van de 

kandidaat. Vervolgens dienden de kandidaten een werk te presenteren over hun specialisme 

voor een toelatingscommissie. Deze bestond uit drie leden die elk jaar werden aangeduid door 

de algemene vergadering van de beroepsvereniging. Deze procedure was een eerste vorm van 

erkenning van neus-, keel-, en oorartsen.81  

 

In september 1944 verdreven de geallieerde troepen de Duitsers. Bij haar terugkeer in België 

maakte de regering korte metten met alles wat tijdens de oorlog werd doorgevoerd. Het 

volkomen gecompromitteerde Verbond verdween in het niet. De meeste gewone leden van het 

AVGV werden nadien zoveel mogelijk, maar in stilte, opgenomen in de triomfantelijk 

heropgestane Belgische FMB (Vandeweyer 1997). Maar dit succes werd al snel overschaduwd 

door de problemen die de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering met 

zich meebracht. Alsook door de komst van verschillende nieuwe artsenverenigingen die de 

FMB naar de kroon wilden steken om de macht. 

6.6.6.6. BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

Hoewel er in de eerste helft van de negentiende eeuw een vooruitstrevende wetgeving 

betreffende volksgezondheid werd uitgewerkt, werd deze enkel gebruikt ten tijde van 

epidemieën. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ging de overheid interesse tonen 

voor de volksgezondheid. Ondanks deze politisering van de gezondheidszorg bleef de 

versnippering van bevoegdheden. Deze evolutie ging hand in hand met de opkomst van 

ziekenfondsen op het einde van de negentiende eeuw. De verschillende lokale 

beroepsverenigingen van artsen hadden zich ondertussen verenigd in de eerste nationale 

                                                           
80 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, nr. 2027; Motie gestemd door Société belge de 
Cardiologie, 11 januari 1942; ‘Société belge de cardiologie’ In De Belgische arts, nr. 4, 1942, p. 59  
81 ‘Société belge d’oto-rhino-laryngologie’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1942, nr. 4, pp. 55-56 
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federatie van verenigingen, de FMB. In deze periode zagen ook de eerste beroepsverenigingen 

van medische specialisten het levenslicht in België. Vertegenwoordigers van deze verenigingen 

van specialisten mochten zetelen in de algemene vergadering van de FMB, maar kregen minder 

vertegenwoordigers dan de lokale artsenverenigingen. Dit onderscheid leidde tot ongenoegen 

bij de medische specialisten.  

 

Het begin van de twintigste eeuw luidde een moeilijke periode in voor de Belgische artsen. Ze 

werden geconfronteerd met de toenemende macht en een exponentiële aangroei van de leden 

van de ziekenfondsen. Verder betekende de veelheid aan medische verstrekkers een bedreiging 

voor de professionele en economische positie van de artsen. Tot slot zorgde de markante 

vooruitgang van de medische wetenschap niet enkel voor de komst van medische specialisten, 

maar ook voor een grotere belangstelling van de regering in de gezondheidszorg. Het begin van 

de twintigste eeuw werd beheerst door debatten en wetsvoorstellen over de invoering van een 

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). De artsen vreesden de verstaatsing van de 

geneeskunde. Het medisch korps zat daardoor gevangen in een paradox. Immers, ze stonden 

argwanend tegenover de toenadering van de overheid, want die bedreigde de autonomie en 

bevoegdheden van de artsen. Dat terwijl het contact tussen de overheid en de artsen ervoor 

zorgde dat de belangen van de achterban van de artsen voor het eerst echt werden behartigd. 

Maar de plannen van de overheid werden noodgedwongen opgeborgen door het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog. 

 

De ontberingen van de oorlog hadden een aantal pijnpunten van de Belgische samenleving 

blootgelegd. Kort na de wapenstilstand kwam de discussie over de invoering van een verplichte 

ZIV weer op gang. De katholieke en socialistische partijen en ziekenfondsen waren het eens 

over de noodzaak van dergelijke verzekering. Maar over de organisatie en inhoud van dit 

systeem bestond geen consensus. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er een akkoord bereikt 

over de invoering van een verplichte ZIV.  

Terwijl de overheid en de ziekenfondsen gesprekken voerden over de invoering van een ZIV, 

debatteerden de artsen in de jaren twintig en dertig onder meer over een regulering van 

medische specialisten. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde vond dat deze zaak een 

onderwijskwestie was. De FMB, die zelfregulering hoog in het vaandel droeg, was de mening 

toegedaan dat het ging om een beroepskwestie. De oplossing lag volgens de FMB in de 

oprichting van een Orde der Geneesheren die, onder andere, zou instaan voor het uitwerken en 

toezien op de regulering van medische specialisten. De oprichting van deze Orde werd al langer 
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gevraagd door de artsen. Maar werd steeds geweigerd door de overheid en de ziekenfondsen 

omdat zij vreesden dat de Orde door de artsen zou gebruikt worden als instrument om te streven 

naar meer autonomie en bevoegdheden.  

 

Het eerste ministerie van volksgezondheid maakte daarom maar zelf werk van een wetsontwerp 

betreffende de invoering van een specialistendiploma. Echter de negatieve reacties op het 

voorstel vanwege de artsen, deed het al gauw in de koelkast belanden. Uiteindelijk zou de Orde 

der Geneesheren, die werd opgericht door het KB van 23 mei 1939 een eerste regulering voor 

medisch specialisten invoeren in België. Ware het niet dat het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog hier een stokje voor stak. 

7.7.7.7. BibliografieBibliografieBibliografieBibliografie    

 

Blom, J., &  E. Lamberts. 2004. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn: HB Uitgevers. 
De Maeyer, J., &  L. Dhaene. 1998. "Sociale emancipatie en democratisering: de 

gezondheidszorg verzuild." In Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar 
gezondheidszorg in Vlaanderen, eds. J. De Maeyer, L. Dhaene, G. Hertecant &  V. 
Velle. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. 151-166. 

De Swaef, J. 2011. "Inventaris van het Archief van het Bestuur van Volksgezondheid (1850-
1972)."  Universiteit Antwerpen. 

Gerard, E. 2011. Hedendaagse geschiedenis. Leuven: Acco. 
Houwaart, E. S. 1995. "De modernisering van de gezondheidszorg en de geneeskunde in de 

negentiende eeuw." In De huisarts van toen. Een historische benadering, eds. B.J.M. 
Aulbers &  G.J. Bremer. Rotterdam: Erasmus Publishing. 9-34. 

Joostens, N. 2000. De totstandkoming van de wet tot instellingen en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering (9 augustus 1963). Leuven: 
Katholieke Universiteit Leuven. 

Pasture, P. 1993. "The April 1944 'Social Pact' in Belgium and Its Significance for the Post-
War Welfare State." In Journal of Contemporary History. 695-714. 

Reynebeau, M. 2003. Een geschiedenis van België. Tielt: Lannoo. 
Schepers, R. 1989. De opkomst van het medisch beroep in België: de evolutie van de wetgeving 

en de beroepenorganisaties in de 19de eeuw. Amsterdam: Rodopi. 
———. 1993. The Belgian medical profession, the Order of physicians and the sickness funds 

(1900-1940). Sociology of Health & Illness 15: 375-392. 
———. 1993. "Om de eenheid van de medische beroepen. Het debat over de specialisatie in 

België (1900-1940)." In De Toga om de Wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger 
onderwijs, in de geneeskunde, natuurwetenschappen en techniek in België en Nederland 
(1850-1940), eds. L.C. Palm, G. Vanpaemel &  F.H. Van Lunteren. 41-56. 

———. 2002. "Een wereld van belangen. Artsen en de ontwikkelingen van de openbare 
gezondheidszorg." In De zieke natie. Over de medicalisering van de samenleving 1860-
1914, eds. L. Nys, H. De Smaele &  J. Tollebeek. Groningen: Historische Uitgeverij. 
200-218. 

———. 2008. Artsen in gebreke. Leuven: Lannoo Campus. 
Sondervorst, F.A. 1964. "Het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond 1864-1964." In 

Tijdschrift van de Belgische vereniging voor Geschiedenis der Geneeskunde. 



114 

 

Van Meulder, G. 1997. "Mutualiteiten en ziekteverzekering in België (1886-1914)." In 
Belgische Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. 83-134. 

Vandeweyer, L. 1997. "Een geneesherenkorps tussen scalpel en Vlaamse leeuw. De machtstrijd 
van de communautair verdeelde artsenvereniging, 1914-1945." In Bijdragen tot de 
Eigentijdse Geschiedenis. 199-226. 

Vanthemsche, G. 1995. De beginjaren van de sociale zekerheid in België. 1944-1963. Brussel: 
VUB. 

Veraghtert, K., &  B. Widdershoven. 2002. Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, 
Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw. 
Amsterdam: Aksant. 

Witte, E., J. Craeybeckx, &  A. Meynen. 2005. Politieke Geschiedenis van België van 1830 tot 
heden. Antwerpen Standaard Uitgeverij. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

    

     



116 

 

    

     



117 

 

Hoofdstuk IV: Van een verplichte ZiekteHoofdstuk IV: Van een verplichte ZiekteHoofdstuk IV: Van een verplichte ZiekteHoofdstuk IV: Van een verplichte Ziekte----    en Invaliditeitsverzekering en Invaliditeitsverzekering en Invaliditeitsverzekering en Invaliditeitsverzekering     

naar een wettelijke erkenning van medische specialisten (1944naar een wettelijke erkenning van medische specialisten (1944naar een wettelijke erkenning van medische specialisten (1944naar een wettelijke erkenning van medische specialisten (1944----1964)1964)1964)1964)    

 

1.1.1.1. Wettelijke erkenning (1944Wettelijke erkenning (1944Wettelijke erkenning (1944Wettelijke erkenning (1944----1957)1957)1957)1957)    

 

De bevrijding van het Belgisch grondgebied werd gekenmerkt door bittere gevechten tussen de 

oprukkende Geallieerden en de terugtrekkende Duitse troepen. België beschikte evenwel, 

vergeleken met de buurlanden, over enkele buitengewone troeven om een snel en volledig 

herstel te realiseren. Zo kon bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, die zo goed als 

onbeschadigd uit de oorlog kwam, gebruikt worden om voedsel aan te voeren voor de bevolking 

en grondstoffen voor de industrie. In tegenstelling tot de andere Europese landen beschikte 

België over vele kostbare dollars om nieuwe kapitaalgoederen en grondstoffen voor de 

nationale industrie aan te kopen. Ook het snelle herstel van de steenkoolproductie als 

energieleverancier was van cruciaal belang voor de heropbouw van de economie. 

Geruggensteund door deze talrijke, gunstige factoren bereikte de Belgische industrie spoedig 

weer haar vooroorlogs productiepeil (Klein 1990; Veraghtert en Widdershoven 2002).  

 

De democratisering van de samenleving maakte, net zoals na de Eerste Wereldoorlog, een grote 

sprong. De integratie van de volksmassa werd verankerd in het politiek systeem. Een uitloper 

hiervan was de invoering van het vrouwenstemrecht82 voor de nationale verkiezingen (1948). 

Deze hervorming bleek overigens nauwelijks een weerslag te hebben op de 

verkiezingsresultaten. Het kiezerskorps bleef de traditionele partijen trouw. Toch volgden deze 

partijen wel degelijk een meer progressieve koers. De katholieke partij werd de Christelijke 

Volkspartij (verder CVP/PSC). Terwijl de BWP werd vervangen door de Belgische 

Socialistische Partij (verder BSP/PSB). Tot 1949 maakten de socialisten permanent deel uit van 

de opeenvolgende coalitieregeringen. Voor het grootste deel van die periode regeerden zij 

samen met de CVP. Voortbouwend op de fundamenten, die reeds voor de oorlog waren gelegd, 

gaven socialisten en christendemocraten vorm aan de overlegeconomie en de 

gezondheidszorgstaat. Terwijl de liberale partij, de derde partij van het land, het in deze periode 

hard te verduren kreeg (Klein 1990). De oorlog had niet enkel gezorgd voor een snellere 

wetenschappelijke vooruitgang in de geneeskunde. Er werden ook hogere eisen gesteld aan 

medische zorgverlening. Bovendien werd een optimaal verzorgingsaanbod en een vrijwel 

                                                           
82 Voor een gedetailleerd overzicht van de totstandkoming van het vrouwenstemrecht; zie: Gerard, E., and K. Van 
Nieuwenhuyse. 2005. Scripta Politica: Politieke geschiedenis van België in documenten (1918-2000). Leuven: Acco  
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kosteloze toegang tot medische behandelingen en verzorging niet langer gezien als een vorm 

van liefdadigheid, maar als een sociaal recht. Iets waar de invoering van de verplichte ZIV een 

belangrijke getuige van was (Peers 1998).  

1.1.1.1.1.1.1.1. Regering en Regering en Regering en Regering en GezondheidszorgGezondheidszorgGezondheidszorgGezondheidszorg    

 

De invoering van de verplichte ZIV werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog voorbereid. Op 

26 september 1944, lang voor de volledige bevrijding van het Belgische grondgebied, werd een 

regering van nationale eenheid geïnstalleerd met vertegenwoordigers van de katholieke, de 

socialistische, de liberale en de communistische partijen. De socialist Achille Van Acker, die 

actief had deelgenomen aan de voorbereiding van het Sociaal Pact, werd minister van arbeid en 

sociale voorzorg (Veraghtert en Widdershoven 2002). Met enkele pennentrekken maakte de 

nieuwe regering een einde aan de uitgevaardigde bepalingen betreffende de verdeling en de 

overdracht van het ministerie van volksgezondheid genomen door de bezetter.83 Zoals al 

aangehaald in vorig hoofdstuk84 voerde de Belgische overheid via de Besluitwet van 28 

december 1944 het Sociaal Pact in.85 Hierdoor werden de onderscheiden wetgevingen 

betreffende ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, pensioenen, kinderbijslag en 

jaarlijkse vakantie voor werknemers gebundeld onder de noemer: sociale zekerheid (Veraghtert 

en Widdershoven 2002). De introductie van een verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 

(verder ZIV) voor alle loon- en weddetrekkenden, waarover al decennia lang werd 

gedebatteerd, werd een feit door het Regentbesluit van 21 maart 194586, ter implementatie van 

deze Besluitwet. Dit nieuwe systeem werd gefinancierd door de overheid, de werknemers en 

de werkgevers. Het beheer van de verplichte ZIV kwam in handen te liggen van een nieuwe, 

centrale overheidsinstelling, het Rijksfonds voor Verzekeringen tegen Ziekte- en Invaliditeit 

(verder RVZI). Dit Rijksfonds kreeg als opdracht enerzijds het verzekeren van de 

geneeskundige verzorging en anderzijds het uitkeren van een vergoeding bij 

arbeidsongeschiktheid (Schepers 1995; Veraghtert en Widdershoven 2002).  

 

De reden van de snelle invoering van het Sociaal Pact was niet enkel het verbeteren van de 

socio-economische levensomstandigheden van de bevolking. Het was ook een manier om de 

tegenstanders van dit systeem te snel af te zijn. Maar zoals men zegt: ‘haast en spoed, is zelden 

                                                           
83 Belgisch Staatsblad, 2 en 3 oktober 1944 
84 Verwijzen naar pagina in vorig hoofdstuk… 
85 Belgisch Staatsblad, 30 december 1944 
86 Belgisch Staatsblad, 28 maart 1945 
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goed.’ Kort na de invoering van de ZIV zorgde deze al voor heel wat problemen. Enerzijds zat 

de wet vol hiaten die al snel leidden tot ernstige financiële tekorten. Anderzijds werd de ZIV 

algauw ook een politieke twistappel tussen de Christelijke Volkspartij en de Socialistische 

partij.87 De financiële deficiëntie en de uiteenlopende wensen van de twee voornoemde 

politieke partijen88 zorgden voor de constante verandering van de ZIV. Deze constante 

verandering van de inhoud van de ZIV - die een diepgaande invloed had op de betrekkingen 

tussen de artsen, de ziekenfondsen en de overheid én een belangrijke rol speelde in het 

professionaliseringsproces van de medische specialisten - zorgde voor veel verwarring bij de 

artsen, de ziekenfondsen en de bevolking (Joostens 2000; Vanthemsche 1995). 

 

Nog na de oorlog, in 1945, riep de overheid een raadgevende, medische raad in het leven die 

bestond uit artsen aangeduid door de minister. De raad diende in opdracht van de minister van 

arbeid en sociale voorzorg vraagstukken betreffende de organisatie van de geneeskunde op te 

lossen.89 Het wetsbesluit van 13 juli 1945 wijzigde dan weer het Koninklijk Besluit van 23 mei 

1939 met betrekking tot de instelling van een Orde der Geneesheren. Voortaan moesten artsen 

voldoen aan bepaalde vereisten vooraleer ze konden worden ingeschreven bij de Orde. Deze 

regulering trad in werking vanaf 1 november 1945.90 

 

De artsen waren tevreden over de oprichting van de medische raad en de definitieve instelling 

van de Orde der Geneesheren. Over de invoering van nieuwe medische honoraria door 

socialistisch minister Léon-Eli Troclet die zouden gelden vanaf 1 januari 1946 binnen het kader 

van de verplichte ZIV, waren de artsen minder te spreken. Immers, deze tarieven golden voor 

een steeds groter wordende groep van de patiëntenbevolking.91 Om tot een vergelijk te komen 

werden er onderhandelingen aangeknoopt met het RVZI. Er dienden tarieven uitgewerkt te 

worden voor enerzijds algemeen geneeskundigen, en anderzijds voor specialisten.92 Deze 

                                                           
87 Een homogeen katholieke regering bestuurde het land van 1950 tot 1954. Deze werd in 1954 opgevolgd door een antiklerikaal 
socialistisch-liberaal kabinet. De hevige schoolstrijd, die woedde van 1955-1958 maakte elke sereen debat aangaande de 
hervorming van de verplichte ZIV onmogelijk. (zie Veraghtert, K., en B. Widdershoven. 2002, p. 238). 
88 Ook de LCM en de NVSM kwamen niet overeen wat betreft het beleid van de verplichte ZIV. 
89 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Conseil Médicale consultative, nr. 1715, Réunion de 30 
juillet 1948 
90 ‘De Orde der Geneesheren.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1945, nr. 7, p. 82 
91 Koettlitz, H., ‘Principieele beschouwingen bij het vaststellen der tarieven.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het 
Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1946, nr. 2, pp. 31-32 
92 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 197, 27 maart 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van 
het directiecomité van de FMB, nr. 199, 8 mei 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, 
Algemene vergadering van het directiecomité van de FMB, nr. 200, 29 mei 1947; Weekers, L., ‘À propos du projet d’accord 
entre la Fédération Médicale Belge et le Fonds National de l’Assurance Maladie-Invalidité.’, Le Scalpel. Revue Belge des 
Sciences Médicales,1947, nr. 22, p. 532 
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gesprekken tussen het RVZI en de FMB sprongen uiteindelijk af in juli 1947, wat de minister 

ertoe aanzette om zelf tarieven af te kondigen. Wat de artsen beschouwden als een 

oorlogsverklaring aan hun liberale voorrechten.93 

 

Ondertussen werd er een oplossing gezocht voor het specialistenvraagstuk. Immers, de 

verplichte ZIV voerde voor het eerst in de Belgische geschiedenis op nationaal niveau een 

onderscheid in tussen de betaling van algemeen geneeskundigen en medische specialisten.94 Dit 

was op zich geen probleem, ware het niet dat er nog geen wettelijke erkenning was van 

medische specialisten.  

 

Kortom, plots was er nood aan lijsten met erkende specialisten. Het RVZI richtte zich daarom 

tot het ministerie van volksgezondheid, de provinciale geneeskundige commissies, de 

wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van artsen om zulke lijsten op te 

stellen. Maar geen van hen kon ingaan op de vraag van het RVZI. Het Rijksinstituut wendde 

zich daarop tot de medisch-technische raad om een reglementering op te stellen, maar deze 

beschikte, naar eigen zeggen, over onvoldoende inlichtingen hiervoor. Het RVZI besloot dan 

maar om elke arts individueel te laten beslissen over zijn eigen kunde en kennis. De Orde der 

Geneesheren zou misbruiken nadien kunnen beteugelen. Het RVZI wist dat dit geen ideale 

oplossing was, maar zag geen andere uitweg. De medische adviseurs van elke provincie werden 

daarop gelast met het opstellen van een lijst van specialisten voor volgende specialismen: 

anesthesie, heelkunde, orthopedie, gynaecologie en verloskunde, urologie, dermato- en 

syfilografie, oftalmologie, neus-, keel- en oorkunde, stomatologie, klinische biologie, 

radiologie, radio- en radiumtherapie, fysiotherapie, reumatologie, gerechtsgeneeskunde, interne 

geneeskunde, pneumologie, cardiologie, neuropsychiatrie, gastro-enterologie, endocrinologie, 

pediatrie en tropische geneeskunde.95 De lijsten van het RVZI waren een voorlopige oplossing 

in afwachting van een definitieve regeling uitgewerkt door de minister van volksgezondheid.96 

 

                                                           
93 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 199, 8 mei 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief aan alle leden van de 
FMB, nr. 1599, 29 juli 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van 
het directiecomité van de FMB, nr. 203, 4 september 1947; Sangrado, ‘Chronique: Un problèmé difficile.’, Le Scalpel. Revue 
Belge des Sciences Médicales, 1948, nr. 2, pp. 44-45 
94 VBS, 50 jaar VBS door Marc Moens, 25 september 2004 
95 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 199, 8 mei 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief aan alle leden van de 
FMB, nr. 1599, 29 juli 1947;  
96 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 199, 8 mei 1947; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het 
directiecomité van de FMB, nr. 218, 2 september 1948 
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De stappen die ondernomen werden door het RVZI inzake het oplijsten van bevoegde medische 

specialisten brachten deze materie opnieuw in de belangstelling en zetten verschillende 

openbare en medische instanties aan om zich opnieuw te buigen over de reglementering en 

erkenning van de specialisten.97 De ministers van volksgezondheid en van arbeid en sociale 

voorzorg wilden het vraagstuk voorleggen aan de medisch-technische raad van het RVZI.98 

Volgens de medische raad diende de regulering van medische specialismen zich op twee 

niveaus te situeren. Aan de ene kant had men het professionele niveau. Lokale 

beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen dienden volgens de medische raad 

samen te werken voor de erkenning van medische specialisten op professioneel niveau. Aan de 

andere kant diende het tuchtorgaan van de artsen, de Orde der Geneesheren, te worden 

ingeschakeld. De provinciale raden van de Orde zouden door de beroeps- of wetenschappelijke 

verenigingen worden ingelicht over de aanvraag van de kandidaat in kwestie. De provinciale 

raad zou dan nagaan of de arts in kwestie beschikte over de nodige kwalificaties om als 

specialist erkend te worden.99 Naast de medische raad stelden ook de Academie en een aantal 

artsenverenigingen een ontwerp tot reglementering op - waarover verder in dit hoofdstuk 

meer.100 

 

Op 1 september 1948 was het dan zover, de publicatie van de eerste lijst van medische 

specialisten die erkend werden door het RVZI in het kader van de verplichte ZIV, was een 

feit.101 De FMB was ervan overtuigd dat deze publicatie buiten de wil van de opgelijste artsen 

om verscheen. De Federatie zou dan ook de nodige stappen ondernemen tegen de lijst.102 De 

tegenzet van deze artsenvereniging liet niet lang op zich wachten. Op 28 november 1948 keurde 

de FMB een statuut voor medische specialisten goed dat werd overgemaakt aan de medische 

                                                           
97 Sondervorst, F. A., ‘De ontwikkeling van geneeskundige specialisatie doorheen de geschiedenis. Het probleem der 
specialisering, zoals het thans gesteld wordt door Sondervorst, adjunct-algemeen secretaris van het ABGV.’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1948, nr. 12, pp. 404-428 
98 Deze medische raad bestond toen uit artsen aangeduid door het ministerie van volksgezondheid. 
99 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van de medische adviesraad van de FMB, 
nr. 1715, 30 juli 1948 
100 Sondervorst, F. A., ‘De ontwikkeling van geneeskundige specialisatie doorheen de geschiedenis. Het probleem der 
specialisering, zoals het thans gesteld wordt door Sondervorst, adjunct-algemeen secretaris van het ABGV.’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1948, nr. 12, pp. 404-428  
101 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Omzendbrief/Mededeling 91 van de FMB, nr. 1601, 20 
maart 1948; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Omzendbrief/Mededeling 93 van de FMB, nr. 
1603, 22 maart 1948; Gildemyn, E., Titeca, R., ‘Specialisten voor het Rijksfonds der verzekering tegen ziekte en invaliditeit.’, 
De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1948, nr. 3, pp. 100-103; Gildemyn, 
E., Titeca, R., ‘Lijsten van specialisten en ziekenfondsen.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1948, nr. 7, p. 221 
102 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Rondschrijven 112 van de FMB aan haar leden, nr. 
2218, 5 oktober 1948; Gildemyn, E., Titeca, R., ’Lijst van geneesheren-specialisten van het RVZI.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1948, nr. 20, p. 649 
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raad van het RVZI.103 Maar deze laatste had andere katten te geselen. Immers, de financieel 

desastreuze situatie waarin de ZIV verkeerde104, maakte de hervorming van het systeem een 

steeds dringendere kwestie.  

 

De oorzaken voor het deficit waren meervoudig: het aantal sociaal verzekerden nam elk jaar 

toe, ook de terugbetaling van de prestaties was spectaculair gestegen. Dit lag volgens de artsen 

niet aan hen, maar aan de ziekenfondsen die in hun interne concurrentiestrijd zoveel mogelijk 

voordelen aan hun leden wilden aanbieden. Dat leidde volgens het medisch beroep tot 

overconsumptie.105 De artsen konden ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de falende 

ZIV, want zij werden niet geconsulteerd tijdens de uitwerking van de ziekteverzekering. Het 

medisch korps kon in 1951 dan ook niet akkoord gaan met het voorstel van het RVZI om de 

honoraria te verminderen. Kortom, de Federatie was allesbehalve tevreden met de nieuwe 

voorstellen van het RVZI om de verliezen van de ZIV terug te dringen en vroeg de minister dan 

ook om de afkondiging en toepassing van de nieuwe barema’s uit te stellen in afwachting van 

een grondige hervorming van de ZIV.106 

Intussen waren de specialistenlijsten uitgegeven door het RVZI in het kader van de verplichte 

ZIV geen overdonderend succes. Slechts weinig artsen hadden ingetekend op de lijst. De FMB 

zag haar kans schoon om de publicatie van een lijst van specialisten opnieuw naar zich toe te 

trekken. Artsen die wensten ingeschreven te worden op de lijst van de Federatie dienden twee 

documenten van erkenning voor te leggen. Eén uitgegeven door de Orde der Geneesheren en 

één door de beroepsvereniging van het medisch specialisme in kwestie. Indien de arts erkend 

werd door deze twee instanties, dan werd hij of zij opgenomen op de lijst van specialisten. Deze 

lijst zou naderhand kunnen worden overgemaakt aan het RVZI.107  

 

Na het RVZI, de FMB, en de medische raad ging in 1952 ook de Orde der Geneesheren zich 

bekommeren om de erkenning van medisch specialisten. De provinciale raden van de Orde 

                                                           
103 ‘Algemene buitengewone vergadering van 28 november 1948. Het statuut van de geneesheer-specialist.’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1949, nr. 2, pp. 62-69 
104 In 1945 maakte de ZIV 865 miljoen winst, in 1946 bedroeg de winst nog ‘maar’ 353 miljoen. Vanaf 1947 boekte de ZIV 
ieder jaar steeds grotere verliezen. In 1947 bedroeg het verlies 213 miljoen, in 1948 al 1.076 miljoen (zie: Muller, H.,’ Tribune 
Libre: À propos de la réforme de l’assurance-maladie obligatoire.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1950, nr. 
25, pp. 636-642) 
105 Muller, H., ’Tribune Libre: À propos de la réforme de l’assurance-maladie obligatoire.’, Le Scalpel. Revue Belge des 
Sciences Médicales, 1950, nr. 25, pp. 636-642; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Verslag 
van de algemene statutaire vergadering van de Belgische beroepsvereniging van oogheelkundigen, nr. 2068, 28 januari 1951 
106 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Proces-Verbaal & Agenda van algemene vergadering 
van FMB, nr. 1133, 11 maart 1951 
107 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van de nationale raad van de FMB, nr. 
362, 5 april 1951; ‘Nationale raad van de FMB van 5 april 1951.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond,1951, nr. 9, pp. 342-360 
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waren van start gegaan met het samenstellen van nieuwe lijsten van medisch specialisten. Het 

nationaal bestuurscomité van het RVZI had daarop besloten om vanaf 1 augustus 1952 haar 

oude lijsten met specialisten te vervangen door de nieuwe lijsten van de Orde.108 De Federatie 

trachtte de publicatie van deze nieuwe lijsten door het Rijksinstituut te verhinderen door haar 

eigen lijsten over te maken aan de instelling. Immers, deze lijsten waren opgesteld in 

samenwerking met de provinciale raden van de Orde.109 Met andere woorden, er was geen nood 

aan nieuwe lijsten van het RVZI in samenwerking met de Orde, want deze bestonden al en 

werden samengesteld door de Federatie. Uit deze stappen van de FMB bleek duidelijk dat hun 

enige doel betreffende de erkenning van medisch specialisten de touwtjes in eigen handen 

houden was. 

 

Inmiddels werden er talloze vergaderingen georganiseerd met als doel de hervorming van de 

ZIV. Een hervormingscommissie werd opgericht. Deze bestond uit leden van de regering, 

artsen en vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. Tijdens de besprekingen werd 

geconcludeerd dat door de vooruitgang van de geneeskunde deze steeds duurder werd. 

Bovendien ging de bevolking, door de opkomst van de preventieve gezondheidszorg, steeds 

meer een beroep doen op artsen, wat de kostprijs van de ZIV verder de hoogte injoeg. Er werd 

daarom besloten dat artsen voortaan aan economisch zwakkere patiënten enkel nog medische 

zorgen aan sociale tarieven zouden verstrekken. Deze patiënten moesten kunnen aantonen dat 

hun inkomen een vastgelegde grens niet overschreed. Om dit te verwezenlijken, ging het 

medisch korps ermee akkoord om een lijst op te stellen van artsen die zich er toe verbonden de 

tarieven voor de sociaal zwakkeren te eerbiedigen. De beroepsverenigingen van de medische 

specialisten hadden zelfs al contact opgenomen met de bestuursleden van de ziekenfondsen 

betreffende het vastleggen van de tarieven voor de bijzondere zorgen. Deze onderhandelingen 

liepen echter allesbehalve vlot. De afgevaardigden van de specialisten waren in het bijzonder 

getroffen door de voorstellen tot reductie van de honoraria die door de ziekenfondsen werden 

gedaan. Naast de medische tarieven werd er binnen de hervormingscommissie ook gesproken 

over de controle op artsen. Aanvankelijk gingen alle partijen akkoord met het beginsel van 

zelfregulering en –controle. Maar hoe langer de onderhandelingen aansleepten, hoe meer de 

vertegenwoordigers van de ziekenfondsen zich tegen deze zelfregulering- en controle 

                                                           
108 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief van RVZI aan alle artsen, nr. 2230, 15 juni 1952; 
Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief van de Belgische vereniging van de stomatologie, 24 
juni 1952 
109 Met uitzondering van de lijsten van de provincie Henegouwen, waar de provinciale commissie van de Orde weigerde attesten 
af te leveren aan medische specialisten. Daar waren de lijsten opgesteld i.s.m. de beroepsverenigingen. Algemeen Rijksarchief 
België, Archief Fédération Médicale Belge, Rondschrijven 2765 van de FMB aan de leden, nr. 2230, 4 juli 1952  



124 

 

keerden.110 

 

Het Organiek Besluit van 22 september 1955 van socialistisch minister van arbeid en sociale 

voorzorg Troclet ging richting de verstatelijking van de ZIV waardoor de macht van zowel de 

ziekenfondsen als de artsen werd ingeperkt. De tariefonzekerheid van de voorbije jaren wilde 

minister Troclet oplossen door de artsen en de ziekenfondsen voortaan tariefovereenkomsten te 

laten afsluiten. In hun protest vonden de artsen en de ziekenfondsen, die voorheen steeds in 

staat van oorlog verkeerden, elkaar. Op 15 december 1955 sloten de artsen een overeenkomst 

met de ziekenfondsen. De beroepsverenigingen van het medisch korps en de landsbonden 

zouden in de toekomst conventies afsluiten waarin preferentiële erelonen werden vastgesteld 

voor weinig bemiddelde verzekerden. Liberale principes zoals de directe betaling door de 

patiënt aan de arts en de vrije artsenkeuze werden door dit akkoord bekrachtigd (Veraghtert en 

Widdershoven 2002).  

 

De regering kon niet anders dan terugkrabbelen en sloot op 21 februari 1956 ook een akkoord 

met de artsenverenigingen - de FMB, het Algemeen Syndicaat voor Geneesheren van België 

(verder ASGB), het VBS en het BVSG. Dit akkoord steunde op de samenwerking tussen de 

artsen en de ziekenfondsen. Het garandeerde de vrije uitoefening van het medisch beroep en 

voorzag in regelmatig overleg tussen artsen en ziekenfondsen. Dit overleg zou handelen over 

het verlenen van medische zorgen, het toezicht op deze zorgen, de barema’s van honoraria en 

de inningsmodaliteiten van de erelonen. De akkoorden die de artsen en ziekenfondsen zouden 

sluiten, dienden voorgelegd te worden aan de minister van arbeid en sociale voorzorg. De 

minister zou er over waken dat de overeenkomsten niet in strijd waren met bestaande wetten en 

besluiten en dat zij het goed beheer van de ZIV respecteerden.111  

 

Met het afsluiten van het medico-gouvernementeel akkoord leken de plooien tussen de artsen 

en de overheid glad gestreken. Maar de verzoening was van korte duur. Aanleiding voor het 

nieuwe conflict waren de teksten van het KB van 22 september 1955. Dit KB, met als doel de 

hervorming van de ZIV, was herzien door de overheid. De coördinatiecommissie van het 

                                                           
110 Sondervorst, F. A., ‘Uiteenzetting van de toestand in verband met de hervorming der verzekering tegen Ziekte-Invaliditeit.’, 
De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1954, nr. 17, pp. 585-599 
111‘Een accoord tussen de Regering en het Coördinatiecomité van het Belgisch Medisch corps.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1956, nr. 4, pp. 150-153; ‘Verzekering tegen Ziekte en 
Invaliditeit: accoord tussen de regering en het coördinatiecomité van het Belgisch medisch corps op basis van de samenwerking 
tussen de mutualiteiten en het medisch corps,1956.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1957, nr. 8, pp. 304-306; ‘Chronique: Et maintenant…’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 
1957, nr. 2, p. 23 
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medisch beroep had zijn opmerkingen doorgegeven aan de overheid, maar deze laatste liet niets 

meer van zich horen. De voorzitter van de coördinatiecommissie, dokter Glorieux, had nog 

vergeefs geprobeerd om in contact te komen met de regering vóór de afkondiging van de 

herziene besluiten, maar zonder resultaat. Op 7 juni 1956 vernamen de artsen via de pers dat de 

minister van arbeid en sociale voorzorg, Troclet, twee dagen eerder een wetsontwerp had 

ingediend bij de senaat. Dit wetsontwerp zou de ‘moeilijkheden’, die het akkoord tussen de 

regering en de artsen had gecreëerd, omzeilen. Het nieuwe wetsontwerp liet geen spaander over 

van het medico-gouvernementeel akkoord van februari van dat jaar. Glorieux verweet de 

overheid een gebrek aan moed, omdat zij klaarblijkelijk niet wilden onderhandelen met de 

artsen. Het medisch korps had van niemand toestemming nodig om de normen van de 

uitoefening van de geneeskunde te bepalen, zo stelde Glorieux. Ze zouden desnoods 

overeenkomsten afsluiten met de landsbonden van de ziekenfondsen, zonder de goedkeuring 

van de minister.112 Uiteindelijk kwamen de artsen en de overheid toch tot een akkoord. Er zou 

een medico-mutualistische commissie worden opgericht met als doel de problemen van de ZIV 

te bespreken en op te lossen.113 

1.2.1.2.1.2.1.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

De verplichte ZIV die in 1945 werd ingevoerd, hield in dat iedere loon- en weddetrekkende 

voortaan verplicht was zich te verzekeren tegen ziekte en invaliditeit bij een ziekenfonds naar 

keuze. Bovendien beperkte de controle ten laste van het RVZI zich tot het administratieve 

toezicht op de ziekenfondsen en op de verzekerden. De landsbonden van de ziekenfondsen 

werden belast met de medische controle en kregen hiervoor de verplichting opgelegd om 

medische adviseurs aan te werven (Veraghtert en Widdershoven 2002). Met andere woorden, 

de ziekenfondsen kregen een belangrijke rol toebedeeld in de organisatie van de nieuwe, 

naoorlogse gezondheidszorg. Dit was niet naar de zin van de artsen, die al langer op gespannen 

voet leefden met de ziekenfondsen. Immers, deze fondsen waren volgens hen marionetten in de 

handen van hun politieke zusterpartijen. Deze verzuiling114 werd aangeklaagd door de artsen, 

                                                           
112 ‘De hervorming van de verzekering tegen ziekte-invaliditeit.’,  De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond,1956, nr. 11, pp. 458-459; ‘Cöordinatie-Comité van het Belgisch Medisch Corps: 
Rondschrijven, 15 juni 1956.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 
1956, nr. 12, pp. 500-502 
113 ‘Het geschil nopens de ziekteverzekering. Een oplossing in het zicht: een vergadering bij de Eerste-minister.’ De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1956, nr. 17, pp. 697-698 
114 Het ministerie van arbeid en sociale voorzorg speelde volgens de FMB onder één hoedje met de ziekenfondsen. Het 
ministerie zou beter omgedoopt worden tot het ministerie van ziekenfondsen, dixit de FMB (zie: ‘Officieele mededelingen van 
het ABGV. Verzekering tegen ziekte en invaliditeit.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1956, nr. 7, p. 81) 
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die pleitten voor neutrale instanties zonder allianties met de politiek (Schrijvers 2005).  

Ondanks de belangrijke functie die zij toebedeeld kregen, waren ook de ziekenfondsen niet 

opgezet met de invoering van de verplichte ZIV. De LCM meende dat de staat, ongeacht het 

paritair beheer van de ZIV, een te grote invloed kon uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken. 

De verantwoordelijkheid en de actiemogelijkheden van de ziekenfondsen waren volgens deze 

critici aanzienlijk beteugeld, aangezien de hoogte van de bijdragen en de uitkeringen wettelijk 

was vastgelegd (Veraghtert en Widdershoven 2002). De socialisten waren dan weer niet te 

spreken over het gegeven dat de volledige vrijheid van de uitoefening van het medisch beroep 

behouden bleef. Ook werd er geen gehoor gegeven aan de socialistische wens om over te gaan 

tot de oprichting van een mutualistische eenheidsorganisatie (Veraghtert en Widdershoven 

2002). 

 

Nauwelijks was de verplichte ZIV ingevoerd of er gingen al stemmen op om het nieuwe stelsel 

diepgaand te hervormen. Het nieuwe stelsel had te weinig rekening gehouden met het gegeven 

dat het aantal verzekerden in één klap steeg van 3,5 miljoen naar 5 à 6 miljoen.115 De financiële 

tekorten die zich vanaf 1947 in ijltempo opstapelden waren hier getuige van (Veraghtert en 

Widdershoven 2002). De LCM legde in 1948 de vinger op de wonde door te verklaren dat het 

niet zozeer de ZIV zelf was die onder vuur lag, maar wel de wijze waarop deze georganiseerd 

werd.116  

 

Bovendien kregen de artsen, volgens de ziekenfondsen nog te veel vrij spel binnen de 

organisatie van de verplichte ZIV. Zo was het bedrag dat de verzekerden terugtrokken via de 

ziekenfondsen onbeduidend, een deel van de artsen hield geen rekening met de tarieven van de 

ZIV, en de verliezen namen jaar na jaar toe, aldus de LCM.117 Ook de NVSM, bij mondde van 

hun voorzitter Jauniaux, trok hard van leer tegen de artsen. Zo had Jauniaux, die tevens senator 

was, op 28 april 1949 tijdens de Senaatsvergadering gezegd dat: ‘De FMB een diepgewortelde 

haat koesterde tegenover de arbeidersinstellingen.’ Dokter Titeca, voorzitter van de FMB, 

stelde dat het niet de eerste maal was dat Jauniaux de Federatie openlijk aanviel. De voorzitter 

van de FMB had, naar eigen zeggen, al driemaal getracht om contact op te nemen met Jauniaux 

om aan te tonen dat de door hem nagestreefde doeleinden als voorzitter van de NVSM volmaakt 

                                                           
115 ‘Beslissingen door de algemeene vergadering van 16 december 1945 getroffen.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad 
van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1945, nr. 10, p. 228 
116 Delfosse, A., ‘De Mutualist tegenover de erelonen der Geneesheren.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond 
der Kristelijke Mutualiteiten, 1948, nr. 4, pp. 164-169 
117 Ibid. 
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overeen te stemmen waren met de verlangens van het medisch korps. Immers, beiden wilden, 

volgens dokter Titeca, de leden van de ziekenfondsen een gezonde, loyale en volledig 

renderende geneeskunde bieden. Daarnaast was het volgens de FMB zaak dat de ZIV de crisis 

die ze nu doormaakte zou te boven komen. Om dit te bereiken was het volgens dokter Titeca 

onontbeerlijk dat de ziekenfondsen en de FMB zo snel mogelijk tot een vergelijk kwamen. De 

voorzitter van de FMB stelde voor om een staatscommissaris aan te stellen. Deze zou de 

standpunten van de betrokken partijen in kaart kunnen brengen. Op basis daarvan zouden er 

dan beslissingen genomen kunnen worden.118 Kortom, het water tussen de artsen en de 

ziekenfondsen bleef diep. 

 

De onderhandelingen tussen de artsen en de ziekenfondsen verliepen stroef en sleepten aan. 

Maar in 1955 vonden zij elkaar door hun gezamenlijke onvrede met de Besluiten Troclet. Het 

medisch korps en de ziekenfondsen kwamen overeen de onderhandelingen met de overheid 

tijdelijk te staken, in plaats daarvan zouden zij onderling proberen tot een akkoord te komen. 

Op die manier wilden de artsen de regering bewijzen dat zij wensten mee te werken met de 

ZIV.119 Op 15 december 1955 sloten de FMB, het VBS en het ASGB voor de artsen een 

protocolovereenkomst met de ziekenfondsen, met uitzondering van de NVSM. Er werd 

overeengekomen om nationale en gewestelijke medico-mutualistische comités in het leven te 

roepen. Deze comités kregen de opdracht om alle kwesties betreffende de tarieven van de 

honoraria voor de medische verstrekkingen op te lossen. Deze vastgelegde tarieven moesten 

door contracterende artsen verplicht toegepast worden voor verzekerden die konden bewijzen 

dat hun inkomsten een bepaalde grens niet overschreden. Betwistingen en geschillen 

betreffende de toepassing van dit akkoord zouden worden geregeld door rechtstreekse 

onderhandelingen tussen de artsen en de ziekenfondsen. Dit nationaal akkoord zou in werking 

treden op het ogenblik dat tenminste 50% van alle artsen toegetreden waren. Het zou geldig 

zijn voor een duur van drie jaar.120 Men kon stellen dat dit akkoord tussen de artsen en de 

ziekenfondsen een doorbraak was. Maar het feit dat de NVSM, een van de grootste spelers van 

de ZIV, het akkoord niet had onderschreven was een groot gebrek. De LCM zag het akkoord 

dan weer als een overwinning op haar socialistische tegenhanger en op de nationaliserende 

                                                           
118 Titeca, R., ‘Open brief aan de heer senator Jauniaux, voorzitter van de NVSM, 9 mei 1949.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1949, nr. 9, pp. 312-314 
119 ‘De verzekering tegen ziekte-invaliditeit. Onderhandelingen met de nationale verenigingen van de mutualiteitsbonden.’, , 
De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1955, nr. 23, pp. 1090-1091 
120 ‘Protocol van overeenkomst, 15 december 1955.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1955, nr. 23, pp. 1096-1098; Le médecin belge, 1955, 23; ‘Kroniek der aktualiteiten. Lichtbaken en gids 
voor de toekomst: De overeenkomst tussen geneesheren en mutualiteiten.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond 
der Kristelijke Mutualiteiten, 1955, nr. 6, pp. 247-253 
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hervorming van Troclet.121 De overwinning van de artsen en de ziekenfondsen leek compleet 

toen de regering door het akkoord met het medisch korps op 21 februari 1956, het 

medicomutakkoord zo goed als volledig bekrachtigde.122 In het kader van deze overeenkomsten 

werd in maart 1956 het nationaal comité geneesheren-ziekenfondsen opgericht.123 Maar in juni 

1956 maakte socialistisch minister van arbeid en sociale voorzorg, Troclet, een einde aan de 

rust door het indienen van een nieuw wetsontwerp ter hervorming van de ZIV zonder rekening 

te houden met de verlangens van de artsen en de ziekenfondsen – enkel de wensen van het 

NVSM werden ingewilligd. Deze nieuwe wet zou de vrijheid en zelfregulering van de artsen 

sterk beknotten. Het medisch korps weigerde dan ook de bepalingen van het akkoord te 

aanvaarden. Ook de ziekenfondsen hadden bezwaren tegen het akkoord. Zo zou de hervorming 

van de verplichte ZIV voortaan de verantwoordelijkheid voor de overschotten of tekorten van 

de ziekenfondsen bij de ziekenfondsen zelf leggen. De NVSM weigerde de 

verantwoordelijkheid over haar gelden. Immers deze waren volgens hen te verklaren door het 

feit dat zij meer sociaal verzekerden met een hoger risico onder hun leden hadden. Ook de 

LCM, die, naar eigen zeggen, al jaren vocht voor het behoud van haar eigen onafhankelijkheid 

in het raam van de verplichte ZIV, was niet te spreken over de voorstellen van de regering en 

begreep de reactie van de artsenverenigingen en zag in de samenwerking tussen de artsen en de 

ziekenfondsen een goede basis om de aanslagen van de overheid te weerstaan.124 

 

Het nationaal comité geneesheren-ziekenfondsen onderhandelde verder, ook het NVSM nam 

eind 1956 deel aan de besprekingen.125 Na een jaar intensief onderhandelen leek dit nationaal 

comité haar overleg af te ronden. Echter, een oplossing voor de regulering van de betrekkingen 

tussen de artsen en de ZIV leek, ondanks de talrijke vergaderingen, nog niet in de maak. De 

artsen maakten zich zorgen over deze ontwikkeling. Immers, als men geen akkoord kon sluiten 

met de ziekenfondsen, dan trad artikel 36 van het KB van 15 juli 1956 in werking. Dit artikel 

gaf de minister de macht om de problemen die zich stelden in verband met de verplichte ZIV 

en haar verhouding tot de artsen zelf op te lossen. Met andere woorden, een overeenkomst 

                                                           
121 ‘Kroniek der aktualiteiten. Lichtbaken en gids voor de toekomst: De overeenkomst tussen geneesheren en mutualiteiten.’, 
Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1955, nr. 6, pp. 247-253 
122 Van Helshoecht, L., ‘Na de overeenkomst met de geneesheren.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der 
Kristelijke Mutualiteiten, 1955, nr. 1, pp. 3-10; ‘Tekst der gemeenschappelijke verklaring van regering en geneesheren.’, 
Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1955, nr. 1, pp. 11-15 
123 ‘De Medico-Mutualistische Overeenkomst.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België,1957, 
nr. 2, p. 2 
124 ‘De Medico Mutualistische samenwerking in het licht der wet van 4 juli 1956.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de 
Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1956, nr. 3, pp. 113-117 
125 KADOC, Archief ASGB, Nationale Medicomut Commissie, Proces-Verbaal van de zitting van het NMMC, nr. 20, 1956  
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sluiten met de ziekenfondsen leek toch nog steeds een betere optie.126 Maar hoe langer de 

onderhandelingen voortgingen, hoe minder de ziekenfondsen bereid leken een akkoord te 

sluiten. Ook de eensgezindheid binnen het medisch korps leek langzaam aan zoek te raken. 

Uiteindelijk liepen ook deze onderhandelingen spaak.127 

1.3.1.3.1.3.1.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

De invoering van de verplichte ZIV kon op weinig bijval rekenen bij de artsen. De FMB, op 

dat moment nog steeds de belangrijkste artsenvereniging, werd niet geraadpleegd inzake de 

organisatie van deze verzekering. Hoewel dit hen, voor de oorlog, door de minister van 

volksgezondheid Wauters (BWP/POB) was beloofd. De FMB liet het niet na om haar 

ongenoegen rechtstreeks uit te drukken bij de minister van arbeid en sociale voorzorg, Van 

Acker, maar zonder resultaat. De FMB vroeg daarom een onderhoud met eerste minister, 

Pierlot. Maar deze weigerde de artsen te ontvangen om te debatteren over de ZIV. Wat de artsen 

argwanend maakte.128 Verder vreesde het medisch beroep dat de wettelijke omkadering van de 

ZIV hun liberale voorrechten129 zou aantasten. De betekenis van deze principes mag niet 

worden onderschat. Want voor het medisch korps was het geneeskundig liberalisme 

onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de geneeskunde. Deze vrijheden werden meer 

dan ooit bedreigd door de instelling van de verplichte ZIV. Niet alleen werd er een nieuwe 

centrale overheidsinstelling belast met het beheer van de verplichte ZIV, het RVZI. Maar ook 

de ziekenfondsen werden nauw betrokken bij zowel het beheer als de controle over de 

inkomsten. Deze inmenging van zowel de overheid als van de ziekenfondsen droeg bij tot de 

woede van de artsen (Neefs and Schepers 2001; Schrijvers 2005; Vanthemsche 1995). 

 

Kortom, de verplichte ZIV compliceerde de relatie tussen enerzijds de artsen en de 

ziekenfondsen, en anderzijds tussen de artsen en de overheid verder. Het gegeven dat de artsen 

een maatschappelijke elite waren geworden, was nauw verbonden met het toenemend 

medicaliseringsproces. Waardoor de geneeskunde naast haar strikt medische functie een steeds 

groter wordende maatschappelijke functie ging uitoefenen. De artsen waren voor de overheid 

                                                           
126 ‘De Medico-Mutualistische Overeenkomst.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1957, 
nr. 2, p. 2 
127 ‘Kalmte voor de storm.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1957, nr. 3, p. 2 
128 ‘Projet d’arrêté royal organique de l’assurance obligatoire pour les cas de maladie ou d’invalidité. Réunion convoquée au 
siège de la FMB pour examiner ce projet.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1944, nr. 7, pp. 102-107 
129 De liberale voorrechten waarvan sprake zijn: het beroepsgeheim, de vrije artsenkeuze, de therapeutische vrijheid, vrij 
bepalen van honoraria en zelfregulering. Deze vijf basisprincipes waren in 1927 opgenomen in het Medisch Charter. Zij waren 
volgens de artsen onontbeerlijk voor de uitoefening van een kwaliteitsvolle geneeskunde.  
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een interessante beroepsgroep, want zij konden een bijdrage leveren tot de integratie en 

bestendiging van de maatschappelijke orde, alsook tot het doorbreken van vastgeroeste waarden 

en vooroordelen die deels toe te schrijven waren aan religie, maar ook te maken hadden met de 

grote socio-economische ongelijkheid. De geneeskunde bleek al snel een uitstekend instrument 

voor sociale controle en regulering. Maar na de Tweede Wereldoorlog dreigde dat 

medicaliseringsproces te escaleren als resultaat van de enorme vooruitgang van de 

geneeskunde. Dit terwijl de politici niet meer op dezelfde manier wensten rekening te houden 

met de elite die zij mee hadden gecreëerd. Het artsenkorps dat eerder de overheid en de 

gemeenschap had gediend, dreigde nu een blok aan het been te worden (Schrijvers 2005). Toch 

waren de artsen, zo verklaarden ze zelf, bereid mee te werken aan de ZIV. Op voorwaarde dat 

de liberale voorrechten van de artsen opgetekend in het medisch charter, gerespecteerd 

werden.130      

 

Maar de toenemende staatsinmenging en de groeiende macht van de ziekenfondsen door de 

invoering van de ZIV waren niet het enige waarmee de artsen dienden af te rekenen in deze 

periode. Zo werd de FMB geconfronteerd met het ontstaan van nieuwe artsenverenigingen, die 

haar monopolie op het verdedigen van de beroepsbelangen van het medisch korps naar de kroon 

staken (Schepers 1993). Verder luidde de introductie van verplichte ZIV een nieuw hoofdstuk 

in, in het professionaliseringsproces van de medische specialisten.  

De ‘Vereeniging der Vlaamsche Geneesheren van België’ (verder VVGB) zag het levenslicht 

op 2 september 1945. Het doel van deze vereniging was om alle Vlaamse artsen te groeperen, 

alsook de oprichting van één vereniging voor alle artsen te realiseren. In afwachting daarvan 

zou het VVGB de rechtstreekse belangen van de leden naar best vermogen behartigen en in de 

mate van het mogelijke de vereniging uitbouwen zodat dit op termijn zou leiden tot het ontstaan 

van één artsenvereniging die alle artsen van België verenigde. De FMB was niet opgezet met 

de komst van deze nieuwe vereniging en waarschuwde haar leden dat deze ‘nieuwe’ vereniging 

herrezen was uit de as van het voormalige, collaborerende AVGV.131 De FMB vond dat het hier 

duidelijk ging om ‘oude wijn in nieuwe zakken’. In 1954 zou uit het VVGB het ASGB ontstaan, 

waarover verder in dit hoofdstuk meer.132 

 

                                                           
130 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergaderingen 1944-45, Beschouwingen van de FMB 
inzake de ZIV, nr. 1599, 10 december 1945 
131 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 185, 18 oktober 1945 
132 Zie pagina 105. 
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In deze periode werden er ook nieuwe beroepsverenigingen van medische specialismen 

gesticht, zoals: fysiotherapeuten (1945) en internisten (1946). Zij verenigden de artsen die zich 

hadden gespecialiseerd in deze disciplines en verdedigden de belangen van hun leden. 

Daarnaast ontstonden er nieuwe subspecialismen. Zo besloot de beroepsvereniging van 

Belgische chirurgen in december 1947 om twee nieuwe secties in het leven te roepen binnen 

hun vereniging, namelijk: anesthesie en reanimatie.133 Medische specialismen hadden ook vaak 

hun eigen wetenschappelijke verenigingen. Deze hadden zich verenigd in de ‘Association des 

Sociétés Scientifiques Médicales Belges’. Zij hielden zich uitsluitend bezig met 

wetenschappelijke vraagstukken.134 Professionele belangen werden verdedigd door de 

beroepsverenigingen die vaak ontstonden uit de wetenschappelijke verenigingen.135 

 

Zoals reeds eerder aangehaald in dit hoofdstuk blies de invoering van de verplichte ZIV het 

professionaliseringsproces van de medische specialisten nieuw leven in, want deze verzekering 

maakte voor het eerst op nationaal niveau onderscheid tussen de betaling van de algemeen 

geneeskundigen en de specialisten.136 Dit verschil in ereloon was op zich geen probleem, wel 

het feit dat er een officiële erkenning, noch een aparte opleiding bestond voor medische 

specialisten.137 Dit probleem bewoog de medische raad van het RVZI, in opdracht van de 

ministers van volksgezondheid en van arbeid en sociale voorzorg, tot het zoeken naar 

oplossingen voor de regulering en erkenning van medische specialisten. Maar ook 

artsenverenigingen bestudeerden de materie. 

 

De ‘Société belge d’ophtalmologie’ besloot in 1946 zelf het heft in handen te nemen door de 

oprichting van een erkenningscommissie voor oftalmologen. Deze commissie zou bestaan uit 

vier professoren van oftalmologische ziekenhuisdiensten en vier afgevaardigden van de 

                                                           
133 ‘Société Belge de Chirurgie.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1948, nr. 8, p.194 
134 ‘Sociétés Savantes. Médico Chirurgicale du Brabant.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1946, nr. 5, p. 84; 
‘Sociétés Savantes. Société Belge de Dermato-Syphiligraphie.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1946, nr. 9, 
pp. 155-156; ‘Nouvelles. Association des Sociétés Scientifiques Médicales Belges.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences 
Médicales, 1947, nr. 10, p. 19;’Sociétés Savantes. Société Belge de Cardiologie.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences 
Médicales, 1947, nr. 10, p. 230; Sondervorst, F. A., ‘De ontwikkeling van geneeskundige specialisatie doorheen de 
geschiedenis. Het probleem der specialisering, zoals het thans gesteld wordt door Sondervorst, adjunct-algemeen secretaris van 
het ABGV.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1948, nr. 12, pp. 404-
428 
135 ‘Nouvelles. Société belge de Médecine interne.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1946, nr. 1, p. 15; ‘Société 
Belge de Physiothérapie.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1946, nr. 2, p. 34 
136 ‘Contactcommissie tussen geneesheren van de Verzekering-Ziekte en het Verbond.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van 
het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1955, nr. 3, p. 142 
137 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 189, 9 mei 1946; ‘Cours de perfectionnement oto-rhino-laryngologique à Bordeaux.’, Le Scalpel. Revue Belge des 
Sciences Médicales, 1946, nr. 14, p. 259; ‘Cours libre de cardiologie à l’Université de Bruxelles.’, Le Scalpel. Revue Belge des 
Sciences Médicales, Le scalpel, 1948, nr. 2, p. 46 
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beroepsvereniging en ging kandidaat-oftalmologen beoordelen op basis van een praktische, 

klinische proef. Als zij slaagden voor de test, dan werden zij erkend als oftalmoloog. Voortaan 

zouden enkel erkende oftalmologen kunnen toetreden tot deze beroepsvereniging. Ten gepaste 

tijde wilde deze beroepsvereniging de lijst van erkende specialisten dan overmaken aan de 

FMB, de minister van arbeid en sociale voorzorg, de minister van volksgezondheid, de Orde 

der Geneesheren en de ziekenfondsen.138 

 

De FMB, die deze reguleringen, zowel van boven af als van onder uit, vreesde had evenwel niet 

stilgezeten. Op het 32ste ‘Congrès de Médecine professionelle’,139 dat plaatsvond in Ieper op 3 

en 4 juli 1948, had het medisch korps een aantal voorstellen uitgewerkt inzake de regulering 

van medische specialismen. Een eerste conclusie van het congres was dat het diploma van 

dokter in de genees-, heel- en verloskunde in zijn bestaande vorm diende te worden behouden. 

Concreet zou de houder van dit diploma het recht blijven behouden om alle takken van de 

geneeskunde uit te oefenen. Een tweede besluit van dit congres was dat de modaliteiten 

betreffende het uitoefenen van medische specialismen uitgewerkt moesten worden door de 

artsen zelf. Zelfregulering was voor hen in deze een absolute noodzaak. Om werk te maken van 

een definitieve oplossing voor het specialistenvraagstuk werd er een commissie opgericht door 

de FMB. De werkzaamheden van de Federatie maakten het optreden van het RVZI in deze 

materie overbodig, aldus de artsen.140 De conclusies van het congres wekten de indruk dat de 

artsen gelijkgestemd waren betreffende de regulering van medische specialismen. Maar niets 

was minder waar. De specialisten voelden zich verraden door de stellingen die ingenomen 

werden door de algemeen geneeskundigen op dit beroepscongres.141 Dit ‘verraad van Ieper’ 

                                                           
138 ‘Erkenning van den specialist.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1946, nr. 18, p. 407; ‘Nouvelles. Liste des Oculistes reconnus par la Société Belge d’Ophtalmologie et 
par l’Association Professionelle des médecins oculistes belges.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1946, nr. 39, 
pp.825-826; ‘Samenstelling van een lijst van geneesheren-specialisten in de oogheelkunde.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1946, nr. 22, p.504 
139 Het 32ste congres van de beroepsgeneeskunde was een herneming van een vooroorlogs traditie om elk jaar het medisch 
beroep te verenigingen en samen te debatteren over hete hangijzers en de toekomst van de geneeskunde (Van Lennep, J., ‘Vrije 
Tribune: Het specialistenvraagstuk.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1947, nr. 2, pp. 36-38) 
140 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 218, 2 september 1948; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van 
directiecomité van de FMB, nr. 1601, 2 september 1948; ‘Reglementering der beoefening van specialiteiten: verstrekt gevolg 
aan de uitgebrachte wens van het XXXIIe Congres voor Beroepsgeneeskunde.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van 
het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1948, nr. 17, pp. 631-633 
141 Miest, P., ‘Praticien, spécialiste et spécialisation. Principes, dangers et solutions.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad 
van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1948, nr. 8, pp. 264-272; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération 
Médicale Belge, 33ste Congres voor Beroepsgeneeskunde te Ieper, nr. 1191, 3 & 4 juli 1948; 
‘Fédération Médicale Belge: Le XXXIIe Congrès de Médecine professionelle.’ Le Scalpel. Revue Belge des Sciences 
Médicales, 1948, nr. 28, pp. 669-675; Koettlitz, H., ‘Het XXXIIe Congres voor Beroepsgeneeskunde, Ieper, 3-4 juli 1948, 
Tweede dag: 4 juli 1948, Bespreking van de verslagen.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1948, nr. 15, pp. 545-572 
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zou in 1949 leiden tot de oprichting van een aparte specialistengroepering binnen de FMB, het 

‘Verbond van Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten’. Het doel van dit 

Verbond werd door haar voorzitter dokter Hambresin als volgt verwoord: ‘Ce groupement aura 

pour but de défendre les intérêts des spécialistes, de préférence en accord avec la FMB’. 

Achteraf besloot men de term ‘de préférence’ te schrappen. Om de positie van de FMB 

tegenover het RVZI niet te schaden.142 Hoewel de doelstelling van het nieuwe Verbond dus 

werd genuanceerd was het opzet van deze nieuwe vereniging glashelder voor alle betrokkenen. 

Uiteindelijk scheurde deze groepering zich in 1954 definitief af van de FMB en was het van 

dan af aan bekend als het ‘Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-

Specialisten’ (verder VBS).143 

De Raad van State erkende op 14 juli 1954 het VBS als een legitieme vereniging. Op dat 

moment groepeerde het VBS achttien beroepsverenigingen van medische specialismen.144 De 

voornaamste bestaansreden van het VBS was het bekomen van een wettelijke erkenning van 

medische specialisten en de verdediging van de morele en materiële belangen van de 

specialisten. Het VBS wilde in de toekomst ook collectieve toetredingscriteria uitwerken voor 

alle beroepsverenigingen van medische specialismen. Het Verbond was de mening toegedaan 

dat de bestaande erkenningsjury’s van de specialismen145, die bestonden uit al gevestigde 

specialisten, wettelijk erkend dienden te worden. Op die manier kon men dan lijsten van 

specialisten opstellen voor het RVZI.146  

Nog in 1954 werd het Algemeen Syndicaat voor Geneesheren van België (verder ASGB) 

opgericht.147 Het was een voortzetting van het VVGB alsook een product van de tijd. Er was 

nog steeds geen bevredigende oplossing voor de organisatie en structurering van de verplichte 

ZIV. Daarenboven waren de bestaande beroepsverenigingen verdeeld en niet in staat om 

praktische oplossingen aan te reiken. Het ASGB wilde al deze problemen de wereld uithelpen. 

                                                           
142 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van het directiecomité van de 
FMB, nr. 229, 16 juni 1949; ‘Herinnering aan de statuten. Laat ons de verkeerde weg niet inslaan!’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1949, nr. 12, p.429 
143 De Jaeger, A., ‘Voor een betere verdediging van de titel van geneesheer-specialist.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van 
het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1955, nr. 1, p. 18 
144 Volgende beroepsverenigingen waren lid van het VBS: anesthesiologie, klinische biologie, cardiologie, heelkunde, dermato-
venerologie, maag- en darmgeneeskunde, gynaecologie, neuropsychiatrie, oogheelkunde, orthopedie, neus-, keel- en 
oorgeneeskunde, kindergeneeskunde, fysiotherapie, pneumologie, radiologie, reumatologie, stomatologie en urologie (zie: 
Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Reglement van Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, nr. 1708; Belgisch Staatsblad, 15 juli 1954; Jaarboek VBS 1955, pp. 26-
31) 
145 Weekers, L., ‘L’enseignement universitaire des spécialités Médicales.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond 
der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1957, nr. 4 p. 365; VBS, 50 jaar VBS door Marc Moens, 
25 september 2004 
146 ‘Rapport du Secrétaire Général sur l’activité du G.B.S. au cours de l’année 1954.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het 
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1955, nr.2, pp. 51-58; Jaarboek VBS 1956, p. 12 
147 KADOC, Archief ASGB, Werkgroepen radiologen en jaarverslagen van het ASGB, nr. 24, Jaarverslag 1954 
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Dit syndicaat verwierp de opvatting als zouden de belangen van de verschillende categorieën 

van artsen, zoals daar waren algemeen geneeskundigen, specialisten, tandartsen, en medische 

adviseurs, met elkaar in strijd zijn. De belangen van de artsen hadden meer gemeen dan dat ze 

van elkaar verschilden. Verder was de nieuwe vereniging gekant tegen elk akkoord met de ZIV 

dat louter een tarievenakkoord zou zijn. Een overeenkomst kon enkel nuttig en doelmatig zijn 

als de verhouding tussen het medisch beroep en de ZIV in zijn geheel opgelost was.148 De FMB 

voelde haar ‘monopolie’ op het verdedigen van de belangen van de artsen wankelen. Om haar 

positie te versterken en als tegenreactie op het ontstaan van de nieuwe artsenverenigingen 

richtte de Federatie daarom drie secties op voor: algemeen geneeskundigen, specialisten en 

ziekenhuisartsen.149 

 

Het VBS liet er ondertussen geen gras over groeien en maakte haar wensen en eisen op het 

gebied van de erkenning van medische specialisten over aan de regering. Het Verbond trachtte 

de minister van arbeid en sociale zaken, Troclet, te overtuigen van de waarde van een 

specialistentitel.150 Het VBS definieerde de term specialist als volgt: ‘een geneesheer-specialist 

is iemand die dokter is in de kunst van het genezen en die aan zijn gelijken heeft bewezen dat 

er een relatie is tussen zijn professionele kunde en de kwalificatiecriteria die vastgelegd zijn 

door de geneesheren van dezelfde discipline, die zich hebben verenigd in een 

beroepsvereniging.’151 Naast een erkende titel was er ook nood aan een aparte opleiding voor 

specialisten, volgens het VBS. Deze scholing diende deze artsen naar het hoogst mogelijke 

academische niveau te tillen. Het studiepakket zou moeten bestaan uit een theoretisch en 

praktisch gedeelte. De stage zou gelopen worden in een medisch centrum of bij een erkend 

specialist. Tijdens de stage diende de kandidaat ook theorielessen te volgen. Om iedereen 

toegang te geven tot de opleiding voorzag het Verbond in haar voorstel een vergoeding voor de 

kandidaten vanaf het tweede jaar van hun opleiding. Het VBS was er zich van bewust dat hun 

voorgesteld opleidingssysteem zeer ambitieus was. Niettegenstaande wilde het Verbond dat er 

zo snel mogelijk werk werd gemaakt van de invoering van een aparte opleiding voor 
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van Geneesheren-Specialisten,1956, nr. 1, p. 11  
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specialisten.152  

Na lang onderhandelen zwichtte de minister van arbeid en sociale zaken, Troclet, voor de druk 

van het VBS.153 Onderhandelingen tussen het ministerie, de medische faculteiten en het 

Verbond aangaande de regulering van de medische specialisten werden opgestart. Deze 

besprekingen leidden tot maatregelen die opgenomen werden in het Besluit Troclet van 22 

september 1955. Artikel 69 en 70 van dit besluit hadden betrekking op de erkenning van 

medische specialisten en op de instelling van een commissie die verantwoordelijk zou zijn voor 

het opstellen van een lijst van medische specialisten voor het RVZI. De commissie zou bestaan 

uit twaalf leden, vier van hen zouden worden aangeduid door de beroepsvereniging van het 

medisch specialisme, de andere acht artsen zouden aangeduid worden door de minister.154 Maar 

de besluiten van minister Troclet bevatten ook heel wat bepalingen die alle artsen aanbelangden 

en die door geen van hen aanvaard konden worden, zoals de invoering van een 

abonnementsgeneeskunde en de verplichting van een systeem van derde betalende. Het protest 

van de artsen tegen deze besluiten leidde tot de vorming van het Coördinatiecomité van het 

Belgische artsenkorps dat bestond uit de FMB, het VBS en het ASGB. Deze drie 

artsenverenigingen zouden enkel nog samen onderhandelen met de overheid betreffende de 

ZIV.155 Uiteindelijk zouden de besluiten Troclet –en dus ook de bepalingen betreffende de 

medische specialisten - door het verzet van de artsen, nooit worden ingevoerd.156  

 

De verschillende artsenverenigingen van het Coördinatiecomité van het Belgische artsenkorps 

konden het goed met elkaar vinden wanneer het ging om vraagstukken die te maken hadden 

met de basisprincipes van het medisch charter. Maar als het ging over zakelijke of materiële 

belangen dan was de overeenstemming snel zoek. In het kort kan men stellen dat er in die 

periode verschillende grote problemen waren betreffende de materiële belangen van de artsen, 
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zoals: de erkenning van specialisten en de dichotomie.157 Het probleem van de dichotomie, de 

verdeling van de honoraria van een heelkundige ingreep onder de chirurg en de behandelende 

algemeen geneeskundige, sleepte al aan sinds 1928.158 En dook vaak terug op in de discussies 

tussen de artsen in de daaropvolgende decennia.159 In 1954 en 1955 trachtte het VBS dit 

probleem de wereld uit te helpen door erover te onderhandelen met het RVZI en de 

ziekenfondsen. Het gesloten akkoord op het gebied van de dichotomie werd opgenomen in de 

besluiten van Troclet, maar werd dus nooit doorgevoerd.160 

 

Ondanks het feit dat de artsen niet tot een consensus konden komen, bleef het coördinatiecomité 

in 1957 en begin 1958 vergaderen. Weliswaar nog steeds zonder resultaat. Uiteindelijk raakte 

het geduld van het VBS op. Ze tekenden niet meer present op vergaderingen en verklaarden pas 

terug te komen als volgende eis werd ingewilligd: voortaan zouden alle vraagstukken, die de 

specialisten rechtstreeks aanbelangden, uitsluitend worden behandeld door het Verbond. De 

werking van het coördinatiecomité diende daartoe te worden herzien. De houding van het VBS 

leidde tot een breuk. Een nieuwe contactcommissie diende het vertrouwen tussen de Federatie 

en het Verbond te herstellen. Ondanks alle moeite stierf het coördinatiecomité een stille dood.161   

 

Nadat de storm die de Besluiten Troclet hadden veroorzaakt, was gaan liggen in 1956 zette het 

VBS haar streven naar een wettelijke titel, een apart diploma en een specifieke 

universiteitsopleiding voor specialisten onverschrokken voort.162 De enige vorm van erkenning 

die er op dat moment was, was er één gebaseerd op de samenwerking tussen de Orde der 

Geneesheren en de beroepsverenigingen van de medische specialismen. De 

erkenningscommissies van de medische specialismen bestonden uit vier professoren en vier 

vertegenwoordigers van de beroepsvereniging. Om erkend te worden moesten de kandidaten 

voldoen aan verschillende criteria. Deontologische criteria werden opgesteld door de Orde der 

Geneesheren. Een voorbeeld van zo een voorwaarde was dat een arts niet erkend kon worden 
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als specialist als hij of zij al eens bestraft was door de Orde. De professionele criteria waren 

normen die vereist werden door de beroepsvereniging van het medisch specialisme en waren 

bijvoorbeeld: lid zijn en blijven van de beroepsvereniging van het medisch specialisme, en 

voldoen aan de statuten van de beroepsvereniging. Technische normen maakten een derde set 

van criteria. Voorbeeld hiervan was dat de kandidaat, vooraleer hij of zij erkend kon worden 

als specialist, al een aantal jaren algemeen geneeskundige moest zijn. Tenslotte was er nog 

sprake van materiële normen. Zo diende een arts een eigen kabinet te hebben met de nodige 

apparatuur en benodigdheden om zijn of haar specialisme uit te oefenen.163 

 

Het VBS vond dat de artsen en de bevolking recht hadden op een officiële erkenning van 

medische specialisten door de wetgever. Daarenboven dienden de artsen zich te kunnen wenden 

tot een Belgische universiteit om zich verder te specialiseren binnen een bepaald geneeskundig 

domein. De minister van arbeid en sociale zaken, Troclet, gaf het VBS gelijk. Niet lang daarna 

kregen de medische faculteiten de opdracht van de minister om opleidingen voor de 

verschillende medische specialismen uit te werken. Verder besloot de minister dat zolang er 

geen nieuwe opleiding was alles wat met de regulering en de erkenning van specialisten te 

maken had in handen zou blijven van de verschillende beroepsverenigingen van medische 

specialismen die lid waren van het VBS.164 Het ASGB stelde dat er helemaal geen sprake was 

van een monopolie op de erkenning van medische specialisten door de beroepsverenigingen 

van het VBS. Wel stelde deze beroepsvereniging vast dat sommige provinciale raden van de 

Orde der Geneesheren er eigenaardige praktijken op na hielden en zich stelselmatig baseerden 

op het advies van de beroepsverenigingen van specialisten voor de erkenning van artsen als 

specialisten. Het ASGB beweerde dat hier misbruik van werd gemaakt door de 

beroepsverenigingen. Zij zouden inschikkelijk zijn voor eigen leden en zeer streng voor 

buitenstaanders. Het ASGB riep artsen die met deze praktijken te maken kregen op om contact 

op te nemen met hun nationaal secretariaat.165 

 

1957 was een belangrijk jaar met hoogte- en dieptepunten voor de medische specialisten. Zo 

werd het VBS geconfronteerd met een eerste conflict tussen een aantal medische specialismen. 

Zo was er bijvoorbeeld onenigheid over de verschillen tussen de honoraria van verschillende, 
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medische specialismen. Verder waren de beroepsverenigingen van cardiologen, 

longspecialisten en de klinisch biologen niet te vinden voor de toetreding van de 

beroepsvereniging van Belgische geneesheren-specialisten in de interne geneeskunde tot het 

VBS. De erkenning van dit medisch specialisme zou een streep door hun rekening betekenen, 

omdat de interne geneeskunde teveel overlapte met de bevoegdheden van hun specialismen. 

Bovendien waren volgens de voornoemde beroepsverenigingen de criteria om toe te treden tot 

de vereniging van internisten niet streng genoeg. Tenslotte vreesden deze drie 

beroepsverenigingen dat het toetreden van de beroepsvereniging van interne geneeskunde het 

einde van hun specialisme zou betekenen. Immers de meeste artsen wilden internist worden, 

want op die manier mochten ze verschillende speciale medische prestaties verrichten die 

normaal door cardiologen, longspecialisten en klinisch biologen werden uitgeoefend. Andere 

beroepsverenigingen waren dan weer van mening dat als de internisten niet werden toegelaten 

tot het VBS dat deze laatste niet alle medische specialismen vertegenwoordigde. Bovendien 

was er volgens deze laatste groep van geneesheren-specialisten geen sprake van een eerlijke 

discussie, want de internisten konden zich niet verdedigen of mee discussiëren omdat ze geen 

lid waren van het VBS. Uiteindelijk besloot de algemene vergadering van het VBS dat de 

internisten gehoord moesten worden vooraleer er gestemd werd over hun lidmaatschap. 

Daarnaast diende de toelatingscommissie van de internisten dezelfde criteria voor toetreding te 

gebruiken als andere beroepsverenigingen van specialisten. Tenslotte vond de algemene 

vergadering van het VBS ook dat de stageperiode van de internisten verlengd moest worden. 

Nadat de internisten hun zaak hadden bepleit voor de algemene vergadering van het VBS werd 

besloten om de internisten toe te laten toe te treden tot het VBS en tegelijkertijd werd er besloten 

om te voorzien in directe contacten tussen de beroepsverenigingen van de cardiologen, 

longspecialisten, klinisch biologen en de internisten om de problemen die er waren intern op te 

lossen.166 De beroepsvereniging van Belgische specialisten in de inwendige geneeskunde werd 

in februari 1957 officieel lid van het VBS. Het Verbond telde van dan af aan 19 

beroepsverenigingen.167 

 

In datzelfde jaar werden er onderhandelingen opgestart tussen de minister van volksgezondheid, 

de medische faculteiten en de beroepsverenigingen die lid waren van het VBS om nieuwe 

erkenningscommissies op te richten om lijsten van specialisten op te stellen voor het RVZI. Het 
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VBS was verheugd over het initiatief van de minister. Wel wilde het VBS de erkenning van 

specialisten zelf in handen blijven houden. Als voorbeeld haalde zij het systeem aan dat bestond 

in Zwitserland. Daar konden specialisten hun beroep niet uitoefenen tenzij ze erkend waren 

door de beroepsvereniging van het specialisme. Het VBS had al 19 erkenningscommissies die 

bestonden uit professoren en eminente specialisten. Kandidaten werden door deze commissies 

beoordeeld op basis van deontologische, syndicale, technische en professionele criteria. De 

technische en professionele criteria werden uitgewerkt door de beroepsverenigingen van 

specialisten in samenwerking met professoren van de verschillende medische faculteiten.168 

Een voorbeeld van een deontologische norm was dat een arts niet erkend kon worden als 

specialist als hij of zij als een sanctie had gekregen van de Orde der Geneesheren. Kandidaten 

werden ook beoordeeld op hun syndicale loyaliteit. Toekomstige specialisten moesten 

bijvoorbeeld schriftelijk bevestigen dat ze de statuten van de beroepsvereniging zouden 

naleven. Onder technische criteria verstonden de commissies dat de specialist al een aantal jaren 

zijn diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde diende te hebben. Alsook dat de 

specialist een aantal jaren stage moest doorlopen hebben. Tenslotte waren er de professionele 

normen. Deze hadden te maken met de invulling van de praktijk van het medisch beroep. 

 

De procedure voor het aanvragen van een erkenning verliep als volgt. Eerst diende men een 

aanvraag te richten aan het secretariaat van de betrokken beroepsvereniging. Deze aanvraag 

bestond uit een aantal documenten: een schriftelijke verklaring van twee erkende specialisten 

die de kandidaat steunden, de belofte dat men de statuten van de beroepsvereniging zou 

respecteren en een ingevulde vragenlijst betreffende de professionele activiteiten. De 

vragenlijst handelde over de gevolgde opleiding en gelopen stage. Op basis van deze 

documenten bestudeerde de erkenningscommissie of de kandidaat voldeed aan de eisen van de 

beroepsvereniging. De commissie kon na de inzage van het dossier steeds bijkomende 

inlichtingen vragen. Vervolgens werd de kandidatuur ter stemming gebracht op de statutaire 

vergadering van de beroepsvereniging. Deze stemming was geheim en besliste uiteindelijk of 

de arts al dan niet erkend werd. Een negatief advies diende verder geduid te worden. De 

kandidaat kon, indien gewenst, een recht van antwoord krijgen om zich te verdedigen waarna 

de erkenningscommissie een definitieve beslissing nam. Als de kandidaat opnieuw werd 

afgewezen dan moest hij 2 jaar wachten vooraleer hij of zij een nieuwe aanvraag mocht 
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indienen.169 

 

Van zodra een arts erkend was als specialist was het hem verboden om de algemene 

geneeskunde nog te beoefenen. Uitzondering op deze regel waren de jonge artsen. Zij mochten 

in het begin van hun carrière een aantal jaren de algemene geneeskunde cumuleren met hun 

specialisme. Verder waren er beperkingen betreffende het combineren van verschillende 

specialismen. Ten eerste mocht men maximum twee specialismen combineren. Ten tweede 

moest er sprake zijn van een duidelijke verbondenheid tussen deze twee specialismen. Tenslotte 

diende men erkend te worden door de jury’s van beide specialismen die men wilde 

beoefenen.170 

 

Uiteindelijk haalde het VBS haar slag thuis. Op 12 september 1957 werd er een Koninklijk 

Besluit uitgevaardigd dat voorzag in de oprichting van wettelijk bekrachtigde 

erkenningscommissies voor specialisten. Er zouden erkenningscommissies worden ingesteld 

voor volgende specialismen: anesthesie, klinische biologie, cardiologie, heelkunde, heelkunde 

op het abdomen, heelkunde op de thorax, bloedvatenheelkunde, neurochirurgie, plastische 

heelkunde, dermato-venerologie, gastro-enterologie, gynaecologie, interne geneeskunde, 

neuropsychiatrie, oftalmologie, orthopedie, oto-rhino-laryngologie, pediatrie, fysiotherapie, 

pneumologie, radiologie, reumatologie, stomatologie en urologie.171 De publicatie van het KB 

was een overwinning voor het VBS:  

 

‘C’est l’instauration de l’Assurance sociale obligatoire qui a posé, de façon aigue, le probème 

du médecin spécialiste. En effet…, pour des questions des barèmes préférentiels en faveur de 

médecins spécialistes, les assurances sociales doivent connaître quels sont les vrais médecins 

spécialistes’.172  
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Voortaan zouden medisch specialisten dus wettelijk erkend kunnen worden, zij het wel enkel 

in het kader van de verplichte ZIV. Vooraleer een kandidaat-specialist een aanvraag kon 

indienen tot erkenning diende de arts te voldoen aan een aantal basisvoorschriften. De eerste 

voorwaarde was houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

Daarnaast moest de toekomstige specialist slagen voor de opleiding tot specialist. De stage die 

artsen volgden in het kader van de opleiding moest gelopen worden in een erkende 

ziekenhuisdienst. Verder mocht de specialist geen prestaties meer leveren die behoorden tot het 

domein van de algemeen geneeskundigen –met uitzondering van de jonge specialisten. Over 

het gelijktijdig beoefenen van twee specialismen werden ook regels uitgeschreven. Twee 

medische specialismen uitoefenen kon, op voorwaarde dat het om aanverwante specialismen 

ging of als het gerechtvaardigd was door een plaatselijke omstandigheid. Deze zaken moesten 

steeds worden voorgelegd aan de erkenningscommissies.173  

Indien de kandidaat voldeed aan deze voorwaarden kon hij of zij een aanvraag per aangetekende 

brief versturen naar de minister van volksgezondheid en van het gezin. Het verzoek werd nadien 

overgemaakt aan de erkenningscommissie. Deze commissie was belast met het verlenen van 

advies over de erkenning. Elke commissie bestond uit zeven leden. Zij werden voorgedragen 

door de beroepsvereniging van het specialisme in kwestie. De minister van volksgezondheid en 

gezin zou de leden van de commissie kiezen en benoemen voor een termijn van vijf jaar. Nadien 

konden de commissieleden opnieuw benoemd worden voor vijf jaar. Beslissingen werden 

genomen bij gewone meerderheid. De beslissing van de commissie werd medegedeeld aan de 

minister. Ook de kandidaat ontving op zijn of haar beurt een aangetekende brief met de 

beslissing van de commissie. De betrokken arts kon binnen de vijftien dagen na ontvangst van 

de aangetekende brief in gaan tegen de beslissing bij de Kamer van Beroep. Deze Kamer 

bestond uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde, de 

Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België, de vier universiteiten, de Hoge 

Raad van de Orde van Geneesheren, de representatieve artsenverenigingen, de representatieve 

beroeporganisatie van het medisch specialisme en de minister van arbeid en sociale voorzorg. 

De leden van de Kamer van Beroep werden eveneens voor een termijn van vijf jaar benoemd. 

Hun termijn was eveneens vernieuwbaar. De Kamer van Beroep diende binnen de zestig dagen 

nadat een zaak aanhangig was gemaakt haar advies mee te delen aan de minister van 

volksgezondheid en van het gezin. De minister nam uiteindelijk de eindbeslissing. De erkenning 
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van een medisch specialist kon ten allen tijde worden ingetrokken. Maar vooraleer de erkenning 

ingetrokken werd, bracht de minister van volksgezondheid en van het gezin de arts die zijn 

erkenning dreigde te verliezen op de hoogte en werd er advies gevraagd aan de commissie. 

Voor elk specialisme werden de erkenningscriteria vastgesteld in overleg tussen de betrokken 

erkenningscommissie en de Kamer van Beroep. Deze criteria werden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de minister van volksgezondheid en van het gezin.174 

 

Hoewel de wettelijke erkenning van medisch specialisten er enkel kwam in het kader van de 

verplichte ZIV was het VBS tevreden met deze regulering.175 Verschillende leden van het 

bestuur van de FMB zagen het KB van 12 september 1957 als het bewijs van de falende politiek 

van de Federatie. De algemene secretaris van de FMB, dokter Sondervorst, verdedigde het 

beleid van de FMB. Hij stelde dat de nieuwe regulering een stap in de goede richting was, maar 

alles behalve perfect. Toch verweet een groot deel van de leden van de FMB de vereniging 

laksheid. Het bestuur van de Federatie, dat maar al te goed op de hoogte was geweest van de 

onderhandelingen tussen het VBS en de minister, had laten begaan. De invoering van een 

wettelijke erkenning van specialisten en een aparte opleiding zou de positie van de algemeen 

geneeskundigen devalueren, dixit dokter Van Oorle. De beslissing van de FMB om zelf nieuwe 

erkenningscriteria uit te werken voor medisch specialisten176, bewees dat de Federatie 

inderdaad de feiten achterna holde. Toch was de Federatie vastberaden het monopolie van het 

VBS te doorbreken. Om dit te verwezenlijken waren ze zelfs bereid rechtstreekse 

onderhandelingen aan te knopen met minister Leburton of zoals de FMB het zelf formuleerde:  

 

‘Pour cela il faut voir le Ministre Leburton, en personne, lui remettre une note précise sur ce 

sujet, sinon toute autre intervention sera interceptée entre Vous et Lui par ses collaborateurs 

acquis à la ‘res VBS’.177  

 

                                                           
174 ‘Koninklijk Besluit betreffende de erkenning van de geneesheren-specialisten.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het 
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1957, nr. 5, p. 444; ‘Speciaalnummer: Erkenning 
van de Geneesheren-Specialisten. Commentaar.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1958, nr. 3, pp. 5-22 
175 ‘Vent d’est, vent d’ouest.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten,1957, nr. 5, p. 435; ‘Erkenning van de Geneesheren-Specialisten. Commentaar.’, Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1958, nr. 3, p.12; Roosens, 
R., ‘De erkenning van Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 
nr. 6, 1957, pp. 1-4 
176 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van de nationale raad van de FMB, nr. 
408,7 november 1957 
177 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Commission permanente consultative des médecins 
spécialistes, nr. 1192, 17 & 24 januari 1957 
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Tot slot besloot de nationale raad van de Federatie om in januari 1958 te stemmen over een 

nieuwe procedure betreffende de erkenning van de medisch specialisten.178 Toen dit ter ore 

kwam van het VBS riep zij de FMB op niet over te gaan tot zo een stemming. Indien de FMB 

toch zou doorgaan met haar plan, dan zou het VBS het niet nalaten om verdere stappen te 

ondernemen.179 Het ASGB tenslotte vond de regeling die ingevoerd werd door het KB van 

september 1957 een goed begin, maar onvolledig. Ondanks het feit dat alle artsenverenigingen 

tegen de toenmalige ZIV waren, had het VBS besloten haar principes overboord te gooien in 

ruil voor een monopolie op de erkenning van de medische specialisten, aldus het ASGB. Maar 

ook de andere artsenverenigingen gingen niet vrijuit, zij hadden immers de onderhandelingen 

tussen het VBS en de minister aangaande deze materie oogluikend toegestaan. Het ASGB was 

de mening toegedaan dat het specialistenvraagstuk onder de bevoegdheid viel van de medische 

faculteiten. Het ASGB had, om haar standpunt te verdedigen, al contact opgenomen met de 

bevoegde instanties.180 Tot slot vond het syndicaat dat, om tot een goede regulering te komen 

van de medisch specialismen, er nood was aan de organisatie van de betrekkingen tussen de 

algemeen geneeskundigen en de specialisten. Het was niet onwaarschijnlijk dat de toekomst 

zou uitwijzen dat de algemene geneeskunde ook als een specialisme moest erkend worden.181 

 

Wat opviel aan deze eerste wettelijke regulering van de erkenning van medisch specialisten was 

niet alleen het gegeven dat dit enkel en alleen gebeurde in het kader van de verplichte ZIV. Er 

waren nog andere in het oog springende punten. Zo hadden de erkenningscommissies geen 

invloed op de inhoud of kwaliteit van de opleiding tot specialist. Ook het feit dat de medische 

faculteiten op geen enkele manier betrokken werden bij de erkenning van medisch specialisten 

was opmerkelijk.182  

2.2.2.2. Wet Leburton (1957Wet Leburton (1957Wet Leburton (1957Wet Leburton (1957----1964)1964)1964)1964)    

 

De ideologische strijd die woedde tussen de verschillende politieke families in de Belgische 

samenleving in de jaren vijftig ging hand in hand met economische moeilijkheden voor het hele 

                                                           
178 ‘Nationale raad. Zitting van 5 december 1957.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1957, nr. 23, pp. 840-841 
179 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief van VBS aan FMB, nr. 1715, 23 december 1957. 
180 KADOC, Archief ASGB, Geneesheren-specialisten en het Syndicaat der Belgische Huisartsen. Brief van het ASGB aan haar 
leden, nr. 18, 16 oktober 1957; Speciaalnummer: Erkenning van de Geneesheren-Specialisten. Commentaar.’, Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1958, nr. 3, pp. 5-22 
181 ‘De erkenning van Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, nr. 
6, 1957, p. 3 
182 Nys, H., ‘De opleiding en de erkenning van geneesheren-specialisten in het Belgische recht.’, Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid, 1978, nr. 6, p. 472 
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land. De snelle herleving van de Belgische economie na de oorlog leek bedrieglijk geweest. 

Immers, de industriële structuur en het productieapparaat waren verouderd en leverden enkel 

en alleen resultaat omdat België omringd werd door de oorlogsruïnes van zijn buurlanden, die 

hun verwoeste industrieën al gauw omvormden tot moderne bedrijven. Het groeiritme van de 

Belgische economie begon al snel achterop te hinken. Aanvankelijk greep de overheid niet in. 

In 1958 bereikte de structurele crisis haar hoogtepunt en bracht het de christendemocraten, na 

vier jaar oppositie, terug alleen aan de macht. Ondanks hun dynamisch beleid duurde het nog 

even voor de economische heropleving een feit was. De dekolonisatie van Congo was hier niet 

vreemd aan (Klein 1990).  

 

De geschiedenis van het professionaliseringsproces van medisch specialisten die hier centraal 

staat, valt vanaf de wettelijke erkenning van medisch specialisten in het kader van de verplichte 

ZIV (KB 12 september 1957) uiteen in twee verhalen die parallel aan elkaar lopen. In het ene 

verhaal staan de verwoede pogingen van de overheid om een nieuw gezondheidsbeleid uit te 

stippelen centraal. In het andere verhaal staat de deining die dit hogergenoemde KB 

veroorzaakte en de verdere regulering van het professionaliseringsproces van medisch 

specialisten in het middelpunt van de belangstelling De verhalen kruisen elkaar af en toe in de 

onderhandelingen tussen de regering en de artsen betreffende de hervorming van de 

ziekteverzekering. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg Regering en Gezondheidszorg  

 

Terwijl de artsen zich eind jaren vijftig voornamelijk gingen bezighouden met bekvechten over 

de regulering van medisch specialisten, werd de regering opnieuw tot de orde van de dag 

geroepen door het RVZI, dat in 1958 opnieuw alarm sloeg over haar financiële situatie.183 De 

overheid diende zo snel mogelijk met een oplossing op de proppen te komen voor de 

aanhoudende problemen van de ZIV. 

 

 

 

 

                                                           
183 ‘Het departement van volksgezondheid moest initiatief nemen.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond,1958, nr. 8, p. 371; ‘Ziekteverzekering en Statistieken.’, Mededelingen van het Algemeen 
Syndicaat der Geneesheren van België, nr. 9, 1958, p. 6 
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De verkiezingen van 1 juni 1958 stonden bijna volledig in het teken van de Schoolstrijd.184 De 

CVP/PSC, die de voorbije vier jaar in de oppositie hadden gezeten, grepen net naast een 

volstrekte meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De katholieken besloten 

uiteindelijk, na een kortstondig minderheidskabinet, om een coalitie te vormen met de liberalen. 

De Franstalige christendemocraat Servais werd de nieuwe minister van arbeid en sociale 

voorzorg. Servais diende in 1959 een wetsontwerp in bij de Kamer met als doel de hervorming 

van de verplichte ZIV. Maar dit plan Servais werd nooit uitgevoerd. Het politieke gevecht 

aangaande de verplichte ZIV dat woedde tussen de artsen, de ziekenfondsen en de overheid; de 

algemene besluiteloosheid; het uitstellen van uitvoeringen en het voortdurend terugdraaien van 

genomen beslissingen zorgden voor verwarring inzake de ZIV en deed de financiële situatie 

van de ziekteverzekering allesbehalve goed (Veraghtert en Widdershoven 2002).  

 

Om tot een definitieve oplossing te komen besloot minister Servais in februari 1960 een 

Parlementaire Werkgroep op te richten om de moeilijkheden van de verplichte ZIV te 

bestuderen en op te lossen. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de drie 

traditionele politieke partijen van het land: de christendemocraten, de socialisten en de 

liberalen.185   

In afwachting van het eindrapport van de Parlementaire Werkgroep werden er in de 

Eenheidswet, de wet voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en het financiële 

herstel186, van de rooms-blauwe regering Eyskens III, al maatregelen voorzien voor de 

                                                           
184 Na de Tweede Wereldoorlog gingen meer en meer jongeren naar het secundair onderwijs. Dit zorgde voor problemen bij 
zowel het officieel onderwijs als het vrij (katholiek) onderwijs. Het officieel onderwijs kende een structureel probleem, omdat 
het minder scholen had dan het vrij onderwijs. Terwijl dit laatste scholennet dan weer te kampen had met financiële problemen, 
omdat het een hoger inschrijvingsgeld moest vragen. Immers, zij konden, in tegenstelling tot het officieel onderwijs, niet 
rekenen op subsidies. De CVP-regeringen Pholien (1950-1952) en Van Houtte (1952-1954) kenden subsidies toe aan de vrije 
secundaire scholen (Wetten Harmel, 1951–1952) op voorwaarde dat ze onder andere afzagen van het innen van het hoge 
inschrijvingsgeld dat de vrijheid van schoolkeuze in de weg zou staan. Verder voorzag de Wet van 17 december 1952 in de 
oprichting van Gemengde Commissies, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van het rijks- en het vrij onderwijs, die 
de minister van advies moesten dienen over de leerprogramma's en de aanvragen tot oprichting van rijksscholen en tot 
erkenning van vrije scholen. De oppositie vreesde echter voor de invloed die de Kerk via deze commissies op het rijksonderwijs 
zou kunnen hebben. Al deze problemen ontketende een (tweede) schoolstrijd die een hoogtepunt bereikte in 1955. Toen de 
socialistische minister Leo Collard met de Wet Collard probeerde de subsidies aan de katholieke scholen aanzienlijk te 
verminderen, de voorwaarden voor subsidiëring te verscherpen en te voorzien in de oprichting van een groot aantal rijksscholen. 
De onrust en het (straat)protest, met als orgelpunt de mars op Brussel op 26 maart 1955. De schoolstrijd woedde voort tot de 
verkiezingen van 1 juni 1958. De CVP minderheidsregering Eyskens II richtte op 6 augustus 1958 de ‘Nationale 
Schoolcommissie’ op. Deze bestond uit drie leden van elk van de drie nationale partijen: Christendemocratenkatholieken, 
socialisten en liberalen. Deze commissie werkte een compromis-oplossing uit die op 20 november 1958 werd neergelegd in 
het Schoolpact. Deze overeenkomst voerde onder meer de afschaffing van het inschrijvingsgeld in het secundair onderwijs af. 
Sindsdien geldt er een redelijke schoolvrede. Voor meer info zie: Haagdorens, L. 1984. "De mobilisatie van de katholieke zuil 
in de schoolstrijd tijdens het eerste jaar van de regering Van Acker (mei 1954-juli 1955)." Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis 1-2:3-70; De Jong, K. 1992. 75 jaar onderwijspacificatie: de schoolstrijd, hoe die eindigde en hoe het daarna 
verder ging. Leylstad: IVIO 
185 KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) en de artsenstaking, Ministerie van Sociale Voorzorg, Nota aan de 
Ministerraad betreffende de ZIV, nr. 10.8.1.3, 26 oktober 1961 
186 ‘Het ontwerp tot Eenheidswet.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
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gezondmaking van de ZIV. Deze Eenheidswet had tot doel de economische crisis van 1960 te 

beteugelen en het verlies van de kolonie te compenseren en zorgde voor heel wat beroering. 

Vanuit de oppositie protesteerden de socialisten fel tegen de besparingsmaatregelen die in de 

wet verweven zaten. De Eenheidswet bevatte ook bepalingen die de artsen aanbelangden. Zo 

zou de controle op de artsen worden opgevoerd tot ongekende hoogte, dit om de financiële 

misbruiken binnen de ZIV tegen te gaan. Verder zouden de honoraria voor medische prestaties 

voortaan vastgelegd worden in overeenkomsten tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het 

fameuze artikel 52 bepaalde dat bij gebrek aan een door de minister van sociale voorzorg 

goedgekeurde overeenkomst of verbintenis, de Koning het recht zou hebben om 

maximumtarieven vast te stellen. Artsen die zich niet hielden aan de afgesproken tarieven 

riskeerden een boete of zelfs een gevangenisstraf. Kortom, de vrije bepaling van honoraria, één 

van de vijf basisprincipes van het Medisch Charter, werd van tafel geveegd door deze nieuwe 

wet. Het artsenkorps was verbolgen over deze maatregelen en richtte prompt een 

contactcommissie op om verzet aan te tekenen tegen artikel 52. Immers, voor het eerst vormde 

een bij wet vastgelegde maatregel een bedreiging voor de vrije uitoefening van het medisch 

beroep. Maar de poging van de artsen om met één stem naar buiten te treden vond geen gehoor 

bij de overheid. Ook stakingen tegen de wet eind 1960, begin 1961 konden niet baten. De wet 

werd goedgekeurd op 13 januari 1961 (Gerard and Van Nieuwenhuyse 2005; Schrijvers 2005).  

 

Tot overmaat van ramp voor de artsen brachten de nieuwe verkiezingen van 26 maart 1961 een 

rooms-rode coalitie aan de macht. In de nieuwe regering Lefèvre-Spaak volgde Edmond 

Leburton, Leon Servais op als minister van sociale voorzorg. Dat Leburton, de voorzitter van 

de NVSM en de initiatiefnemer van de Parlementaire Werkgroep, deze ministerpost te pakken 

had, betekende dat hij krachtdadiger kon optreden om zijn plannen te verwezenlijken. 

Bovendien was het NVSM, dat nog steeds voorgezeten werd door Leburton nu rechtstreeks 

betrokken bij de politieke besluitvorming. Om de LCM niet voor het hoofd te stoten, werden 

ook zij voortaan nauwer betrokken bij de onderhandelingen op het gebied van de verplichte 

ZIV (Schrijvers 2005). Wat bij de artsen niet door gejuich werd onthaald. Ook het feit dat de 

liberalen in deze legislatuur in de oppositie zaten, had gevolgen voor de artsen. Het medisch 

korps had in hun strijd voor het behoud van de liberale waarden meermaals een bondgenoot 

gevonden in de liberalen. Maar deze partij kon nu dus geen invloed meer uitoefenen op de 

politieke besluitvoering. Maar het grootste gevaar schuilde volgens de artsen erin dat, in 

                                                           
Geneesheren-Specialisten, 1960, nr.6, pp. 461-463 
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navolging van de politieke coalitie, nu ook het christelijke en socialistische ziekenfonds elkaar 

zouden vinden. Het artsenkorps kon niet anders dan collectief reageren (Schrijvers 2005). 

 

Als antwoord op de gesprekken van de Parlementaire Werkgroep, waarop de artsen niet werden 

uitgenodigd, werd er een nieuw artsenverbond opgericht, het Algemeen Verbond der 

Geneesheren van België (verder AVGB), dat de FMB, het VBS, de Unie der Belgische 

Omnipractici (verder UBO) en het ASGB verenigde. De artsen Delforge, Cloetens, Symon, 

Chantraine en De Brabanter werden naar voren geschoven als officiële vertegenwoordigers van 

dit nieuw verbond. In juli 1961 publiceerde het AVGB een Witboek gericht tegen de bepalingen 

van de Eenheidswet en tegen de besprekingen van de Parlementaire Werkgroep. In dit Witboek 

waren een aantal voorstellen te lezen tot hervorming van de ZIV waarbij de beginselen van het 

Medisch Charter centraal stonden.187 Maar de parlementairen hadden geen oren naar de 

verzuchtingen van het artsenkorps (Schrijvers 2005). 

 

 Op 26 september 1961 bracht de Parlementaire Werkgroep haar eindverslag uit dat volledig 

indruiste tegen de eisen van de artsen. Omwille van de omvang van dit rapport zal er hier enkel 

ingegaan worden op de punten die van belang zijn voor dit onderzoek. Eén van de grootste 

voordelen van het stelsel van de verplichte ZIV, de vrije artsenkeuze, was niet zonder nadelen, 

aldus de Werkgroep. Het had geleid tot een onverantwoorde vermenigvuldiging van medische 

verstrekkingen. Gezinnen gingen, bijvoorbeeld, gelijktijdig verschillende artsen raadplegen. 

Deze evolutie diende een halt toegeroepen te worden. De parlementairen zagen dat hier een 

belangrijke taak voor de huisarts was weggelegd. Deze arts diende het noodzakelijk verband 

tussen de verschillende takken van de geneeskunde in stand te houden. Echter de huisarts kon 

deze taak pas uitvoeren als de ZIV wist welke huisarts de verzekerde consulteerde. 

Tegelijkertijd diende de vrije artsenkeuze gerespecteerd te worden. Concreet werd voorgesteld 

dat elke patiënt de keuze van zijn huisarts zou doorgeven aan het ziekenfonds waar hij of zij lid 

van was, alsook elke wijziging van voorkeur. Op die manier werd het mogelijk om misbruiken 

op te sporen en te bestrijden. Een tweede materie uit het eindrapport van de Werkgroep, van 

belang voor dit onderzoek, was een voorstel tot regulering van de relaties tussen huisartsen en 

                                                           
187 KADOC, Archief ASGB, Wet Leburton. Verslag van de Parlementaire werkgroep belast met de studie van de problemen 
van de ZIV, nr. 53, 26 september 1961; KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en 
sociale studies van de CVP (CEPESS), Subcommissie Ziekte- & Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, uitnodigingen, 
dagordes, notulen, nota’s, werkdocumenten, Evolutie van het conflict tussen geneesheren en regering inzake de hervorming 
van de ZIV, nr. 2.4.13.47, 1961; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Voorstel van de juridische 
adviseurs van het AVGB betreffende de hervorming van de ZIV, nr. 1825; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération 
Médicale Belge, Het Belgisch geneeskundige korps tegenover het nationaal probleem van de ZIV, nr. 1829, 1964 
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specialisten. Paradoxaal genoeg had de specialisering van de geneeskunde geleid tot een minder 

doeltreffende geneeskunde, aldus de parlementairen. Het feit dat de zieke zelf bepaalde wanneer 

hij of zij zich tot een specialist wendde, leidde tot talrijke, nutteloze onderzoeken. Hoewel dit 

probleem erkend werd door alle leden van de Werkgroep, waren de meningen over een 

mogelijke oplossing verdeeld. Sommigen vonden dat een raadpleging van een specialist enkel 

kon op verwijzing door de huisarts. Anderen waren de mening toegedaan dat de verzekerde zelf 

moest bepalen wanneer hij of zij zich wilde wenden tot een gespecialiseerde arts. Deze 

verzekerde had dan wel enkel recht op een terugbetaling die overeenstemde met die van een 

huisarts. Een laatste groep vond dat specialisten vrij geraadpleegd mochten worden zonder 

verlies in terugbetaling en mits de huisarts van de patiënt op de hoogte gebracht werd. Deze 

laatste groep vreesde immers dat de huisartsen zouden aarzelen om hun patiënten door te 

verwijzen naar een specialist. Anderen stelden dan weer dat de specialisten de patiënten van de 

huisarts zouden kunnen inpikken na een doorverwijzing. Het beperken van de periode dat men 

kon doorverwijzen naar een andere arts kon een oplossing bieden voor beide complicaties. 

Daarenboven werd er voorzien in een aantal uitzonderingen: oogartsen, tandartsen en 

kinderartsen mochten nog steeds geraadpleegd worden zonder doorverwijzing van een huisarts. 

Deze regeling had twee voordelen: de huisarts kwam weer centraal te staan binnen de moderne 

geneeskunde en het aantal nutteloze vermenigvuldigingen van geneeskundige verstrekkingen 

zou worden tenietgedaan. Tenslotte speelden de parlementairen nog met de idee om de betaling 

van de arts per verrichting om te vormen tot een forfaitaire bezoldiging, want de betaling per 

prestatie leidde al te vaak tot de onnodige vermenigvuldiging van medische verstrekkingen in 

plaats van het doelmatig ingrijpen van de arts. Andere voordelen van een forfaitair systeem 

waren dat er op voorhand een begroting kon worden opgemaakt en dat misbruik makkelijk aan 

het licht kon worden gebracht. De werkgroep vond dat de artsen de keuze moesten hebben 

tussen de betaling per verrichting en het forfaitaire systeem. Artsen die kozen voor het 

forfaitaire systeem zouden bijvoorbeeld fiscale voordelen kunnen verkrijgen. Maar over de 

manier waarop zo een betalingssysteem moest worden ingevoerd bestond geen consensus 

binnen de werkgroep. Het verslag van de werkgroep concludeerde dat de sanering van de ZIV 

diende voor te vloeien uit het opvoeren van de kwaliteit, de doelmatigheid en de waardering 

van de geneeskunde en de artsen. Dit eindrapport van deze Parlementaire Werkgroep was van 

uiterst groot belang en diende uiteindelijk als basis voor de Wet Leburton van 1963.188  

                                                           
188 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Parlementaire werkgroep belast met de studie van de 
ZIV, nr. 1828, 26 september 1961; ‘Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Verslag van de Parlementaire Werkgroep.’, 
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1961, nr. 8, pp. 1-6; KADOC, Archief van Minister 
van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) 
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Nadat de regering het eindrapport van de Parlementaire Werkgroep had doorgenomen en 

goedgekeurd dwong het AVGB een gesprek af bij minister Leburton. Dit gesprek betekende de 

start van nieuwe onderhandelingen tussen de minister en het artsenkorps, onder de vorm van de 

afgevaardigden van de AVGB (Schrijvers 2005). Op 20 oktober 1961 bereikten deze 

onderhandelaars een akkoord dat werd geparafeerd in aanwezigheid van de pers. De 

afgevaardigden van de artsen tekenden dit akkoord naar eigen zeggen omdat het medisch 

beroep zich moest verbinden om vrij te blijven.189 De achterban van het AVGB werd via de 

radio op de hoogte gebracht van dit feit. Het nieuws sloeg in als een bom. De onderhandelaars 

werden zo goed als unaniem teruggefloten.190 Het artsenkorps voelde zich over het algemeen 

bedrogen door de vijf afgevaardigden van het AVGB. De afgevaardigden werd gevraagd om 

zich in de toekomst te onthouden van het aangaan van verbintenissen die niet de goedkeuring 

van alle artsen wegdroegen. Minister Edmond Leburton waste ondertussen zijn handen in 

onschuld en ging verder met het voorbereiden van een nieuwe wet op de ZIV (Schrijvers 2005).  

 

Op 8 maart 1963 diende minister Leburton een wetsontwerp in. De toekomstige wet beoogde 

een eind te maken aan de malaise waarin de verplichte ZIV sinds 1948 verkeerde.191 Het 

ontwerp maakte het mogelijk de verzekering voor geneeskundige verzorging tot de gehele 

bevolking uit te breiden en de uitkeringsverzekering ook voor zelfstandigen in te voeren. Ook 

konden gepensioneerden, weduwen, invaliden en wezen (of de WIGW’s) met een bescheiden 

inkomen voortaan genieten van een voordeliger tarief bij de terugbetaling van courante 

geneeskundige en farmaceutische verstrekkingen. De sectoren ‘geneeskundige verzorging’ en 

‘uitkeringen’ werden financieel gescheiden. Hieraan was de reorganisatie van het RVZI tot 

RIZIV verbonden. Deze reorganisatie moest bijdragen tot de sanering van de ZIV. Met 

hetzelfde doel voor ogen kenden de wetten aan de ziekenfondsen een grotere financiële 

                                                           
en de artsenstaking, Ministerie van Sociale Voorzorg, Nota aan de Ministerraad betreffende de ZIV, nr. 10.8.1.3, 26 oktober 
1961; ‘Algemeen Verbond der Geneesheren van België. Rondschrijven, 20 november 1961.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1961, nr. 21, p. 930; ‘Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: 
verslag van de parlementaire werkgroep.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1961 nr. 22, pp. 950-956; ‘Officiële verordeningen. Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Verslag van de 
parlementaire werkgroep over de ZIV. De betrekkingen met het geneesherenkorps.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad 
van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1962, nr. 2, pp. 66-72; ‘Wetsontwerp tot instelling en organisatie van een 
regeling voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren 
van België, nr. 3, 1963, pp. 1-5; Kamer van Volksvertegenwoordigers, 16 maart 1963 
189 ‘Algemeen Verbond der Geneesheren van België. Rondschrijven, 20 november 1961.’, De Belgische Geneesheer. Officieel 
Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1961, nr. 21, p. 930 
190 ‘Algemeen Verbond der Geneesheren van België.’ , De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1962, nr. 3, pp. 81-82; ‘Dagorde van de Algemene Statutaire Vergadering van 3 februari 1962.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.1, 
pp. 39-40; ‘Onze Verenigingen en de Professionele Toestand.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.2, pp. 118-122 
191 KADOC, Archief ASGB, ZIV & Leburton. Wetsontwerp tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte 
ZIV, nr. 110-112, 8 maart 1963 
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verantwoordelijkheid toe (Smits 1994). De wettelijke regeling van overeenkomsten met artsen, 

waarmee in de Eenheidswet een aanvang was gemaakt, werd verder uitgewerkt. Dit laatste punt 

lokte veel verzet uit bij de artsen. Zij waren het niet eens met de voordelen die collega’s zouden 

krijgen die conventies sloten.192 Daarnaast vonden de artsen dat het beroepsgeheim, de vrije 

keuze van de arts en van de geneeskundige behandeling onvoldoende gewaarborgd was. Ook 

meenden ze dat de zo goed als kosteloze verzorging van gepensioneerden en andere categorieën 

met een laag inkomen tot misbruiken aanleiding zou geven. Het wetsontwerp leidde tot een 

grondige bespreking in de bevoegde Kamercommissies (Smits 1994).193   

Ook de reacties van de artsenverenigingen - de FMB, het VBS, de UBO, en het ASGB - bleven 

niet uit en waren vernietigend. Op 13 juni 1963 probeerden de artsen minister Leburton tijdens 

een persoonlijk onderhoud op andere gedachten te brengen. Maar de minister van sociale 

voorzorg Leburton, geruggensteund door eerste minister Theo Lefèvre, riep de artsen op om 

hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze regeringsleiders vonden dat de artsen niet langer aan 

de zijlijn konden blijven staan als het aankwam op de organisatie en het beheer van de ZIV.194  

 

Ondanks het verzet van de artsen werd de Wet Leburton gestemd op 31 juli 1963 en 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1963.195 Eerste minister Lefèvre 

beloofde de misnoegde artsen dat hun grieven zouden worden gehoord en zouden opgenomen 

worden in een aanvullend wetsontwerp (Smits 1994) en knoopte daartoe onderhandelingen aan. 

Maar de artsen waren pas bereid te onderhandelen als de basisprincipes van het Medisch Charter 

geëerbiedigd werden.196 Enkel het ASGB leek bereid om te onderhandelen met de overheid 

zonder bijkomende eisen.197 Dat de wil tot onderhandelen aanwezig was bij de overheid bleek 

                                                           
192 KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), 
Subcommissie Ziekte- & Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, uitnodigingen, dagordes, notulen, nota’s, werkdocumenten, 
1948, 1953-1973. Evolutie van het conflict tussen geneesheren en regering inzake de hervorming van de ZIV, nr. 2.4.13.47, 
1963 
193 Voor een uitgebreid overzicht van de parlementaire handelingen in Kamer en Senaat over de wet Leburton, zie: Joostens, 
N. 2000. De totstandkoming van de wet tot instellingen en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte-en 
invaliditeitsverzekering (9 augustus 1963). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. 
194KADOC, Archief Theo Lefèvre, 1914-1973, Debat CVP-partijraad over hervorming van de Ziekte- & 
Invaliditeitsverzekering, Toespraak van Eerste Minister Lefèvre, nr. 1.5.10.11, 15 juni 1963 
194 Kamer van Volksvertegenwoordigers, 18 juni 1963; KADOC, Archief ASGB, Contacten met het Ministerie van Sociale 
Voorzorg, Toespraak van de Heer Leburton, Minister van Sociale Voorzorg, nr. 13, 18 juni 1963; KADOC, Archief ASGB, 
ZIV & Leburton, Toespraak van de Heer Leburton, Minister van Sociale voorzorg in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en Senaat, nr. 110, nr. 112, 18 juni 1963 en 30 juli 1963; KADOC, Archief Theo Lefèvre, 1914-1973, Hervorming Ziekte- & 
Invaliditeitsverzekering. Interventie van Lefèvre in de senaat, nr. 1.5.3.1.6., 30 juli 1963 
195 Parlementaire Handelingen, Senaat, 31 juli 1963; Belgisch Staatsblad, 9 augustus 1963; KADOC, Archief van Minister van 
Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) en 
artsenstaking, RIZIV: documentatiedienst Wet Leburton, 10.8.1.3, 9 augustus 1963 
196 Tondeur, F.,‘12de informatieblad: Wat nu?’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond,1963, nr. 17, p. 1 
197 KADOC, Archief ASGB, Contacten met het Ministerie van Volksgezondheid. Nieuwe voorstellen van de regering tot 
wijziging van de hervorming van de ZIV, nr. 14, 25 oktober 1963 
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uit de verklaring die minister Leburton op 21 november 1963 aflegde in de Senaat. Alsook uit 

de aanstelling van professoren van de vier medische faculteiten om op te treden als 

bemiddelaars tussen de artsen en de regering.198 

Aan de onderhandelingen en de wapenstilstand die gesloten werd tussen de artsen en de 

overheid in het voorjaar van 1964 kwam op 1 april 1964 een einde toen de artsen overgingen 

tot een algemene, nationale staking – actie ‘Valies’ - op initiatief van het Nationale Verbond 

der Syndicale Kamers (SK’s) – waarover meer verder in dit hoofdstuk.199 Pas na de tussenkomst 

van de rectoren van de vier Belgische universiteiten werd de artsenstaking stopgezet. De 

regering wilde zo snel mogelijk beginnen met het voeren van gesprekken met de artsen. Er 

diende een akkoord bereikt te worden over drie fundamentele punten. Eerst en vooral moest er 

een geldig akkoord worden afgesloten over de erelonen dat minstens voor één jaar zou gelden. 

Deze overeenkomst moest zich situeren binnen de financiële mogelijkheden van de ZIV en 

moest de verworven rechten van de sociaal verzekerden handhaven. Ten tweede moest er op 

korte termijn een akkoord gevormd worden dat aan de ene kant rekening hield met de essentiële 

principes van de door de drie traditionele, politieke partijen gezamenlijk voorbereide 

hervorming, en aan de andere kant met de grondbeginselen van het Medisch Charter. Tenslotte 

moesten de grote vraagstukken inzake het nationale gezondheidsbeleid behandeld worden.200 

 

Op 25 juni 1964 sloten de artsen en de regering een akkoord, dat de geschiedenisboeken zou 

ingaan als de Sint-Jansakkoorden. Er werd een wettelijke waarborg uitgewerkt om te komen tot 

een financieel evenwicht van de ZIV. Voortaan zou er een begroting voor de ZIV worden 

opgemaakt en dat voor een periode van drie jaar. Verder bepaalde het akkoord dat de artsen en 

de ziekenfondsen vanaf dan akkoorden zouden sluiten over de medische tarieven. De Technisch 

                                                           
198 Wet Leburton, Belgisch Staatsblad, 1 november 1963; Organieke uitvoeringsbesluiten, Belgisch Staatsblad, 8 november 
1963; KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) en de artsenstaking, Communiqué van de regering, nr. 10,8.1.3., 15 
november 1963; KADOC, Archief ASGB, Medicomut. Communiqué van de regering, nr. 27, 15 november 1963; KADOC, 
Archief ASGB, Onderhandelingen Wet Leburton. De zitting van de Belgische senaat, Ontwerp van wet ter aanvulling van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte ZIV, nr. 53,21 november 1963  
199 ‘Verslag van de Sekretaris Generaal, Dokter P. Romainville.’ Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.1, pp.68-76; KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul 
Willem Segers (1900-1983), Hervorming Leburton. De zitting van de Belgische senaat, Ontwerp van wet ter aanvulling van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte ZIV, nr. 53,21 november 1963  
199 ‘Verslag van de Sekretaris Generaal, Dokter P. Romainville.’ Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.1, pp.68-76; KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul 
Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) en de 
artsenstaking, Brief van Minister Custers, Minister van Volksgezondheid en het Gezin, aan de voorzitter en de leden van de 
provinciale geneeskundige commissies, nr. 10.8.1.3., 1 april 1964 
200 KADOC, Archief Theo Lefèvre, Redevoering over wetsontwerp op de ZIV, Kamer, 21 april 1964. De ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en het geneesherencorps. Verklaring van Eerste Minister Lefèvre voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, nr. 3.3.2.3, 21 april 1964; KADOC, Archief Theo Lefèvre Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 
Kamer, 21 april 1964. L’assurance Maladie-Invalidité et le corps Médicale, Eerste Minister, Theo Lefèvre, nr. 1.5.3.1.9., 21 
april 1964 
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Geneeskundige Raad (verder TGR), die uitsluitend uit artsen bestond, moest erover waken dat 

de tarieven de kwaliteit van de geneeskunde konden blijven waarborgen. Het medisch 

beroepsgeheim alsook de therapeutische vrijheid werden door het akkoord gewaarborgd. Tot 

slot gingen de artsen, die voorheen steeds tegenstander waren geweest van het medebeheer van 

de ZIV, gedurende zes maanden, bij wijze van proef, zetelen in de raden van de ZIV.201  

 

Een verhaal dat parallel liep met de pogingen van de overheid om het systeem van de verplichte 

ZIV te hervormen was dat van de regulering van de medisch specialisten. Na het KB van 12 

september 1957 dat zorgde voor de wettelijke erkenning van medisch specialisten was het zaak 

om zo snel mogelijk over te gaan tot de installatie van de erkenningscommissies en de Kamers 

van Beroep. Toch werd het huishoudelijk reglement van de Kamers van Beroep van de 

specialisten pas opgesteld in 1959.202 Verder vond de overheid dat er dringend werk moest 

gemaakt worden van het instellen van apart universitair onderwijs voor medische specialismen. 

De speciale commissie die bij de administratie van het Hoger Onderwijs was ingesteld en die 

bestond uit vertegenwoordigers van de vier medische faculteiten van het land had zopas een 

rapport ingediend voor de instelling van academische graden voor medisch specialisten. De 

minister van openbaar onderwijs kon dus, binnen afzienbare tijd, de nodige wetgevende teksten 

opmaken.203 

 

Het wetsontwerp tot instelling van academische graden voor medisch specialisten dat ingediend 

werd door senatoren Houben, Van Hemelrijk, Duvieusart, Leemans, Van De Putte en Adam 

liet evenwel op zich wachten tot oktober 1962.204 Dit ontwerp kaderde binnen oudere wetten 

die handelden over de toekenning van de academische graden en over het programma van de 

universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, en de wet van 11 september 1933 

ter bescherming van titels van het hoger onderwijs.205 Bovendien maakte dit voorstel ook deel 

                                                           
201 KADOC, Archief ASGB, Medicomut. Beoordeling van de Sint-Jansakkoorden gesloten op 25 juni door de regering en de 
artsen, nr. 27, 10 juli 1964 
202 ‘Ministerie van volksgezondheid en van het gezin. Erkenning van de geneesheren-specialisten. Huishoudelijk reglement.’, 
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, nr. 3, 1959, p. 6  
203 KADOC, Archief ASGB, Werkgroepen radiologen en jaarverslagen van het ASGB. Jaarverslag 1960, nr. 24, 1960; KADOC, 
Archief ASGB, CEPESS: Plan Servais & Confederatie der Belgische Geneesheren: Raad van beheer. Contactcommissie van 
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Syndicaat der Geneesheren van België, 1960, nr. 9, pp. 1-5; ‘De Eenheidswet en de Geneesheren.’, Mededelingen van het 
Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1960, nr. 10, pp. 1-2 
204 Parlementaire Handelingen, Senaat, zitting 1961-1962, Voorstel van wet tot invoering van de graad van geneesheer-
specialist en inrichting, door de universiteiten, van onderwijs in de gespecialiseerde geneeskunde, nr. 418, 11 oktober 1962 
205 KADOC, Archief Houben, Sociale Voorzorg & Zekerheid, Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Rapporten Parlementaire 



153 

 

uit van een grotere hervorming van het universitair onderwijs (Smits 1994). Toen het 

wetsontwerp op 11 oktober werd besproken in de senaat bleek dat niemand de noodzakelijkheid 

van de inrichting van onderwijs voor medisch specialismen of de invoering van de graad van 

specialist nog betwistte. Het besproken wetsontwerp zou de universiteiten 

verantwoordelijkheid geven over de opleiding, de stage en het uitreiken van diploma’s voor 

medisch specialisten.206 Omdat iedereen akkoord ging met de hoogdringendheid van dit 

ontwerp werd het op 13 november 1962 ter bespreking voorgelegd aan de Commissie voor 

Nationale Opvoeding en Cultuur, een laatste stap vooraleer het goedgekeurd kon worden.207 

Ondertussen hoopte de FMB  dat de nieuwe scholing zou worden afgesteld op die van de 

doctors in de genees-, heel- en verloskunde. De FMB wilde niet dat de huisarts zou worden 

beschouwd als een inferieure arts, verder wilde de Federatie ook vermijden dat de algemene 

geneeskunde zou worden omgevormd tot een specialisme. De FMB wilde kost wat kost de 

eigenheid van de algemene geneeskundigen beschermen. Het idee dat de algemeen 

geneeskunde een medisch specialisme zouden worden was een gegeven waarmee het ASGB al 

langer rekening hield en helemaal niet zo afkering tegenover stond als de FMB.208 

 

Hoewel het wetsvoorstel Houben (CVP/PSC) de goedkeuring van de socialisten niet genoot, 

werd het toch goedgekeurd in de bevoegde senaatscommissie begin 1963. Maar de 

besprekingen in openbare vergadering werden meer dan een jaar verdaagd (Smits 1994). 

Daarom dienden de ministers van nationale opvoeding en cultuur, Janne (BSP/PSB) en Van 

Elslande (CVP/PSC), op 10 december 1963 een nieuw wetsontwerp in met het oog op de 

instelling van graden voor specialisten in de geneeskunde.209 Ook dit ontwerp kaderde binnen 

de wet op universitaire expansie (Smits 1994). Omdat het ging om een politiek gevoelige 

materie werd er hierover grondig gedebatteerd en kwam er pas een definitieve oplossing in de 

tweede helft van de jaren zestig.210 

                                                           
Werkgroep (1961) en Koninklijk Commissaris Petit (1976), Activiteitenverslag, Administratie van de Sociale Voorzorg en de 
Sociale Zekerheid (1959-1971), brochures, krantenknipsels. 1961; 1964;1966; 1972; 1975-1976. Ministerie van Openbaar 
Onderwijs, Bestuur van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek: wetsontwerp, nr. 250.2, 1962 
206 KADOC, Archief Houben, Sociale Voorzorg & Zekerheid, Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Rapporten Parlementaire 
Werkgroep (1961) en Koninklijk Commissaris Petit (1976), Activiteitenverslag, Administratie van de Sociale Voorzorg en de 
Sociale Zekerheid (1959-1971), brochures, krantenknipsels. 1961; 1964;1966; 1972; 1975-1976. Belgische Senaat, Voorstel 
van wat tot invoering van de graad van geneesheer-specialist en inrichting, door de universiteiten van onderwijs in de 
gespecialiseerde geneeskunde, nr. 250.2, zitting van 11 oktober 1962 
207 Parlementaire handelingen, Senaat, Gewone zittingen, 1962-1963, 13 november 1962. 
208 ‘De erkenning van Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, nr. 
6, 1957, p. 3; Sangrado, ‘Chronique. Le grade de spécialiste.’, Le Scalpel. Revue Belge des Sciences Médicales, 1962, nr. 43, 
p. 979  
209 Parlementaire Handelingen, Senaat, Vergadering van 10 december 1963 
210 De wet op de universitaire expansie was gevoelig omwille van het feit dat deze materie al snel evolueerde naar een 
talenkwestie tussen Vlamingen en Walen. 
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Uit deze twee parallelle verhalen, enerzijds dat van het professionaliseringsproces van de 

medisch specialisten en anderzijds dat de hervorming van de verplichte ZIV, bleek dat in de 

periode van 1957 tot 1964 de regering zich vooral ging bezighouden met de hervorming van de 

ZIV en minder begaan was met het lot van de medisch specialisten. Bij de artsen was dit wel 

even anders. Daar verhitte de erkenning van de medisch specialisten de gemoederen. Pas met 

de introductie van de Eenheidswet (1961) leken de artsen te worden wakker geschud en terug 

oog te hebben voor de hervorming van de verplichte ZIV die op til was. Maar vooraleer er 

wordt ingegaan op het verhaal van de artsen, wordt het aandeel van de ziekfondsen in dit verhaal 

bestudeerd. 

2.2.2.2.2.2.2.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

Voor de ziekenfondsen stond deze periode vooral in het teken van onderhandelingen met zowel 

de artsen als de overheid. Deze besprekingen konden steeds gesitueerd worden binnen het kader 

van de verplichte ZIV. 

Eerder in dit hoofdstuk werd er ingegaan op de overeenkomst die bereikt werd tussen de 

overheid en de artsen op 21 februari 1956. Dit akkoord bepaalde dat er een nationale medico-

mutualistisch comité zou worden opgericht. Dit zou de modaliteiten regelen voor het verlenen 

van medische zorgen binnen het kader van de ZIV. In maart 1956 vatte deze commissie haar 

werkzaamheden aan. Na meer dan 70 zittingen in drie jaar tijd werd er uiteindelijk een 

overeenkomst bereikt; die er eigenlijk geen was en wel om twee redenen. Enerzijds werd er 

overeengekomen om een nieuw medico-mutualistische comité op te richten dat tot een 

overeenkomst moest komen inzake de inhoudelijke invulling van de ZIV. Het bereikte akkoord 

zou nadien worden voorgelegd aan de minister van arbeid en sociale voorzorg. Kortom, de 

nationale medico-mutualistische commissie, die drie jaar lang onderhandeld had, besloot een 

nieuwe commissie op te richten om een akkoord te sluiten over de zaken waar zij eigenlijk zelf 

een akkoord diende over te sluiten.211 Anderzijds was het akkoord dat de medicomut bereikte 

in 1959 geen overeenkomst omdat de NVSM en het onzijdige ziekenfonds het weigerden te 

ondertekenen. Ook het BVSG trok zich in laatste instantie terug uit het akkoord.212 Ondertussen 
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tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1959, nr. 3, pp. 174-177; Roosens, R., ‘In de mist.’, 
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gonsde het van de geruchten dat de overheid wilde overgaan tot de volledige hervorming van 

de verplichte ZIV.213 Deze reorganisatie zou een samenwerking tussen de artsen en 

ziekenfondsen op poten moeten zetten. Dit was pijnlijk voor de artsen, want om deze 

samenwerking te bereiken hadden zij al vier jaar onderhandeld met de ziekenfondsen, maar 

zonder succes.214 

 

Toen in september 1961 de in februari 1960 opgerichte Parlementaire Werkgroep haar 

eindconclusies presenteerde, besloot de overheid, op basis van deze conclusies, de besprekingen 

betreffende de ZIV met de artsen en de ziekenfondsen opnieuw op te starten. Eind 1961 zag 

een nieuwe werkgroep die bestond uit technici van de LCM en het NVSM het levenslicht. Zij 

moesten samen een compromis uitwerken over de verplichte ZIV (Schrijvers 2005). De NVSM 

vond het van groot belang dat de goede en degelijke geneeskundige verzorging van de 

bevolking losgekoppeld werd van de beschikbare budgetten. Niet de wetenschap moest zich 

aanpassen aan de financiële mogelijkheden, maar wel omgekeerd. De nodige gelden dienden 

ter beschikking gesteld te worden aan de geneeskunde, dit was niet hetzelfde als deze 

beschikbaar te maken voor de artsen.215 Pas in september 1962 werden ook de artsen bij het 

overleg tussen de regering en de ziekenfondsen betrokken. Een pittig detail was echter dat het 

medisch beroep wederom werd vertegenwoordigd door de vijf onderhandelaars van het AVGB 

dat een jaar eerder door nagenoeg alle artsen was uitgespuwd. Toen in november 1962 de 

stekker uit het AVGB getrokken werd, besloot de regering alleen verder te gaan met het 

uitwerken van een hervorming van de ZIV (Schrijvers 2005). 

 

Over de wetsontwerpen die in deze periode werden ingediend aangaande de invoering van 

wettelijke graden voor medisch specialisten maakten de ziekenfondsen weinig kabaal. Toch 

waren ook zij begaan met deze thematiek. Immers, zoals stond te lezen in het tijdschrift van het 

NVSM: ‘Het probleem is ernstig en ingewikkeld, vermits het hier gaat over het wijzigen van de 

betekenis van het diploma van doctor in de genees-, heel-, en verloskunde’. Bovendien vond 

het socialistisch ziekenfonds dat het KB van 12 september 1957, dat slechts een tijdelijke 

overgangsmaatregel zou zijn en waarin schikkingen waren getroffen om postuniversitair 

                                                           
213 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Overzicht van gebeurtenissen door de FMB, nr. 1651, 
18 december 1959 
214‘De Medico-Mutualistische Conventie.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, nr. 2, 
1959, pp. 2-3; Roosens, R., ‘Overeenkomstig Pessimisme.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van 
België, nr. 4, 1959, pp.1-2 
215 Devuyst, G., ‘Zestien jaren gingen voorbij.’, Wilskracht: tijdschrift van het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 1961, nr. 1, pp. 8-12  
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onderwijs in te richten, aan vervanging toe was. Het wetsontwerp Houben en het wetsontwerp 

Janne dienden een eind te maken aan de dubbelzinnige toestanden van dat moment alsook 

rekening te houden met de reeds erkende medisch specialisten, aldus het NVSM.216 

 

Ondertussen bereikte het conflict tussen de artsen en de regering, dat al jaren aansleepte, zijn 

hoogtepunt met de invoering van de Wet Leburton (9 augustus 1963) en de artsenstaking die 

duurde van 1 tot 18 april 1964. De ziekenfondsen keken toe vanop een afstand en vonden na 

afloop van de staking dat het allemaal een maat voor niets was geweest waarvan enkel de 

bevolking het slachtoffer was geweest, dixit de LCM.217 Het NVSM noemde de artsen dan weer 

saboteurs, die het zich blijkbaar konden veroorloven wetten te negeren.218 Ondanks de harde 

woorden van de ziekenfondsen sloten de artsen en deze ziekenfondsen op 1 oktober 1964 een 

eerste medicomut-akkoord. Voortaan zouden de honoraria en betalingsmodaliteiten voor artsen 

geregeld worden binnen het kader van de ZIV na overleg tussen de artsen en de ziekenfondsen 

en dit onder het goedkeurend oog van de overheid. Medicomut-akkoorden zouden geldig zijn 

indien 60% van de artsen, waarvan minimum de helft van zowel de algemeen geneeskundigen 

als de specialisten, het akkoord schriftelijk hadden aanvaard. Dit was het geval op 15 oktober 

1964 waardoor het eerste medicomut-akkoord een feit was.219 

 

De ziekenfondsen speelden in deze periode dus een rol in de hervorming van de ZIV, maar 

waren nauwelijks betrokken bij de stappen die gezet werden in het professionaliseringsproces 

van de medisch specialisten. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

Kort na de publicatie van het KB van 12 september 1957 in het Belgisch Staatsblad van 9 

oktober 1957 zaten afgevaardigden van het ministerie van volksgezondheid, de Academies, de 

                                                           
216 Goffin, R., ‘Overwegingen bij de wetsontwerpen die het diploma van geneesheer-specialist instellen’, Wilskracht: tijdschrift 
van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, 1963, nr. 2, pp. 4-10; In de bronnen van de LCM werd er niet 
terug gevonden over het KB van 12 september 1957  
217 De Geest, H., ‘Staking en… principiële kwesties. De syndikale kamers tegen de nieuwe wet op de ziekteverzekering.’, 
Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1964, nr.2, pp. 70-83; ‘Terugblik op de 
geneesherenstaking.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1964, nr.2, pp. 84-89; 
‘Stellingnamen naar aanleiding van de staking.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke 
Mutualiteiten, 1964, nr.2, pp. 90-92 
218 ‘Een overzicht omtrent de dokterskwestie.’, Wilskracht: tijdschrift van het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 1964, nr. 3, pp. 51-65 
219 ‘Na de overeenkomsten van 25 juni en 1 oktober 1964.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.5, pp. 564-566; RIZIV, Medicomut, Vergadering van de 
medicomut, 8 oktober 1964; RIZIV, Medicomut, vergadering van de medicomut, 15 oktober 1964; RIZIV, Medicomut, 
vergadering van de medicomut, 29 oktober 1964 
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medische faculteiten, en de beroepsverenigingen van medische specialismen rond de tafel om 

erkenningscriteria per medisch specialisme vast te leggen.220 Het Ministerieel Besluit van 24 

mei 1958 voerde deze criteria definitief in. Echter dit MB, dat wel vermeld werd in het Belgisch 

Staatsblad van 30 mei 1958, werd pas, na een arrest van de Raad van State, geïmplementeerd 

in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1971.221 Verder stelde het KB van 1957 ook de inrichting 

van universitair onderwijs voor medische specialismen in het vooruitzicht, maar zoals eerder 

bleek in dit hoofdstuk was hier in 1964 nog steeds geen sprake van.222 In afwachting van dit 

onderwijs bleven de provinciale raden van de Orde bevoegd voor het afleveren van 

specialistenattesten.223  

 

Verder werden in 1958 de verschillende erkenningscommissies en kamers van beroep 

samengesteld. Maar dit liep alles behalve van een leien dakje. Enkel de beroepsverenigingen 

van medisch specialisten die lid waren van het VBS werden uitgenodigd om hun lijsten van 

kandidaten voor de erkenningscommissies voor te dragen. Toen deze bevoordeling van het VBS 

aan het licht kwam, stuitte deze op protest van de andere medische beroepsverenigingen. Het 

ASGB klaagde vooral over de ondervertegenwoordiging van Vlaamse artsen in de commissies 

en kamers. De minister beloofde beterschap, maar het ASGB ondervond dit, naar eigen zeggen, 

niet. Bovendien dreigde de tijdelijke regeling die in het leven werd geroepen door het KB van 

1957 een definitief karakter te krijgen, zo stelde het ASGB.224 Uiteindelijk vingen de 

erkenningscommissies hun werkzaamheden aan in september 1958.225 

 

Hoewel het KB tot erkenning van medisch specialisten een wezenlijke vooruitgang betekende 

voor het medisch beroep, zaaide het verdeeldheid binnen het artsenkorps. Immers, het volstond 

voor verschillende medische beroepsverenigingen niet dat de artsen zelf de touwtjes in handen 

                                                           
220 De medische specialismen waarvoor erkenningscriteria wettelijk erkend werden, waren: anesthesiologie, klinische biologie, 
cardiologie, heelkunde, heelkunde op het abdomen, heelkunde op de thorax, bloedvatenheelkunde, neurochirurgie, plastische 
heelkunde, dermato-venerologie, gastro-enterologie, gynaecologie-verloskunde, inwendige geneeskunde, oftalmologie, 
orthopedie, otorinolaryngologie, pediatrie, fysiotherapie, pneumologie, radiodiagnose, radio- en radiumtherapie, reumatologie, 
stomatologie en urologie. Er werden dus 25 specialismen erkend. 
221 Ministerieel Besluit tot goedkeuring van de erkenningscriteria waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als 
specialist de prestaties wensen te volbrengen, die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek Koninklijk Besluit van 22 
september 1955, van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van volksgezondheid en 
van het gezin, 1971, pp. 263-289; Nys, H., ‘Erkenning van geneesheren-specialisten in België.’, Mededelingen van het 
Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1979, nr. 2, pp. 11-17 
222 Verwijzen naar pagina in Hoofdstuk 
223 Speciaalnummer: Erkenning van de Geneesheren-Specialisten. Commentaar.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond 
der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten,1958, nr. 3, pp. 5-22; ‘Erkenningscriteria voor 
Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1958, nr. 4, pp. 1-7 
224 ‘Erkenningskommissies voor Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1960, 
nr. 2, p. 1 
225‘Agenda door de Algemene Vergadering op 5 juli 1958 goedgekeurd.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1958, nr.5, pp. 333-337 



158 

 

bleven houden betreffende de wettelijke erkenning van medisch specialisten. Zij verlangden dat 

hun eigen beroepsvereniging de controle in handen had.  

Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld, trachtte de FMB in 1958 bijvoorbeeld terug vat te krijgen 

op de erkenning van medisch specialisten door verschillende vergaderingen te wijden aan de 

materie. Vooral de achterban van de FMB was niet te spreken over haar sloom beleid. Het 

bestuur van haar kant suste de leden door te stellen dat de regeling van september 1957 slechts 

gezien moest worden als een eerste stap in de echte, wettelijke erkenning van specialisten. 

Verder besloot de Federatie de erkenningscommissies en de kamers van beroep van de 

medische specialismen aan te schrijven om het te hebben over een aantal maatregelen die de 

Federatie wilde doorvoeren aangaande het erkenningsproces. Tot slot ging de FMB, zoals zij al 

aangekondigd had in december 1957, over tot het uitwerken van een nieuwe procedure tot 

erkenning van medisch specialisten. Het VBS betreurde naar eigen zeggen de stappen van de 

FMB. Ze ondermijnden niet alleen de eenheid van het medisch beroep, het was ook een materie 

die niemand anders aanbelangde dan het VBS, aldus een furieus Verbond, dat haar 

bevoegdheidsdomein bedreigd zag worden door de FMB.226 

 

Om kort te gaan, het zat er bovenarms op tussen de FMB en het VBS. Toch zagen beide 

beroepsverenigingen in dat een verdeeld artsenkorps, een zwakker artsenkorps was en ze 

besloten daarom de strijdbijl te begraven. Er werd een verzoeningscommissie opgericht die de 

plooien tussen beide verenigingen moest glad strijken. Volgens de voorzitter van de 

verzoeningscommissies, dokter Ansay, waren er drie actuele problemen die de relatie tussen de 

FMB en het VBS vertroebelden. Ten eerste de wettelijke erkenning van medisch specialisten. 

Ten tweede was er de materie van de medisch-chirurgische prestaties. Deze vielen volgens de 

FMB onder de bevoegdheid van de algemeen geneeskundigen. Tenslotte was er het probleem 

van de dichotomie of de verdeling van de erelonen onder de chirurg en de behandelend arts in 

het geval van een heelkundige ingreep. Maar na verwoede verzoeningspogingen kwam dokter 

                                                           
226 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van de nationale raad van de FMB, nr. 
409, 9 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Mededelingen aan de leden inzake de 
algemene vergadering van de FMB, nr. 1689, 12 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale 
Belge, Proces-verbaal & Agenda van Algemene Vergadering van FMB, 1154, 12 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, 
Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van FMB, nr. 1715, 12 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, 
Archief Fédération Médicale Belge, Brief van FMB aan VBS, nr. 1715, 2 januari 1958; ‘Examen de la situation professionelle.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1958, nr.1, 
pp. 43-44; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief van FMB aan leden van de 
erkenningscommissies van geneesheren-specialisten, nr. 1715, 17 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief 
Fédération Médicale Belge, Brief van FMB aan leden van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten, nr. 1715, 
17 januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Brief van VBS aan FMB, nr. 1715, 22 
januari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Algemene vergadering van VBS, nr. 1715, 1 
februari 1958 
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Ansay tot de conclusie dat het water tussen de omnipractici en de specialisten te diep was en 

gooide hij de handdoek in de ring. De houding van de FMB speelde hierin een belangrijke rol, 

zo stelde Ansay. Immers, de Federatie besloot op 5 juni 1958 om zich terug te trekken uit het 

plan om één grote artsenvereniging in het leven te roepen, alsook om alle contacten met het 

VBS te verbreken.227 De FMB speelde de vermoorde onschuld en verklaarde alles in het werk 

gesteld te hebben om de eenheid van het medisch korps niet te verbreken. Volgens hen lag het 

VBS aan de basis van de breuk binnen het medisch beroep.228 Het ASGB vreesde dan weer dat 

de interne strijd tussen de artsen hen tot speelbal zou maken van overheid.229 

 

Ondanks alles werd er vanaf 1959 opnieuw onderhandeld door de artsenverenigingen om te 

komen tot een eenheidsvereniging. Maar de verschillende onderhandelaars bleven van mening 

verschillen.230 Uiteindelijk waren het de bedreigingen van buiten af – de moeilijke 

onderhandelingen binnen de medicomut en de op til zijnde Eenheidswet – die de artsen deden 

inzien dat zij hun eigen geschillen moesten overstijgen. Maar dat was makkelijker gezegd dan 

gedaan. Immers, het artsenkorps was van nature verdeeld en bestond uit verschillende 

beroepsverenigingen. De FMB, dat al bestond sinds 1863, was tot dan toe de belangrijkste 

artsenvereniging geweest. Het ASGB (1954) dat een voortzetting van het Vlaamsgezinde 

VVGB was, ontstond onder meer door de breuklijn tussen Vlamingen en Walen. De breuklijn 

tussen de algemeen geneeskundigen en de medisch specialisten leidde in datzelfde jaar tot de 

oprichting van het VBS en in 1959 tot de oprichting van de UBO. Kortom, het artsenkorps was 

sterk verdeeld en de bestaande beroepsverenigingen beschikten niet over de nodige dynamiek 

om tot actie over te gaan (Schrijvers 2005).  

 

1961, zou echter een sleutelmoment zijn voor de organisatie van het artsenkorps. Het 

                                                           
227 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Commission de conciliation FMB & VBS, Motie 
gestemd door de algemene vergadering van het VBS, nr. 1715, 1 februari 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief 
Fédération Médicale Belge, Brief van de Heer Ansay, voorzitter van de verzoeningscommissie van FMB & VBS, nr. 1715, 18 
maart 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van vertegenwoordigers van de 
FMB & het VBS ter hervorming van de FMB, nr. 1718, 29 april 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération 
Médicale Belge, Vergadering van de nationale raad van de FMB, nr. 414, 5 juni 1958; Algemeen Rijksarchief België, Archief 
Fédération Médicale Belge, Brief van de Heer Ansay, ontslagnemend voorzitter van de verzoeningscommissie van FMB & 
VBS, nr. 1715, 11 juli 1958 
228 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Vergadering van de nationale raad van de FMB, nr. 
414, 5 juni 1958 
229‘ De Eenheid van het Geneeskundig Korps.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1958, 
nr. 6, pp. 1-2 
230 ‘Besluiten van het uitvoerend comité betreffende de huidige stand van de structuurhervorming na de algemene vergadering 
van 11 januari 1959, ingediend door Ascoop en goedgekeurd in de nationale raad van 5 februari 1959.’, De Belgische 
Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,1959, nr. 4, pp. 182-183; ‘Buitengewone 
algemene vergadering van de FMB, 8 maart 1959.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch 
Geneesherenverbond, 1959, nr. 5, pp. 263-269 
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artsenkorps werd wederom niet betrokken bij de werkzaamheden van de nieuwe Parlementaire 

Werkgroep. Dat en de introductie van de Eenheidswet zorgden ervoor dat de maat vol was voor 

het medisch beroep.231 Zoals reeds eerder vermeld, resulteerde dit in de oprichting van het 

AVGB. 

Ondertussen bleven de artsen kibbelen over de erkenning van medische specialisten. Het 

Koninklijk Besluit van 5 juni 1962 maakte alvast een eind aan het communautair gekibbel232 

betreffende de erkenning van medisch specialisten. Het KB voorzag in de splitsing van alle 

erkenningscommissies en kamers van beroep in een Nederlands- en Franstalig luik.233 Tegen 

eind 1962 zouden de kinderziekten waarmee de erkenningscommissies en kamers van beroep 

te maken hadden, verdwenen moeten zijn en mocht er niets nog een normale werking van deze 

commissies en kamers in de weg staan.234 Maar alle inspanningen ten spijt veroorzaakte de 

erkenningsprocedure van medisch specialisten in 1963 wederom moeilijkheden. Immers, er 

waren nog steeds geen kamers van beroep.235  

 

De wettelijke erkenning van medisch specialisten zorgde ook voor problemen betreffende de 

uitoefening van de geneeskunde. Immers, er waren aan deze erkenning geen speciale 

                                                           
231 ‘Contact-commissie van het geneesherenkorps, 20 april 1961.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond, 1961, nr. 8, p. 322; ‘Het Algemeen Verbond der Geneesheren van België.’, Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1961, nr.2, pp. 129-132; 
‘Het Algemeen Verbond der Geneesheren van België. Laat u niet beetnemen!’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van 
het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1961, nr. 11, pp. 478-481; De Eenmaking van het Geneeskundig Korps. 
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1961, nr. 5, pp. 1-2; Algemeen Rijksarchief België, 
Archief Fédération Médicale Belge, Stichting van de Unie der Omnipractici, nr. 1664, 14 juli 1961; KADOC, Archief ASGB, 
UBO & de Artsenopleiding. Reglement der Unie der Belgische Omnipractici, nr. 10, 28 juni 1962; Algemeen Rijksarchief 
België, Archief Fédération Médicale Belge Ontwerp van de statuten van UBO, nr. 2054, 20 april 1961 
232 Op de toenemende sociaal-economische kloof tussen Noord en Zuid van het land, entte zich ‘de taalstrijd’. De regering 
probeerde door nieuw taalwetgevingen de betwistingen op te lossen (Zie: Gerard E., Hedendaagse Geschiedenis, Acco, Leuven, 
2011, p.283-284 
233 ‘Belangrijk bericht.’, ‘Het leven van het Verbond.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.3, pp. 353-357; Algemeen Rijksarchief België, Archief 
Fédération Médicale Belge, Rélations extérieurs de l’association générale des médecins Belges spécialistes, Brief van Dokter 
Cloetens, algemeen secretaris van het AVGB aan Dokter Roosens, algemeen secretaris van het ASGB, nr. 1820, 14 mei 1962; 
Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Rélations extérieurs de l’association générale des médecins 
Belges spécialistes, Brief van Dokter Roosens, algemeen secretaris van het ASGB aan Dokter Cloetens, algemeen secretaris 
van het AVGB, nr. 1820, 12 juni 1962 
234 ‘Aktualiteiten. De Erkenning der Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren 
van België, 1961, nr. 9, pp. 1-2; ‘Aktualiteiten. De eenmaking van ons beroep.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van 
het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1962, nr. 1, pp. 12-14; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération 
Médicale Belge, Rélations extérieurs de l’association générale des médecins Belges spécialistes, Brief van ASGB aan het 
AVGB, 1820, 3 april 1962; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Rélations extérieurs de 
l’association générale des médecins Belges spécialistes, Brief van AVGB naar ASGB, nr. 1820, 16 april 1962; Algemeen 
Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Rélations extérieurs de l’association générale des médecins Belges 
spécialistes, Brief van dokter Roosens aan het AVGB, nr. 1820, 2 mei 1962; ‘Geneesheren-Specialisten’, Mededelingen van 
het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1962, nr. 10, p. 1; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération 
Médicale Belge, Rélations extérieurs de l’association générale des médecins Belges médecins spécialistes, Brief aan 
Kabinetsattaché van de Heer Minister Van Volksgezondheid en van het Gezin, Joseph Custers (CVP), van Dokter De Brabanter 
& dokter Cloetens, secretaris generaal van het AVGB, nr. 1820,5 oktober 1962 
235 ‘De erkenning van de geneesheren-specialisten.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.6, p. 537 
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bevoegdheden verbonden. Ook tussen de specialismen onderling was er discussie over 

afbakening van bevoegdheidsdomeinen. Verder zorgde het uitblijven van een universitaire 

opleiding voor medisch specialisten ervoor dat de meeste Belgische specialisten nog steeds 

‘selfmade men’ waren.236 Kortom, er was dringend nood aan apart onderwijs voor specialisten, 

een reorganisatie van het medisch beroep en een duidelijke afbakening van alle medische 

disciplines.237 Om alvast tegemoet te komen aan de roep om apart onderwijs voor medisch 

specialisten, diende een aantal senatoren in oktober 1962 een wetsontwerp in tot instelling van 

academische graden voor medisch specialisten en een daarbij horende scholing. Een jaar later, 

meer bepaald op 10 december 1963, dienden Janne en Van Elslande een nieuw wetsontwerp in 

met als doel de invoering van de wettelijke graad van medisch specialist.238 Maar door de 

opschudding rond de Wet Leburton en de onenigheid over de wet op universitaire expansie 

waarbinnen dit voorstel kaderde, waren deze ontwerpen in 1964 nog steeds niet definitief 

goedgekeurd – waarover verder meer. 

 

Nog in 1962 dook het spook van de dichotomie239 weer op. Het UBO wees erop dat de Orde 

der Geneesheren reeds regels had opgesteld voor de verdeling van honoraria tussen artsen. Maar 

deze werden volgens de UBO niet altijd nageleefd. De Unie was voorstander van een 

gezamenlijke kostennota van zowel de huisarts als de chirurg. Op die manier zou de patiënt niet 

overstelpt worden door rekeningen. Verder kon men op die manier discussies over kosten 

vermijden. De verdeelsleutel die gehanteerd moest worden volgens de UBO was 1/3 van het 

ereloon voor de huisarts, 2/3 voor de chirurg die de ingreep uitgevoerd had. Het AVGB stelde 

dat huisartsen en specialisten samen met een compromis aangaande deze materie naar buiten 

moesten treden.240 Uiteindelijk zou het KB van 24 december 1963241 soelaas brengen. Dit 

                                                           
236 ‘Wat nieuws, Mijnheer Larock?’,  ‘Voorstel van wet tot invoering van de graad van geneesheer-specialist.’, Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.5, pp.572-574 
237 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Médecine de spécialité en équipe clinique, Studie van 
dokter Seghers, nr. 1852, 23 juni 1962; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Correspondance 
échangée avec VBS, UBO: rapports entre médecins traitants et médecins spécialistes, nr. 1807, 2 augustus 1962 
238 ‘De wettelijke graad van geneesheer-specialist.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.3, pp. 338-349 
239 Dichotomie was een term die de opdeling van de honoraria tussen artsen onderling aanduidde, in dit geval tussen huisartsen 
en chirurgen.  
240 KADOC, Archief ASGB, UBO & Artsenopleiding. Verslag van de vergadering van de Unie der Belgische Omnipractici, nr. 
10, 17 mei 1962; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, La répartition des honoraires – dichotomie 
par UBO, nr. 1806, 18 september 1962; ‘Unie der Belgische Omnipractici. Betrekkingen tussen behandelende geneesheren en 
geneesheren-specialisten.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1962, 
nr. 18, pp. 732-734; Wat nieuws, Mijnheer Larock?’,  ‘Voorstel van wet tot invoering van de graad van geneesheer-specialist.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.5, 
pp.572-574 
241 Koninklijk besluit houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkering, Belgisch Staatsblad, 26 december 1963 
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voorzag voortaan in gescheiden erelonen voor huisartsen en chirurgen.242  

 

Ondanks het feit dat er dus een aantal problemen waren met de erkenningsprocedure van 

medisch specialisten243 en dat er nieuwe wetsontwerpen ingediend werden betreffende de 

instelling van academische en wettelijke graden voor medisch specialisten, werd de aandacht 

van de artsen vanaf 1961 meer en meer in beslag genomen door de plannen van de overheid om 

de verplichte ZIV definitief te hervormen. 

 

De Eenheidswet (1961) verbleekte in vergelijking met de plannen van minister Leburton. Nadat 

de Parlementaire Werkgroep zijn taak had volbracht en het protocol dat werd afgesloten tussen 

de vijf vertegenwoordigers van het AVGB en minister Leburton was afgesprongen, besloot de 

minister eind 1961 een nieuwe werkgroep op te richten die bestond uit technici van de LCM en 

het NVSM om een compromis uit te werken betreffende de ZIV. In september 1962 werden de 

artsen bij deze onderhandelingen betrokken. Een pijnlijk detail, zoals reeds vermeld, was echter 

dat het om dezelfde vijf onderhandelaars ging van het AVGB - dat nog steeds een 

beroepsvereniging in wording was- die een jaar eerder door nagenoeg heel het medisch beroep 

was teruggefloten. Op 25 november 1962 trok de FMB de stekker uit het terminale AVGB.244 

De overheid zag dit als een groen licht om alleen verder te gaan inzake het uitwerken van een 

nieuw wetsontwerp tot hervorming van de ZIV (Schrijvers 2005).  

 

Ondertussen maakte een nieuwe, strijdlustige generatie van artsen haar opwachting. In de zomer 

van 1961 ontsproten in de provincie Luxemburg de eerste kiemen voor het ontstaan van de later 

Syndicale Kamers der Geneesheren van België. Zij speelden toen al met de idee van een 

algemene artsenstaking als een reactie op de Eenheidswet. Deze jonge artsen waren 

vastbesloten om de overheid de oorlog te verklaren en te zegevieren. Ze wilden zoveel mogelijk 

                                                           
242 KADOC, Archief ASGB, Onderhandelingen Wet Leburton. Werkgroep Antwerpen over Dichotomie, nr. 52, 15 mei 1964 
243 De NVSM stelde dat de erkenningscommissies van de medische specialisten niet naar behoren werkten. De Kamer van 
beroep functioneerde al helemaal niet volgens deze Landsbond. Waardoor sommige erkenningen van medische specialisten al 
jaren hangende waren. (Zie: ‘De vorming van de geneesheer-specialist.’, Wilskracht: tijdschrift van het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, 1961, nr. 3-4, p. 58) 
244 Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Proces-Verbaal & Agenda van Algemene Vergadering 
van de FMB, nr. 1163, 25 november 1962; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, Motie van 
bestuurscomité van VBS, nr. 1807, 28 november 1962; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge 
Brief van VBS aan de leden, nr. 1807, 3 december 1962; ‘Het Medisch Korps op zoek naar zijn syndicale eenheid.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1962, nr.6, 
pp. 601-607; De Brabanter, M., ‘De Eenheid onder de Geneesheren na 25 november 1962.’, Mededelingen van het Algemeen 
Syndicaat der Geneesheren van België, 1962, nr. 10, p. 1; Algemeen Rijksarchief België, Archief Fédération Médicale Belge, 
Vergadering van de Nationale Raad van de FMB, nr. 452, 13 december 1962; ‘Tussenkomst van Dokter Robert Pannier op de 
algemene vergadering van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond van 25 november 1962.’, De Belgische Geneesheer. 
Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1963, nr. 1, pp. 23-36 
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artsen overtuigen om mee met hen ten strijde te trekken. Maar ze waren er zich terdege van 

bewust dat heel wat artsen aarzelend tegenover een krachtdadige actie zouden staan. Het 

ondoordacht handelen van de vijf afgevaardigden van het AVGB kwam dan ook als een 

geschenk uit de hemel voor hen (Schrijvers 2005). 

 

Hoewel het van meet af aan de bedoeling was om vijf Syndicale Kamers op te richten, verspreid 

over het hele land waarin alle provincies vertegenwoordigd waren, duurde het nog tot het najaar 

1963 vooraleer het zo ver was245 en het Nationaal Verbond der Syndicale Kamers opgericht 

kon worden (Schrijvers 2005). Ondertussen zag de overheid de ontbinding van het AVGB als 

een zoveelste bewijs dat het medisch beroep intern verscheurd was en zag ze haar kans schoon 

alleen verder te gaan met de hervorming van de verplichte ZIV. Zoals eerder beschreven diende 

minister Leburton op 8 maart 1963 een wetsontwerp in bij de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers (Schrijvers 2005). 

 

De overheid streefde met dit nieuwe wetsontwerp het herstel van het financiële evenwicht van 

de ZIV na. Men wilde de tarieven van de honoraria wettelijk vastleggen om zo een terugbetaling 

op reële basis mogelijk te maken. De artsen dienden zich te conventioneren, of met andere 

woorden contractueel te verbinden tot de toepassing van deze wettelijke honoraria. Voor de 

overtreding van de honoraria bleven dezelfde strafmaatregelen die eerder voorzien waren door 

de Eenheidswet gelden (Schrijvers 2005). Het ontwerp voorzag ook in de oprichting van een 

Dienst voor Geneeskundige Controle die zou worden ondergebracht in de schoot van het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (verder RIZIV) die het vroegere RVZI 

zou gaan vervangen. Al deze toepassingen en maatregelen zouden van kracht worden op 1 

januari 1964 (Schrijvers 2005). 

 

De artsen waren woedend, vooral het ASGB van Marcel De Brabanter moest het ontgelden. 

Immers, deze vereniging was steeds voorstander geweest van een conventioneel systeem. De 

FMB nam al gauw contact op met de leiders van de SK Luik-Luxemburg, het VBS en de UBO 

om een gezamenlijk actiecomité op te richten. Het ‘Comité National d’Action Commune’ 

(verder CNAC) werd opgericht op 20 juni 1963.246 Het ASGB werd uitdrukkelijk geweerd 

                                                           
245 Voor meer gegevens over de geschiedenis en de oprichting van de vijf Syndicale Kamers der Geneesheren die uiteindelijk 
samen het Nationaal Verbond der SK’s zouden gaan vormen, zie het artikel van Klaartje Schrijvers over de artsenstaking van 
1964: Schrijvers, K. 2005. "De artsenstaking van 1964. Of hoe de artsen een machtig eenheidsfront wisten te vormen in hun 
strijd tegen de overheid." Pp. 57-89 in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. 
246 ‘Geen uitvlucht meer.’, ‘Het Wetsontwerp Leburton.’, ‘De eerste reacties van de Nationale Beroepsorganisaties tegenover 
het wetsontwerp.’, ‘Het VBS eis de oprichting van een nationaal Verdedigingkomitee.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het 
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omwille van zijn constructieve houding tegenover de regering. De nieuwe artsenorganisatie 

maakte de materie nog ingewikkelder dan ze al was, maar leidde het Nationaal Verbond der 

SK’s niet af van zijn oorspronkelijke plan: de strijd met de overheid aangaan en winnen 

(Schrijvers 2005). 

 

Pas na de stemming van de Wet Leburton was de overheid opnieuw bereid om te onderhandelen 

met de artsen.247 Het Nationaal Verbond der SK’s, dat ook uitgenodigd was aan de 

onderhandelingstafel, nam deel aan de besprekingen om de schijn hoog te houden. Ze verlieten 

meermaals het overleg, omdat er niet aan al hun eisen werd voldaan. Het CNAC volgde vaak 

in hun voetsporen, waardoor het ASGB en de BVGS vaak alleen achterbleven met de 

ministers.248 Ondertussen kregen de FMB, het VBS en de UBO te maken met een leegloop. 

Vele van hun leden liepen over naar de SK’s (Schrijvers 2005). Minister Leburton wilde 

ondertussen kost wat kost de aanvullende wet op de ZIV voor het einde van 1963 gestemd 

krijgen en dat met of zonder de goedkeuring van de artsen. Ondanks de bemiddelingspogingen 

van de twaalf professoren van de vier medische faculteiten, mislukte het ultiem overleg in de 

nacht van 12 op 13 november 1963. Ook de tussenkomst van de Academiën en van de Hoge 

Raad van de Orde der Geneesheren kon niet baten. Op 19 december 1963 werd het aanvullend 

wetsontwerp in het parlement goedgekeurd. Kortom, de artsen stonden voor een voldongen feit 

(Schrijvers 2005). 

 

Verschillende beroepsverenigingen zagen ondertussen hun ledenaantal slinken ten voordele van 

                                                           
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.2, pp.121-134; ‘De Doctrine.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.5, 
pp.503-504; ‘Stellingname van het ASGB inzake wetsontwerp ZIV.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België,1963, nr. 6, p. 1; ‘Oprichting van een Nationaal Gemeenschappelijk Actie-Comité.’, Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.3, p. 320; 
KADOC, Archief ASGB, Contacten met het Ministerie van Volksgezondheid. Stellingname van het ASGB inzake het 
wetsontwerp voor de hervorming van de verplichte ZIV, nr. 14, 21 juni 1963 
247 ‘De Argelozen.’, ‘Rondschrijven aan de leden.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.3, pp.311-312, p. 317; ‘De wet Leburton: dictaat of dialoog.’, 
De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond,  1963, nr. 19, s.p.; Ministerraad, 
Onderhandelingen tussen regering en geneesheren over de hervorming der ziekteverzekering, 25 september 1963 
248 ‘14de Informatieblad.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1963, nr. 
19, s.p.; ‘De wet Leburton. Verklaring afgelegd op het tweede onderhoud tussen artsen en regering op 24 september 1963 door 
de afgevaardigde van het nationaal comité voor gemeenschappelijke actie.’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het 
Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, 1963, nr. 18, pp. 938-940; KADOC, Archief ASGB, Geneeskunde: Honoraria, 
opleiding, hervorming ZIV, budgetten. Nationaal Comité voor Gemeenschappelijke Actie (NCGA), nr. 12, 14 oktober 1963; 
KADOC, Archief ASGB, Contacten met het Ministerie van Volksgezondheid. Memorandum van het ASGB inzake de wet tot 
hervorming van de ZIV, nr. 14, 17 september 1963; KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, 
economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), Subcommissie Ziekte- & Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, 
uitnodigingen, dagordes, notulen, nota’s, werkdocumenten, 1948, 1953-1973. Evolutie van het conflict tussen geneesheren en 
regering inzake de hervorming van de ZIV, nr. 2.4.13.47, 1963 
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de SK’s. De FMB249 en de UBO250 gaven er respectievelijk in februari en maart 1964 definitief 

de brui aan. Het VBS werd ingelijfd als technische vleugel van het Nationaal Verbond der SK’s. 

Het VBS zou wel de belangenbehartiging van de specialisten blijven uitvoeren.251 Het ASGB, 

dat ook leden had verloren aan de SK’s, stond zwakker dan ooit. Met andere woorden, de 

overheid kon niet meer om de SK’s heen, die tegen eind maart 1964 90% van de artsen 

vertegenwoordigden, voor het sluiten van een akkoord met de artsen (Schrijvers 2005).  

 

De artsen van de SK’s bleven onderhandelen met de regering, maar deze gesprekken hadden 

maar één doel: tijd winnen. Begin 1964 dreigden de artsen, via een perscommuniqué, met een 

algemene staking. Deze kwam er uiteindelijk niet, althans voorlopig. In de nacht van 31 januari 

op 1 februari 1964 werd er een wapenstilstand gesloten tussen het Nationaal Verbond der SK’s 

en de regering. Twee maanden lang zou men op zoek gaan naar een oplossing om uit de impasse 

te geraken waarin de ZIV zich bevond. Gedurende deze periode mocht geen enkele betrokken 

partij gebruik maken van drukkingsmiddelen. De onderhandelingen tussen de artsen, de 

regering en de ziekenfondsen werden opnieuw aangevat, maar leidden opnieuw tot een breuk 

op 28 februari 1964. Dankzij de bemiddeling van de werkgevers besloten de artsen terug te 

keren naar de onderhandelingstafel en werd er zelfs een gemeenschappelijk communiqué de 

wereld ingestuurd. Het was tijdens deze vergadering, dat er besloten werd over te gaan tot de 

instelling van technische commissies. Op 4 maart 1964 hadden de eerste vergaderingen van de 

technische commissie plaats. Maar ondanks de vooruitgang die geboekt werd tijdens de talrijke 

vergaderingen ging de sfeer van kwaad naar erger door de onverbloemde verklaringen van de 

SK’s. Op 25 maart 1964 verklaarde de kabinetschef van de betrokken minister op een 

vergadering dat er mogelijkheden waren om tot een akkoord te komen, maar de artsen verlieten 

de vergadering zonder de bespreking nog maar aan te vatten.252 In een ultieme poging om een 

                                                           
249 De FMB besloot in 1964 om de handdoek in de ring te gooien en over te gaan tot de ontbinding van de vereniging 
(Sondervorst, F. A., ‘Nu dat de storm van koers veranderd is…’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond, 1964, nr. 2, p. 47) 
250 ‘Syndikale Kamers en het VBS.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.4, pp. 381-384 
251‘De wettelijke graad van de Geneesheer-Specialist.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1963, nr.4, pp.338-349; ‘VERENIGD EN WAAKZAAM BLIJVEN.’, 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.2, 
pp.105-106; ‘Syndikale Kamers en het VBS.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.4, pp. 381-384; ‘Onze Verenigingen en de toekomst van de 
speciale geneeskunde.’, Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-
Specialisten, 1964, nr.6, pp. 621-622 
252 Sondervorst, F. A., ‘Nu dat de storm van koers veranderd is…’, De Belgische Geneesheer. Officieel Blad van het Algemeen 
Belgisch Geneesherenverbond, 1964, nr. 2, p. 47; ‘VERENIGD EN WAAKZAAM BLIJVEN.’, Geneesheer-Specialist. Blad 
van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1964, nr.2, pp.105-106; KADOC, Archief 
ASGB, Onderhandelingen Wet Leburton. Brief van Nationaal Verbond van de Syndicale Kamers der Geneesheren, nr. 52, 14 
april 1964; KADOC, Archief ASGB, Contacten met het Ministerie Van Volksgezondheid. ‘Waarom?’, nr. 14, 16 april 1964; 
KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Hervorming van de ziekte- en 
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algemene artsenstaking af te wenden, organiseerde de overheid nog een marathonzitting op 31 

maart. Maar zelfs al zou de regering die nacht toegevingen gedaan hebben, voor de artsen stond 

het vast dat ze in de vroege ochtend hun valiezen zouden pakken, ofwel dat de staking dan in 

zou gaan (Schrijvers 2005). 

 

De regering hield aanvankelijk het hoofd koel en nam maatregelen om de gezondheidszorg in 

het land te verzekeren. Een volgende stap was het hernemen van de besprekingen, maar een 

twistpunt bleef of die mogelijk waren terwijl de staking verder ging. De regering vreesde dat 

de publieke opinie dat niet zou slikken. De overheid stelde dat opnieuw praten pas kon nadat 

de staking was opgezegd. De artsen op hun beurt stelden dat de staking pas opgeschort kon 

worden als de ZIV-wet gewijzigd was. Uiteindelijk was het de tussenkomst van de rectoren van 

de vier universiteiten die vanaf 9 april 1964 schot in de zaak bracht. Maar in de nacht van 11 

op 12 april kwam het opnieuw tot een breuk. Aanleiding daartoe was de fameuze verklaring 

van eerste minister Theo Lefèvre aan de pers voor dat hij naar het overleg ging: ‘Ik hoop dat 

men deze periode niet Le Temps des Assassins zal moeten noemen’. Tijdens de vergadering 

bewoog een kabinetsmedewerker van hem hemel en aarde om het incident naar de buitenwereld 

te minimaliseren. Maar zijn inspanningen werden tenietgedaan omdat Lefèvre zijn uitspraken 

op het einde van de vergadering zou herhaald hebben (Smits 1994). De artsen waren furieus en 

schaften de wachtdiensten af (Schrijvers 2005). 

 

 De houding van de regering, die langzaam aan in paniek raakte (Schrijvers 2005), was te 

verklaren vanuit de positie van minister Leburton. Hij was niet enkel minister, maar ook 

voorzitter van de NVSM. Een mislukking van de onderhandelingen met de artsen die zou leiden 

tot het opleggen van de Wet Leburton zou hem als minister, maar ook als voorzitter, goed 

uitkomen. Kortom, de socialistische leiders waren minder geneigd om te onderhandelen, dan 

de CVP’ers (Smits 1994). Maar het rommelde ook bij de artsen. Een breuk binnen het front van 

de SK’s dreigde. Er was onenigheid ontstaan over het eigenlijk doel van de staking: wilde men 

de ‘oorlog’ winnen, wat inhield dat de eisen van het artsenkorps integraal werden ingewilligd, 

of wilde men op de koop toe de regering doen vallen, wat de hele strijd sterk politiek zou 

kleuren? Een nieuwe bemiddelingspoging van de rectoren van de vier universiteiten op 16 april 

1964 zorgde voor een doorbraak. Hoewel de standpunten van beide partijen ongewijzigd waren, 

                                                           
invaliditeitsverzekering (wet van 9 augustus 1963) en de artsenstaking, Memorandum van het ASGB betreffende de instelling 
voor de regeling van de ZIV, nr. 10.8.1.3, 19 mei 1964; KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, 
economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), Subcommissie Ziekte- & Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, 
uitnodigingen, dagordes, notulen, nota’s, werkdocumenten, nr. 2.4.13.47, 1948, 1953-1973. 
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slaagden de rectoren er in om in de nacht van 17 op 18 april een wapenstilstand te forceren. Dat 

lukte voornamelijk doordat de rectoren de overheid wisten te overtuigen van de relevantie van 

het eisenpakket van de artsen. Nadat zij de morele waarborgen hadden gekregen van de vier 

rectoren dat de onderhandelingen tot een oplossing ten gronde konden leiden, besloten de SK’s 

tot het opheffen van de staking (Schrijvers 2005).  

 

Op 25 juni werd het Sint-Jansakkoord gesloten. Dit akkoord garandeerde dat er niet zou geraakt 

worden aan het medisch beroepsgeheim, sancties in het kader van de geneeskundige controle 

werden sterk afgezwakt en artsen zouden voortaan betrokken worden in het beheer van de ZIV. 

Hoewel de artsen als overwinnaar uit de strijd kwamen, deden ook zij een aantal toegevingen: 

het medisch korps beloofde de volledige dekking van de geneeskundige verzorging voor sociale 

categorieën. Verder verzekerden de artsen, indien zij geen verbintenis met het RIZIV 

aangingen, de zieke toch de nodige documenten te bezorgen zodat die een terugbetaling kon 

krijgen van zijn ziekenfonds (Smits 1994). De overwinning van de artsen luidde enerzijds een 

nieuw tijdperk in waar de overheid besefte dat zij niet kon voorbijgaan aan de mening van het 

medisch korps, anderzijds bleven interne twisten het artsenkorps verdelen (Schrijvers 2005).  

3.3.3.3. BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

Het professionaliseringsproces van medisch specialisten in België ging van start op het einde 

van de negentiende eeuw met het ontstaan van de eerste beroepsverenigingen voor medisch 

specialisten. Toch kwam dit proces pas echt in een stroomversnelling terecht door de invoering 

van de verplichte ZIV. Immers, deze voerde voor het eerst in de Belgische geschiedenis een 

andere betaling in voor medisch specialisten op nationaal niveau. Dit terwijl er nog geen 

officiële regulering was voor specialisten.  

 

Hoewel de nood aan de officiële regulering van medisch specialisten hoger dan ooit was, leek 

de FMB, op dat moment nog steeds de belangrijkste artsenvereniging, aanvankelijk niet 

geïnteresseerd in het organiseren van zo een regulering. Pas wanneer het RVZI zelf de touwtjes 

in handen nam, schoot de Federatie in actie om de regulering van medische specialismen zelf 

te organiseren en te controleren. De aanhoudende discussies over deze materie binnen de FMB 

stemden de medisch specialisten die lid waren van de Federatie ontevreden. Op het 32ste 

beroepscongres van de geneeskunde in 1948 kwam het tot een breuk tussen de algemeen 

geneeskundigen en de specialisten. Deze leidde in 1954 tot de oprichting van het ‘Verbond van 
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Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten’ (VBS). 

 

In navolging van de professionaliseringstheorieën zou men verwachten dat de FMB en het VBS, 

ofwel op eigen initiatief ofwel onder druk van andere ‘dreigende’ actoren, een compromis 

zouden sluiten betreffende de regulering en erkenning van medisch specialisten. Maar de 

Belgische casus verloopt niet volgens dit plot. Het VBS, dat zelfregulering van specialisten 

door specialisten had ingeschreven in zijn statuten, ging, om deze zelfregulering te bekomen, 

niet onderhandelen met de FMB. Wel met een andere actor die een rol speelde in het verhaal, 

namelijk: de overheid. De onderhandelingen tussen het VBS dat de medisch specialisten 

vertegenwoordigde en de overheid, zouden uiteindelijk leiden tot het Koninklijk Besluit van 12 

september 1957, wat leidde tot de wettelijke erkenning en regulering van medisch specialisten 

in het kader van de verplichte ZIV. De overige artsenverenigingen werden, tot hun ongenoegen, 

voor een voldongen feit geplaatst. 

 

De daaropvolgende jaren ruzieden de artsenverenigingen verder over de regulering van de 

medisch specialisten. Zij wilden allemaal zelf de controle hebben over de regulering van de 

medisch specialisten. Terwijl de artsen kibbelden over zelfregulering, hadden de overheid en 

de ziekenfondsen andere zaken aan hun hoofd. Immers de financiële toestand van de verplichte 

ZIV ging van kwaad naar erger. Een hervorming drong zich steeds meer op. Rudolph Klein, 

die voornamelijk onderzoek doet naar de evolutie van de Westerse verzorgingsstaten en hun 

zorgverzekeringen, wees er op dat er in deze verzorgingsstaten vanaf de invoering van zulke 

verzekering problemen waren met de integratie van de artsen in deze systemen.253 Klein heeft 

het over ‘the politics of the double bed’, immers de invoering van een zorgverzekering: ‘did not 

mean the subordination of doctoring to ministerial diktat. Instead, it created a situation of 

mutual dependency’, aldus Klein (Klein 1990, 700). Ondanks de moeilijkheden met het 

medisch korps zou de invoering van deze zorgverzekering tot 1973 bejubeld worden in de 

Westerse Wereld. Immers, het leek dé oplossing bij uitstek voor het beteugelen van vele 

maatschappelijke problemen, zoals: de gevolgen van ziekte, werkloosheid en invaliditeit. 

Bovendien bevorderde het sociale cohesie, nam het de scherpe kantjes van de klassen weg, en 

beschermde het de bevolking tegen allerlei vormen van tegenslag, aldus Klein (Klein 2000). 

Maar Kleins stelling dat deze verzekering alleen maar op gejuich werd onthaald in de Westerse 

Wereld, lijkt voor België niet op te gaan. Algauw na de invoering van de verplichte ZIV, in 

                                                           
253 Zie hoofdstuk 1 
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1947, boekte de verzekering reeds haar eerste verliezen. De financiële problemen brachten het 

verzekeringssysteem op de rand van de afgrond en zette de overheid en de ziekenfondsen aan 

tot het bedenken van plannen tot reorganisatie van het systeem. 

 

Maar de ideologische tegenstellingen tussen de voornaamste politieke partijen en 

ziekenfondsen - die in deze periode een hoogtepunt leken te bereiken in 1958 met de 

schoolstrijd - zorgden ervoor dat er geen afdoende oplossing werd gevonden voor het financieel 

gezond maken van de verplichte ZIV. Bovendien bedreigden de voorgestelde maatregelen om 

de ZIV te hervormen telkens weer de liberale voorrechten van de artsen die zij onderschreven 

hadden in het Medisch Charter (1927). Elke keer de regering een voorstel tot hervorming deed, 

vonden de artsenverenigingen elkaar. Maar de eenwording van het medisch korps was steeds 

van korte duur.  

 

De Wet Leburton (1963) leek hierin verandering te brengen. De tegenstand van het artsenkorps 

tegen deze wet leidde tot de oprichting van het Nationaal Verbond der Syndicale Kamers. Deze 

SK’s waren veel meer dan de oudere artsenverenigingen, zoals de FMB en de UBO, geneigd 

om actie te ondernemen. Deze laatste twee artsenverenigingen gaven er in 1964 de brui aan. 

Hun leden vonden gemakkelijk de weg naar de SK’s. Het VBS hield wel stand, maar besloot 

zich aan te sluiten bij de SK’s en zou voortaan de technische vleugel van deze vereniging gaan 

uitmaken.254 Op die manier vertegenwoordigden de SK’s 90% van alle artsen in maart 1964. 

Alles leek klaar voor de ultieme krachtmeting tussen de artsen en de overheid. 

Deze kwam in de vorm van een algemene artsenstaking die duurde van 1 tot 18 april 1964. 

Deze staking werd pas opgeheven na bemiddeling door de universiteitsrectoren en leidde op 25 

juni 1964 tot de Sint-Jansakkoorden. De artsen kwamen als overwinnaar uit de strijd. Maar ook 

nu weer zouden interne twisten snel leiden tot de herverkaveling van de artsenverenigingen.  
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Hoofdstuk V: Conventies in het kader van de verplichte ziekteHoofdstuk V: Conventies in het kader van de verplichte ziekteHoofdstuk V: Conventies in het kader van de verplichte ziekteHoofdstuk V: Conventies in het kader van de verplichte ziekte----    en en en en 

invaliditeitsverzekering en de moeizame regulering van de medische specialisten invaliditeitsverzekering en de moeizame regulering van de medische specialisten invaliditeitsverzekering en de moeizame regulering van de medische specialisten invaliditeitsverzekering en de moeizame regulering van de medische specialisten 

(1965(1965(1965(1965----1985)1985)1985)1985)    

 

De periode van 1965 tot 1985 stond voor België in het teken van laveren van de ene crisis naar 

de andere crisis. Aanvankelijk was er in deze periode sprake van een hoogconjunctuur. Deze 

werd, onder andere, veroorzaakt door de economische schaalvergroting die aan de gang was in 

Europa. Maar in de jaren zeventig werd ook België getroffen door de internationale, 

economische crisis. Deze leidde tot de herstructurering van de verouderde industrieën. Het 

economische zwaartepunt van het land verplaatste zich van de Waalse, zware industrie naar de 

Vlaamse havens, KMO’s en dienstensector. Dit alles zorgde voor toenemende spanningen 

tussen beide landsgedeelten, grote begrotingstekorten en een steeds sneller oplopende 

staatsschuld. De opeenvolgende regeringen Martens255 voerden vanaf 1982 een streng 

saneringsbeleid om het begrotingstekort in te dammen. Dit beleid wierp zijn vruchten af vanaf 

eind jaren tachtig.  

 

Maar de economisch barre omstandigheden waren niet het enige probleem waarmee België in 

de jaren zeventig af te rekenen kreeg. De politiek stond in deze decennia volledig in het teken 

van de staatshervorming. Wat volgde was de grondwetsherziening van 1970 die zorgde voor 

een economische decentralisatie en de staatsstructuur van het land grondig wijzigde. België 

bestond voortaan uit vier taalgebieden, drie cultuurgemeenschappen en drie gewesten. Maar de 

staatshervorming stuitte in 1978 op Vlaams verzet en grondwettelijke bezwaren van de CVP. 

In de zomer van 1980 werd er een nieuwe poging ondernomen en met succes. Deze 

staatshervorming breidde de autonomie van de cultuurgemeenschappen – voortaan 

gemeenschappen genoemd – verder uit, voorzag de mogelijkheid aan de rechtsnormen van de 

gewesten de kracht van decreet toe te kennen, kende gemeenschappen en gewesten beperkte 

belastingsbevoegdheid toe, creëerde een nieuw rechtscollege – het Arbitragehof – om conflicten 

te regelen en te waken over de grenzen van de bevoegdheidsverdeling, en opende de weg voor 

                                                           
255 Op 3 april 1979 legde Wilfried Martens de eed af als Eerste Minister van zijn eerste regering (1979-1980). Deze regering 
die bestond uit christendemocraten, socialisten en het Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF) was een kort leven 
beschoren. Na negen maanden trok de FDF de stekker eruit. De tweede regering Martens trad aan in 1980. De coalitie van 
christendemocraten en socialisten hield het slechts vier maanden vol. Regering Martens III, die vijf maanden standhield, 
bestond uit christendemocraten, socialisten en liberalen. Deze regering viel door aanhoudende conflicten tussen de socialisten 
en de liberalen. Regering Martens IV zat een vijftal maanden in het zadel en bestond uit een coalitie van christendemocraten 
en socialisten. Deze regering struikelde over de te nemen crisismaatregelen en werd opgevolgd door regering Eyskens (1981). 
Wilfried Martens was na de val van het kabinet Eyskens omwille van een conflict over de financiering van de Waalse 
staalindustrie, opnieuw aan zet eind 1981. Regering Martens V met daarin christendemocraten en liberalen bestuurde het land 
van 1981 tot 1985. 
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een asymmetrische staatsstructuur (Gerard 2011).  

 

Na de staatshervorming van 1980 ging de wind een tijdje liggen op communautair vlak. 

Regeringscrisissen256 en de economische problemen eisten alle aandacht op. Maar het was juist 

de economische crisis die het uit elkaar groeien van de twee grote gemeenschappen in een 

stroomversnelling bracht. De ineenstorting van de Waalse staalindustrie, en de problemen van 

Cockerill-Sambre in 1984 deed in de Vlaamse publieke opinie de weerstand groeien tegen ‘de 

geldstroom vanuit Vlaanderen naar Wallonië’, en bracht de eis op de voorgrond om de ‘vijf 

nationale sectoren’ (staal, steenkool, scheepsbouw, textiel en glasverpakking) die, ondanks de 

staatshervorming van 1980, nog steeds onder de bevoegdheid van de Belgische overheid vielen, 

ook te regionaliseren. De daarop volgende jaren stapelden de conflicten en kwesties zich op. 

Een nieuw staatshervorming leek onvermijdelijk (Gerard 2011). 

1.1.1.1. Regering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en GezondheidszorgRegering en Gezondheidszorg    

 

Met het Sint-Jansakkoord van 25 juni 1964, dat pas op 18 maart 1965 als wet werd goedgekeurd 

door de Kamer van Volksvertegenwoordigers,257 leek er eindelijk een periode van stabiliteit en 

voorspoed aan te breken voor de verplichte ZIV. Ook de Wet Leburton werd pas in april 1965 

bekrachtigd door Kamer en Senaat.258 De invoering van deze wetten, die gebaseerd waren op 

een consensus tussen de artsen, de regering en de ziekenfondsen, leidde echter niet tot de 

verhoopte harmonie binnen de gezondheidszorg.  

Vooreerst zorgde de Wet Leburton voor een lacune met betrekking tot de erkenning van 

medisch specialisten. Immers, het KB van 12 september 1957 dat de erkenning van medisch 

specialisten regelde, steunde op het KB van 22 september 1955, de Besluiten Troclet, dat 

afgeschaft werd door de Wet Leburton. Om dit probleem voorlopig op te lossen verscheen in 

het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1965 het Ministerieel Besluit van 1 maart 1965.259  Door 

dit besluit zouden artsen die voorheen waren erkend als specialist door het RIZIV en een 

aanvraag hadden ingediend tot erkenning bij de minister van volksgezondheid erkend worden 

als specialist van 1 januari 1964 tot 31 december 1965. De wet van 8 april 1965 gaf de Koning 

de macht om te bepalen volgens welke modaliteiten de minister van volksgezondheid een lijst 

                                                           
256 Zie vorige voetnoot  
257 Kamer van Volksvertegenwoordigers, 18 maart 1965; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 
en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 87 
258 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 88 
259 Ministerieel Besluit tot organisatie van een regeling voor voorlopige erkenning van sommige geneesheren-specialisten, 1 
maart 1965 
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van erkende specialisten in het kader van de ZIV zou aanleggen. Uiteindelijk werd er gekozen 

om de modaliteiten van het KB van 12 september 1957 te behouden.260  Kortom, het KB van 

12 september 1957 werd terug van kracht. 

 

De relatie tussen de artsen en de regering en tussen de artsen onderling verzuurde toen minister 

Edmond Leburton (BSP) en de afgevaardigden van de SK’s criteria vastlegden betreffende de 

representativiteit van medische beroepsverenigingen. Deze werden al snel uitgevaardigd door 

middel van het Koninklijk Besluit van 28 september 1965. De aanvullende wetsartikelen 44 bis 

en 44 quater van het Koninklijk Besluit van 4 november 1963 inzake de wijziging van de 

instelling en de organisatie van de verplichte ZIV zou de finale samenstelling van de Nationale 

Medico-Mutualistische Commissie (verder NMMC) vastleggen.261 Daardoor zouden voortaan 

enkel daartoe wettelijk erkende artsenverenigingen kunnen zetelen in raden en commissies die 

verantwoordelijk waren voor het beheer van de verplichte ZIV.262  

 

Maar onenigheid over het te voeren beleid leidde in 1965 tot een breuk binnen de SK’s. Wat 

leidde tot het ontstaan van de SK Wynen en de afgescheurde SK Kortrijk, die aanvankelijk 

onder leiding stond van dokter Van Steenberge (Neefs and Schepers 2001).263 Bovendien werd 

het gesloten akkoord niet aanvaard door het ASGB. Immers, het gaf de SK Wynen een 

monopolie in de verschillende beheersorganen van de ZIV. Het ASGB vond dat de bestaande 

machtsverhoudingen moesten worden overgenomen in de organen van de ZIV. Enkel zo kon 

men garanderen dat alle artsen gehoord zouden worden.264 Ondanks het protest van bepaalde 

artsenverenigingen werd er eind september 1966 overgegaan tot de definitieve benoeming van 

de drie medische syndicaten- SK Wynen, SK Van Steenberge en ASGB- in de verschillende 

                                                           
260 Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 1965, nr. 1-3, pp. 48-49; Nys, H., ‘De 
opleiding en de erkenning van geneesheren-specialisten in het Belgische recht’,  Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 
1978, nr. 6, p. 458 
261 Koninklijk Besluit tot wijziging instelling en organisatie van een regeling voor verplichte Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 
28 september 1965; Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 4 november 1963; KADOC, Archief 
ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 
88; KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), 
Subcommissie Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, uitnodiging, dagordes, notulen, nota’s en werkdocumenten. 
CEPESS: Commissie arbeid en sociale voorzorg, subcommissie ZIV, Actuele problemen in de ZIV, nr. 2.4.13.47, 15 september 
1966 
262 ‘Het is min een…’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-
Specialisten, 1965, nr. 3, pp. 351-358 
263 ‘De afnemende telling is begonnen.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheren-Specialisten, 1965, nr. 4, pp. 386-387; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 
en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 90 
264 KADOC, Archief ASGB, Medicomut Standpunt van het ASGB tegenover wetsontwerp nr. 947 tot wijziging van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte ZIV, gewijzigd door de wetten van 24 december 
1963 en 6 juli 1964, nr. 27, januari 1965 
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comités, commissies en raden van het RIZIV. Uiteindelijk zouden enkel de leden van de SK 

Wynen en het ASGB benoemd worden, omdat de SK Van Steenberge weigerde meer te 

werken.265 Het probleem van de representativiteit zou een rol blijven spelen tot 1978.  

 

Naast de representativiteit waren er ook problemen met de werking van de NMMC. Zo konden 

de artsen en ziekenfondsen niet tot een vergelijk komen betreffende een NMMC-akkoord voor 

1966. Het uitblijven van dit akkoord leidde tot een oproep van de SK Wynen tot een eenzijdige 

verhoging van de honoraria. De regering kon niet aan de zijlijn blijven staan. Minister van 

sociaal beleid, Paul-Willem Segers (CVP/PCS), minister van sociale voorzorg, Hervé Brouhon 

(BSP/PSB), en eerste minister Pierre Harmel (CVP/PSC) besloten te bemiddelen tussen de 

artsen en de ziekenfondsen. Echter deze bemiddelingen draaiden op niets uit. De regering 

besloot daarom om, op basis van het beruchte artikel 52, opgelegde honoraria in te voeren of 

honoraria op te leggen. Op 26 januari 1966 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk 

Besluit van 24 januari 1966 dat maximumtarieven voor de artsen vastlegde. De SK Wynen 

diende op 28 januari 1966 een stakingsaanzegging in die, indien er geen NMMC-akkoord 

kwam, zou ingaan op 7 februari 1966. Binnen de NMMC werden er verder inspanningen 

geleverd om het niet tot een breuk te laten komen. Maar dat was buiten het NVSM gerekend 

dat telkens gebruik maakte van haar vetorecht om de onderhandelingen te blokkeren.266 

 

Na het mislukken van de onderhandelingen keek iedereen in de richting van de regering voor 

een oplossing. Echter de regering was zelf verdeeld over de materie. Eerste minister Harmel 

zag geen oplossing en diende daarom het ontslag van de regering in. De Koning weigerde in 

eerste instantie het ontslag en vroeg het parlement de gerezen problemen op te lossen. Maar 

ook de tweede onderhandelingspoging van de regering mislukte. Deze keer aanvaardde de 

Vorst het ontslag van de regering wel.267  

 

De nieuwe regering Vanden Boeynants-Declercq,268 die bestond uit een coalitie van 

christendemocraten en liberalen, kreeg snel vorm. De nieuwe minister van sociale voorzorg, 

Placide De Paepe (CVP/PSC) trachtte om de hangende problemen van de ZIV aan te pakken. 

De nieuwe regering besloot om het Koninklijk Besluit van 24 januari 1966, dat verplichte 

                                                           
265 KADOC, Archief ASGB, Huisartsen. Een jaar regeringsactiviteit op het ministerie van sociale voorzorg, nr. 4, 1966-1967 
266 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 89 
267 Ibid. 
268 De regering Vanden Boeynants werd geleid door de christendemocraat Paul Vanden Boeynants en bestuurde het land van 
1966 tot 1968 
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honoraria invoerde, op te heffen.269 De honoraria werden dus opnieuw vrijgegeven, behalve 

voor een beperkte groep van sociaal verzekerden: de weduwen, invaliden, gepensioneerden en 

wezen (verder WIGW).270 Verder besloot de minister van sociale voorzorg om de manier van 

stemmen van de NMMC te wijzigen. Voortaan zou er niet langer een ¾ meerderheid nodig zijn, 

maar zou een gewone meerderheid volstaan om een akkoord goed te keuren. Zo zou de werking 

van de NMMC niet langer meer geblokkeerd kunnen worden door een bepaalde groep. Op 7 

juli 1966 werd daartoe een nieuwe wet uitgevaardigd, al de vierde wijziging van de Wet 

Leburton (Veraghtert en Widdershoven 2002). Minister De Paepe won, door deze maatregelen, 

het vertrouwen van de artsen.271 Wat eind 1966 zou leiden tot een NMMC-akkoord. 

Het probleem van de representativiteit van de artsenverenigingen kwam niet alleen naar voren 

in de raden en commissies van de ZIV. De machtsstrijd tussen de verschillende 

artsenverenigingen ontaardde in alle hevigheid toen de mandaten van de erkenningscommissies 

van medisch specialisten dienden vernieuwd te worden. Bovendien leek de regering niet 

gehaast om nieuwe leden voor deze commissies aan te duiden, wat het VBS zorgen baarde. Dit 

bleek onder meer uit het feit dat er in 1968 nog steeds geen nieuwe leden benoemd waren.272 

De houding van de overheid kan verklaard worden door het gegeven dat er op dat moment 

nieuwe wetten in de maak waren om de geneeskunde en de medische specialismen te reguleren.  

 

Het plan van de regering om nieuwe wetten uit te vaardigen kwam er naar aanleiding van een 

bevoegdheidsconflict tussen artsen en kinesisten in 1965. Dit conflict maakte de gebreken van 

de wet op de geneeskunst, die dateerde van 1818, pijnlijk duidelijk.273 De nieuwe wet, die later 

                                                           
269 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 89; KADOC, Archief Placide De Paepe, Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: akkoorden in de Nationale 
Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Teksten van de KB's van 24 januari 1966 en 6 juni 1966 tot vaststelling van 
maximumtarieven van honoraria en prijzen voor sommige geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (Belgisch Staatsblad), briefwisseling, (ontwerp)akkoorden, verslag van de besprekingen in de Raad 
van Beheer van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten (LCM), nota's voor de Kabinetsraad en de Ministerraad, diverse nota's en persknipsels, losse 
nummers van het tijdschrift van de Syndicale Kamer Kortrijk en van het Informatieblad van de LCM, verklaring van P. De 
Paepe op de BRT, nr. 30, 1966 
270 De weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen; Ministerraad, Ministerie van sociale voorzorg, 3 juni 1966 
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De Brabanter), p. 90; KADOC, Archief ASGB, Huisartsen. Een jaar regeringsactiviteit op het ministerie van sociale voorzorg, 
nr. 4, 1966-1967; KADOC, Archief van Minister van Staat, Paul Willem Segers (1900-1983), Nota’s voor het Ministerieel 
Comité voor Economische en Sociale Coördinatie: de ZIV; De verzekering tegen ziekte en invaliditeit, nr. 9.4.9, 28 februari 
1967; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige 
(Marcel De Brabanter), p. 90 
272 ‘De algemene statutaire vergadering van 10 februari 1968.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1968, nr. 1, pp. 6-19 
273 KADOC, Archief Rafaël Hulpiau (CVP), Problematiek van de geneeskunde in België, nr. 2.3., 1965; KADOC, Archief 
Rafaël Hulpiau (CVP), Wetsbesluiten Hulpiau, nr. 2.4., 1967; Koninklijk Besluit betreffende de geneeskunde – Verslag aan de 
Koning, 1967; Cobbaut, J., ‘De ontwerpen op de geneeskunde.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der 
Kristelijke Mutualiteiten, 1967, nr. 3, pp. 109-118; ‘In het Staatsblad.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1968, nr. 3, p. 31 
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bekend zou worden als de Wet Hulpiau274, werd lang voorbereid. Tijdens deze 

voorbereidingsfase werden verschillende betrokkenen geraadpleegd, zoals: de Academies, de 

Orde der Geneesheren en de artsenverenigingen.275 Maar ook twee personaliteiten van de LCM, 

de heren Hallet en Vandenheuvel werden geconsulteerd. De regering lapte zo de verbintenis die 

ze was aangegaan om de voorontwerpen van deze wet voor te leggen aan de betrokken 

parlementaire commissie en aan alle betrokkenen aan haar laars, zo sneerde de NVSM.276 De 

LCM benadrukte dat het, zowel voor de uitoefening van de geneeskunde als voor de werking 

van de ZIV, van groot belang was dat de wetgeving die door Hulpiau werd voorbereid zo 

spoedig mogelijk zou kunnen worden geïmplementeerd. De wet op de geneeskunde diende 

volgens dit ziekenfonds rekening te houden met het ontstaan van nieuwe medische 

specialismen. Immers, het wetsvoorstel dat zij hadden ingekeken wekte de indruk dat alle artsen 

de volledige geneeskunde mochten beoefenen, en dat was volgens de LCM onverdedigbaar. 

Om dit probleem van de baan te helpen stelde het ziekenfonds voor om het wetsvoorstel 

Houben, inzake specialisten, op te nemen in dit wetsontwerp.277 Ook de NVSM vond dat de 

toekomstige wet een duidelijke afbakening van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

moest bevatten.278   

 

Naast de ziekenfondsen had het medisch korps eveneens een aantal aantekeningen betreffende 

de wetsontwerpen van minister van volksgezondheid Hulpiau. Maar wederom waren de 

meningen van de artsen verdeeld. De afgescheurde SK, die nu onder leiding stond van dokter 

Henrard, verwierp de voorstellen van Hulpiau volledig. Om hun verzet kracht bij te zetten werd 

er door hen gestaakt op 15 en 16 december 1966.279 Hun doel was niet zozeer om de wet te 

laten intrekken, maar om te komen tot democratische onderhandelingen tussen de artsen en de 

regering wat betreft zaken die de artsen aanbelangden. Hoewel de SK Wynen en het ASGB ook 

een aantal bezwaren hadden aangaande deze wet, veroordeelden zij de staking van de SK 

Henrard.280  

                                                           
274 De wet werd opgesteld door minister van volksgezondheid, Raphael Hulpiau (CVP/PSC) 
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280 KADOC, Archief Rafaël Hulpiau (CVP), Protest van de geneesheren tegen de wet Hulpiau, nr. 2, 1967; ‘Henrard-artsen 
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Ondanks de vele kanttekeningen die bij de voorstellen van Hulpiau gemaakt werden, zette de 

overheid door. De wet van 31 maart 1967 verleende haar, onder andere, een bijzondere 

volmacht om het geheel van de wetgeving op de geneeskunde te wijzigen. De vraag die op 

ieders lippen brandde: waarom werd de geneeskunde ingelast in deze volmachtenwet op 

economisch gebied en aldus onttrokken aan de normale parlementaire procedure? Volgens de 

regering was de afwijking van de normale democratische procedure te verantwoorden door het 

dringende karakter van de problemen. Echter zowel de artsen als de ziekenfondsen stonden 

wantrouwig tegenover deze verklaring van de regering.281 

 

Maar het Koninklijk Besluit van 10 november 1967 nr. 78 betreffende de geneeskunst, en de 

uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies,282 dat 

verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 november 1967, getuigde van het gegeven dat het 

deze keer menens was. De voornaamste beschikking van dit besluit was dat het elke arts toeliet 

om het even welke medische handeling te verrichten.283 De NVSM stelde dat de wetgever, in 

plaats van de oude wet van 1818 aan te passen aan de moderne maatschappij, er voor geopteerd 

had om de bestaande situatie te bekrachtigen en het monopolie van de artsen nog verder te 

versterken.284 De afbakening van de bevoegdheden van de medische specialismen was dan wel 

een delicate affaire, maar daarom niet minder noodzakelijk, zo stelde de LCM. De nieuwe wet 

was volgens hen dan ook een gemiste kans om een wettelijke basis te leggen voor een algemeen 

geldende regulering van de bevoegdheden van medische specialismen. Immers, de wet 

bevestigde enkel en alleen de reeds bestaande situatie die in 1957 in het leven werd geroepen 

in het kader van de verplichte ZIV. Toch beschouwde deze Landsbond de nieuwe wet over het 

algemeen als een voorzichtige vooruitgang.285 Het VBS was ook gematigd positief over het KB 

nr. 78, dat zij een verbetering van het oorspronkelijke wetsontwerp Hulpiau noemde. Toch was 
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er volgens het Verbond nog werk aan de winkel. Zo konden zij, net zoals het NVSM en de 

LCM, niet aanvaarden dat alle artsen bevoegd bleven voor heel de geneeskunde. Tenslotte 

verklaarde het Verbond dat het wenste dat alle verschillende artsenverenigingen samen zouden 

werken opdat in de uitvoeringsbesluiten bepaalde onduidelijke of dubbelzinnige formuleringen 

zouden worden aangepast.286 Deze oproep tot samenwerking kan misschien verbazen, maar is 

te verklaren door het gegeven dat het Verbond, toen het ontvangen werd op het ministerie van 

volksgezondheid, te horen had gekregen dat er geen rekening zou gehouden worden met hun 

opmerkingen, tenzij deze overgemaakt werden aan de regering door de SK Wynen. Deze werd 

als de enige geldige gesprekspartner gezien door de overheid.287 Door samen te werken leek het 

VBS zijn eigen onvermogen dus te willen omzeilen. 

 

De wettelijke regulering van de medisch specialisten werd door de wet op de geneeskunst van 

1967 ongemoeid gelaten. Ondanks de voorstellen van Houben (1962) en Janne-Van Elslande 

(1964) was deze regulering ongewijzigd gebleven sinds 1957. Daarom dienden minister van 

nationale opvoeding, Frans Grootjans van de liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 

(PVV/PLP), en staatssecretaris van nationale opvoeding, Michel Toussaint (PVV/PLP), in 1967 

een nieuw wetsvoorstel in betreffende de regulering van de opleiding van medisch specialisten 

en de instelling van de graad van geneesheer-specialist. 26 medische specialismen zouden 

daardoor een eigen diploma verkrijgen. De invoering van dit diploma was voorzien voor het 

academiejaar 1968-1969. De voornaamste doelstelling van de toekomstige wet was een 

degelijke opleiding voor medisch specialisten in te stellen en zo de kwaliteit van de 

geneeskunde te verzekeren. Maar alvorens het voorstel gestemd zou worden, werd het 

voorgelegd aan de ‘Commissie van de Rectoren’, een werkgroep van decanen en voorzitters 

van de faculteiten geneeskunde van het land, en aan vertegenwoordigers van de ministeries van 

nationale opvoeding en volksgezondheid. Het VBS, dat enigszins buiten spel was gezet door 

de acties van de minister, juichte het initiatief toe, maar betreurde de inhoud van het voorstel.288 

Vooral het feit dat er weinig rekening gehouden werd met de praktische gevolgen van deze 

nieuwe regelgeving stuitte het VBS tegen de borst. Ook werden er medische specialismen over 

het hoofd gezien, zoals: stomatologie, reanimatie en traumatologie. Verder was er niet gedacht 

aan een wettelijke bescherming van de titel van specialist. Deze zaken dienden volgens het 
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Verbond te worden rechtgezet. Toch leek het VBS bang om kritiek te geven op dit 

regeringsproject uit angst dat het weer op de lange baan geschoven zou worden, zoals in het 

verleden al gebeurd was met andere wetsvoorstellen met betrekking tot de diplomering van 

medische specialismen.289 Het feit dat andere artsenverenigingen de stemming van het ontwerp 

wilden saboteren had ook zeker een invloed op de voorzichtige houding van het VBS.290 Het 

ASGB zag dan weer problemen in de praktische uitvoerbaarheid van het wetsontwerp. Vooral 

de richtlijn dat minstens 1/3 van de stage moest worden gelopen in een universitaire 

ziekenhuisdienst en de rest van de stage mocht afgewerkt worden in een ‘gewoon’ ziekenhuis 

was volgens het ASGB onhaalbaar, omdat het een grondige reorganisatie van de ziekenhuizen 

vergde.291 

 

Uiteindelijk kwam er van het voorstel van toenmalig minister Grootjans en staatssecretaris 

Toussaint niets in huis292 en besloot de nieuwe minister van volksgezondheid en het gezin, 

Louis Namèche (BSP/PSB)293 in 1969 over te gaan tot het benoemen van nieuwe leden voor de 

erkenningscommissies van de medische specialismen.294 Op 25 september 1969 werden de 

nieuwe erkenningscommissies van de specialisten benoemd.295     

 

Naast de regulering van het artsenberoep werd de aandacht van de regering in deze periode al 

snel weer opgeëist door de financiële problemen van de ZIV, want de hervorming van 1964 had 

geen eind gemaakt aan de tekorten van de zorgverzekering. Het deficit was het resultaat van de 

pijlsnelle stijging van de uitgaven van de geneeskundige sector van de ZIV. Vooral de toename 

van consultaties van medisch specialisten, met op kop de klinisch biologen, sprong in het 

oog.296 Opnieuw werden er commissies in het leven geroepen om de problemen van de ZIV in 

kaart te brengen. Het Koninklijk Besluit van 15 april 1965 riep zo een studiecommissie in het 
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leven. Deze diende na haar studiewerk verslag uit te brengen aan de regering over de 

doelstellingen en middelen die nodig waren voor een efficiënt gezondheidsbeleid. De 

commissie bestond uit ministers, vertegenwoordigers van de universiteiten, leden van de 

Academies, afgevaardigden van het artsen – en tandartsenkorps, apothekers, farmaceuten 

alsook werknemers en werkgevers.297 Maar zoals in het verleden ook al gebeurd was, werd er 

niet aan de slag gegaan met de besluiten van deze commissie. 

Maar het kwaad voor de artsen was geschied. De medische consumptie stond wederom in het 

middelpunt van de belangstelling. De Paepe, minister van sociale voorzorg, wilde de sector van 

de geneeskundige sector financieel in evenwicht brengen.298 Om in dit opzet te slagen voerde 

de minister een KB in op 12 december 1966, dit ter uitvoering van de wet van 7 juli van dat 

jaar, met verschillende besparingsmaatregelen die in werking traden op 1 januari 1967. De 

kostprijs van alle prestaties van radiologie, klinische biologie, radio- en radiumtherapie zouden 

met 20% moeten worden verminderd, die van de fysiotherapie met 25%. De daling van de 

kostprijs was volgens de minister perfect te verantwoorden door het feit dat er sprake was van 

een stijging van deze technische verrichtingen. Er werd ook een cumulverbod ingesteld voor 

bepaalde prestaties van de radiologie en de klinische biologie. Het spreekt voor zich dat de 

betrokken medische disciplines allesbehalve tevreden waren met de plannen van de minister.299 

Uiteindelijk kwam er eind december 1966 een akkoord binnen de NMMC tot stand dat op 18 

januari 1967 bekrachtigd werd door minister De Paepe. Maar heel 1967 waren er problemen 

met de praktische toepassing van het akkoord.300 
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Tabel met cijfergegevens van het stelsel van de verplichte ZIV voor loontrekkenden  

(1958-1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze tabel geeft de evolutie in de uitgaven van de gezondheidszorgen weer van het stelsel van de 
 verplichte ZIV voor loontrekkenden van 1958 tot 1965. 
 

 

In 1967 werd de evolutie van de uitgaven van de gezondheidszorgen en de ZIV van de vorige 

decennia verder onder de loep genomen. Deze tabel geeft het stelsel van de verplichte ZIV van 

loontrekkenden weer. Wat opviel was dat er tot 1964 sprake was van een gestage stijging van 

de medische verstrekkingen. Daarna ziet men een explosieve toename van het aantal 

consultaties. Er werd steeds meer een beroep gedaan op medisch specialisten.301 

 

Toen in 1968 de nieuwe regering van Gaston Eyskens, die bestond uit de CVP en de BSP, uit 

de startblokken schoot, stelde deze een aantal nieuwe doelstellingen op met betrekking tot de 

ZIV.302 Alle plannen en vernieuwingen ten spijt bleven de tekorten van de ZIV echter verder 

oplopen.  

 

Ondertussen boog de NMMC zich ook over de problemen van de ZIV. In 1970 stelde de 

directeur-generaal van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV, Jérôme Dejardin,303 

voor om over te gaan tot een programmatie van de gezondheidszorg voor een periode van zes 

jaar (1970-75).304 De regering zag het voorstel van de NMMC wel zitten, maar kon niet de  
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nodige financiële waarborgen voor het akkoord op tafel leggen. Op 25 november 1970 

verklaarde eerste minister Gaston Eyskens (CVP/PSC) in het parlement:  

 

‘Wat betreft de ZIV zal de regering de moed opbrengen om in te grijpen en hervormingen door 

te voeren, zodanig dat het systeem naar zijn evenwicht komt. Men zal evenwel in dit land een 

ware gezondheidspolitiek moeten ontwikkelen, een politiek van hospitalisatie,…op een wijze 

die waardig is aan de graad van welvaart. Men zal dit niet kunnen doen zonder beroep te doen 

op de gemeenschap, daar ben ik van overtuigd.’ 

 

Kortom, de overheid stelde dat de ZIV geïntegreerd moest worden in een algemeen 

gezondheidsbeleid. En hoewel de regering niet akkoord ging met het voorstel van de NMMC, 

waren ze wel voorstander van de programmatie van een gecoördineerde politiek op korte en 

middellange termijn. Om zo een beleid uit te stippelen was er nood aan een diepgaand 

onderzoek betreffende de werking van de ZIV op basis van besprekingen met alle 

belanghebbenden.305  

 

Een nieuwe werkgroep, bekend als de werkgroep De Paepe-Namèche-Leburton, die bestond uit 

de minister van sociale voorzorg, De Paepe, minister van volksgezondheid, Namèche, minister 

van economische zaken, Leburton, de directeur-generaal van de dienst geneeskundige 

verzorging van het RIZIV, dokter Dejardin, en vele andere vertegenwoordigers van de regering, 

werd in het leven geroepen.306 Op basis van prognoses van de evolutie van de uitgaven van de 

dienst geneeskundige verzorging van de ZIV voor de periode 1971-1975 trachtten zij te komen 

tot de globale hervorming van de financieringsnormen van deze dienst van de ZIV.307  

 

Eén van de conclusies van deze werkgroep was dat de overspecialisering van artsen mee aan 

de basis lag van de financiële problemen van de ZIV. Minister De Paepe deed in zijn 
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allerlei & Konfederatie. Werkgroep belast met het onderzoek van de financiële problemen van de ZIV, nr. 12, 20 maart 1970; 
KADOC, Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Briefwisseling over ZIV, 1973-1974. CEPESS: Overlegcomité 
gezondheidsinstellingen, Verslag van de vergadering, nr. 16, 9 september 1970 
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redevoering van 23 februari 1971 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een uiteenzetting 

van de maatregelen die het tij binnen de ZIV moesten doen keren. Allereerst dienden de 

uitgaven van dure specialismen, zoals de klinische biologie, ingeperkt te worden. Ten tweede 

dienden de regulering en de erkenningscriteria van de medisch specialisten hervormd te 

worden. Tot slot zou de herwaardering van de huisartsen hoog op de politieke agenda komen 

te staan. De huisarts zou in de toekomst moeten instaan voor de coördinatie binnen de ZIV. 

Over de maatregelen die genomen dienden te worden om tot een effectieve herwaardering van 

de huisartsen te komen moest goed nagedacht worden. Men diende kost wat kost te vermijden 

dat deze nieuwe maatregelen zouden leiden tot nog meer uitgaven.308 Kortom, de invoering van 

een echelonnering van de gezondheidszorg kwam weer naar voren. Het VBS was niet te spreken 

over de toespraak van de minister. Het feit dat de technisch medisch specialisten en de vrije 

keuze van de patiënt het slachtoffer dreigden te worden van de besparingskoorts van de regering 

baarde het Verbond zorgen.309  

 

De klinische biologie was het eerste technisch medisch specialisme dat op het offerblok terecht 

kwam. Op het einde van het parlementaire jaar 1971 besloot de minister van volksgezondheid, 

Namèche, om de controle over dit specialisme in handen te nemen. Voortaan zou de overheid 

de macht hebben om voor prestaties van de klinische biologie de uitkering van de verzekering 

op het gebied van de geneeskundige verzorging te doen afhangen van de voorwaarde dat deze 

prestaties werden uitgevoerd in laboratoria. Laboratoria zouden voortaan erkend moeten zijn 

op basis van technische criteria en kwalitatieve criteria.310 Met andere woorden, de beoefenaars 

van de geneeskunde zullen worden blootgesteld aan controle. Het VBS protesteerde tegen deze 

nieuwe regulering. Enkel en alleen het medisch beroep zelf kon zo een kwalitatieve controle 

uitvoeren, aldus het VBS. Op 21 juni 1971 werd door het VBS daartoe de ‘Vereniging voor de 

kwaliteit van de onderzoeken inzake klinische biologie’ opgericht. Het directiecomité van het 

VBS steunde dit initiatief om de controle in de handen van het beroep te houden. Het VBS riep 

op dat alle betrokkenen zouden deelnemen aan de controle van het beroep zelf, en op die manier 

verzet aantekenen tegen de controle van de staat uit.311  

                                                           
308 KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), 
Subcommissie Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Briefwisseling, uitnodiging, dagordes, notulen, nota’s en werkdocumenten. 
Verslag van de vergadering, nr. 2.4.13.47, 17 mei 1971 
309 Parlementaire Handelingen, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 23 februari 1971; ‘Spontane raadpleging.’, Koerier van 
de geneesheer-specialist, 1971, nr. 2, p.3; ‘De erkenning in het geding.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1971, nr. 3, pp. 3-5 
310 De wettelijke erkenning van laboratoria voor klinische biologie zou pas ingevoerd worden in 1978 – waarover verder meer. 
311 ‘Klinische biologie. Een controle van de laboratoria.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1971, nr. 7, pp. 5-7 
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Het tweede voorstel van de werkgroep van de regering van 1971 om de overspecialisering een 

halt toe te roepen was de hervorming van de regulering en de erkenningscriteria van de medisch 

specialismen. Immers, alle wetsvoorstellen van de jaren zestig betreffende de invoering van een 

diploma of graden voor specialisten waren een stille dood gestorven. De regering besloot dan 

maar om het pad, dat ingeslagen was door het KB van 12 september 1957 - dat er kwam binnen 

het kader van de verplichte ZIV - verder te bewandelen. De nieuwe wet moest de oude 

structuren aan de nieuwe behoeften aanpassen en de bestaande regulering verruimen en 

moderniseren.312  

 

Het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1971, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 2 

februari 1972, stelde nieuwe voorwaarden op voor de erkenning van medisch specialisten.313 

De erkenningscommissies per medisch specialisme bleven behouden, maar hun samenstelling 

werd grondig gewijzigd. Elke erkenningscommissie zou voortaan bestaan uit een 

Nederlandstalige en Franstalige kamer met elk zes leden, drie specialisten voorgedragen door 

de beroepsvereniging en drie door de universiteiten. Verder zouden zij enkel nog advies mogen 

uitbrengen over de erkenningscriteria voor de medisch specialismen op nadrukkelijke vraag 

van de nieuwe ‘Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten’. Het verlies van het monopolie van 

de beroepsverenigingen van medisch specialisten op de erkenning van specialisten en op het 

uitwerken van hun erkenningscriteria werd gedeeltelijk gecompenseerd door de verruiming van 

de bevoegdheden van de commissies. Deze zouden van dan af aan ook instaan voor het 

opstellen van normen voor de stagemeesters en –diensten en voor de goedkeuring van het 

stageplan van de kandidaat-specialist.  

Verder riep dit KB dus een Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten in het leven. Deze zou 

bestaan uit een Nederlands- en Franstalige kamer en zou de Kamers van beroep vervangen. 

Elke Kamer van de Hoge Raad zou bestaan uit zestien leden: één vertegenwoordiger van de 

Academie, een arts die de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren vertegenwoordigde, 

zes artsen als afgevaardigden van de verschillende faculteiten, twee artsen die het ministerie 

van volksgezondheid en van sociale voorzorg representeerden en zes artsen die de 

artsenverenigingen vertegenwoordigden.314 Deze Hoge Raad bestond uitsluitend uit artsen die 

                                                           
312 ‘De erkenning in het geding.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1971, nr. 3, pp. 3-5 
313 Koninklijk Besluit ter vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 19 oktober 1971 
314 ‘Nieuwe wetgeving voor de erkenning geneesheren-specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België, 1972, nr. 2, pp. 11-15; Lacquet, A., ‘Beschouwingen over specialisatie inzonderheid in de heelkunde.’, 
De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1973, nr. 
2, pp. 33-52 
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verschillende fracties representeerden. Een voorbeeld van formalisering van de professionele, 

sociale controle (Freidson 2001). De taak van de Hoge Raad was tweeledig. Enerzijds zouden 

de Kamers van deze Hoge Raad erkenningscriteria voor de medisch specialisten uitwerken en 

deze voorleggen aan de bevoegde minister. Zij konden zich voor deze opdracht, als zij dat 

wensten, laten bijstaan door de erkenningscommissies. Anderzijds zouden de Nederlands- en 

Franstalige kamer van de Hoge Raad afzonderlijk vergaderen over de erkenning van 

specialisten en het beroep ingesteld door een afgewezen arts of een arts waarvan het stageplan 

afgekeurd was. Om naderhand de minister te adviseren aangaande deze zaken.315  

Het KB van 19 oktober 1971 zorgde voor de eerste aanpassing van de regulering van medisch 

specialismen sinds 1957, maar werd, onder andere door onderlinge conflicten tussen de 

verschillende artsenverenigingen betreffende de samenstelling van de erkenningscommissies 

en de Hoge Raad, uiteindelijk nooit toegepast.316 Een eerste reeks van nieuwe erkenningscriteria 

werd verwacht in juni 1976.317 Maar uiteindelijk zou het nog duren tot 1978 vooraleer deze 

nieuwe erkenningscriteria bekrachtigd werden. 

 

Eind 1972 kwam de regering Eyskens VI ten val. Het duurde tot 26 januari 1973 voor de nieuwe 

regering van Edmond Leburton kon aantreden.318 Deze regering besloot om, in het licht van de 

grote, financiële verliezen van de ZIV, een Koninklijk Commissaris aan te duiden voor het  

 

                                                           
315 Koninklijk Besluit ter vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 19 oktober 1971; 
KADOC, Archief ASGB, Contacten met ministerie van volksgezondheid. Brief van ASGB aan minister van volksgezondheid 
en van het gezin, De Heer Namèche, nr. 14, 7 september 1971; KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, 
Klinische Biologie, Dossier Klinische Biologie, nr. 34, 1970; ‘De erkenning in kwestie.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van 
het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1972, nr. 2, pp. 5-10; ‘Plechtige installatie van 
de Hoge Raad voor Geneesheren Specialisten.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1974, nr. 4, pp. 5-19; Nys, H., ‘De opleiding en de erkenning van 
geneesheren-specialisten in het Belgische recht.’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1978, nr. 6, p. 477 
316 De samenstelling van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad legde de gevoeligheden inzake de representativiteit van 
de verschillende artsenverenigingen weer bloot. Pas op 11 december 1973 bereikten De Brabanter, Delune (de toenmalige 
voorzitter van het VBS), en Wynen een akkoord. Aan Franstalige kant diende er een evenwicht te zijn tussen de 
vertegenwoordiging van de universiteiten en de afvaardiging van het medisch beroep; KADOC, Archief ASGB, Contacten met 
het ministerie van volksgezondheid. Brief aan De Schouwer, Kabinetschef van de minister van volksgezondheid, van het 
ASGB, nr. 15, 11 mei 1973; ‘Bijeenkomst V.B.S.-Bestuurscomité.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1973, nr. 10, pp. 8-9; ‘Algemene statutaire vergadering.’, De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1974, nr. 2, 
pp. 3-28; ‘De Hoge Raad Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 
1974, nr. 2, pp. 17; De installatie van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen 
Syndicaat der Geneesheren van België, 1974, nr. 4, pp. 2-5; Nys, H., ‘De opleiding en de erkenning van geneesheren-
specialisten in het Belgische recht.’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1978, nr. 6, pp. 453-481; Nys, H., ‘Erkenning 
van geneesheren-specialisten in België.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België,1979, nr. 2, 
pp. 11-17 
317 KADOC, Archief Houben, Sociale Voorzorg & Zekerheid, Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Rapporten Parlementaire 
Werkgroep (1961) en Koninklijk Commissaris Petit (1976), Activiteitenverslag, Administratie van de Sociale Voorzorg en de 
Sociale Zekerheid (1959-1971), brochures, krantenknipsels. 1961; 1964;1966; 1972; 1975-1976. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, zitting van 26 mei 1976, Verslag over de ZIV voorgesteld door Koninklijk Commissaris Petit, nr. 
250.2, 26 mei 1976 
318 De regering Leburton I (1973) bestond uit christendemocraten, liberalen en socialisten en viel al na tien maanden 
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uitstippelen van een hervorming van de ZIV. De werkzaamheden van Koninklijk Commissaris 

Petit leidden tot het omstreden rapport Petit, waarover verder meer.319  

 

Van de derde aanbeveling van de werkgroep De Paepe-Namèche-Leburton (1971), de 

herwaardering van de huisartsen, werd maar eerst werk gemaakt in 1973. Onderlinge 

onenigheden tussen de verschillende betrokkenen over hoe deze opwaardering tot stand moest 

komen, lagen mee aan de basis van deze vertraging. 

Een eerste akkoord over de herwaardering van de huisarts werd bereikt op 14 september 1973 

binnen de NMMC. De artsen en de ziekenfondsen kwamen toen overeen om binnen de schoot 

van de NMMC een comité op te richten dat, in samenwerking met de geneeskundige faculteiten 

en met de wetenschappelijke verenigingen van de huisartsen, een programma zou uitwerken 

met cursussen voor de aanvullende opleiding voor huisartsen. Nadat de huisartsen deze twee 

jaar durende cyclus van bijscholing hadden doorlopen, zouden zij een bijzondere titel320 mogen 

voeren die hen toegang gaf tot voorkeursmaatregelen betreffende de ZIV. Zo zouden hun 

patiënten een hogere terugbetaling van de ZIV krijgen.321  

 

De indruk dat de herwaardering van de huisarts enkel draaide om een financiële opwaardering 

werd bevestigd door het ontwerpakkoord dat de voorzitter van de NMMC, dokter Dejardin, 

voorstelde op 19 december 1975 dat officieel voorzag in gedifferentieerde 

terugbetalingstarieven voor bijgeschoolde en niet-bijgeschoolde huisartsen. Kortom, in plaats 

van te voorzien in de herwaardering van alle huisartsen, werd er een discriminatie tussen 

huisartsen gecreëerd. De mogelijkheid om langer gevestigde huisartsen op basis van hun 

ervaring, of de pas gepromoveerden op basis van hun specifiek curriculum in de basisopleiding 

eveneens te erkennen liet men links liggen. Bovendien gebeurde de herwaardering op basis van 

slechts 100-uren bijscholing. Het ASGB was niet te spreken over deze regeling en stemde tegen 

het voorstel. Het NMMC deed daarom een toegeving aan het ASGB door voor te stellen om 

onmiddellijk over te gaan tot de oprichting van een erkenningscommissie voor huisartsen, 

belast met het uitwerken van een huisartsenstatuut.322   

                                                           
319 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 97 
320 De titel zelf werd nooit uitgewerkt. 
321 KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en sociale studies van de CVP (CEPESS), 
Subcommissie vestigingsbeleid voor geneesheren. CEPESS, Commissie volksgezondheid. Subcommissie vestigingsbeleid 
voor geneesheren. Nota ter situering van de erkenning van huisartsen, nr. 12.2, 18 mei 1976; Cuypers, R., ‘Hoe de huisartsen 
erkenning (mis)groeide.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1979, nr. 2, pp. 21-23 
322 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Statuut van de Huisartsen, Werkgroep van de Hoge Raad: 
nota betreffende de erkenning van huisartsen door het RIZIV, nr. 35, 12 maart 1975; KADOC, Archief Robert Van den Heuvel 
(LCM), 1950-1993, Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, Antwoord van minister van volksgezondheid en van 
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Onder druk van de Konfederatie der Geneesheren van België323 – de samensmelting van het 

ASGB, het Verbond van Belgische Omnipractici (verder VBO)324 en de afgescheurde SK onder 

leiding van Herpol - besloot de regering Tindemans I op 8 januari 1976 om deze omstreden 

maatregel, die twee soorten huisartsen zou invoeren op basis van een bijscholing van 100-uren, 

af te keuren. Deze beslissing plaatste het NMMC-akkoord op de helling en veroorzaakte een 

conflict tussen de regering en de SK Wynen. Daarenboven diende de regering nu zelf op korte 

termijn zowel een financiële als een functionele herwaardering voor de huisarts tot stand te 

brengen.325 Kortom, de beslissing van de regering was gewaagd. Dit bleek onder ander uit de 

interpellatie van de minister van volksgezondheid en van het gezin, Jos De Saeger 

(CVP/PSC),326 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 februari 1976 door Kamerlid 

Anciaux betreffende deze beslissing. Tijdens zijn betoog stelde minister De Saeger dat de 

hervorming van het huisartsenberoep broodnodig was om van de huisarts opnieuw de spil 

binnen de gezondheidszorg te maken. Om dit mogelijk te maken zou de regering een 

erkenningsprocedure voor huisartsen uitstippelen en zou er een erkenningscommissie voor 

huisartsen worden opgericht.327  

 

Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1976 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad 

van 30 september 1976 richtte deze erkenningscommissie voor huisartsen op.328 Met zes 

huisartsen voorgedragen door de artsenverenigingen en nog eens zes aangeduid door de 

medische faculteiten. Deze commissie kwam slechts eenmaal bijeen om erkenningscriteria voor 

huisartsen op te stellen. Deze werden geïntroduceerd door het Ministerieel Besluit van 17 

januari 1978 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1978.329 Waardoor de 

                                                           
het gezin, De Saeger, op de interpellatie van Kamerlid Anciaux voornamelijk betreffende de problematiek van de 
huisartsengeneeskunde in het kader van de globale gezondheidszorg, nr. 54, 5 februari 1976; Cuypers, R., ‘Hoe de huisartsen 
erkenning (mis)groeide.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1979, nr. 2, pp. 21-23 
323 De Konfederatie der Geneesheren van België werd gesticht in 1975 en dit naar aanleiding van artikel 58 van de 
programmawet die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1974. Dit artikel voorzag in nieuwe regels 
met betrekking tot de representativiteit van de artsenverenigingen. Deze nieuwe regels werden geïntroduceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 5 april 1975. Door de nieuwe regels zou het ASGB voortaan niet langer beschouwd worden als een 
representatieve artsenverenigingen. Om toch erkend te worden als representatief besloten het ASGB, het VBO en de SK Herpol 
dan maar samen in zee te gaan en de Konfederatie der Geneesheren van België op te richten (Neefs en Schepers 2001, p. 33) 
324 Het Verbond van Belgisch Omnipractici (VBO) werd in 1965 gesticht en was de opvolger van de UBO 
325 De Brabanter, M., ‘Huisartsensolidariteit.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1976, 
nr. 2, p.1  
326 Jos De Saeger (CVP/PSC) was minister van volksgezondheid en gezin in de regering Tindemans I (1974-1977) 
327 Baeyens, H., ‘Wordt de herwaardeerde huisarts een huisarts nieuwe stijl?’,  Huisarts nu, 1976 nr. 2, pp. 61-62; KADOC, 
Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, Antwoord van minister 
van volksgezondheid en van het gezin, De Saeger, op de interpellatie van Kamerlid Anciaux voornamelijk betreffende de 
problematiek van de huisartsengeneeskunde in het kader van de globale gezondheidszorg, nr. 54, 5 februari 1976 
328 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1971 betreffende de vaststelling van de 
voorwaarden voor de erkenning van geneesheren-specialisten: Erkenningscommissie in de algemene geneeskunde, 27 augustus 
1976; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 1976, pp. 455-458 
329 KADOC, Archief ASGB, Huisartsen. Artikel uit ‘Huisarts Nu’ door dokter De Brabanter, nr. 4, juni 1976; ‘De huisarts NU.’,  
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1976, nr. 11, p. 1; ‘Verklaring van de Konfederatie 
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erkenning van huisartsen voortaan zou gebeuren via het ministerie van volksgezondheid.  

 

Het besluit van het ministerie van volksgezondheid, genomen in het kader van de ZIV, om een 

erkenningscommissie op te richten voor huisartsen, resulteerde in een nieuwe opdracht voor de 

Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten. Deze moest normen opstellen voor de erkenning 

van de bijgeschoolde huisartsen, alsook criteria voor de nieuwe opleiding en stagemeesters en 

-centra. Om dit werk voor te bereiden had professor Halter, de voorzitter van de Hoge Raad, 

besloten over te gaan tot de oprichting van een werkgroep. Verder voorzag minister De Saeger 

in de toekomst de hervorming van de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten naar een Hoge 

Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen.330 

De Konfederatie was tevreden met de stappen die ondernomen werden door de minister. Dit in 

tegenstelling tot de SK Wynen. Zij vonden dat de 100-uren bijscholing, zoals voorgesteld werd 

in het NMMC-akkoord van 1975, de enige weg naar de herwaardering van de huisarts was.331 

Het VBS op haar beurt was de mening toegedaan dat er nood was aan een functionele 

herwaardering van de huisarts. Mocht de huisartsengeneeskunde in de toekomst erkend willen 

worden als een medisch specialisme dan was er nog veel werk aan de winkel, aldus het VBS.332 

 

De hervorming van de regulering en erkenning van medische specialismen en de herwaardering 

van de huisartsen hadden dus als voornaamste doel de overspecialisering stoppen, wat zou 

leiden tot een daling van de uitgaven van de ZIV. Ondanks deze maatregelen bleven 

regeringscommissies en zelfs een Koninklijk Commissaris, Petit, zich buigen over de zieke 

ZIV. In de jaren zeventig leidde het werk van deze tot het rapport Buffels en het rapport Petit. 

  

Het rapport Buffels verscheen op 18 juli 1975. Dit was opgesteld door een werkgroep in 

opdracht van deze staatssecretaris en had als doel maatregelen te onderzoeken om de begroting 

van de ZIV in evenwicht te krijgen. De belangrijkste van de voorgestelde maatregelen waren: 

een beperking van de administratiekosten van de ziekenfondsen; de verhoging van het aandeel 

van de patiënt in de medische kosten; er werd voor het eerst voorzien in een bijdrage van de 

                                                           
der Belgische Geneesheren.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1976, nr. 14, p. 4 
330 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Statuut van de Huisartsen, Werkgroep van de Hoge Raad: 
nota betreffende de erkenning van huisartsen door het RIZIV, nr. 35, 12 maart 1975; KADOC, Archief ASGB, Contacten met 
ministerie van volksgezondheid. Brief van de Heer De Saeger aan de Heer De Brabanter, woordvoerder van de Konfederatie 
van Belgische geneesheren, nr. 15, 18 februari 1976; ‘De Saeger actief bezig met de revalorisatie van de huisarts.’, 
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1976, nr. 5, pp. 1-3 
331 ‘De Saeger actief bezig met de revalorisatie van de huisarts.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren 
van België, 1976, nr. 5, pp. 1-3 
332 De Brabanter, M., ‘Huisartsen in de Hoge Raad der Geneesheer-Specialisten.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat 
der Geneesheren van België, 1976, nr. 6, p. 1 
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sociaal verzekerden, de WIGW, een verstrenging van de controle op medische verstrekkingen 

en de medische consumptie; tot slot een blokkering van de honoraria.333 De artsen waren niet 

te spreken over deze laatste maatregel.  

 

Ondanks het feit dat de ZIV nog maar net grondig bestudeerd was door Buffels en de zijnen, 

stelde de regering in 1975 Koninklijk Commissaris Petit aan met als opdracht maatregelen voor 

te stellen om, binnen het kader van het algemeen gezondheidsbeleid, de ziekteverzekering te 

reorganiseren en met minder kosten de werking ervan te verbeteren (Veraghtert en 

Widdershoven 2002). Het rapport Petit verscheen in 1976 en zorgde voor heel wat commotie.  

Maar 1976 dreigde, reeds voor de publicatie van het rapport Petit, een rampjaar te worden voor 

de zorgverzekering. België kreeg niet alleen af te rekenen met een zwakke, economische groei. 

De spanningen binnen de NMMC betreffende de bijscholing van de huisartsen waren zo hoog 

opgelopen dat de SK Wynen eenzijdig het NMMC-akkoord had opgezegd. De regering had 

daarom besloten om de bijdrage die zijzelf leverde aan de ZIV te verminderen en trachtte 

opgelegde honoraria in te voeren.334 Deze demarche van de regering diende niet alleen gezien 

te worden in het licht van de actie van de SK Wynen. Maar zij had ook te maken met de 

moeilijke financiële situatie waarin België op dat moment verkeerde. Financiële besnoeiingen 

kwamen zo goed als in elke regeringssector voor. De prioriteit van eerste minister Leo 

Tindemans (CVP/PSC) was op dat moment de Belgische Frank beschermen tegen een 

devaluatie.335 

  

Op 26 mei 1976 stelde Koninklijk commissaris Petit zijn eindrapport voor.336 Petit pleitte 

daarin, zoals in het verleden al enkele keren gebeurd was, voor een diepgaande hervorming van 

de ZIV. De voorgestelde maatregelen zouden verregaande gevolgen hebben voor het medisch 

beroep. Zo zou de aanwezigheid van de artsen tijdens de beheerraad van het RIZIV niet langer 

gewenst zijn. Verder stelde Petit voor om de controle op artsen in de handen te leggen van de 

ziekenfondsen. Het medisch beroep was verbolgen over deze voorstellen. Bovendien konden 

ook de ziekenfondsen niet ontsnappen aan Petit. Hij stelde dat de Ziekenfondswet, die dateerde 

                                                           
333 KADOC, Archief van Jean Hallet (LCM), 1949-1995, Ziekteverzekering, 1975-1979. Rapport Buffels, nr. 19, 18 juli 1975 
334 ‘De akkoorden van 1964: de delen van het geheel.’, VBS-nieuws, 1976, nr. 3, pp. 1-5 
335 ‘Het voorontwerp van minister De Saeger.’, VBS-nieuws, 1976, nr. 2, pp. 1-2 
336 KADOC, Archief Houben, Sociale Voorzorg & Zekerheid, Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Rapporten Parlementaire 
Werkgroep (1961) en Koninklijk Commissaris Petit (1976), Activiteitenverslag, Administratie van de Sociale Voorzorg en de 
Sociale Zekerheid (1959-1971), brochures, krantenknipsels. 1961; 1964;1966; 1972; 1975-1976. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, zitting van 26 mei 1976, Verslag over de ZIV voorgesteld door Koninklijk Commissaris Petit, nr. 
250.2, 26 mei 1976; KADOC, Archief Studie- en documentatiecentrum voor politieke, economische en sociale studies van de 
CVP (CEPESS), Subcommissie Hervorming van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. CEPESS: Commissie Sociale 
Voorzorg. Subcommissie ZIV. Hervorming van de ZIV, nr. 10.40, 10 december 1976 
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van 1893, dringend aan vervanging toe was (Veraghtert en Widdershoven 2002). Ondertussen 

uitte dokter Dejardin als directeur-generaal van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van 

het RIZIV zijn ongenoegen over het rapport Petit en stelde zelf een rapport op dat de 

argumenten en stellingen van Petit systematisch ondergroef. 337  

 

Hoewel het rapport Petit veel belangstelling kreeg en een brede, maatschappelijke discussie op 

gang bracht, leverde het geen concrete maatregelen op. In plaats daarvan installeerde de 

regering een nieuwe werkgroep onder leiding van Delpérée, secretaris-generaal van het 

ministerie van sociale voorzorg. Deze kreeg de opdracht om de richtlijnen van Petit om te 

vormen tot haalbare voorstellen. De regering wilde door middel van deze werkwijze vermijden 

dat er overhaaste beslissingen zouden worden genomen die zouden leiden tot nog meer uitgaven 

voor de ZIV. De overheid wilde kost wat kost het financieel evenwicht van de ZIV herstellen 

(Veraghtert en Widdershoven 2002). Maar ook nu werd er weinig gedaan met de resultaten van 

deze werkgroep. 

 

Tot overmaat van ramp was er in 1976 en 1977 sprake van een kortsluiting in de relatie tussen 

het beheerscomité van het RIZIV en de opeenvolgende ministers De Paepe en D’Hoore 

(CVP/PSC).338 Immers, de ene keer werd er gecommuniceerd dat het RIZIV winst had geboekt, 

de andere keer werd er gesproken van verlies. In de pers sprak men van kunst- en vliegwerk. 

Uiteindelijk werd er besloten dat, om de tekorten weg te werken, het RIZIV de toelating zou 

krijgen om leningen aan te gaan. De intresten van deze leningen verzwaarden nadien het budget 

nog meer. Echter, de beheerders van het RIZIV raakten het niet eens over de maatregelen die 

moesten genomen worden om de inkomsten te verhogen of kosten te besparen. Begin januari 

1977 nam de regering Tindemans I dan maar zelf het initiatief. Ze stelde een reeks besparingen 

voor die eveneens nieuwe inkomsten zouden genereren. Maar de regeringscrisis van 1977 

belette de uitvoering van de beoogde maatregelen. Eind december 1977 werkten nieuwbakken 

minister van sociale voorzorg Alfred Califice (CVP/PSC) en minister van volksgezondheid en 

milieu D’Hoore van de regering Tindemans II een nieuw plan uit om het RIZIV-budget 

enigszins in evenwicht te brengen. De programmawet van 22 december 1977 legde deze  

 

                                                           
337 ‘De akkoorden van 1964: de delen van het geheel.’, VBS-nieuws, 1976, nr. 3, pp. 1-5; KADOC, Archief van Jean Hallet 
(LCM), 1949-1995, Acties van de Syndicale Kamers van Geneesheren, nr. 25, april 1975; ‘Rapport Petit tegen Dr. Dejardin. 
Ambtenaar heeft kritiek op Koninklijk Commissaris.’, De Standaard, 24 augustus 1976; ‘Het voorontwerp van minister De 
Saeger.’, VBS-nieuws, 1976, nr. 2, pp. 1-2 
338 Luc D’Hoore was minister van volksgezondheid en milieu in regering Tindemans II (1977-1978). Deze bestond uit een 
coalitie gevormd door christendemocraten, liberalen, het FDF en de Vlaams-nationalistische Volksunie.  
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plannen wettelijk vast. Deze maatregelen werden voor de verandering wel doorgevoerd, maar 

konden de zieke ZIV niet genezen.339 

 

Terwijl de ZIV bleef kampen met financiële problemen kwam de eindmeet in zicht voor de 

vernieuwde huisartsenopleiding. In 1978 werden, zoals al eerder aangehaald, na vele jaren 

onderhandelen, de criteria voor de erkenning van huisartsen vastgelegd door het Ministerieel 

Besluit van 17 januari 1978 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 

1978.340 Op grond van deze criteria zou de erkenningscommissie voor huisartsen, die door het 

gelobby van de Konfederatie in de schoot van het ministerie van volksgezondheid werd 

opgericht, huisartsen gaan erkennen. Patiënten van erkende huisartsen zouden dan aanspraak 

kunnen maken op een hoger terugbetalingstarief. Huisartsen konden erkend worden als zij 

voldeden aan volgende voorwaarden: voltijds gedurende tenminste twee jaar de algemene 

geneeskunde hebben uitgeoefend; de geneeskunde als voltijds beroep beoefenen; over een goed 

uitgerust medisch kabinet beschikken; een medisch dossier van de patiënten bijhouden; 

deelnemen aan de wachtdienst van de streek; een bewijs leveren van bijscholing; en tijdens de 

gehele loopbaan de medische kennis bijwerken. De bijscholing waarvan sprake in dit MB kon 

verschillende vormen aannemen. Het kon gaan om een bijscholing van 200-uren gespreid over 

twee jaar die ingericht werd door een geneeskundige faculteit of onder hun toezicht plaatsvond 

– deze eerste mogelijkheid was gebaseerd op de 100-uren bijscholing die aanvankelijk werd 

voorgesteld door de SK Wynen. Of het kon gaan om een bijscholing die door de Hoge Raad 

voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen als gelijkwaardig werd beschouwd met de eerste 

en goedgekeurd werd door de erkenningscommissie van de huisartsen.341   

 

Nu de herwaardering van de huisartsen zo goed als rond leek, kwam er terug meer aandacht 

voor de medisch specialisten. Op 23 november 1976 verscheen in het Belgisch Staatsblad het 

Ministerieel Besluit van 22 oktober 1976 dat de duur van de stages per medisch specialisme 

wijzigde.342 Maar deze vernieuwing betreffende de opleiding van de medisch specialisten was 

                                                           
339 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 100 
340 Belgisch Staatsblad, 23 maart 1978; KADOC, Archief ASGB, Huisartsen, MB tot vaststelling van erkenningscriteria in de 
huisartsengeneeskunde, nr. 4, 24 januari 1978; Cuypers, R., ‘Hoe de huisartsen erkenning (mis)groeide.’, Mededelingen van 
het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1979, nr. 2, pp. 21-23 
341 ‘Huisartsenerkenning.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1978, nr. 2, pp.2-3 
342 Ministerieel Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 24 mei 1958 tot goedkeuring van de 
erkenningscriteria, waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als specialist de prestaties wensen te volbrengen, 
die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek Koninklijk Besluit van 22 september 1955, van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 22 oktober 1976; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 
1976, pp. 827-828 
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slechts een druppel op een hete plaat en de precaire situatie waarin de medisch specialisten zich 

bevonden werd dan ook van alle kanten aangeklaagd. 

Het VBS, bijvoorbeeld, stelde dat een aantal specialismen, zoals reumatologie, gastro-

enterologie en neus-, keel-, en oorkunde, al geruime tijd stiefmoederlijk behandeld werden. 

Deze specialismen wachtten al jaren op een herwaardering van hun honoraria. De extramurale 

specialisten hadden het eveneens niet makkelijk om stand te houden.343 Ook de voorzitter van 

de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten, professor Albert 

Lacquet, kaartte de erbarmelijke toestand van de medisch specialisten aan. Hij wees er op dat 

er nog steeds geen werk was gemaakt van de instelling van een wettelijk diploma voor medisch 

specialisten. Daarenboven was het nog steeds wachten op de uitvoering van het KB van 19 

oktober 1971.344   

 

De klaagzang van de specialisten leek in de zomer van 1978 gehoord te worden. Het Koninklijk 

Besluit van 29 juni 1978 betreffende de erkenningsprocedure van medisch specialisten en 

huisartsen, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1978, verving het KB van 19 

oktober 1971 - dat steeds dode letter was gebleven. Het nieuwe besluit vormde de Hoge Raad 

voor Geneesheren-Specialisten, die al sinds 1976 was uitgebreid met huisartsen, officieel om 

tot de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. Hoewel een deel van de inhoud 

van het KB van 19 oktober 1971 overgenomen werd in het nieuwe KB, voerde het ook nieuwe 

regels in. Zo zorgde het KB van 1978 naast de oprichting van een eenvormige structuur voor 

de erkenning van medisch specialisten en huisartsen, ook voor een eerste broodnodige 

modernisering van de regelgeving ter zake.345   

 

Het nieuwe besluit bracht het aantal leden van de erkenningscommissies op zestien. De 

beschikbare zitjes zouden, zoals daarvoor al het geval was geweest, evenredig worden verdeeld 

onder de artsenverenigingen en de medische faculteiten. Nieuw was de toezichthoudende 

bevoegdheid van de erkenningscommissies ten aanzien van de uitvoering van het stageplan. De 

kandidaten moesten daartoe jaarlijks verslag uitbrengen bij de commissie en een stageboekje 

bijhouden. De erkenningscommissie kon ook afwijkingen op de erkenningscriteria toestaan. 

Wel binnen de grenzen die vastgesteld werden door de Hoge Raad. Verder bleven de 

                                                           
343 ‘Nomenklatuur 78.’, VBS-nieuws, 1978, nr. 1, pp. 3-4 
344 Lacquet, A., ‘Huidige beschikkingen betreffende de specialisatie.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België, 1979, nr. 2, pp. 7-10; Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1978, nr. 6, s.p. 
345 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de andere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 29 
juni 1978; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 1978, pp. 391-404 
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commissies bevoegd voor het geven van een gemotiveerd advies aan de minister van 

volksgezondheid over een individuele aanvraag tot erkenning als medisch specialist. Op 

verzoek van de Hoge Raad dienden de commissies ook advies te geven over de criteria voor de 

erkenning van specialisten, stagemeesters en stagediensten.  

Ook wat betreft de Hoge Raad, die dus was omgevormd tot de Hoge Raad voor Geneesheren-

Specialisten en Huisartsen, waren er een aantal nieuwe bepalingen. De Hoge raad, die bestond 

uit permanente leden had in het verleden de mogelijkheid om, als ze een aanvraag kregen met 

betrekking tot een specialisme waarvoor geen specialist zetelde in hun midden, advies in te 

winnen bij een specialist ter zake. Deze mogelijkheid werd door het besluit van 1978 verplicht. 

Verder kregen de erkenningscommissies en de Hoge Raad die voorheen slechts een adviserende 

functie hadden gehad voortaan beslissingsbevoegdheid over een aantal zaken, onder andere 

over het stageplan. Tegen alle beslissingen van de erkenningscommissies kon beroep 

aangetekend worden bij de Hoge Raad. Het beroep tegen de beslissing moest ingesteld worden 

bij de minister. Tot slot kon de Hoge Raad, zoals in 1971 al was vastgelegd, voorstellen doen 

aan de minister van volksgezondheid met betrekking tot de erkenningscriteria voor specialisten, 

stagemeesters en –diensten. De uiteindelijke beslissingsmacht over de erkenningsaanvraag van 

een arts en over de criteria lag, net zoals voorheen, bij de minister.346  

 

Het Ministerieel Besluit van 30 augustus 1978, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

van 7 september 1978, stelde al de algemene criteria vast voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en –diensten. Het bevatte algemene criteria voor de opleiding en 

erkenning van medisch specialisten. Deze werden later gewijzigd door het Ministerieel Besluit 

van 3 september 1984.347 In de daaropvolgende jaren verscheen er een zondvloed aan 

Koninklijke Besluiten met betrekking tot de bijzondere erkenningscriteria voor medische 

specialismen, alsook betreffende de regels voor de erkenning van medisch specialisten en 

huisartsen. Deze bijzondere criteria werden in de jaren daarop met de regelmaat van de klok  

geactualiseerd.348 In 1980 werd er door de Hoge Raad eindelijk werk gemaakt van een 

                                                           
346 KADOC, Archief ASGB, Briefwisseling ASGB. Nieuwsbrief voor huisartsen door de huisartsencommissie van het ASGB, 
nr. 104, september 1978; KADOC, Archief ASGB, Nota’s van Syndicaat van Belgische Geneesheren-Specialisten. Nieuwsbrief 
van het ASGB, nr. 23, september 1978 
347 Ministerieel Besluit tot vaststelling van algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en 
stagediensten, 30 augustus 1978; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 1978, pp. 
404-409; KADOC, Archief ASGB, Konfederatie van de Belgische Geneesheren. Algemene criteria voor de erkenning van 
specialisten, stagemeesters en stagediensten (30 augustus 1978), nr. 99, oktober 1978; Ministerieel Besluit tot vaststelling van 
algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en -diensten, 3 september 1984 
348 Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de criteria voor de stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de 
erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op het gebied van de sociale wederaanpassing van de minder-validen, 
20 december 1978; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-
specialisten, stagemeesters, stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, 
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wettelijke regeling op het gebied van buitenlandse stages.349  

 

De finalisering en de vernieuwing van de erkenningsprocedure van zowel huisartsen en medisch 

specialisten eind jaren zeventig werd overschaduwd door twee zaken. Enerzijds hield de 

regering zich niet langer aan de Wet Leburton op het gebied van financiering van de ZIV. 

Anderzijds was er de neerlegging van een ontwerp van een nieuwe programmawet door de 

regering op 13 november 1979. Artikel 80 van dit ontwerp was slechts één van de vele 

bepalingen die het medisch beroep deed steigeren. Deze beschikking stelde dat de minister 

voortaan zelf de nomenclatuur van de artsen naar believen kon aanpassen. Met andere woorden, 

de bevoegdheden van de NMMC en de Technisch Geneeskundige Raad, die door de Wet 

Leburton in het leven waren geroepen om akkoorden uit te werken betreffende de honoraria en 

een nomenclatuur op te stellen, werden ontnomen. Naar aanleiding van het wetsontwerp diende 

de SK Wynen een stakingsaanzeg in, deze zou pas worden opgezegd als de regering haar 

ontwerp introk. De Konfederatie was bereid om te overleggen met de regering. Na intensief 

overleg met de eerste minister Wilfried Martens (CVP/PSC),350 dat volgens het ASGB heel 

positief verliep, werd er op 11 december 1979 een akkoord bereikt tussen de artsen en de 

                                                           
cardiologie en reumatologie, 9 maart 1979; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning 
van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie, plastische 
heelkunde, urologie en orthopedie, 18 juli 1979; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de 
erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van anesthesiologie, 
gynaecologie-verloskunde, dermato-venerologie, fysische geneeskunde, klinische biologie, kindergeneeskunde, 15 september 
1979; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van otorinolaryngologie, radiodiagnose, radio- en radiumtherapie, 8 
december 1980; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van oftalmologie, stomatologie, pathologische anatomie, 26 april 1982; 
Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 21 
april 1983; Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van 
huisartsen, 8 augustus 1984; Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-
specialisten en van huisartsen, 13 maart 1985; Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van 
geneesheren-specialisten en van huisartsen, 12 augustus 1985; Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor 
erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 13 juni 1986; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere 
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische 
biologie, 25 april 1982, 3 september 1984 en 7 maart 1985; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor 
de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van nucleaire geneeskunde, 7 
maart 1985; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van neuropsychiatrie, 31 juli 1985; Ministerieel Besluit houdende de 
erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-
enterologie, cardiologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, plastische heelkunde, urologie, orthopedie, anesthesiologie, 
gynaecologie-verloskunde, dermato-venerologie, fysische geneeskunde, klinische biologie, kindergeneeskunde, 
otorinolaryngologie, radiodiagnose, radio- en radiumtherapie, oftalmologie, stomatologie, pathologische anatomie, nucleaire 
geneeskunde, neuropsychiatrie, 31 juli 1986; Bulletin van Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 
1979, pp. 39-42; pp. 42-54; pp. 484-500; pp. 500-504; pp. 504-508; pp. 508-511; pp. 511-515; pp. 515-520; pp. 520-523; pp. 
523-527; ‘EINDELIJK. De nieuwe erkenningskriteria der geneesheren specialisten, stagemeesters en opleidingscentra voor de 
specialismen: interne geneeskunde, cardiologie, maag- en darmgeneeskunde, pneumologie en reumatologie.’, VBS-nieuws, 
1979, nr. 3, pp. 1-7; ‘Nieuwe erkenningscriteria voor geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagecentra voor de 
oogheelkunde, stomatologie, anatomo-pathologie en biologie.’, VBS-nieuws, 1982, nr. 6, p. 3 
349 ‘Stages in het buitenland.’, VBS-nieuws,1981, nr. 6, p.16 
350 De regering Martens I (1979-1980) bestond uit christendemocraten, socialisten en de FDF. Maar viel na negen maanden 
toen de FDF de regering verliet. 
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regering, het Sylvesterakkoord. De regering beloofde de wet aan te passen. Maar de SK Wynen 

was niet overtuigd en zette door. Ze staakten van 20 december 1979 tot 18 januari 1980. De 

regeringscrisis deed de actie van de SK Wynen een stille dood sterven.351 

 

De nieuwe regering Martens, die bestond uit christendemocraten, socialisten en de 

‘Fédéralistes Démocrates Francophones’ (verder FDF), nam al ontslag op 3 april 1980, omdat 

de ontwerpen van de staatshervorming niet goedgekeurd werden door de Senaat. Het nieuwe 

regeerakkoord van 15 mei 1980 van Martens II, die de FDF had laten vallen, bevatte op het 

gebied van sociale zekerheid opnieuw een hele reeks voorstellen gebaseerd op het akkoord van 

de sociale partners van 27 oktober 1979. Echter, wegens gebrek aan cohesie in de regering over 

de socio-economische problemen nam de regering Martens II ontslag op 7 oktober 1980. Een 

nieuwe regering, Martens III (1980) werd gevormd door een klassieke tripartite en zat snel in 

het zadel, opnieuw stonden de problemen in de sociale zekerheid centraal. Deze regering 

maakte plannen om in november 1980 een nationale Arbeidsconferentie te organiseren. Een 

afzonderlijke werkgroep, samengesteld uit de zogenaamde Sint-Janspartners, zou daar aan het 

werk worden gezet om de problemen van de ZIV te bespreken, maar ook nu was een consensus 

ver te zoeken.352  

 

Het kabinet van de regering Martens IV werd gevormd door christendemocraten en socialisten, 

maar gooide op 1 maart 1981, na slechts vier maanden, de handdoek in de ring. Deze keer was 

Marc Eyskens aan zet om een nieuwe regering op het getouw te krijgen. Maar ook zijn regering 

van christendemocraten en socialisten zong het niet lang uit en viel op 21 september 1981. 

Nieuwe verkiezingen werden georganiseerd op 8 november 1981. Op 17 december van dat jaar 

legde de nieuwe regering Martens V, die bestond uit christendemocraten en liberalen, de eed 

af.353 Jean-Luc Dehaene (CVP/PSC) werd minister van sociale zaken en institutionele 

hervormingen.354 Waar hij maar liefst acht jaar op post bleef.  
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352 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 105 
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van christendemocraten en liberalen, bleef Dehaene op sociale zaken actief. Ook in de regering Martens VII (1987-1988) met 
daarin wederom de christendemocraten en liberalen bleef Dehaene op post bij sociale zaken.  
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De verschillende regeringscrisissen in het begin van de jaren tachtig leken een slecht voorteken 

geweest te zijn. Deze periode kondigde zich al snel aan als een moeilijke tijd voor de 

gezondheidszorg en de artsen. 

 

Allereerst had de staatshervorming van 10 juni 1981 ervoor gezorgd dat de bevoegdheid over 

het gezondheidsbeleid voortaan zou worden verdeeld tussen het federaal en het 

gemeenschapsniveau. Op zich hoefde dit geen ramp te zijn, ware het niet dat de ministers van 

beide niveaus vaak een tegenovergesteld beleid voerden.355  

 

Toch koesterde het medisch korps hoop. Immers, kersvers minister Dehaene leek geen 

voorstander te zijn van het kunst- en vliegwerk van zijn voorgangers en was bereid om de Sint-

Janspartners van weleer te betrekken bij de hervorming van het gezondheidsbeleid.356 Het 

financieel evenwicht van de sociale zekerheid, en meer bepaald de ZIV, herstellen beschouwde 

hij als zijn eerste opdracht. De minister wilde ook de huisartsengeneeskunde verder 

opwaarderen.357 Maar de plannen van minister Dehaene werden al snel koeltjes ontvangen door 

de artsen toen bleek dat hij de liberale principes, waar de artsen jarenlang voor hadden 

gestreden, drastisch wilde afbouwen.358 Verder deden de besparingen, die moesten doorgevoerd 

worden omwille van de economische crisis, de relatie tussen de artsen en de minister 

allesbehalve goed.359  

 

Minister Dehaene nam graag zelf de touwtjes in handen. Dit bleek uit zijn plan om een 

Ministerieel Besluit uit te vaardigen om het specialisme internist met speciale bekwaming in de 

geriatrie in te voeren. Volgens de minister was dit noodzakelijk om de vergrijzing van de 

bevolking aan te pakken. Normaal besprak de Hoge Raad de erkenning van een nieuw 

specialisme na een vraag van een erkenningscommissie van een medisch specialisme. Waarna 

het advies van de Hoge Raad werd voorgelegd aan de minister van volksgezondheid.360 Maar 

                                                           
355 Gruwez, J., ‘Mededeling gehouden op de vergadering der Limburgse chirurgen georganiseerd door de beroepsvereniging 
der Belgische chirurgen.’, VBS-nieuws, 1983, nr. 9, pp. 2-3 
356 KADOC, Archief ASGB, CEPESS & Raad van Beheer van de Konfederatie. Bestuursmededeling van de Konfederatie, nr. 
19, 9 februari 1981 
357 KADOC, Archief ASGB, CEPESS & Raad van Beheer van de Konfederatie. CEPESS. Persmededeling, nr. 19, 7 mei 1982 
358 De Brabanter, M., ‘Waarheen met de ziekteverzekering in 1984?’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België, 1978, nr. 7, p. 1 
359 KADOC, Archief ASGB, CEPESS & Raad van Beheer van de Konfederatie. Verslag van de vergadering van de Raad van 
Beheer van de Konfederatie, nr. 19, 14 september 1983 
360 In 1983 kreeg de Hoge Raad zo een vraag van de erkenningscommissie voor de heelkunde betreffende de erkenning van 
drie subspecialismen: de chirurgie van het spijsverteringsstelsel, de cardiovasculaire chirurgie, en de traumatologische 
chirurgie. Dit zou dan betekenen dat de arts niet enkel erkend zou kunnen worden als chirurg, maar ook nog een bijkomend 
getuigschrift zou kunnen behalen in één van deze drie subspecialismen. De Hoge Raad zou criteria uitwerken en stagemeesters 
en –centra aanduiden. Deze zouden dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van volksgezondheid.(KADOC, 
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deze gang van zaken was dus duidelijk buiten minister Dehaene gerekend. Het mag dan ook 

niet verwonderen dat het initiatief van de minister op weinig bijval kon rekenen bij de artsen. 

De huisartsen vonden dat de komst van dit nieuwe specialisme niet te rijmen viel met de plannen 

voor de opwaardering van de huisarts. Terwijl de internisten, die wel meer armslag wilden 

krijgen in de bejaardenzorg, het nieuwe subspecialisme overbodig vonden.361 Uiteindelijk 

haalden de artsen hun slag thuis en werd het idee van een aparte licentie voor geriaters voorlopig 

opgeschort.362 

 

Echter, minister Dehaene had nog andere plannen met betrekking tot de regulering van het 

medisch beroep. De Ministeriële Besluiten van 15 december 1982 en het Koninklijk Besluit 

van 28 november 1983 hadden beiden betrekking op de regeling van de erkenning en de 

opleiding van huisartsen.363 De voornaamste doelstelling van deze vernieuwing was de 

opleiding beter aansluiting te doen vinden met die in het buitenland. De nieuwe opleiding 

bestond uit een theoretisch en praktisch luik en zou ingevoerd worden in het academiejaar 1984-

1985.364 Het theoretische gedeelte ging door in de interuniversitaire centra voor 

huisartsengeneeskunde. De arts die erkend wilde worden moest kunnen aantonen dat hij of zij 

regelmatig de lessen had bijgewoond, hetzij tijdens, hetzij na de beëindiging van zijn of haar 

algemene geneeskundige studies. De praktische scholing nam minimum twee jaar in beslag en 

kon plaats vinden in het kabinet van de arts zelf, in het kabinet van een stagemeester of op een 

klinische of medisch-sociale dienst. Stagemeesters dienden erkend te worden door de Hoge 

Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. De hele opleiding werd gecoördineerd door 

de interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde die ook verantwoordelijk waren voor de 

vorming en begeleiding van de stagemeesters.365  

                                                           
Archief ASGB, Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. Notulen van de vergadering van de Hoge Raad voor 
Geneesheren-Specialisten en Huisartsen, nr. 54, 4 februari 1983) 
361 ‘De internist-geriater. Nieuwe specialist in de maak.’, Artsenkrant, 1985, nr. 242, p. 2; ‘Waar een wil is, is een wet.’,  
De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1986, nr. 
10, pp. 1-2 
362 ‘Huisartsen halen slag thuis. Licentie geriatrie opgeschort.’, Artsenkrant, 1987, nr. 326, p. 2 
363 Ministerieel Besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de stagemeesters in de huisartsengeneeskunde met 
het oog op de toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 15 december 1982; Koninklijk 
Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 25 november 
1983; ‘Besluiten van het onderhoud met Prof. Dr. A. Van Orshoven.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België,1985, nr. 3, pp.8-10; De Smet, R., ‘De opleiding tot huisarts.’, Huisarts nu, 1985, nr. 3, pp. 111-114 
364 ‘De nieuwe huisartsopleiding in België. Een poging tot verduidelijking.’ Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der 
Geneesheren van België, 1978, 1984, pp. 13-16 
365 KADOC, Archief CVP, Ziekte- & Invaliditeitsverzekering, Pers & knipsels, 1984. Persbericht: ‘De nieuwe 
huisartsenopleiding: eerste positieve balans na anderhalf jaar praktijk’ door het Kabinet van de minister van sociale zaken & 
institutionele hervormingen, nr. 4752, 28 januari 1986; ‘Huisarts worden in 1988. Als dusdanig erkend.’, Artsenkrant, 1987, 
nr. 360, p. 4; ‘Stage in eigen praktijk. Twee jaar of meer.’, Artsenkrant, 1987, nr. 360, p. 5; KADOC, Archief ASGB, Nota’s 
van het Syndicaat der Belgische Geneesheren Specialisten. Specifieke informatie voor de huisarts van het ASGB, nr. 23, mei 
1981 
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Om in de toekomst erkend te worden als medisch specialist moest men heel wat stappen 

ondernemen. Bij aanvang van de opleiding diende men in eerste instantie een stageplan in te 

dienen bij de minister. Dit diende te gebeuren tijdens de eerste drie maanden van de opleiding. 

Het stageplan werd onderzocht door de erkenningscommissie van het specialisme. Die gaf 

nadien advies aan de minister inzake het stageplan. Tijdens de opleiding hield de specialist in 

opleiding een stageboekje bij dat jaarlijks ingediend werd bij de bevoegde 

erkenningscommissie. Op het einde van de opleiding en de stage kon men een aanvraag tot 

erkenning indienen. Ook nu speelde de erkenningscommissie rechter over de kandidaat-

specialist en was het de taak van de minister om over te gaan tot een eventuele erkenning.366 

 

Maar het was het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1985, dat verscheen in het Belgisch 

Staatsblad van 30 augustus 1985,367 dat werd uitgewerkt zonder het advies van de Hoge Raad 

dat voor heel wat opschudding zorgde. Immers, de gevolgen van dit besluit voor de erkenning 

van zowel huisartsen als specialisten waren zwaar. Voortaan zou er maar 40% van de artsen in 

opleiding zich mogen specialiseren. Artsen die niet goed genoeg waren om zich te specialiseren 

zouden de opleiding tot huisarts volgen. Kortom, deze numerus clausus voor medisch 

specialisten maakte van de huisartsenfunctie een negatieve keuze. Bovendien hielden deze 

quota absoluut geen rekening met de verschillen tussen de medische specialismen of de 

verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, zo stelde het VBS. Verder ontmantelde minister 

Dehaene met het nieuwe KB de zelfregulering van de medisch specialisten. In de toekomst zou 

de minister zelf de erkenningscriteria van de stagemeesters en –diensten kunnen aanpassen. Het 

VBS had zijn ongenoegen al overgemaakt aan de minister en verzet aangetekend bij de Raad 

van State. Het Verbond eiste de eerbiediging van de erkenningscriteria alsook de geest waarin 

ze werden opgesteld.368 Maar minister Dehaene hield voet bij stuk en wilde kost wat kost de 

controle op de regulering van artsen meer naar zich toe trekken. Waardoor de medisch 

specialisten wederom een stuk van hun zelfregulering moesten inleveren. 

 

                                                           
366KADOC, Archief ASGB, Briefwisseling ASGB, Nieuwsbrief ASGB, nr. 104, januari 1979; ‘Erkenning tot huisarts en 
Erkenning tot Geneesheer-Specialist.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1986, nr. 2 bis, 
pp. 24-28 
367 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 12 
augustus 1985 
368 ‘Erkenning van de geneesheren specialisten. De machtsgreep van augustus 1985 of de willekeur wint het pleit op de rede.’, 
De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1985, nr. 
7, pp. 4-6; KADOC, Archief ASGB, Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. Brief aan Professor Lacquet, 
voorzitter van de Hoge Raad, van de commissie voor erkenning van specialisten in de radiodiagnose, nr. 54, 26 november 1985 
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2.2.2.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

Het historisch gegroeid overwicht van de LCM en het NVSM bleef in deze periode van de 

geschiedenis ongewijzigd. Het marktaandeel van het Christelijke ziekenfonds schommelde 

tussen 44 en 45%. De NVSM vertegenwoordigde 29% van het totaal aantal verzekerden. Deze 

twee grote landsbonden vertegenwoordigden dus driekwart van de verzekerden. De rest van de 

bevolking was aangesloten bij de liberale, neutrale, onafhankelijke landsbond, de Hulpkas of 

het ziekenfonds van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (Veraghtert en 

Widdershoven 2002).  

Het Sint-Jansakkoord had verregaande gevolgen voor de verhouding tussen de artsen en de 

ziekenfondsen binnen het kader van de verplichte ZIV. Waar het in het oude stelsel mogelijk 

was geweest om de artsenverenigingen voorbij te gaan, was dat nu onmogelijk geworden, zo 

stelde de LCM.369 Iets meer dan een jaar na het sluiten van dit akkoord, meer bepaald op 30 

september 1965, vergaderde de NMMC voor het eerst. Deze bestond uit tien 

vertegenwoordigers van de artsenverenigingen en tien afgevaardigden van de ziekenfondsen. 

Wat betreft de artsenverenigingen doken er meteen problemen op. Immers, de SK was 

ondertussen, omwille van interne conflicten, uiteengevallen in twee SK’s. De SK Wynen en het 

afgescheurde deel, de SK Van Steenberge, waarover verder in dit hoofdstuk meer. De SK 

Wynen zou acht zetels krijgen in de NMMC, de afgescheurde SK één zetel, ook het ASGB had 

één zetel. Maar de SK Van Steenberge weigerde te zetelen in de NMMC. Toch werden de 

besprekingen binnen de NMMC aangevat.370 Dokter Dejardin werd unaniem tot voorzitter 

verkozen.371 

 

De moeizame start van het NMMC zette zich door in de onderhandelingen. Op 17 december 

1965 deed voorzitter Dejardin een voorstel. Maar dit werd afgeschoten door de NVSM. Door 

het uitblijven van een overeenkomst tussen de artsen en de ziekenfondsen riep de SK Wynen 

haar leden op tot de verhoging van hun honoraria.372 Er werd vooral gediscussieerd over de 

budgetten van de ZIV. Het ASGB vond dat er te veel onderhandeld werd binnen een financieel  

 

                                                           
369Cobbaut, J., ‘De jongste wijzigingen aan de wet op de ziekteverzekeringen.’, Leiding: tweemaandelijks orgaan van de 
Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1965, nr.2, pp. 67-72 
370 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p.88 
371 KADOC, Archief ASGB, Brieven ministeries. Verslag van de vergadering van de Medicomut commissie, nr. 28, 30 
september 1965; Ministerraad, Ministerie van sociale voorzorg, 30 september 1966 
372 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 89 
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keurslijf en verliet daarom de onderhandelingen. Ze waren pas bereid terug aan tafel te gaan als 

er werd voldaan aan een uitgebreide eisenbundel van hen.373     

 

Naast de NMMC hadden de Sint-Jansakkoorden ook een TGR in het leven geroepen.374 De taak 

van deze raad was het uitwerken van een nomenclatuur en voorstellen betreffende deze 

nomenclatuur doen naar de NMMC toe. De raad bestond uit vertegenwoordigers van de 

geneeskundige faculteiten, afgevaardigden van de artsenverenigingen en gedeputeerden – ook 

artsen - van de ziekenfondsen. De TGR vergaderde voor de eerste maal op 9 mei 1966.375 Dat 

het werk van deze raad van groot belang was voor de werking van de ZIV, bleek uit een brief 

van minister van sociale voorzorg, De Paepe. Hij zag de nomenclatuur als de ruggengraat van 

de harmonische verhouding tussen de artsen en de ZIV. Ook misbruiken en overconsumptie 

zouden kunnen worden beteugeld door de TGR, aldus minister De Paepe.376 

 

Het was vooral binnen de TGR, dat er onderhandeld werd tussen de artsen en de ziekenfondsen 

over de nomenclatuur, en bijgevolg ook over de handelingen en bevoegdheden van de artsen. 

Zo werd er in 1966 binnen de TGR bijvoorbeeld gediscussieerd over de vraag of technische 

handelingen die eigen waren aan een specialisme moesten worden opgesplitst in kleinere 

handelingen. Of was het beter om deze te beschouwen als deel uitmakend van de gewone 

consultatie?377 Dit was niet alleen van belang voor de nomenclatuur van de ZIV, maar ook voor 

de bevoegdheden en de domeinafbakening tussen de artsen onderling.  

 

De verhouding tussen de artsen, huisartsen en specialisten, maar eveneens tussen de specialisten 

zelf, zorgde vaak voor problemen en discussies en vormde het echte probleem binnen de 

organisatie van de gezondheidszorg van het land, zo opperde de LCM.378 Om deze onenigheid 

in de kiem te smoren gingen de artsen regelmatig eens samenzitten om intern tot een vergelijk 

te komen. Zo konden zij eensgezind naar buiten treden. In theorie leek deze strategie uitstekend, 

maar in de praktijk leidde het vaak nog tot discussies tussen de verschillende 

                                                           
373 KADOC, Archief van Jean Hallet (LCM), 1949-1995, Ziekteverzekering, 1966-1979. Memorandum van het ASGB, nr. 74, 
6 januari 1966; KADOC, Archief ASGB, Nationale Medicomut Commissie. Stichting van de Konfederatie van Belgische 
Geneesheren. Memorandum van het AS over de ZIV, nr. 20, 6 januari 1966 
374 Wet Leburton, 9 augustus 1963; KB 4 november 1963; KB van 28 september 1965 
375 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Eerste vergadering van de TGR, 9 mei 1966 
376 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Brief van de minister van sociale voorzorg, De Paepe, naar aanleiding van de eerste 
vergadering van de Medisch technische raad of de technisch geneeskundige raad, 9 mei 1966; RIZIV, Technisch Geneeskundige 
Raad, Vergadering over het huishoudelijk reglement, 17 mei 1966 
377 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Vergadering Technisch Geneeskundige Raad, 31 mei 1966; RIZIV, Technisch 
Geneeskundige Raad, Vergadering Technisch Geneeskundige Raad, 16 juni 1966 
378 RIZIV, Medicomut, Vergadering van de NMMC, 28 september 1966 
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artsenverenigingen.379 

 

Begin 1966 ontstond er, zoals eerder aangegeven, een breuk binnen de NMMC. 

Verzoeningspogingen van de regering faalden en leidden uiteindelijk zelfs tot de val van de 

regering. De nieuwe regering schafte de opgelegde honoraria af en voerde een nieuwe manier 

van stemmen in voor de NMMC. Deze nieuwe wetten leidden tot een hervatting van de 

werkzaamheden van de NMMC op 19 september 1966. Eind december 1966 werd er 

uiteindelijk een akkoord bereikt binnen de NMMC. Het akkoord werd in januari 1967 

goedgekeurd door minister De Paepe, maar zorgde heel dat jaar nog voor toepassingsproblemen 

en discussies.380 

 

In juni 1967 kwam het dan nog eens tot een conflict betreffende professionele bevoegdheden 

tussen de artsen binnen de NMMC. Dit naar aanleiding van een voorstel binnen de NMMC om 

een aantal technische verrichtingen, zoals het electrocardiogram, dat traditioneel werd gezien 

als behorende tot een bepaald specialisme, open te stellen voor huisartsen. Deze laatsten zouden 

hun honorarium voor een raadpleging of bezoek voortaan mogen cumuleren met de honoraria 

voor bepaalde technische verstrekkingen. Wat zou leiden tot een toename van de uitgaven van 

de ZIV, en een daling van de kwaliteit van de geneeskunde, zo waarschuwden een aantal 

professoren van medische faculteiten. Hoewel het VBS de noodzaak van de herwaardering van 

de huisarts erkende, kon het Verbond niet akkoord gaan met de plannen van de NMMC. De 

specialisten deden niet aan algemene geneeskunde, het omgekeerde moest ook gelden.381 

Uiteindelijk kreeg de TGR de opdracht om advies in te winnen bij de geneeskundige faculteiten 

betreffende de bevoegdheden van de huisartsen.382    

 

De TGR kreeg het in 1967 aan de stok met een aantal medisch specialisten die zich tekortgedaan 

voelden door de Raad. Zo was er bijvoorbeeld een nomenclatuur voor anesthesisten uitgewerkt 

zonder dat de beroepsvereniging van deze specialisten was gehoord. Het VBS en de 

                                                           
379 ‘Nota welke de voorstellen gedaan in naam van alle vertegenwoordigers van het geneesherenkorps nader verklaart.’, De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1967, nr. 3, 
pp. 4-8 
380 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 90 
381 RIZIV, Medicomut, Brief van professor A. Gyselen en Professor J. Vandenbroucke aan dokter De Brabanter, 14 juni 1967; 
RIZIV, Medicomut, Brief van een professor van faculteit geneeskunde van de Universiteit van Luik aan de voorzitter van de 
nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, Jérôme Dejardin, 22 juni 1967; RIZIV, Medicomut, Brief van VBS voorzitter, 
dokter Delune, aan de voorzitter van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, Jérôme Dejardin, 23 juni 1967 
382 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Brief van Technisch Geneeskundige Raad aan de decanen van de faculteiten 
geneeskunde van de Belgische universiteiten, 12 december 1967 
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beroepsverenigingen waren verontwaardigd en wensten dat er een einde kwam aan deze gang 

van zaken.383 De TGR verdedigde zijn manier van werken door te stellen dat het zich liet 

adviseren door experten ter zake die wel lid waren van hun raad.384 

 

De problemen binnen de NMMC en TGR in 1967 zetten zich door in 1968. De 

onderhandelingen werden beheerst door de herverdeling van de indexgelden en het afremmen 

van de groei van de klinische biologie.385 Niettegenstaande de problemen bleven de NMMC en 

de TGR zich buigen over de herziening van de nomenclatuur en dat in twee kleinere 

commissies. De eerste bedacht beginselen waarop de nomenclatuur zou moeten worden 

gestoeld. Zoals de voorwaarden voor de raadpleging van de verschillende specialismen, de 

regels voor de samenhang tussen die raadplegingen, voor de relatie tot de raadpleging van de 

huisarts en regels met betrekking tot cumulatie van medische prestaties. De tweede commissie 

boog zich over de definiëring van de medische handelingen en bepaalde er de waarde van.386 

Kortom, onderhandelingen over zaken zoals, de afbakening van het werkdomein van de artsen 

en de verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende soorten artsen, gebeurde in deze 

periode niet langer tussen de artsen en de regering, maar vonden plaats tussen de artsen en de 

ziekenfondsen binnen de NMMC en de TGR. 

Eind 1968 kwamen de betrekkingen tussen de artsen en de ziekenfondsen in rustiger vaarwater 

terecht. De onderhandelingen tussen beide actoren verliepen goed.387 Toch waren er, omwille 

van de steeds stijgende uitgaven, stemmen die het verbintenissenstelsel in vraag stelden. Vooral 

de liberale ziekenfondsen uitten hun twijfel over het nut van dit systeem. Zij meenden dat de 

ZIV zijn tussenkomsten moest laten steunen op de voorhanden zijnde middelen. Voor de 

honoraria moest de vrije concurrentie spelen tussen de artsen, aldus het liberale ziekenfonds.388  

Ondertussen kregen de NMMC en de TGR ook te maken met aanvragen voor de erkenning van 

nieuwe medische specialismen. In 1969 was er een aanvraag om de geriatrie te erkennen als 

medisch specialisme door het in te schrijven als afzonderlijk specialisme in de nomenclatuur. 

De TGR verwierp dit verzoek op basis van het feit dat er geen sprake was van gespecialiseerd  

 

                                                           
383 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Brief van VBS aan Technisch Geneeskundige Raad, 7 juli 1967 
384 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Brief van Technisch Geneeskundige Raad aan VBS, 28 juli 1967 
385 KADOC Leuven, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige 
(Marcel De Brabanter), p. 92 
386 KADOC, Archief ASGB, Nationale Medicomut Commissie. Stichting Konfederatie van Belgische Geneesheren. Dienst voor 
geneeskundige verzorging, NMMC, nr. 20, 12 maart 1968 
387 Wat Y. Nuyens de Pax Medica noemde. 
388 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 92 
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onderwijs in de geriatrie. Bovendien bevatte de nomenclatuur al medische prestaties die in het 

teken stonden van bejaarden.389 

 

In januari 1970 kwamen de artsen en de ziekenfondsen binnen de NMMC tot een akkoord voor 

zes jaar. De overeenkomst was een compromis en benadeelde sommige medische specialismen. 

Wat schadelijk was voor de al fragiele samenhorigheid tussen de medische specialismen.390 

Bovendien moesten de artsen onderling overeenkomen welke disciplines eerst in aanmerking 

dienden te komen voor een herwaardering in de toekomst. Wat hoe dan ook tot nog meer 

spanningen binnen het medisch korps zou leiden. Positief aan het akkoord was dat het voor een 

langere periode gold, wat mogelijk wat rust zou brengen binnen de organisatie van de ZIV.391 

 

Maar de financiële kater waarmee de ZIV kampte, stak een stokje voor de verhoopte langdurige 

stabiliteit. De regering, Eyskens V, stond wel achter de inhoud van het akkoord, maar kon geen 

financiële garanties geven voor een periode van zes jaar. De regering besloot daarom andermaal 

een werkgroep op te richten om de problemen van de ZIV in kaart te brengen.392 Kortom, de 

sombere financiële vooruitzichten gooiden roet in het eten en maakten deze vooropgestelde 

meeruitgave onmogelijk. De LCM zag een oplossing in de opwaardering van bepaalde 

medische verstrekkingen en tegelijkertijd een daling van de kostprijs van prestaties die 

vereenvoudigd waren door de betere kennis en techniek.393 Het waren de technischere medische 

specialismen, zoals de klinische biologie en de radiologie, die het slachtoffer leken te worden 

van de financiële tekorten van de ZIV.394 Toch waren het niet de medisch specialisten die voor 

problemen zorgden in 1971, wel het NVSM dat op 22 september van dat jaar het overleg binnen 

de NMMC opblies. Het begrotingstekort van de ZIV en de apathische houding van de regering 

hadden hen hiertoe gebracht, aldus het socialistisch ziekenfonds. De actie van het NVSM bleef 

                                                           
389 RIZIV, Technisch Geneeskundige Raad, Vergadering van de Technisch Geneeskundige Raad, 25 maart 1969 
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niet zonder gevolgen en bewoog de minister van sociale voorzorg, Namèche, ertoe extra 

waarborgen te bieden voor de financiering van de medische honoraria. Ondanks deze 

bijkomende beloften van de minister keerde de kalmte niet terug. Geruchten over een arrest van 

de Raad van State over de ongeldigheid van de vertegenwoordiging van de artsen in de organen 

van het RIZIV droegen hiertoe bij. Pas in februari 1972 werden de onderhandelingen binnen de 

NMMC opnieuw aangevat. Een akkoord binnen de NMMC liet niet lang op zich wachten en 

trad in werking op 14 februari 1972.395   

Ondanks het gegeven dat de NMMC een akkoord bereikte in het voorjaar van 1972 kwam er 

niet lang daarna het verzoek van de minister van sociale voorzorg, Namèche,396 om de 

werkzaamheden van de NMMC op te schorten. De artsenverenigingen reageerden furieus. Het 

ging in tegen de wettelijke bepalingen die de bevoegdheden van de NMMC vastlegden en was 

een rechtstreekse aanslag op het akkoord van januari 1970. De dubbelzinnige houding van de 

minister kon op weinig begrip rekenen. De minister riep op tot de afschaffing van de NMMC, 

omwille van de financiële kater van de ZIV. Maar dit was volgens het ASGB het resultaat van 

het feit dat de opeenvolgende regeringen hun verantwoordelijkheid niet hadden genomen. Het 

minste wat de toenmalige regering kon doen, was het respecteren van de wettelijke procedures 

van het verbintenisstelsel.397  

 

Naast het verbintenisstelsel tussen artsen en ziekenfondsen zag de LCM, net zoals de regering 

in die tijd, in de herwaardering van de huisarts een oplossing voor de financiële tekorten van de 

ZIV. Deze opwaardering moest starten met de instelling van een nieuwe opleiding voor de 

huisartsen, zo oordeelde de LCM. De huisarts een pseudo-specialistenstatuut aanmeten was 

geen optie voor het Christelijk ziekenfonds.398 Over de herwaardering van de huisarts werd 

voor het eerst een officieel akkoord gesloten in de NMMC op 14 september 1973. De artsen en 

de ziekenfondsen kwamen toen overeen om binnen de schoot van de NMMC een comité op te 

richten dat, in samenwerking met de geneeskundige faculteiten en met de wetenschappelijke 
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verenigingen van de huisartsen, een programma zou uitwerken met cursussen voor de 

aanvullende opleiding voor huisartsen.399 

 

Terwijl er op verschillende niveaus gedebatteerd werd over de toekomst van de huisartsen leken 

de medisch specialisten steeds meer in de vergetelheid te geraken. Elk nieuw akkoord van de 

NMMC trof de specialisten. Immers, omdat de begroting van het grootste belang was, 

betekende een verbetering van de nomenclatuur van één specialisme steeds een inlevering voor 

een andere medische discipline. Zolang deze werkwijze werd gehanteerd, diende de 

gespecialiseerde geneeskunde op weinig verbetering te rekenen.400 

 

Zo ook in 1974, toen stonden de betrekkingen tussen de artsen en de ziekenfondsen in de 

NMMC vooral in het teken van de herwaardering van de huisartsen.401 De medische faculteiten 

van het land kregen de vraag van de NMMC om samen met de Wetenschappelijke Vereniging 

van Vlaamse Huisartsen (verder WVVH)402 een rapport op te stellen over de aanvullende 

opleiding van huisartsen.403 De NMMC opteerde in de lente van 1974, op basis van dit rapport, 

voor het uitwerken van een bijkomende opleiding voor huisartsen.404 De LCM stelde dat, in het 

kader van de nieuwe opleiding, een verhoging van de erelonen voor de huisartsen bespreekbaar 

was.405 Het NMMC-akkoord van 22 december 1975 nam de in 1973 gesloten overeenkomst op 

in het NMMC-akkoord. De patiënten van de huisartsen die minimum 100-uren hadden 

bijgeschoold over een periode van twee jaar konden aanspraak maken op een hoger 

terugbetalingstarief.406 Maar de voorziene herwaardering van huisartsen bleef nog geruime tijd 

zorgen voor heel wat controverse.407 Vooral de onenigheid tussen de SK Wynen en het ASGB 
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zorgde voor problemen. Immers, de SK Wynen wilde de huisartsengeneeskunde omvormen tot 

medisch specialisme, terwijl de andere artsenverenigingen een echte herwaardering van de 

huisartsenfunctie wilden.408 

 

Geruchten die al sinds 1972 de ronde deden bleken dan toch waar te zijn eind 1974. Arresten 

van de Raad van State - 13 november en 18 december 1974 - verklaarden de benoeming van de 

helft van de artsen binnen de NMMC nietig. Een gevolg van deze beslissing was dat de NMMC 

niet meer geldig kon vergaderen.409 De programmawet van 31 december 1974 voorzag in 

nieuwe regels inzake de representativiteit van de artsenverenigingen. Uiteindelijk kwamen de 

artsenverenigingen, weliswaar pas in 1975, toch tot een vergelijk betreffende de 

vertegenwoordiging van de verenigingen in de verschillende raden en commissies van het 

RIZIV. 

 

Het lopende NMMC-akkoord liep af op 31 december 1975. Op 22 december 1975 kwam er een 

nieuw akkoord. De erelonen werden beperkt geïndexeerd. De patiënten van huisartsen die 100-

uren bijkomende lessen had gevolgd, hadden recht op een hoger terugbetalingstarief dan de 

patiënten die een huisarts raadpleegden die geen bijscholing had gevolgd. De onderhandelingen 

waren moeizaam verlopen omdat het ASGB, dat ondertussen deel uitmaakte van de 

Konfederatie, niet akkoord ging met de regeling voor de huisartsen. Het akkoord kreeg 

uiteindelijk ook niet de goedkeuring van de regering.410 Als gevolg van de actie van het ASGB 

kreeg de minister van sociale voorzorg, De Paepe, op de kabinetsraad van 31 december 1975 

de opdracht om meer informatie in te winnen over de bijscholing van de huisartsen. Het ASGB 

vond dat deze moest worden herzien en dat deze niet kon gebeuren vanuit het RIZIV. Dit was 

de taak van het ministerie van volksgezondheid, zo stelde het ASGB.411  

 

De LCM vond het onaanvaardbaar dat de regeling voor de huisartsen, die uitgewerkt werd op 

14 september 1973 en zou ingaan op 31 december 1975, op de helling kwam te staan en riep 
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408 ‘Verbintenisakkoord 1976.’ Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1975, nr. 15, p. 1; ‘Een 
akkoord voor 1976?’,  Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1975, nr. 17, pp. 1-3; ‘Beroering 
bij de huisarts!’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1976, nr. 18, pp. 1-3 
409 ‘De Nationale Mediko-Mutualistische Kommissie.‘, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van 
België, 1974, nr. 3, p. 3 
410 Ministerraad, Notulen 94, 22 december 1975 
411 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 98 



209 

 

Eerste Minister Tindemans op om zich te houden aan gemaakte afspraken.412 Toch kon het niet 

ontkend worden dat de bron van de problemen rond de twee soorten huisartsen een gevolg was 

van de dubbelzinnige tekst van het NMMC-akkoord van 1970-75, zo opperde het ASGB.413 

Uiteindelijk besloot de regering begin 1976 de omstreden invoering van twee soorten huisartsen 

af te keuren. De SK Wynen besloot daarop eenzijdig het NMMC-akkoord op te zeggen door 

hogere honoraria te vragen.414 De Konfederatie ijverde ondertussen voor een andere 

herwaardering van de huisarts. Deze diende de centrale figuur van de gezondheidszorg te 

worden. Dit kon volgens hen niet op basis van een bijscholing van slechts 100-uren.415 Ook het 

VBS verzette zich ondertussen met hand en tand tegen deze voorgestelde herwaardering. 

Hogere terugbetalingstarieven op basis van 100-uren bijscholing waren volgens hen 

onaanvaardbaar.416      

 

Uiteindelijk haalde de Konfederatie, weliswaar gedeeltelijk, zijn slag thuis. Het eerdere akkoord 

dat gesloten werd door de NMMC dat twee soorten huisartsen creëerde op basis van 100-uren 

bijscholing zou beperkt worden in de tijd. De nieuwe regeling zou pas van kracht worden op 1 

oktober 1976. Minister van volksgezondheid, De Saeger, en de Konfederatie stelden 

ondertussen alles in het werk voor de oprichting van een erkenningscommissie voor huisartsen, 

zoals die bestonden voor de medisch specialismen.417 Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 

1976 voerde een erkenningscommissie voor huisartsen in.418  

 

In 1976 kreeg de regering naast het gekibbel tussen de artsen en de ziekenfondsen ook af te 

rekenen met de economische moeilijkheden van het land. Deze problemen zouden in één klap 

worden aangepakt door de uitvaardiging van een regeringsamendement dat de artsenhonoraria 

zou vastleggen en terzelfdertijd economische herstelmaatregelen zou introduceren.419 Maar 
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uiteindelijk kwam er van deze plannen niets in huis en werd er vastgehouden aan het 

conventiesysteem. 

Eind 1976 was er nog steeds geen nieuw NMMC-akkoord. De regering stelde op 29 december 

een compromis voor. Het NMMC-akkoord van 1976 zou verlengd worden tot maximaal 31 juli 

1977. Die extra tijd zou gebruikt moeten worden om alsnog een nieuw akkoord te bereiken.420  

 

Heel 1977 en 1978 woog de economische crisis enorm door op de betrekkingen tussen de artsen 

en de ziekenfondsen. Ook in 1978 kwam er geen nieuw akkoord. De artsenverenigingen riepen 

hun leden wel op om hun patiënten te verzorgen tegen bepaalde tarieven, maar zieken die te 

veel betaalden hadden geen wettelijke poot om op te staan.421 

 

In 1980 werd er door de artsen in de NMMC aan de alarmbel getrokken. De situatie van de 

klinisch biologen was zorgwekkender dan ooit. Zo mochten apothekers-biologen en licentiaten 

in de wetenschappen voortaan ook labo-analyses verrichten. De TGR diende volgens dokter De 

Brabanter normen op te stellen om de geneeskundige discipline van de klinische biologie te 

beschermen. Verder moest de vermindering van 15% van kosten die werd opgelegd aan de 

klinisch biologen worden herzien. Dokter Wynen stelde dat jaar na jaar de begroting die werd 

opgelegd door de regering strakker werd. Deze was niet te rijmen met een 

kwaliteitsgeneeskunde, laat staan met de verzorging van sociaal verzekerden.422 Naast de 

klinisch biologen kregen ook de radiologen rake klappen door de niet-indexering van hun 

honoraria in 1980.423 Hoewel zij geen schuld hadden aan de stijgende prijzen van hun 

röntgenfoto’s. De stijgende kostprijs was het gevolg van de stijgende zilverkoers die dan weer 

een gevolg was van de aanhoudende economische crisis.424 Een oplossing voor de precaire 

situatie kon zijn een onderscheid maken tussen een radiologisch onderzoek uitgevoerd door een 

radioloog en één uitgevoerd door een niet-radioloog. De radiologen steunden dit voorstel van 

de Konfederatie, maar deze laatste werd tegengewerkt door de SK Wynen en het VBS. Zij 

wilden niet weten van zo een onderscheid.425   
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In 1982 veranderde iets betreffende de NMMC-akkoorden. De minister van sociale zaken, 

Dehaene, weigerde plotseling de overeenkomst die de artsen met de ziekenfondsen hadden 

gesloten goed te keuren. De minister eiste, zonder enige verklaring, bijkomende inspanningen 

van de artsen. De NMMC had sindsdien haar bestaansreden verloren, zo stelde SK Wynen. 

Ondanks deze gang van zaken onderhandelden de artsen in 1983 verder met de minister om 

alsnog tot een akkoord te komen.426 Maar de ziekenfondsen speelden onder één hoedje met de 

minister. De ziekenfondsen zegden in 1983 het NMMC-akkoord op. Ook deze keer konden de 

artsen en de ziekenfondsen niet tot een vergelijk komen en werd er opnieuw een akkoord 

gesloten met de minister buiten de NMMC om. In ruil voor de welwillende medewerking van 

de artsen beloofde minister Dehaene werk te maken van verschillende hangende zaken zoals 

een wettelijk kader voor de aanvullende vorming van huisartsen. Rekening houdend met de 

logheid van de parlementaire werkzaamheden werd het werken buiten om de NMMC en het 

rechtstreeks onderhandelen met de minister ook nog in 1984 en 1985 geslikt door de artsen. 

 

Ondertussen waren er onfrisse praktijken van de ziekenfondsen aan het licht gekomen. 

Jarenlang hadden zij ongeoorloofde beleggingen gedaan. Het VBS eiste een onafhankelijk 

onderzoek.427 De SK’s beweerden dat er misbruiken waren op het gebied van de inning van de 

interesten door de ziekenfondsen in het kader van het beheer van de gelden van de verplichte 

ZIV, dat er gesjoemeld werd met de financiële verrichtingen van de vrije en verplichte 

verzekering en alsook met de overeenstemming van de statistische profielen met de 

boekhoudkundige resultaten. Op 14 oktober 1982 diende dokter Wynen een officiële klacht in 

tegen de ziekenfondsen.428 Na een verslag van het RIZIV van 14 juni 1983 ontdekte Wynen 

nog meer, zo zouden de ziekenfondsen beschikken over een bedrijfskapitaal waarop ze 

interesten ontvingen. Volgens de ziekenfondsen was deze ‘ontdekking’ geen geheim en hadden 

de ziekenfondsen dit gegeven nooit ontkend. Dokter Wynen beschuldigde de ziekenfondsen 

ervan hun bedrijfskapitaal uit te breiden en de betalingen aan de verzekerden te vertragen met 

allerlei onwettige middelen om zo hoge interesten te kunnen innen. Het geld zou dan in zwarte 

kassen terechtkomen die dienden om politieke partijen te sponsoren. Wynen diende daarop een 

officiële klacht in bij het Parket. De LCM op haar beurt diende een klacht in tegen Wynen op 

24 november 1983 wegens laster en eerroof. Het ziekenfonds in kwestie verdedigde zich door 

te stellen dat het feit dat zij een eigen kapitaal hadden niet alleen wettelijk was, maar ook 

                                                           
426 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 108 
427 ‘Motie over de ziekenfonds beleggingen.’, VBS-nieuws, 1983, nr. 9, p. 1 
428 Van Langendonck, J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
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noodzakelijk. Immers enkel op die manier waren zij in staat om hun verzekerden op regelmatige 

basis uit te betalen. De financiële middelen dienden voornamelijk om de niet-regelmatige 

betalingen door het RIZIV te overbruggen. De LCM stelde verder dat ze de wet niet overtraden, 

immers het KB van 12 april 1984 liet toe dat de ziekenfondsen jaarlijks tot 2,5% van hun 

uitgaven op korte termijn mocht beleggen. Maar dokter Wynen was niet te stoppen en lanceerde 

in februari 1984 een nieuwe lastercampagne in de pers. Opnieuw beschuldigde hij de LCM 

ervan om geld, meer bepaald 1 miljard BEF, te hebben verduisterd. Daarop diende de LCM op 

16 februari 1984 een tweede klacht in tegen dokter Wynen. Verder weerlegde het ziekenfonds 

alle aantijgingen en ging de organisatie akkoord met elke aanpassing van de controleprocedure, 

voor zover die controles door bevoegde personen werden verricht. Tenslotte stelde de LCM dat 

het dan ook logisch zou zijn dat er een betere controle kwam van de medische activiteiten om 

misbruiken in die sector doelmatiger te beteugelen, door beter gebruik van de medische 

profielen.429 

3.3.3.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

Toen het stof van de overwinning van de artsen van 1964 was gaan liggen, nam iedereen al 

gauw zijn gewone positie in. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de conflicten binnen het 

artsenkorps weer hoog oplaaiden. Er werd in deze periode vooral gekibbeld over de 

representativiteit van de artsenverenigingen in de commissies en de raden van het RIZIV, 

alsook over de verdeling van bevoegdheden en domeinafbakening tussen de verschillende 

artsen onderling.  

 

In deze periode kwam het ook tot een breuk binnen de SK’s. Dit intern conflict was het gevolg 

van onenigheid over het te voeren beleid. De SK zou voortaan bestaan uit de SK Wynen, het 

grootste deel, en de SK Van Steenberge, het afgescheurde deel.430 Vele huisartsen verlieten de 

SK’s en sloten zich aan bij verenigingen zoals het VBO of keerden terug naar het ASGB.431 

Het VBS trachtte ondertussen haar eenheid te bewaren en zich buiten de strijd te houden.432 Op 

langere termijn was deze toestand onhoudbaar voor het VBS en diende zij toch kleur te 

                                                           
429 KADOC, Archief CVP, Ziekte- & Invaliditeitsverzekering, Pers & knipsels, 1984. Wijzigingen inzake het toezicht op de 
ziekenfondsen, de zorgverstrekkers en de verzorgingsinstellingen, nr. 4752, 29 januari 1986  
430 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 88 
431 Vrayenne, M., ‘Echelonnering. Een overlevingsfaktor…’, Artsenkrant, 1985, nr. 256, p. 3  
432 ‘De afnemende telling is begonnen.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheren-Specialisten, 1965, nr. 4, pp. 386-387 
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bekennen. Het VBS koos voor de SK Wynen.433 Ondertussen gingen er binnen de 

beroepsverenigingen aangesloten bij het VBS steeds meer stemmen op om de verdediging van 

de belangen van de medisch specialisten niet langer over te laten aan de SK’s maar terug in 

eigen handen te nemen. Echter ook hierover waren de meningen tussen de beroepsverenigingen 

van de medische specialismen verdeeld.434 

Niet alleen tussen de medische specialismen en de artsenverenigingen was het hommeles. Ook 

tussen de huisartsen en de specialisten brak de strijd weer los. Het ging vooral om 

bevoegdheidsconflicten. Om deze aanslepende conflicten uit te klaren werd er een nationale 

commissie voor huisartsen en specialisten opgericht. De conclusies van deze paritair 

samengestelde commissie zouden worden overgemaakt aan de SK’s. De specialisten wilden dat 

er bepaalde medische akten zouden worden voorbehouden voor hen. Bij gebrek aan wettelijk 

diploma voor specialisten zou het reserveren van bepaalde medische verrichtingen hen toch 

enige vorm van bescherming kunnen bieden. Verder moesten de medisch specialisten zich 

houden aan de exclusieve uitoefening van hun specialisme, wat nu soms nog te wensen overliet, 

aldus het VBS.435 

 

Ook de herwaardering van de huisartsen verhitte de gemoederen tussen de artsen. Zeker het 

plan van de NMMC om een aantal technische verrichtingen, zoals het elektrocardiogram dat 

traditioneel was voorbehouden voor cardiologen, open te stellen voor huisartsen gooide olie op 

het vuur. Het VBS was voorstander van de herwaardering van de functie van de huisartsen, 

maar niet ten koste van de medisch specialisten. Het ASGB was eveneens tegen het voorstel. 

Het zou de traditionele bevoegdheden van de huisartsen ondergraven en was discriminerend 

tegenover de specialisten. Een oplossing volgens het ASGB was, samen met de geneeskundige 

faculteiten, een lijst van technische prestaties op te stellen die wel door de huisarts zouden 

kunnen worden uitgevoerd.436 Het voorstel zorgde opnieuw voor onenigheden tussen de 

                                                           
433‘Belgische beroepsvereniging der Neus-Keel en Oorartsen. Algemene statutaire vergadering van 26 februari 1966.’, De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1966, nr. 4, 
pp.13-21; ‘Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1966, nr. 4, p. 22 
434 ‘V.B.S…? Ken ik niet…!’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1966, nr. 2, pp. 5-8; ‘Beroepsvereniging der Belgische Heelmeesters. Verslag van de secretaris-
generaal. Algemene vergadering van 6 februari 1966.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1966, nr. 2, pp. 15-22; ‘Belgische Beroepsvereniging van Maag-
Darmartsen. Algemene vergadering van 23 februari 1966.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1966, nr. 2, pp. 27-32; ‘Beroepsvereniging der Belgische Heelmeesters. 
Statutaire algemene vergadering van 26 februari 1966.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1967, nr. 2, pp. 24-30 
435 Godin, O., ‘Het uur van de afspraak.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheren-Specialisten, 1965, nr. 6, pp. 529-537; KADOC, Archief ASGB, Huisartsen. Beslissing tot oprichting 
studiecommissie ter opstelling van een handvest voor huisartsen en specialisten, nr. 4, 7 oktober 1968 
436 RIZIV, Medicomut, Brief van professor A. Gyselen en Professor J. Vandenbroucke aan dokter De Brabanter, 14 juni 1967; 
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verschillende artsenverenigingen.437 

Bij sommigen groeide ondertussen de idee om van het huisartsenberoep een nieuw medisch 

specialisme te maken. Maar de artsen zouden de artsen niet zijn als ook over dit voorstel onder 

hen geen consensus bestond.438 

Intussen ontstonden er steeds meer bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende medische 

specialismen. Het VBS riep alle specialisten op om op hun eigen terrein te blijven, anders 

verloor de erkenning van de verschillende medische disciplines zijn zin. Uitzondering op deze 

regels betreffende bevoegdheden waren de technische verrichtingen. Deze konden over de 

grenzen van de medische specialismen heen gebruikt worden op twee voorwaarden, volgens 

het VBS. De eerste voorwaarde was dat de technische prestatie binnen het kader van het eigen 

specialisme kon gesitueerd worden. Een tweede voorwaarde was dat deze enkel gebruikt 

mochten worden om eigen patiënten te diagnosticeren. Het Verbond gaf als voorbeeld een neus-

, keel- en oorarts die om een diagnose te stellen de maagwand van zijn patiënt onderzocht. Dit 

mocht dus enkel gebeuren binnen het kader van het stellen van een diagnose van een eigen 

patiënt.439 

 

De problemen van aanverwante akten sleepten in 1966 verder aan. De meest acute problemen 

deden zich voor in de verhouding van de subspecialismen van de interne geneeskunde – de 

cardiologie, de gastro-enterologie en de pneumologie440- tot hun moederdiscipline. Verder liet 

de relatie tussen de radiologie, de klinische biologie en de interne geneeskunde en tussen 

verschillende chirurgische disciplines in die periode te wensen over.441 In 1967 besloot het VBS 

op haar algemene, statutaire vergadering om de sluimerende conflicten tussen verschillende  

 

                                                           
RIZIV, Medicomut, Brief van de beroepsvereniging van cardiologen aan de Medicomut, 15 juni 1967; RIZIV, Medicomut, 
Brief van professor van faculteit geneeskunde van de Universiteit van Luik aan de voorzitter van de nationale commissie 
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439 Godin, O., ‘De gecontroleerde benaming.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1965, nr. 2, pp. 121-131; ‘Brief voor de twee verbonden van Syndikale 
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specialismen aan te pakken. Het VBS pleitte verder voor de instelling van een wettelijk diploma 

voor de specialisten.442 

 

Daarnaast maakte het VBS zich zorgen over de wetsontwerpen betreffende de instelling van 

wettelijke graden voor medisch specialisten. Na de voorstellen van Houben (1962) leek ook dat 

van Janne-Van Elslande (1964) in de vergetelheid te geraken.443 De ministers Grootjans en 

staatssecretaris Toussaint bleven niet doof voor de klachten van het VBS. In 1967 dienden zij 

een nieuw wetsvoorstel in betreffende de regulering van de opleiding van medisch specialisten 

en de instelling van de graad van geneesheer-specialist.444 Maar ook van dit voorstel kwam 

uiteindelijk niets in huis. De regering besloot dan maar de weg die werd ingeslagen door de 

invoering van het KB van 12 september 1957 verder te bewandelen. 

 

Het VBS voelde zich hoe langer hoe meer in de steek gelaten door de SK Wynen die zich niet 

leek te bekommeren over het lot van de medisch specialisten. De beslissing die het Verbond 

had genomen in 1964 om zich te laten verdedigen door de SK’s leek hen duur te staan te 

komen.445 Maar het VBS bleef niet bij de pakken zitten. In 1970 stelde het Verbond voor een 

actieplan uit te werken en te overhandigen aan de medische onderhandelaars van de SK’s om 

het discriminerend beleid betreffende de nomenclatuur tussen de verschillende specialismen op 

te lossen.446 

 

Hoewel er dus sprake was van conflicten tussen de medische specialismen op het gebied van 

bevoegdheden en de nomenclatuur, was er ook ruimte voor solidariteit tussen deze 

verschillende specialistische disciplines. Een voorbeeld van deze verbondenheid was een brief 

die de beroepsvereniging van kinderartsen verzond op 18 december 1971 naar de 

beroepsvereniging van specialisten anesthesisten-reanimators. Immers, de kinderartsen hadden 

tot hun ontzetting vernomen dat de betaling van de tussenkomst van een anesthesist tijdens een 

bevalling sterk verminderd was. Dit was voor de kinderartsen absoluut onaanvaardbaar, want 

zonder de hulp van een bekwame anesthesist kon een moeilijke bevalling leiden tot 
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gehandicapte kinderen. Hun schrijven mocht door de anesthesisten te allen tijde gebruikt 

worden om hun positie te verdedigen.447 Met andere woorden, medische specialismen gingen 

af en toe de handen in elkaar slaan. 

 

Het medisch beroep had niet enkel interne problemen, ook van buitenaf werden ze bedreigd. 

Op 23 februari 1971 verklaarde minister van sociale voorzorg, De Paepe, dat de huidige malaise 

van de ZIV, onder andere, het resultaat was van de overspecialisering van het medisch korps. 

Om deze overspecialisering te stoppen zouden de kosten van de technische, medische 

specialismen moeten worden teruggedrongen, was er nood aan de hervorming van de regulering 

van de medische specialismen en aan een herwaardering van de huisartsen.  

Dat het de regering menens was, bleek uit hun plannen voor de klinische biologie.448 Zo wilde 

de regering de controle van het medisch beroep op de klinisch biologen overnemen. De 

Belgische vereniging voor de kwaliteit van de onderzoeken betreffende klinische biologie wilde 

hier een stokje voor steken door te bewijzen dat het medisch beroep zelf borg kon staan voor 

de kwaliteit van de verrichte onderzoeken. Dit deden zij naar eigen zeggen door zich vrijwillig 

te onderwerpen aan een door het medisch beroep ingerichte controle.449    

 

Ook de wijziging van de wetgeving van de erkenning van specialisten, die reeds geruime tijd 

in het vooruitzicht werd gesteld, zou de overspecialisering moeten terugdringen. In 1971 werd 

er, na jarenlang dralen, werk gemaakt van nieuwe voorwaarden voor de erkenning van medisch 

specialisten.450 Maar de toepassing van de wet werd gehinderd door het feit dat er maar geen 

oplossing leek gevonden te worden voor de samenstelling van de ‘Hoge Raad voor 

Geneesheren-Specialisten’.451 Pas in 1978 zou het komen tot een vernieuwing van de erkenning 

en regulering van medische specialismen.452  

 

Dat het VBS al langer ontevreden was over de manier waarop de belangen van de medisch 

specialisten werden verdedigd door de SK Wynen was geen geheim. Het Verbond speelde in 
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deze periode met de idee de belangenverdediging van de specialisten terug op zich te nemen.453 

Dat er ook ontevredenheid heerste bij de beroepsverenigingen van de medisch specialisten zelf 

blijkt uit het feit dat deze beroepsverenigingen steeds vaker het heft in handen gingen nemen 

om hun belangen te bepleiten of onderling onderhandelingen gingen aankopen over de 

verdeling van bevoegdheden. 

In 1972 stelden de specialisten in de stomatologie dat er nog heel wat werk aan de winkel was 

voor hen, wilden zij erkend worden als een echt specialisme. Om dit doel te bereiken zouden 

ze de media kunnen inschakelen en meer ruchtbaarheid geven aan de stomatologische 

congressen. Verder dienden ze waakzaam te blijven inzake de hervorming van de 

leerprogramma’s van de universiteiten, ook het voorstel tot hervorming van tandheelkundige 

studies moest op de voet gevolgd worden.454  

Een jaar later, in 1973, richtte de beroepsvereniging van Belgische neuropsychiaters een 

schrijven naar alle andere artsenverenigingen om hun eisen inzake hun nomenclatuur te 

verdedigen bij de TGR. Deze medisch specialisten deinsden er dus niet voor terug om zelf 

initiatief te nemen en om op meerdere paarden tegelijkertijd te wedden om hun doelstellingen 

te bereiken.455   

Nog in dat jaar zaten de neus-, keel- en oorartsen samen met de stomatologen. Immers, deze 

laatsten wilden de titel van maxillo-faciale chirurgie toevoegen aan hun specialisme. Maar de 

neus-, keel- en oorartsen alsook de plastisch chirurgen vonden dat zij evenveel recht hadden op 

deze titel als de stomatologen.456 Met andere woorden, de beroepsverenigingen van medische 

specialismen gingen steeds meer zelf hun mannetje staan en steeds minder rekenen op het VBS 

voor het verdedigen van hun belangen. 

De beroepsvereniging van pneumologen maakte in 1974 melding van overleg dat gepleegd 

werd tussen hen, de internisten en de gastro-enterologen over de mogelijke samensmelting van 

deze drie medische specialismen.457 
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In 1975 stond de herwaardering en bijscholing van de huisarts opnieuw in het brandpunt van 

de belangstelling. De NMMC was tot een akkoord gekomen betreffende deze materie. Maar de 

Konfederatie kon zich niet vinden in de overeengekomen schikking en knoopte daarom 

rechtstreekse onderhandelingen met de regering aan om de bijscholing van de huisartsen alsnog 

aan te passen. Na lange besprekingen werd er besloten dat de herwaardering van de huisarts op 

basis van 100-uren bijscholing over een periode van twee jaar zou worden beperkt in de tijd en 

er zou een erkenningscommissie worden opgericht voor huisartsen die erkenningscriteria voor 

huisartsen zou uitwerken, die dan zouden worden gekoppeld aan een nieuwe opleiding voor de 

huisartsen.458 De criteria voor de erkenning van huisartsen werden vastgelegd door het 

Ministerieel Besluit van 17 januari 1978 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 

23 maart 1978.459 Op 21 april 1983 en 12 augustus 1985 werden er KB’s uitgevaardigd met 

regels betreffende de erkenning van medisch specialisten en huisartsen.460  

 

De Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten werd in 1978 omgevormd tot de Hoge Raad voor 

Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. Voortaan was de raad dus bevoegd over zowel de 

huisartsen als de medisch specialisten. Maar de Hoge Raad had ondertussen ook zijn handen 

vol met de evolutie van de medische specialismen. De voorzitter van deze raad, Professor 

Lacquet, stelde dat enkel gevestigde en goed gedefinieerde medische specialismen een eigen 

opleiding dienden te hebben. Voor specialismen zoals de abdominale heelkunde, de 

thoraxchirurgie en de vaatchirurgie dienden de specialisten die zich hier in wilden bekwamen 

dit te doen op eigen krachten, zo vond Lacquet. Op die manier konden superspecialismen 

langzaam groeien en hun expertise opbouwen. Eventueel later zouden zij dan in aanmerking 

kunnen komen om erkend te worden als een onafhankelijk medisch specialisme. Op 

voorwaarde dat er voldoende artsen dit specialisme uitoefenden en dat er voldoende 

opleidingsmogelijkheden waren voor deze specialisten. Toch speelde het VBS nog een 

belangrijke rol in de erkenning van sub- en superspecialismen. Zo keurde het Verbond in 1981  
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459 Belgisch Staatsblad, 23 maart 1978; La Jardinerie, G., Floréal, N., ‘1975-1978: een keerpunt voor de ziekteverzekering?’, 
Leiding: tweemaandelijks orgaan van de Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten, 1978, nr. 1, s.p.; KADOC, Archief ASGB, 
Huisartsen, MB tot vaststelling van erkenningscriteria in de huisartsengeneeskunde, nr. 4, 24 januari 1978; Cuypers, R., ‘Hoe 
de huisartsen erkenning (mis)groeide.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1979, nr. 2, 
pp. 21-23 
460 KADOC, Archief ASGB, Briefwisseling ASGB. Nieuwsbrief voor huisartsen door de huisartsencommissie van het ASGB, 
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de aanvraag van de neus-, keel- en oorartsen, tot uitbreiding naar gelaats- en halschirurgie, 

goed.461   

 

Nog begin jaren tachtig verschoof er het één en ander op het vlak van de artsenverenigingen. 

Op 11 december 1980 werd de ‘Unie van Huisartsenkringen’ (verder UHAK) in het leven 

geroepen. Het doel van deze vereniging was de bevordering van de huisartsengeneeskunde en 

de bescherming van haar beoefenaars. Door de lokale huisartsenkringen te groeperen streefde 

de UHAK ernaar het huisartsenkorps zowel op regionaal als op nationaal vlak als eenheid te 

laten optreden (Schepers and Nys 1985). In 1981 trad het ‘Syndicaat van Belgische 

Geneesheren-Specialisten’ toe tot de Konfederatie. Dit Syndicaat bestond al sinds 1965 in de 

schoot van het ASGB,462 en had zijn functie binnen deze artsenvereniging steeds vervuld. Toch 

was het VBS steeds de belangrijkste vertegenwoordiger van de medisch specialisten gebleven. 

Nu werd dit syndicaat omgevormd tot een syndicaal orgaan van de Konfederatie.463 Nog in 

1981, naar aanleiding van de staatshervorming van 10 juni 1981 die leidde tot de instelling van 

gewesten en gemeenschappen, verlieten de SK’s de Konfederatie. De Syndicale Kamers van 

Antwerpen en Limburg (Beckers) en van de beide Vlaanderen (Dardenne) zouden voortaan 

samen het ‘Vlaams Artsensyndicaat’ (verder VAS) gaan vormen. Het VAS ging op zijn beurt 

met de Franstalige SK’s de ‘Belgische Vereniging van Artsensyndicaten’ (verder BVAS) 

uitmaken.464 Met andere woorden, de SK’s zowel de SK Wynen als de SK Herpol werden 

herenigd in het BVAS (Neefs and Schepers 2001; Schepers and Nys 1985). Nog in de jaren 

tachtig, meer bepaald op 12 maart 1984, werd het ‘Belgisch Verbond ter Bevordering van de 

Vrij Gevestigde Geneeskunde’ (verder BVVGG) opgericht. Het doel van dit Verbond was alle 

specialisten groeperen die in hoofdzaak hun specialisme beoefenden buiten de muren van het 

ziekenhuis. Immers, deze zaten vaak tussen hamer en aambeeld.465 Verder wilde het een visie 

formuleren voor de gespecialiseerde geneeskunde buiten het ziekenhuis. Dit verbond ontstond, 

net als dat van de ziekenhuisspecialisten dat enkele maanden eerder werd opgericht, binnen het 

kader van het VBS.466  

                                                           
461 Desmarez, G., ‘Algemene statutaire vergadering. Boodschap van de Voorzitter, 7 februari 1981.’, VBS-nieuws, 1981, nr.2, 
pp. 3-5 
462 Belgisch Staatsblad, 6 maart 1965 
463 KADOC, Archief ASGB, Konfederatie. Konfederale specialistencommissie, nr. 99, 26 mei 1981; KADOC, Archief ASGB, 
Briefwisseling van het ASGB, Nieuwsbrief voor specialisten, nr. 104, juni 1981 
464 KADOC, Archief ASGB, Verbintenissen & het Syndicaat der Belgische Geneesheren-Specialisten. Verslag van de 
Konfederale specialistencommissie, nr. 11, 24 november 1981  
465 ‘Extra-murale specialisten. Tussen hamer en aambeeld.’, Artsenkrant, 1986, nr. 302, p. 22 
466 Debois, J., ‘Belgisch Verbond ter Bevordering van de Vrij Gevestigde Geneeskunde.’, VBS-nieuws, nr. 10, 1984, pp. 1-3; 
‘Verbond van de Belgische Specialisten ter bevordering van de vrij gevestigde geneeskunde. Een uitstervend ras verdedigen.’, 
Artsenkrant, 1984, nr. 220, p. 4; ‘Basisdokument van het Belgisch Verbond ter Bevordering van de Vrij Gevestigde 
Geneeskunde aangaande de organisatie van de gezondheidszorg.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
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De veranderende verhoudingen tussen de artsenverenigingen hadden weinig invloed op de 

onderlinge verhoudingen tussen de artsen. In 1984 ontstond er een nieuw conflict, deze keer 

tussen de huisartsen en de gynaecologen. Deze laatsten waren niet te spreken over het feit dat 

de huisartsen hetzelfde honorarium zouden mogen vragen voor gynaecologische verrichtingen 

als zij en dit onder het motto ‘gelijk werk, gelijk loon’. Immers specialisten dienden veel meer 

te investeren in hun opleiding en kabinet dan de huisartsen. Kortom, er was geen sprake van 

gelijk werk, aldus het VBS.467 De huisartsen pleitten ondertussen voor de echelonnering van de 

gezondheidszorg en voor meer aandacht voor de verloskunde en de gynaecologie in de 

tweejarige bijscholing die sinds het academiejaar 1984-1985 was ingericht voor de 

huisartsen.468 Het ASGB was de mening toegedaan dat een zwangerschap en de bevalling zo 

min mogelijk moesten gemedicaliseerd worden. Er moest in de opleiding meer aandacht 

geschonken worden aan deze materie. Per zwangerschap dienden er maandelijkse consultaties 

plaats te vinden bij de huisarts en twee gynaecologische raadplegingen op bepaalde tijdstippen. 

Indien er geen verwikkelingen waren dan diende de huisarts de bevalling te begeleiden.469 

Uiteindelijk werd er besloten om een basistekst op te stellen om tot een samenwerking te komen 

tussen huisartsen en gynaecologen.470  

 

De wil tot samenwerking werd bij de huisartsen ingegeven door angst. Zij werden op de eerste 

lijn van de gezondheidszorg al geconfronteerd met de pediater en de gynaecoloog. In 1985 

dreigde ook de internist-geriater zich op hun werkterrein te gaan begeven. Daarom richtte het 

ASGB in april een vergadering in met huisartsen en internisten-geriaters om na te gaan of 

samenwerken mogelijk was. De internisten waren bereid hun werkterrein te beperken tot binnen 

de ziekenhuismuren en hoewel internisten meestal op verwijzing werkten, wilden zij niet weten 

van een verplicht doorverwijzingssysteem. De huisartsen van hun kant wilden een duidelijkere 

afbakening van ieders domein en bevoegdheden.471 

 

 

                                                           
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1986, nr. 5, pp. 2-7 
467 ‘Huisartsen, bent u wel ernstig?’, VBS-nieuws, 1984, nr. 6, p. 8 
468 KADOC, Archief ASGB, Werkgroep Huisartsen-Gynaecologen. Standpunt van de huisartsenkring over prenatale 
begeleiding door de huisarts, nr. 58, 9 november 1984 
469 ‘Zwangerschap en bevalling: aan wie de eer?’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 
1984, nr. 8, pp. 13-15  
470‘De derde-betalersregeling en het medico-mutualistisch akkoord 1985. Reacties.’, Mededelingen van het Algemeen 
Syndicaat der Geneesheren van België, 1985, nr. 2, pp.12-13; KADOC, Archief ASGB, Werkgroep Huisartsen-Gynaecologen. 
Vergadering van werkgroep Huisartsen-Gynaecologen, nr. 58, 25 april 1985 
471 ‘De derde-betalersregeling en het medico-mutualistisch akkoord 1985. Reacties.’, Mededelingen van het Algemeen 
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Op het einde van de zomer van 1985 werden de interne strubbelingen tussen de artsen in de 

schaduw gesteld door het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1985, dat verscheen in het 

Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1985.472 Dit KB, dat werd uitgewerkt zonder voorafgaande 

consultatie van de Hoge Raad, voerde quota in waardoor in de toekomst slechts 40% van de 

kandidaat-artsen zich mochten gaan specialiseren. Daarenboven snoeide dit KB opnieuw in de 

zelfregulering van de medische specialisten. Zowel de huisartsen als de medisch specialisten 

zagen deze evolutie met lede ogen aan. 

4.4.4.4. Besluit Besluit Besluit Besluit     

 

Het professionaliseringsproces van de Belgische medisch specialisten werd sterk beïnvloed 

door de organisatie van de verplichte ZIV. De Westerse gezondheidszorgstaat en zijn 

zorgverzekering kwamen vanaf de jaren zeventig in het oog van de storm te staan, veroorzaakt 

door een mondiale, economische crisis. Deze problemen leidden in de Westerse welvaartstaten 

tot een strategie die bestond uit het aanpassen van het systeem van de zorgverzekering aan de 

nieuwe, economische realiteit en dit door middel van kleine, zijdelingse ingrepen zoals het 

proberen drukken van de kosten van technisch medische prestaties (Klein 2000).  

 

Eerder werd er al gewezen op het feit dat België niet lijkt te passen in het verhaal van de evolutie 

van de meeste andere Westerse verzorgingsstaten.473 Immers, reeds vóór 1973 had de Belgische 

verplichte ZIV te kampen met financiële problemen die de structurering en de organisatie van 

de verzekering in vraag stelden en steeds meer kritische stemmen deden opgaan over dit 

zorgsysteem. Deze Belgische eigenheid verklaart ook waarom de manier van financiering van 

de verplichte ZIV algauw centraal kwam te staan in het (overheids)beleid betreffende de ZIV. 

Toch speelde de wereldwijde, economische crisis van de jaren zeventig ook een belangrijke rol 

in de evolutie van de Belgische ZIV.  

 

Hoewel de Sint-Jansakkoorden van 25 juni 1964 de artsen overwinnaar van de strijd met de 

regering kroonden, kwam er van de beoogde en verhoopte stabiliteit en rust maar weinig in 

huis, als men er de bronnen op naslaat. De enige pacificatie waarvan sprake in deze periode 

was deze tussen de politieke partijen en de ziekenfondsen. 

Anders gezegd, de euforie die heerste na de overwinning van de artsen werd al gauw 

                                                           
472 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, 12 
augustus 1985 
473 Zie besluit van hoofdstuk 4.  
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overschaduwd door verschillende moeilijkheden, zoals: de interne conflicten binnen het 

medisch beroep naar aanleiding van de representativiteit van de artsenverenigingen, de 

onenigheid tussen de artsen en de ziekenfondsen binnen de NMMC met betrekking tot de 

honoraria, de strijd om bevoegdheden tussen de huisartsen en de medisch specialisten en de 

geschillen over jurisdictie tussen medische specialismen.  

 

Maar de periode van 1965 tot 1985 werd (opnieuw) vooral gekleurd door de ZIV die zich op 

de rand van de financiële afgrond bevond. Het zoeken naar oplossingen om het financieel 

evenwicht van deze zorgverzekering te herstellen werd voor de overheid dé prioriteit. Zowel de 

verdere regulering van het professionaliseringsproces van de medisch specialisten, als de 

herwaardering van de huisartsen kunnen enkel ten volle begrepen worden als ze binnen het 

kader van de gezondmaking van de verplichte ZIV bekeken worden.  

 

De financiële problemen waarmee de ZIV te kampen had voor de invoering van de Wet 

Leburton bleven ook na de invoering van deze wet aanhouden. Sterker nog, het financiële 

verlies van de ZIV nam jaar na jaar meer toe, ook de wereldwijde, economische crisis van de 

jaren zeventig deed geen goed aan de financiële positie van de Belgische ZIV. Aanpassingen 

op de Wet Leburton leken geen baat te hebben. De overheid greep daarom terug naar een door 

haar fel gesmaakt recept: werkgroepen.  

 

Het was een komen en gaan van verschillende van deze groepen, maar telkens weer leek de 

regering de moed niet te hebben om de voorgestelde maatregelen door te voeren. De crisis 

waarin de verplichte ZIV zich bevond was dan ook een crisis die draaide om controle. Daarmee 

wordt bedoeld dat deze crisis een uitdaging vormde voor de overheid om het medisch korps in 

hun financieel gareel te doen lopen. Dit was niet enkel het geval in België, ook in andere 

Westerse welvaartstaten draaide de crisis van de welvaartstaat om controle en ging het om een 

machtsstrijd tussen de overheid en de artsen (Klein 2000). Wat wel uniek is aan de Belgische 

casus is dat de overheid, ten gevolge van de nationale artsenstaking van 1964, een confrontatie 

met de artsen kost wat kost uit de weg leek te gaan. De schrik bij de overheid voor de macht 

van het medisch beroep zat stevig ingebakken. Na een zoveelste studie leek de regering in 1971 

het licht gezien te hebben. Eén van de grootste oorzaken van het deficit van de verplichte ZIV 

zou volgens de overheid de overspecialisering van de artsen zijn. De overheid zag drie 

oplossingen om dit probleem aan te pakken. Ten eerste dienden de uitgaven van de dure, 

technische medische specialismen drastisch teruggeschroefd te worden. Ten tweede diende de 
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regulering van de erkenning van medisch specialisten hervormd en verstrengd te worden. Zo 

zouden er in de toekomst minder medisch specialisten afstuderen. Tot slot moest de huisarts 

opnieuw de spil van de gezondheidszorg worden. Dit zou men bewerkstelligen door de 

herwaardering van de huisarts. Deze drie maatregelen hadden allemaal maar één belangrijk, 

gemeenschappelijk doel: de zieke ZIV genezen.  

 

Om de kosten van de duurdere, technische specialismen terug te dringen dienden er besparingen 

doorgevoerd te worden via de NMMC-akkoorden. Deze conventies moesten worden gesloten 

door de NMMC die bestond uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en de artsen. Hoewel 

de mening van de artsen nu niet meer zomaar genegeerd kon worden, had de regering met 

artikel 52 van de ZIV- dat stelde dat zij honoraria mocht opleggen als er geen NMMC-akkoord 

uit de bus kwam – een stevige stok achter de deur. Medische specialismen die in deze periode 

het ergst getroffen werden door de besparingskoorts van de overheid waren de klinische 

biologie en de radiologie. Reden hiervoor was het feit dat technologische vernieuwingen het 

werk van deze specialismen eenvoudiger had gemaakt, waardoor de hoge prijzen uit het 

verleden niet meer te verantwoorden vielen.  

De overheid en de ziekenfondsen zagen in deze periode duidelijk enkel soelaas in het wapen 

van de prijsverlaging en de beheersing van het aanbod. Er werd tijdens de onderhandelingen in 

de NMMC nooit met een woord gerept over technieken om bijvoorbeeld de artsen en de 

patiënten te responsabiliseren. Deze politiek resulteerde telkens weer in verder oplopende 

tekorten. Pas in de tweede helft van de jaren tachtig was er sprake van de nodige politieke moed 

om over te gaan tot een echte sanering van de ZIV. 

 

Een tweede uitweg uit de financiële malaise was volgens de overheid de verdere regulering van 

de erkenning van medisch specialisten. Het Koninklijk Besluit van 12 september 1957 legde 

het monopolie van de erkenning van medisch specialisten in handen van de 

beroepsverenigingen van de specialismen. Het Ministerieel Besluit van 24 mei 1958 zou de 

erkenningscriteria per specialisme uitvaardigen. Echter dit MB werd pas gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 3 juni 1971. Ondertussen waren de wetgevers niet blijven stilzitten. Op 

10 november 1967 werd de Wet Hulpiau, de wet betreffende de uitoefening van de 

geneeskunde, ingevoerd. Deze wet liet elke arts toe om alle medische handelingen te verrichten. 

Met andere woorden, verregaande maatregelen die het monopolie op de uitoefening van 

bepaalde medische verstrekkingen bij bepaalde medische specialismen zouden leggen, bleven 

uit. Volgens sommigen was dit een gemiste kans om de bevoegdheden tussen bijvoorbeeld de 
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verschillende medische specialismen af te bakenen. 

Na de wetsvoorstellen van Houben (1962) en van Janne-Van Elslande (1964) met betrekking 

tot de invoering van graden voor medisch specialisten, die uiteindelijk nooit gestemd werden, 

kwamen minister van nationale opvoeding, Grootjans, en staatssecretaris Toussaint, in 1967 op 

de proppen met een wetsvoorstel met betrekking tot de instelling van een opleiding voor 

medisch specialisten en de instelling van de graad van geneesheer-specialist. Dit voorstel lag in 

de lijn van de wetsontwerpen van begin jaren zestig. Maar dit voorstel onderging hetzelfde lot 

als zijn voorgangers en werd dus nooit ingevoerd. Het mag duidelijk wezen, buiten een aantal 

voorstellen stond de regulering van de medisch specialisten niet bovenaan de agenda van de 

overheid. 

Pas in 1971 toen de overheid tot de conclusie kwam dat de overspecialisering van het medisch 

beroep mee aan de basis lag van de financiële kater van de ZIV, leek de regering in actie te 

schieten. Het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1971, dat net zoals het KB van 1957 kaderde 

binnen de werking van de verplichte ZIV, introduceerde nieuwe voorwaarden voor de 

erkenning van medisch specialisten. Dit KB morrelde voor het eerst sinds 1957 aan het 

monopolie dat de beroepsverenigingen van de medische specialismen hadden voor het erkennen 

van specialisten. Immers, de erkenningscommissies zouden voortaan niet uitsluitend bestaan 

uit afgevaardigden van de beroepsverenigingen. Maar uit drie vertegenwoordigers van de 

beroepsverenigingen en drie artsen die de medische faculteiten zouden representeren. Het 

verlies van de alleenheerschappij van de beroepsverenigingen werd gecompenseerd door de 

uitbreiding van de bevoegdheden van deze erkenningscommissies. Van dan af aan zouden zij 

ook instaan voor het opstellen van de erkenningscriteria voor stagemeesters- en diensten en 

voor het goedkeuren van het stageplan van de kandidaat-specialist. Het KB van 19 oktober 1971 

riep verder nog een Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten in het leven die de vroegere 

Kamer van Beroep zou vervangen. Deze Raad zou ook voorstellen van de 

erkenningscommissies betreffende de regulering van medisch specialisten bespreken en 

hierover advies geven aan de minister van volksgezondheid. Hoewel het KB van 1971 wel werd 

uitgevaardigd werd het nooit in de praktijk toegepast. 

Pas in 1978 maakte de regering met het Koninklijk Besluit van 29 juni werk van een echte 

vernieuwing van de regulering van de medisch specialisten. Dit KB nam delen van het besluit 

van 1971 over, maar zorgde ook voor nieuwigheden. De erkenningscommissies kregen in de 

toekomst beslissingsbevoegdheid over het stageplan van de kandidaat-specialist en zouden, 

door middel van de invoering van een stageboekje, ook toezicht houden op de uitoefening van 

de stage. De Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten, die sinds 1976 ook huisartsen in haar 
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rangen had, werd officieel omgevormd tot de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en 

Huisartsen. Indien de Hoge Raad een beslissing moest nemen over een specialist waarvan het 

specialisme niet vertegenwoordigd was in de Hoge Raad, dan diende deze Raad verplicht het 

advies van een specialist ter zake in te winnen. 

Tussen 1979 en 1986 werden er verschillende besluiten uitgevaardigd die de algemene en 

bijzondere erkenningscriteria voor de erkenning van medisch specialisten vastlegden. Deze 

werden van dan af aan regelmatig bijgewerkt. 

Tot dan toe waren de wetten inzake de regulering van de medisch specialisten steeds uitgewerkt 

in samenspraak met de artsenverenigingen en later met de Hoge Raad voor Geneesheren-

Specialisten (en Huisartsen). Hier kwam in 1985 abrupt een einde aan met het Koninklijk 

Besluit van 12 augustus. Dat uitgewerkt werd door minister Dehaene zonder consultatie van de 

artsen. Dit besluit had zware gevolgen voor zowel de huisartsen als de specialisten. In de 

toekomst zou slechts 40% van de artsen in opleiding zich mogen specialiseren. Dit quotum 

hield geen rekening met de reële situatie van de artsen. Maar minister Dehaene ontmantelde het 

systeem van de erkenning van medisch specialisten nog verder. De minister zou voortaan 

volgens eigen welbevinden de erkenningscriteria van de stagemeesters- en diensten kunnen 

aanpassen. Door deze maatregel verloren de medisch specialisten opnieuw een deel van hun 

zelfregulering. 

  

Een derde weg die bewandeld werd door de overheid om de verliezen van de ZIV te 

verminderen was de herwaardering van de huisarts. Toch kwam het eerste initiatief hiervoor 

niet van de overheid maar van de NMMC (14 september 1973). Het NMMC-akkoord van 1975 

voorzag in een herwaardering van de huisarts op basis van een bijscholing en dit in het kader 

van de verplichte ZIV. De Konfederatie, met het ASGB op kop, was niet te spreken over deze 

regeling en knoopte rechtstreekse onderhandelingen aan met de regering Tindemans I om de 

regeling aan te passen. Met andere woorden, net zoals bij de regulering van de medisch 

specialisten in de jaren vijftig hadden de artsen de kans om onderling, deze keer weliswaar 

samen met de ziekenfondsen binnen de NMMC, tot een vergelijk te komen betreffende de 

herwaardering van de huisarts. Maar, net zoals het geval was geweest in de jaren vijftig, konden 

de artsen hun onderlinge geschillen niet overstijgen en besloot de Konfederatie, net zoals het 

VBS had gedaan in 1957, rechtstreeks te gaan onderhandelen met de overheid. Kortom, ook 

hier lijken de professionaliseringstheorieën, die het hebben over een externe, dreigende derde 

partij die de concurrerende artsen zal aanzetten tot het sluiten van een compromis, niet op te 

gaan. Want zoals in 1957, ging de Konfederatie, rechtstreeks onderhandelen met de overheid 
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om zijn slag thuis te halen en met succes. Het Ministerieel Besluit van 17 januari 1978 werkte 

een aparte erkenning voor huisartsen uit. Dit Koninklijk Besluit zorgde voor een eerste 

voorzichtige herwaardering van de huisarts. 

 

De regulering van de erkenning en de opleiding van zowel de huisartsen als de medisch 

specialisten werd dus steevast geregeld door besluiten die genomen werden in het kader van de 

verplichte ZIV. Ook de domeinafbakening tussen de verschillende soorten artsen en de 

verdeling van bevoegdheden werden beslecht in het kader van de ZIV en dat door de NMMC 

en de TGR. Kortom, de macht van de ziekenfondsen om hun stempel te drukken op de 

bevoegdheden van het medisch beroep was aanzienlijk toegenomen sinds de Wet Leburton. 

Toch gingen de ziekenfondsen zich vaak afzijdig houden in de discussies aangaande deze 

materies. Zij keken meestal van op een afstandje toe hoe de artsenverenigingen elkaar 

bestookten en zo hun onderhandelingspositie binnen de NMMC verzwakten, ten voordele van 

de ziekenfondsen.  

 

De zelfregulering van de medisch specialisten die wettelijk was geconsolideerd door het KB 

van 12 september 1957 kwam in deze periode onder druk te staan. In 1971 verloren de 

beroepsverenigingen hun monopolie over de erkenning van medisch specialisten, alsook over 

het uitwerken van hun erkenningscriteria. Dit verlies van monopolie werd, zij het slechts 

gedeeltelijk, gecompenseerd door het feit dat de erkenningscommissies meer bevoegdheden 

kregen. In 1985 werd er voor een tweede maal geraakt aan de zelfregulering van de medisch 

specialisten. Voortaan zou de minister van volksgezondheid zelf de erkenningscriteria van 

stagemeesters en -diensten kunnen aanpassen. Samenvattend kan men stellen dat er in deze 

decennia sprake was van een verlies van zelfregulering voor de medisch specialisten. 

Daartegenover stond dan weer dat de medisch specialisten, door de toenemende kennis van de 

medische wetenschap en de evoluerende technieken, een steeds groter domein van de 

geneeskunde in handen kreeg en dit zowel in de breedte als in de diepte. 

 

Of dit verlies van een deel van de zelfregulering te wijten was aan het feit dat het VBS zich 

sinds 1964 officieel liet vertegenwoordigen door de SK Wynen, is moeilijk uit te maken. Maar 

het zal zeker geen positieve invloed gehad hebben op de positie van de medisch specialisten. 

Dit bleek onder meer uit het ongenoegen dat heerste bij sommige beroepsverenigingen van 

medisch specialisten, die vaker het heft in eigen handen gingen nemen of zich gingen wenden 

tot een andere artsenvereniging, zoals de Konfederatie, om hun belangen te verdedigen. Toch 
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bewees het VBS ook in deze periode haar waarde door bijvoorbeeld op te treden als bemiddelaar 

bij bevoegdheidsconflicten tussen verschillende medische specialismen of door het 

ondersteunen en erkennen van nieuwe sub- of (super)specialismen. 
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HHHHoofdstuk VI: De lange weg naar succesoofdstuk VI: De lange weg naar succesoofdstuk VI: De lange weg naar succesoofdstuk VI: De lange weg naar succes    ----    wewewewettelijk beschermde artsentitels ttelijk beschermde artsentitels ttelijk beschermde artsentitels ttelijk beschermde artsentitels     

(1985(1985(1985(1985----1994)1994)1994)1994)    

 

Het begin van deze periode werd gekenmerkt door een opeenstapeling van communautaire 

conflicten. Zo was er de hetze rond de staatshulp aan Waalse staalbedrijven. In 1986 kwam daar 

een taalconflict bij dat ontstond door de omstreden benoeming van de Franstalige politicus José 

Happart (PS) tot burgemeester van de Vlaamse gemeente Voeren. In de herfst van 1987 viel de 

regering474 over de kwestie Happart. De daaropvolgende regeringscrisis sleepte aan van 

december 1988 tot mei 1989 en kon enkel opgelost worden door een nieuwe staatshervorming 

die in het teken zou staan van een groter communautair compromis. 

 

Er kwam een nieuwe grondwetswijziging in 1988. In een eerste fase werden onder andere de 

bevoegdheden van de gemeenschappen sterk uitgebreid en werd de taalsituatie in gemeenten 

met een speciaal taalregime geregeld. In een tweede fase, die van kracht werd in 1989, werd 

een meer autonome financiering van de gemeenschappen en de gewesten voorzien, de rol van 

het Arbitragehof werd nader omschreven, en het Brusselse gewest werd de facto op nagenoeg 

gelijk niveau gebracht met de twee andere gewesten (Gerard 2011). 

 

De volgende parlementsverkiezingen werden een afstraffing voor de traditionele partijen ten 

voordele van het Vlaams blok in Vlaanderen en Ecolo in Wallonië.475 Premier Martens werd 

opgevolgd door de christendemocraat Jean-Luc Dehaene die in 1992 een rooms-rood kabinet 

vormde. De voornaamste doelstelling van dit kabinet was het verminderen van de staatsschuld. 

Dit om te kunnen toetreden tot de Europese Economische en Monetaire Unie (Dujardin en al. 

2009). De besparingspolitiek van de regeringen in deze periode had zware gevolgen voor de 

organisatie en inhoudelijke invulling van de gezondheidszorg. 

1.1.1.1. Regering en GezondheidszorRegering en GezondheidszorRegering en GezondheidszorRegering en Gezondheidszorgggg    

 

Het regeringsbeleid borduurde in het begin van deze periode voort op de politiek van begin 

jaren tachtig. Dit kan verklaard worden door het feit dat minister Dehaene, die nog tot 1988 de 

                                                           
474 Martens volgde zichzelf in 1985 nogmaals op als eerste minister. Deze zesde keer stond hij aan het hoofd van een regering 
van christendemocraten en liberalen. Maar regering Martens VI viel in de herfst van 1987 over de kwestie Happart. Ook het 
zevende kabinet Martens (1987-1988) bestond uit christendemocraten en liberalen. De twee laatste regeringen Martens 
regeerden van 1988 tot 1991.  
475 Bij de verkiezingen van 24 november 1991 leden de regeringspartijen, de christendemocraten en de socialisten, een zware 
nederlaag. Het betekende ook de definitieve doorbraak van het Vlaams Blok. Voormalig eerste minister, Wilfried Martens, 
moest na deze nederlaag plaats ruimen voor Jean-Luc Dehaene die hem opvolgde als premier.  
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ministerpost van sociale zaken in handen had, verder ging op de door hem ingeslagen weg. 

Zo speelde minister Dehaene met de idee om een gesloten budget, dat in 1985 reeds was 

ingevoerd voor de klinische biologie, in te voeren voor heel de ZIV.476 Eigenlijk voorzag de 

Wet Leburton van 1963 in een vastgesteld jaarbudget voor de ZIV, maar deze regeling werd 

nooit toegepast.477 Nu stak het ‘spook’ van een gesloten budget dus opnieuw de kop op.478    

 

De aanhoudende economische crisis deed ondertussen de vraag rijzen of de sociale zekerheid 

in het algemeen, en de ZIV in het bijzonder, zouden kunnen worden behouden in hun huidige 

vorm of moesten worden teruggeschroefd tot een minimale hulp voor de minstbedeelden. 

Kortom, diende de sociale zekerheid van de welvaartstaat behouden te worden of moest ze 

worden afgebouwd, met het gevaar voor privatisering waarbij de risicodekking meer en meer 

zou worden beperkt. Voor de overheid was het antwoord op deze vraag duidelijk: de sociale 

zekerheid moest blijven bestaan voor iedereen.479  

 

Ondertussen zwol de kritiek op het beleid van minister Dehaene aan. Hij liet zich te veel voor 

de kar van de LCM spannen en had helemaal geen visie, zo stelden de artsen. In 1981 werd de 

schuld van het RIZIV overgenomen door de Belgische staat, maar vijf jaar later waren de 

schulden al weer aardig opgelopen. De artsen betaalden het gelag, zo stelden zij zelf, terwijl 

minister Dehaene blind bleef voor de misbruiken van de ziekenfondsen die aan het licht waren 

gekomen.480 Het rumoer rond de ziekenfondsen vond deels zijn oorsprong in het antagonisme 

tussen het vrijetijdsgebeuren van de artsen en de ‘politieke’ landsbonden, die door de 

beroepsverenigingen van de artsen, vooral dan de SK Wynen, werden beschouwd als de bron 

van alle kwaad. Het conflict ging ook voor een deel terug op problemen die zich hadden 

voorgedaan binnen de werkingssfeer van de ziekenfondsen in het beheer van de verplichte 

ZIV.481 Maar de druk op minister Dehaene aangaande de regulering van de ziekenfondsen nam 

                                                           
476 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Klinische Biologie, 1984-1989. Nationale Commissie 
geneesheren-ziekenfondsen: Werkgroep belast met het opstellen van een advies betreffende de forfaitaire betaling van 
verstrekkingen inzake klinische biologie. Notulen van de vergadering, nr. 76, 2 maart 1987, KADOC, Archief ASGB, De 
Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 110 
477 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 113 
478 Naar aanleiding van de explosie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging in de jaren 1991 en 1992 met een 
respectievelijke stijging van 13,8% en 10,3%, hoewel gedeeltelijk te verklaren, groeide de politieke wil om een eind te maken 
aan de open financiering van de ZIV verder. Maar het zou nog duren tot 1995-1996 vooraleer een uitgavennorm ingevoerd 
werd voor de sector van gezondheidszorgen; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. 
Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 135 
479 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 113 
480 ‘Minister Dehaene: Lech Walesa der Sociale Zekerheid.’, Artsenkrant, 1986, nr. 285, p. 2 
481 Van Langendonck, J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
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toe. Na lang talmen werkte de minister een aantal wetsontwerpen uit betreffende werking en 

het toezicht op de ziekenfondsen.482 Minister Dehaene maakte dan maar van de gelegenheid 

gebruik om ook de controle op de artsen onder handen te nemen door een nieuwe wet met 

betrekking tot de Orde der Geneesheren aan te kondigen. De wijziging zou ervoor moeten 

zorgen dat de Orde het gemeenschapsbelang zwaarder zou laten doorwegen in haar vonnissen, 

aldus minister Dehaene.483  

 

Intussen bereikte de hachelijke, financiële toestand van de ZIV haar trieste hoogtepunt eind 

1987. Het gecumuleerde tekort was opgelopen tot ongeveer 60 miljard met daarbovenop de 

leningen die moesten terugbetaald worden. De nieuwe regering Martens VIII484 die aantrad in 

1988 had dus heel wat werk voor de boeg. Maar de artsen die hoopten op beterschap waren er 

aan voor de moeite. Immers het beleid van minister Dehaene zou al gauw klein bier lijken in 

vergelijking met de plannen die kersvers minister van sociale zaken, Philippe Busquin (SP/PS), 

liet opnemen in het nieuwe regeerakkoord. Hij wilde een nieuwe wet op de ZIV instellen die 

het bestaand systeem van medicomut-akkoorden zou afschaffen en de controle op artsen en 

ziekenfondsen diende te hervormen. Om dit alles tot stand te brengen zou minister Busquin een 

Rondetafelconferentie oprichten. Een nieuwe wet gebaseerd op de conclusies van de 

conferentie zou eind 1989 dan een feit moeten zijn.485  

 

De Rondetafelconferentie werd plechtig geopend op 21 november 1988 onder het 

voorzitterschap van Prof. G. De Broeck, voorzitter van de nationale Arbeidsraad. De 

conferentie bestond uit vier nationale commissies: een commissie van algemene aard over het 

financieel evenwicht, een commissie over het systeem van overeenkomsten en akkoorden, een 

commissie over de geneeskundige controle en een over de administratieve controle. De 

conferentie bracht maar liefst 120 afgevaardigden bijeen wat een diepgaande discussie in de  

 

                                                           
482 ‘Controle op ziekenfondsen. En beven dat ze doen!’, Artsenkrant, 1986, nr. 295, p. 20; ‘Christelijken hebben geen reserves. 
Belang van ’t algemeen.’, Artsenkrant, 1987, nr. 346, p. 2; ‘Oude koeien en verdronken kalveren. Maar de put is gedempt!’,  
1987, nr. 346, p. 3; ‘Resultaten audit voor oktober. Nieuwe ziekenfondswet.’, Artsenkrant, 1987, nr. 346, p. 4; ‘Zijn de boeken 
afgesloten? Soms wel, soms niet.’, Artsenkrant, 1987, nr. 346, p. 5; ‘We hadden het voorspeld. Controle geëist.’, Artsenkrant, 
1987, nr. 346, p. 9 
483 ‘In het zog van de ziekenfondsen controle op artsen strenger.’, Artsenkrant, 1987, nr. 348, p. 2; ‘Op maat van de minister. 
De poppen aan het dansen.’, Artsenkrant, 1987, nr. 349, p. 2 
484 Regering Martens VIII (1988-1991) bestond uit een coalitie van christendemocraten, socialisten en de Volksunie 
485 ‘Nieuwe bezems. Nieuwe ziekenfondswet.’, Artsenkrant, 1988, nr. 396, p. 3; KADOC, Archief Robert Van den Heuvel 
(LCM), 1950-1993, Notulen van de vergadering van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, nr. 91, 13 juli 1988; 
KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: Rondetafelconferentie, 1988-1989. De ronde 
tafelconferentie: werkgroep ‘ziekteverzekering & gezondheidszorg’, nr. 92, 1988-1989; ‘Het rookgordijn. Een ronde tafel…om 
de draad kwijt te raken?’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1989, nr. 3 en 4, pp. 1-3 
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weg stond. Het bleef veelal bij vage verklaringen en holle slagzinnen van afgevaardigden die 

enkel de belangen van hun instelling of organisatie in de verf wilden zetten.486  

 

Toch werden er door de Rondetafelconferentie een aantal conclusies getrokken. De tekorten 

van de ZIV waren al ettelijke jaren van chronische aard. Verschillende zaken hadden tot deze 

situatie geleid: zo werden de wettelijke financieringsnormen van de ZIV onvoldoende 

nageleefd; stegen de uitgaven van de geneeskundige sector razendsnel, tot slot liet de 

organisatie en het beheer van de ZIV heel wat te wensen over. Uit de Rondetafelconferentie 

bleek dat alle betrokken partijen de noodzaak inzagen van een financieel evenwichtige ZIV. 

Echter, over de manier waarop dit evenwicht tot stand moest komen was er geen consensus. 

Wel was er een draagvlak om de normen voor het bepalen van de subsidies aan de ZIV opnieuw 

te omschrijven. De meeste partners aan de tafel vonden dat de overheid en de sociale partners 

de begrotingsenveloppe van de ZIV moesten vaststellen. Artsen en ziekenfondsen zouden pas 

later betrokken worden bij dit proces. Met deze bepaling gingen de artsen noch de 

ziekenfondsen akkoord.487 Door dit verzet werd er aanvankelijk maar weinig gedaan met de 

besluiten van deze conferentie.  

 

Het onvermogen van de minister om diepgaande hervormingen aangaande de verplichte ZIV 

door te voeren, leidde begin jaren negentig tot het teruggrijpen naar gekende recepten om de 

budgettaire problemen van de ZIV aan te pakken, zoals transfers van gelden uit andere sectoren, 

lening aan hoge intresten en hogere bijdragen door de patiënten. Verder belastte minister 

Busquin een adviesbureau met de doorlichting van een aantal sectoren van de ZIV om zo een 

beter inzicht te krijgen in de toestand van de zorgverzekering. Deze peperdure onderzoeken 

brachten aan het licht wat iedere nauwlettende waarnemer met gezond verstand, reeds jaren 

wist, namelijk dat er nood was aan een grondige herziening van de ZIV, aldus De Brabanter. 

Dit terwijl er een interministeriële groep al bezig was met het uitwerken van wetsvoorstellen 

aangaande de ziekenfondsen, de Orde der Geneesheren en de organisatie van de ZIV.488 

Kortom, er was weer veel geblaat, maar weinig wol. Het zou nog duren tot 1992 vooraleer er 

echt werk werd gemaakt van een hervorming van de ZIV. 

 

                                                           
486 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 112-113 
487 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: Rondetafelconferentie, 1988-1989. De ronde 
tafelconferentie over de ziekteverzekering: werkgroep ‘financieel evenwicht’ – eindverslag, nr. 92, 1988-1989 
488 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 125-127 
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Minister Busquin concentreerde zich dan maar op het dossier van de ziekenfondshervorming, 

dat al voorbereid was door de vorige regering. Het werd behandeld met de wet van 6 augustus 

1990, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 1990.489 Deze wet 

regelde het statuut van de landsbonden van de ziekenfondsen en de administratieve controle 

ervan. Er werd een ‘Controledienst voor de ziekenfondsen’ opgericht. Ondanks het goede 

voornemen om werk te maken van een hervorming van de Orde der Geneesheren, belandde dit 

dossier in de koelkast.490 

 

De hervorming van de ZIV zou geschieden op basis van de teksten die voormalig minister 

Dehaene had geformuleerd en – ondanks het verzet ertegen - op basis van de conclusies van de 

Rondetafelconferentie georganiseerd door toenmalig minister Busquin.491 Op 7 maart 1992 

begon de legislatuur van de regering Dehaene I.492 In het regeerakkoord van dit kabinet stond 

te lezen dat de vrijwaring van de sociale zekerheid, gestoeld op solidariteit tussen alle burgers, 

een prioritaire doelstelling was. Verder werd het voornemen uitgesproken om tijdens deze 

regeerperiode over te gaan tot een grondige hervorming van de organisatie en de werking van 

de verplichte ZIV493 

 

Minister van sociale zaken, Philippe Moureaux,494 bracht op 4 april 1992 verslag uit van de 

algemene vooruitzichten van de sociale zekerheid. Buiten de maatregelen inzake de begroting 

was er volgens de regering ook nood aan overleg met alle betrokken partijen voor de structurele 

hervorming van de sociale zekerheid. Deze moest in het bijzonder betrekking hebben op een 

versterking van de mechanismen betreffende controle en beheersing van de uitgaven. Binnen 

het domein van de ZIV moesten deze maatregelen leiden tot een grotere responsabilisering van 

de diverse actoren,495 alsook zorgen voor meer transparantie van de financiering van de sociale 

zekerheid. Naast al bestaande mechanismen werd de invoering van een aantal nieuwe 

                                                           
489 Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, 6 augustus 1990 
490 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 120 
491 Minister Busquin was er door het verzet van de ziekenfondsen niet in geslaagd om een hervorming van de ZIV door te 
voeren; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige 
(Marcel De Brabanter), p. 120 
492 Regering Dehaene I (1992-1995) bestond uit christendemocraten en socialisten 
493 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 120, p. 128  
494 Philippe Moureaux, minister van sociale zaken (SP/PS) 
495 Het ging hier niet alleen om de responsabilisering van de artsen en de ziekenfondsen, maar er werd ook voorzien in een 
grotere verantwoordelijkheid voor de patiënten zelf. Zo werd de eigen bijdrage van patiënten tot het deelnemen in de kosten 
van ziekte en invaliditeit opgetrokken; zie: Verbeiren, G. 2012. "De betaalbaarheid van de wettelijke verplichte 
ziekteverzekering in België." Pp. 87 in Faculteit Economie en Management - Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap. 
Brussel: Hogeschool en Universiteit Brussel. 



234 

 

maatregelen overwogen, zoals de wijziging van de financieringsmodaliteiten en de invoering 

van een globaal, nationaal budget voor bepaalde sectoren.496 

 

Op 20 augustus 1992 keurde de regering de plannen van minister Moureaux goed. De 

krachtlijnen van dit plan waren: de hervorming van de structuur van de ZIV, zo zou de 

samenstelling van de conventiecommissies en de technische raden worden herzien; er kwam 

een versterking van de instrumenten voor begrotingscontrole; financiële verantwoordelijkheid 

van de ziekenfondsen; alsook grotere verantwoordelijkheid voor de voorschrijvers.  

Twee maanden later kreeg de minister de opdracht om een voorafgaande consultatie te 

organiseren van de betrokken actoren. De plannen van minister Moureaux stuitten op verzet 

van de ziekenfondsen. Vooral de idee om gelijkgesteld te worden aan de verstrekkers en de 

verbruikers van de medische zorgen was voor hen onaanvaardbaar. Als 

verzekeringsinstellingen waren zij beheerders van de zorgverzekering. De SK Wynen en de 

Konfederatie gingen wel akkoord met de hervorming van de ZIV zoals die voorgesteld werd 

door minister Moureaux.497  Het VBS was minder enthousiast over het voorstel van de 

minister.498 

Minister Moureaux wilde zijn plan doorvoeren en dreigde met ontslag uit de regering als dit 

niet zou lukken. Maar eerste minister Dehaene kon hem overtuigen om op zoek te gaan naar 

een compromis. Uiteindelijk werd het voorstel van de minister aangepast aan de grieven van de 

ziekenfondsen.499 

 

De Wet Moureaux van 15 februari 1993 voerde een structuurhervorming van het RIZIV in. Om 

deze nieuwe wet een kans van slagen te geven werden de verliezen van de ZIV overgenomen 

door de overheid. De rekeningen van alle ziekenfondsen werden op nul gezet,500 zodat iedereen 

kon herbeginnen met een wit blad. De wet voorzag ook in financiële verantwoordelijkheid voor 

de ziekenfondsen binnen het kader van de ZIV. De wet voorzag in de oprichting van een 

commissie van deskundigen die voorstellen moest formuleren inzake de financiële 

                                                           
496 ‘Sociale zekerheid: algemene vooruitzichten. Persmededeling van het Kabinet van minister van sociale zaken, 4 april 1992.’, 
De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1989, nr. 
3 en 4, pp. 5-7 
497 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 129-131 
498 ‘Programmawet.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-
Specialisten, 1989, nr. 5 en 6, pp. 1-6 
499 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 129-131 
500 De LCM was niet tevreden met deze maatregel, zij zagen immers hun opgebouwde tegoeden verdwijnen in de gezamenlijke 
pot; KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 113, p. 122, p. 132 
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verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Op 16 maart 1994 had deze commissie haar 

definitieve voorstellen klaar. Deze werden vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994 en in de 

wet van 21 december 1994. Van bij het begin was er zware druk van de ziekenfondsen om 

bepaalde voorwaarden betreffende de financiële verantwoordelijkheid te herzien. Wat 

uiteindelijk leidde tot de invoering van slechts een beperkte en gedeeltelijke financiële 

verantwoordelijkheid voor de ziekenfondsen.501 

 

Naast de hervorming van de ZIV en de wetten op de ziekenfondsen werd er in deze periode ook 

werd gemaakt van beroepstitels voor artsen. De wet van 19 december 1990 die verscheen in het 

Belgisch Staatsblad van 29 december 1990 leidde tot de toevoeging van een hoofdstuk aan het 

Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst. Dit bijkomende 

hoofdstuk handelde over bijzondere bekwaming en bijzondere beroepstitels. Tot nog toe 

bestond de erkenning van medisch specialisten uitsluitend in het kader van de verplichte ZIV. 

Artikel 35 van deze nieuwe wet bracht hierin verandering. Voortaan was de titel van medisch 

specialist, en ook die van huisarts, wettelijk beschermd. Maar dit Besluit erkende niet alleen 35 

specialismen, het publiceerde ook een lijst van beroepstitels met betrekking tot medische 

disciplines die gecumuleerd mochten worden met een erkend (basis)specialisme.502 Maar door 

een vergissing van de administratie van het ministerie van volksgezondheid werd er pas kennis 

genomen van deze besluiten op het einde van 1991. De nieuwe, medische beroepstitels werden 

ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 dat gepubliceerd werd in het 

Belgisch Staatsblad van 14 maart 1992.503 

                                                           
501 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 113, p. 122, p. 132 
502 Disciplines die gecumuleerd mochten worden met een (basis)medisch specialisme waren: nucleaire in vitro geneeskunde; 
functionele en professionele revalidatie van gehandicapten; mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie; intensieve zorgen; 
urgentiegeneeskunde; pediatrische neurologie; neurologie; endocrino-diabetologie; oncologie; neonatologie; beheer van 
gezondheidsgegevens in de volwassenpsychiatrie; beheer van gezondheidsgegevens in de kinder- en jeugdpsychiatrie; klinische 
hematologie; geriatrie; en de pediatrische hematologie en oncologie. Zie: Koninklijk Besluit houdende de lijst van bijzondere 
beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, 25 november 1991 
503 De lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- 
en verloskunde of van de academische graad van arts bestond uit volgende specialismen: anesthesie-reanimatie; klinische 
biologie; cardiologie; heelkunde; neurochirurgie; plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde; dermato-venereologie; 
gastro-enterologie; gerechtelijke geneeskunde; geriatrie; gynaecologie-verloskunde; inwendige geneeskunde; neurologie; 
psychiatrie; neuropsychiatrie; oftalmologie; orthopedische heelkunde; oto-rhino-laryngologie; pediatrie; fysische geneeskunde 
en revalidatie; pneumologie; röntgendiagnose; radiotherapie-oncologie; reumatologie; stomatologie; urologie; pathologische 
anatomie; nucleaire geneeskunde; arbeidsgeneeskunde; beheer van gezondheidsgegevens; urgentiegeneeskunde; acute 
geneeskunde; medisch oncologie, verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. Kortom, men kon erkend worden in 35 
medische specialismen, zie: Koninklijk Besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars 
van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, 25 november 1991; ‘Algemene vergadering van het VBS, 1 februari 
1992.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 
1992, nr. 3, pp. 2-6; ‘Koninklijk Besluit inzake bijzondere beroepstitels van geneeskunde, Belgisch Staatsblad, 25 november 
1991.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 
1992, nr. 4, p. 17  
Men kon voortaan erkend worden als geneesheer-specialist in de anesthesiologie, klinische biologie, cardiologie, heelkunde, 
neurochirurgie, plastische heelkunde, dermato-venerologie, gastro-enterologie, gynaecologie-verloskunde, inwendige 
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Het VBS, dat tevreden was over de erkenning, had wel onmiddellijk een aantal opmerkingen. 

Ten eerste stemden de titel van medisch specialisten in de orthopedische chirurgie en de 

urologische chirurgie niet overeen met de termen die vermeld stonden in de officiële 

erkenningscriteria. Ten tweede was er voor een aantal beroepstitels geen enkele verduidelijking 

wat betreft de professionele basistitel die er toegang tot verschafte. Tenslotte had men drie 

nieuwe titels ingevoerd zonder erkenningscriteria voor deze specialismen uitgewerkt te hebben. 

Dit was het geval voor de specialismen intensieve zorgen, spoedgevallenzorg, en 

kinderneurologie.504  

Naast de invoering van de bijzondere beroepstitels voor medisch specialisten werd er in het 

begin van de jaren negentig ook verder gedebatteerd over de domeinafbakening van het 

huisartsenberoep (Neefs en Schepers 2001). Het Ministerieel Besluit van 30 april 1993, dat 

verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 1993, voorzag in de invoering van de titel van 

huisarts.505 Vanaf januari 1995 zou de huisartsengeneeskunde zijn voorbehouden aan erkende 

huisartsen die een bijkomende opleiding hadden doorlopen, waardoor de beroepsactiviteiten 

van niet-erkende huisartsen werden uitgedoofd. Deze erkenning van de beroepstitel kwam er 

dus pas vijftien jaar na de wettelijke regeling van de huisartsenerkenning (Neefs en Schepers 

2001). Wat nog meevalt als men dit vergelijkt met de erkenning van de specialisten. Zij 

moesten, na de wettelijke regulering van hun erkenning, maar liefst 35 jaar geduld oefenen 

vooraleer hun beroepstitel wettelijk erkend werd.  

2.2.2.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen 

 

Na de verkiezingen van 1985 hernam Dehaene zijn ministerpost en zette hij zijn nauwe 

samenwerking met de LCM voort door bijvoorbeeld een aantal kabinetsmedewerkers uit hun 

midden te rekruteren. Verder zette minister Dehaene zijn politiek voort door het ondergraven 

van de werking van de NMMC. Telkens de NMMC tot een akkoord kwam, weigerde de 

minister dit te bekrachtigen.506 Pas na bijkomende inspanningen en rechtstreekse 

onderhandelingen met de minister kwam men tot een akkoord.507  

                                                           
geneeskunde, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, oftalmologie, orthopedische heelkunde, oto-rhino-larnygologie, 
pediatrie, fysische geneeskunde, pneumologie, röntgendiagnose, radiotherapie, reumatologie, stomatologie, urologische 
heelkunde, pathologische anatomie en nucleaire geneeskunde. 
504 ‘Algemene statutaire vergadering van het VBS, 1 februari 1992.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 2, pp. 4-20 
505 ‘Erkenning tot huisarts: nieuwe regeling.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1993, 
nr. 3, pp. 9-10 
506 ‘Waar een wil is, is een wet.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1986, nr. 10, pp. 1-2 
507 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV, Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, 
1985-1999. Nationaal Akkoord geneesheren-ziekenfondsen, nr. 90, 29 december 1986; De Brabanter, M., ‘Akkoord 1987.’, 
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Het NMMC-akkoord voor 1985 had als bijzonder kenmerk een effectieve invoering van een 

globaal enveloppesysteem voor de uitgaven van de klinische biologie. De begroting werd 

opgemaakt aan de hand van het bedrag van het voorbije jaar en vermeerderd met een coëfficiënt 

gebaseerd op de evolutie van het indexcijfer. Indien het bedrag van de enveloppe in een bepaald 

dienstjaar werd overschreden, dan zou het teveel aan uitgaven gerecupereerd worden door een 

overeenstemmende vermindering van de tarieven van de verstrekkingen betreffende klinische 

biologie en van het bedrag van de enveloppe die van toepassing zou zijn in het daaropvolgende 

jaar. Als de uitgaven lager zouden liggen dan het begrote bedrag dan zouden de tarieven van de 

verstrekkingen betreffende klinische biologie en de begrotingsenveloppe voor het volgende jaar 

verhoogd worden met de ‘winst’ die gemaakt werd. De evaluatie van de uitgaven voor een 

bepaald jaar werden uiterlijk op 15 november van het lopende jaar opgemaakt.508 

 

Het akkoord voor 1986 dat gesloten werd op 29 januari behield de regeling voor de klinische 

biologie.509 In 1987 werd het NMMC-akkoord van 1986 verlengd tot 31 december 1987. Op 28 

oktober 1987 werd er een mini-akkoord gesloten tot 31 maart 1988. Een definitief akkoord werd 

gesloten op 20 juni 1988 en trad in werking in het najaar van 1988. Toch kwam deze conventie 

niet zonder moeilijkheden tot stand. De werkgevers- en werknemersorganisaties accepteerden 

de conventie niet, omdat ze te weinig rekening hield met de huidige begrotingssituatie. De 

bekommernissen van de werkgevers en – nemers zouden leiden tot de aanpassing van het 

oorspronkelijke NMMC-akkoord. Dit kwamen tot stand na rechtstreekse bemiddeling door 

kersvers minister van sociale zaken, Busquin. Ook de Rondetafelconferentie van eind 1988 was 

een rechtstreeks gevolg van de onvrede van de werkgevers- en werknemersorganisaties.510 

Verder zorgde de frontale aanval van dokter Wynen, de voorzitter van de SK Wynen, op de 

ziekenfondsen die nog steeds bezig was in die periode voor moeilijke relaties tussen de SK 

Wynen en de ziekenfondsen. Een laatste hindernis in de totstandkoming van dit akkoord was 

de verwerping van deze conventie door de Konfederatie. De reden van dit tegenstemmen werd 

gemotiveerd door de vaststelling dat, gezien de slechte economische situatie en het tekort van 

de ZIV, de regering steeds nieuwe besparingsmaatregelen nam zonder fundamentele 

                                                           
Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1987, nr. 1, pp. 1-2; KADOC, Archief ASGB, De 
Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 111 
508 KADOC, Archief van Jean Hallet (LCM), 1949-1995, Akkoorden tussen geneesheren en ziekenfondsen, 1984-1985. 
Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen, nr. 9, 28 december 1984; De Brabanter, M., ‘Het nieuwe akkoord artsen-
ziekenfondsen 1985.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1985, nr. 1, pp. 1-3  
509 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 110 
510 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Notulen van de vergadering van de Nationale Commissie 
geneesheren-ziekenfondsen, nr. 91, 13 juli 1988 
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hervormingen door te voeren. Er moest een einde komen aan het oplossen van de ene 

wantoestand door het creëren van een nieuwe, aldus de Konfederatie.511 Ten gevolge van de 

ondoordachte besparingen ging de kwaliteit van de geneeskundige zorgen zienderogen 

achteruit, zo stelde het ASGB. Desondanks de afkeuring van de Konfederatie liep het akkoord 

van september 1988 tot 1990.512  

 

In november 1988 vond er een Rondetafelconferentie plaats om de problemen van de ZIV te 

bespreken en concrete oplossingen uit te werken. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat 

er modaliteiten betreffende de ZIV moesten worden vastgelegd om te komen tot een optimale 

aanwending van de beschikbare middelen. Op basis daarvan zou dan een uitgavenbeheersing 

gerealiseerd worden. De beheersing van de uitgaven moest worden gerealiseerd in nauwe 

samenwerking met alle zorgverstrekkers, alle verzorgingsinrichtingen en alle ziekenfondsen die 

de verzekerden vertegenwoordigden. Het was essentieel dat de twee aspecten, enerzijds de 

financiering en anderzijds de beheersing, nauw met elkaar verbonden werden, aangezien ze niet 

los van elkaar gezien konden worden. Maar zowel de artsen als de ziekenfondsen zagen, elk 

om hun eigen redenen, deze nieuwe maatregelen betreffende de budgettering van de verplichte 

ZIV niet zitten.513 

 

De ziekenfondsen worstelden vooral met de financiële responsabilisering die in de hervorming 

van de verplichte ZIV vervat zat. De LCM wilde deze verantwoordelijkheid wel opnemen. 

Maar zij meenden dat de ziekenfondsen afzonderlijk meer middelen moesten krijgen zodat zij 

hun eigen uitgaven beter konden beheersen. Verder vond de LCM dat de NMMC-akkoorden 

beperkend waren, het moest in de toekomst mogelijk worden om afzonderlijke akkoorden te 

sluiten met een groep van artsen of zelfs met individuele artsen.514 Maar dit zou leiden tot 

concurrentie tussen de ziekenfondsen en een opbod tussen artsen. 

De artsen hadden het niet begrepen op het voorstel om de verplichte ZIV in de toekomst te laten 

werken met een gesloten budget. De SK Wynen weigerde een gesloten budget. Immers, het 

                                                           
511 De Brabanter, M., ‘Een nieuw-jaar.’, Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1988, nr. 1, 
pp. 1-2 
512 ‘Het uur der waarheid.’,  Mededelingen van het Algemeen Syndicaat der Geneesheren van België, 1988, nr. 2, pp. 1-2; 
KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, 1985-
99, Notulen van de vergadering van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, nr. 90, 13 januari 1988; KADOC, 
Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De 
Brabanter), p. 111 
513 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 114; KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Archief Robert Van den Heuvel, RIZIV: 
Rondetafelconferentie, 1988-1989. Persconferentie over besluiten ronde tafelconferentie, nr. 92, 14 februari 1989 
514 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 116  
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voerde een rantsoenering van de geneeskunde in, dit vonden ze strijdig met de noodzakelijke 

evolutie en de realiteit van de geneeskunde op het terrein. Ze waren in plaats daarvan 

voorstander van een betere responsabilisering van de verbruikers. De Konfederatie vond dat 

een beheersing alleen mogelijk was door middel van volumebeheersing met behoud van 

hoogkwalitatieve zorgen. De prijzenoorlog van de verstrekkingen, die tot dan toe had gewoed, 

moest gestopt worden, aldus de Konfederatie. Verder eiste deze artsenvereniging ook een 

grotere transparantie van de inkomsten en uitgaven van de ZIV. Tot slot was het volgens hen 

geen slecht idee om in de toekomst artsen en patiënten rond de tafel te brengen om akkoorden 

te sluiten met als doel het beheersen van de uitgaven.515 

Samenvattend kan men stellen dat de meerderheid van de betrokkenen eerder wantrouwig stond 

tegenover de voorgestelde hervormingen.  

 

In deze periode werd er ook uitgebreid gedebatteerd over de rol van de ziekenfondsen in de 

gezondheidszorg, en de controle op hun werking. Het rumoer rond de ziekenfondsen vond deels 

zijn oorsprong in het dispuut tussen de SK Wynen en de ziekenfondsen. Dokter Wynen 

beschuldigde de ziekenfondsen van gesjoemel met het geld van de belastingbetalers. Alle vijf 

de landsbonden zouden in hun glorietijd ongeveer 10% van de hen toevertrouwde gelden voor 

andere dan mutualistische doeleinden hebben gebruikt.516 Dokter Wynen diende een officiële 

klacht in op 14 oktober 1982. Na een onderzoek door het Hoog Comité van Toezicht en het 

Parket en na een onderzoek door de gerechtelijke instanties, zou er – na een lange periode - 

uiteindelijk een proces komen. In essentie beschuldigde dokter Wynen de ziekenfondsen ervan 

dat zij gelden van de verplichte ZIV, die zij beheerden, voor eigen doeleinden hadden 

aangewend. In een eerste fase van het gerechtelijk onderzoek tegen de ziekenfondsen werden 

ze ervan beticht betalingen, die zij moesten verrichten met kapitaal van de verplichte ZIV, 

vooral aan de ziekenhuizen, langer dan nodig te hebben uitgesteld. Zo konden zij deze sommen 

geld dan tijdelijk beleggen en de interesten ervan opstrijken. Later, gingen de aantijgingen een 

andere richting uit. De ziekenfondsen werd verweten de hen toegekende administratiekosten te 

besteden aan andere activiteiten, die niets te maken hadden met de verplichte ZIV, maar wel 

met andere initiatieven van de politieke ‘zuil’ waartoe zij behoorden. Maar over deze laatste 

beschuldigingen bestond heel wat discussie. Immers, in de wet aangaande deze kwestie stond 

niks over de doeleinden waarvoor het geld, dat ter beschikking van de ziekenfondsen werd 

                                                           
515 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 117 
516 ‘Nieuwe elementen ziekenfondsdossier. Claes en Leburton aangeklaagd?’, Artsenkrant, 1987, nr. 357, p. 2 
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gesteld, moest gebruikt worden (Schepers 1993).517 Een aantal ziekenfondsleiders en politici, 

zoals Edmond Leburton, Robert Van den Heuvel en Willy Claes werden beschuldigd. 

Sommigen van hen werden schuldig bevonden en gestraft, maar de schuld werd vooral gelegd 

bij de nalatige overheid. Omdat zij nooit duidelijke regels hadden opgesteld inzake de financiële 

verantwoordelijkheden van de ziekenfondsen. De dagbladpers smulde van het schandaal, niet 

alleen omdat er zoveel politieke personaliteiten terechtstonden, maar vooral wegens de 

belangrijke rol die de ziekenfondsen speelden in de Belgische samenleving.518 Niettegenstaande 

de veroordeling van de grote ziekenfondsen werd het teveel aan ontvangen gelden door de 

ziekenfondsen nooit teruggevorderd. De discussies betreffende de rol van de ziekenfondsen 

waren eveneens het resultaat van hun voorbijgestreefde, ingewikkelde organisatie die had 

geleid tot slordige en onverantwoorde administratieve handelingen (Veraghtert en 

Widdershoven 2002).519 

 

De commotie omtrent de ziekenfondsen voerde de druk op de regering om in te grijpen op. 

Vooral minister Dehaene kreeg het hard te verduren. Er werd hem verweten onder één hoedje 

te spelen met de LCM.520 Uiteindelijk bezweek minister Dehaene toch onder de pressie en 

werkte hij een aantal maatregelen uit die de structuur van de ziekenfondsen zou aanpassen en 

vereenvoudigen.521 Minister Dehaene stelde eind jaren tachtig een ontwerptekst voor een 

nieuwe wet op de ziekenfondsen voor. Maar door de val van de regering zou de hervorming 

van de ziekenfondsen pas geregeld worden door de volgende minister van sociale zaken, 

Busquin. Tijdens het parlementaire debat over deze nieuwe wet werd de minister Buisquin 

verweten dat hij langs wetgevende weg de strafbare handelingen van de ziekenfondsen wilde 

legaliseren en zo het proces tegen de ziekenfondsen naar zijn hand wilde zetten. Minister 

Busquin ontkende deze aantijgingen met klem en in de nieuwe wet op de ziekenfondsen van 6 

augustus 1990, die verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 september 1990, werd 

daadwerkelijk niet gesproken over het regulariseren van de onfrisse praktijken van de 

ziekenfondsen.522 De wet bevatte verschillende belangrijke hervormingen. Officieel werd de 

                                                           
517 Van Langendonck, J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
518 ‘‘De Standaard’ doet de bom barsten. Zwarte ziekenfondsenkassen bestaan!’, Artsenkrant, 1987, nr. 345, p. 4; KADOC, 
Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: Rondetafelconferentie, 1988-1989. Persconferentie over besluiten 
ronde tafelconferentie, nr. 92, 14 februari 1989; Van Langendonck, J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig 
Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
519 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 119 
520 ‘Minister Dehaene: Lech Walesa der Sociale Zekerheid.’, Artsenkrant, 1986, nr. 285, p. 2 
521 Volmachten in het parlement. Dokters in het vizier.’, Artsenkrant, 1986, nr. 283, p. 4 
522 Parlementaire Handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1989-1990, nr. 2760, nr. 2788, nr. 2803; Van 
Langendonck, J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
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oude benaming mutualiteiten vervangen door ziekenfondsen. De ziekenfondsen zouden instaan 

zowel voor het beheer van de verplichte ZIV als voor het organiseren van een aantal 

aanvullende diensten. Het zwaartepunt van het mutualistische leven kwam, zoals dit al in de 

praktijk het geval was, nu ook juridisch bij de landsbonden te liggen. Landsbonden van 

ziekenfondsen waren de overkoepelende structuur van de lokale ziekenfondsen en konden 

diensten organiseren voor de leden van alle of van sommige van de bij hen aangesloten 

ziekenfondsen. De nieuwe wet verschafte de landsbonden een brede bevoegdheid. Hun 

opdracht werd ruim gedefinieerd en dit volgens de bepalingen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Om de democratische controle op de ziekenfondsen te 

verzekeren verplichtte de wet van 1990 dat de ziekenfondsen elke zes jaar bestuursverkiezingen 

zouden houden, waarbij alle leden stemgerechtigd waren. De administratieve controle op de 

fondsen kwam in handen te liggen van de controledienst voor ziekenfondsen. In ruil voor dit 

verscherpt toezicht verkregen de ziekenfondsen door de nieuwe wet een ijzersterke positie op 

de markt van de verplichte ZIV. Immers, voor particuliere verzekeringen werd vrijwel geen 

ruimte gelaten (Veraghtert en Widdershoven 2002).523 

 

De nieuwe regering Martens VIII was ook zinnens om de ZIV grondig te hervormen, maar de 

oppositie van de ziekenfondsen weerhield hen hiervan. De politieke moed nodig voor het 

doorvoeren van de noodzakelijke hervorming van de verplichte ZIV werd pas gevonden in 1992 

door de daaropvolgende regering. 

  

Eind 1990 liep het NMMC-akkoord, dat gesloten werd in 1988 op zijn laatste benen. Men moest 

tot een nieuw akkoord komen. De onderhandelingen binnen de NMMC werden bemoeilijkt 

door spanningen tussen de medisch specialisten en de huisartsen. Wat betreft de medisch 

specialisten waren vooral de klinische biologen het beu dat er steeds op hun rug bespaard werd. 

De anesthesisten ijverden op hun beurt voor een verhoging van hun tarieven. Ook de huisartsen 

benadrukten niet langer de kop van jut te willen zijn en eisten hogere tarieven. Op 18 december 

1990 werd er een nieuwe conventie afgesloten die zou lopen tot eind 1992. De huisartsen 

haalden hun slag thuis met een verhoging van de honoraria voor huisartsenbezoeken, 

raadplegingen en reiskosten met 3%. Deze verhoging gold ook voor de medisch specialisten. 

                                                           
523 Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, 6 augustus 1990; Moens, M., ‘Jaarverslag van de 
secretaris-generaal. Het jaar nul van de geneeskunde zonder medici.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1991, nr. 2, pp. 3-25; KADOC, Archief ASGB, De Belgische 
Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel De Brabanter), p. 120; Van Langendonck, 
J., ‘De nieuwe wet op de ziekenfondsen.’, Rechtskundig Weekblad, 1991 nr. 21, pp. 689-695 
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Verder werd er besloten over te gaan tot de herwaardering van het toezicht door de internist in 

het ziekenhuis op bepaalde patiënten en van de aanwezigheid van de pediater bij een verlossing. 

Ook de honoraria van de anesthesisten werden opgetrokken.524  

 

Hoewel er dus een NMMC-akkoord was gesloten voor de periode 1991-1992 dienden er zich 

in maart 1991 nieuwe problemen aan betreffende deze conventie. Immers, het NMMC-akkoord 

van 18 december 1990 werd goedgekeurd op voorwaarde dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe 

nomenclatuur zou worden opgesteld voor de radiodiagnose en echografieën. In maart 1991 

kwamen de artsen en de ziekenfondsen binnen de NMMC tot een vergelijk over deze 

nagelnieuwe nomenclatuur, maar minister Busquin verklaarde hiermee niet akkoord te kunnen 

gaan. Deze ministeriële beslissing bracht niet alleen het NMMC-akkoord in het gedrang, het 

leidde ook tot het feit dat er geen wettelijke tarieven meer waren voor de radiodiagnose en de 

echografieën.525  

 

De besprekingen voor een akkoord voor 1993 gingen van start op 14 september 1992 en 

verliepen een pak moeilijker dan de jaren voorheen. De enorme staatsschuld van het land dwong 

de overheid draconische besparingsmaatregelen door te voeren, zo verklaarde minister van 

financiën, Philippe Maystadt (CVP/PSC) op 23 november 1992.526 De regering wilde daarom 

kost wat kost de uitgaven van de ZIV onder controle houden. De onenigheid betreffende het 

budget van de ZIV binnen de NMMC leek onoverkomelijk. De artsen en ziekenfondsen 

kwamen niet tot een akkoord. De minister van sociale zaken, Moureaux, besloot daarom zelf 

een voorstel aan de NMMC voor te leggen. Dit gebeurde op de vergadering van 14 december 

1992. De Konfederatie had voordien talrijke contacten gehad met de minister om hem ervan te 

overtuigen dat de huisartsen prioritair gevaloriseerd dienden te worden. Het definitieve voorstel 

hield rekening met deze vraag. De vergoedingen voor de raadplegingen van de huisartsen stegen 

met 6% en voor de bezoeken met 3%. Voor de andere prestaties was er een verhoging noch een 

indexering. De SK was tegen het voorstel. Ook omdat er een voorstel op tafel lag om de 

bevoegdheden van de TGR met betrekking tot het opstellen van de nomenclatuur te herleiden 

tot een adviesbevoegdheid. Daardoor zou de Koning de macht krijgen om rechtstreeks in te 

grijpen in de nomenclatuur als de beheersing van de uitgaven onvoldoende bleek. Omdat er 

                                                           
524 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, Nationale Commissie geneesheren-Ziekenfondsen, Notulen 
van de vergadering, nr. 91, 12 &18 december 1990 
525 ‘Radiologie en echografie.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1991, nr. 4, p. 1  
526 ‘De enige uitweg: de moeilijkste?’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 9 & 10, pp. 2-4 
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binnen de NMMC door het verzet van de SK geen akkoord mogelijk was, legde de minister het 

voorstel rechtstreeks voor aan de artsen. De SK riep de artsen op om het akkoord te weigeren. 

Op 3 februari 1993 stelde men vast dat er onvoldoende artsen het akkoord hadden 

onderschreven.  

Kortom, 1993 verliep zonder NMMC-akkoord. De erelonenverhogingen ten voordele van de 

huisartsen werden wel doorgevoerd. Het begrotingsconclaaf van juli 1993 zorgde ervoor dat de 

onderhandelingen van het NMMC-akkoord voor 1994 voor een zoveelste maal in een 

crisisatmosfeer verliepen.527 

 

Zoals al aangehaald maakte de regering Dehaene I met minister Moureaux aan het roer bij 

sociale zaken, werk van de hervorming van de structuur van de verplichte ZIV. De 

ziekenfondsen waren eigenlijk de enige betrokken partij die echte bezwaren had tegen de 

plannen van de minister. Immers, de voorziene hervorming zou hen op gelijke voet plaatsen 

met de artsen en de patiënten en dat zagen ze niet zitten. Minister Moureaux was vastbesloten 

om voet bij stuk te houden, maar werd teruggefloten door eerste minister Dehaene. De 

voorstellen van Moureaux werden aangepast aan de verzuchtingen van de ziekenfondsen. De 

Wet Moureaux (15 februari 1993) vernieuwde de structuur van het RIZIV.  

Deze nieuwe wet had vooral gevolgen voor de werking van de NMMC en de TGR. De NMMC 

moest voortaan een begroting opmaken voor de dienst geneeskundige zorgen. 

Nomenclatuurswijzigingen zouden enkel tot stand kunnen komen na overleg tussen de NMMC 

en de TGR. De TGR kon niet meer, zoals vroeger het geval was geweest, de financiële waarde 

van de medische prestaties autonoom bepalen. De bevoegdheid van de TGR werd dus 

teruggeschroefd tot die van een adviesorgaan. Verder diende voortaan niet alleen de minister 

van volksgezondheid zijn fiat te geven over het NMMC-akkoord. Ook het verzekeringscomité 

en de algemene raad van het RIZIV moesten in het vervolg hun zegen geven.528 

3.3.3.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

De tweede helft van de jaren tachtig werden, zoals reeds eerder vermeld, beheerst door de 

Rondetafelconferentie en het ziekenfondsschandaal. Dit schandaal kwam aan het licht door 

dokter Wynen die daarna een persoonlijke kruistocht tegen de ziekenfondsen leek te voeren. 

De Konfederatie had al snel genoeg begrepen dat de campagne van Wynen, niet alleen gericht 

                                                           
527 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 122-123 
528 ‘Akkoord artsen-ziekenfondsen. Nulpunt.’, Artsenkrant, 1993, nr. 750, p. 3 
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was tegen de ziekenfondsen, maar ook tegen minister Dehaene.529 Dokter Wynen daarentegen 

zag de val van de regering Martens VII in 1988 als een ultiem afleidingsmanoeuvre om het 

schandaal alsnog in de doofpot te doen verdwijnen. De daaropvolgende Rondetafelconferentie 

was niet meer dan een schijnvertoning waar de meest onbeduidende zaken betreffende de ZIV 

werden besproken met als doelstelling de aandacht afleiden van de jarenlange fraude. Alle 

middelen waren blijkbaar goed om het gegeven te verdoezelen dat de ziekenfondsen en 

ministers jarenlang de verplichte ZIV hadden misbruikt als melkkoe voor eigen financieel 

gewin, aldus dokter Wynen.530  

 

De economisch precaire situatie van het land zette de regering aan tot het nemen van strenge 

besparingsmaatregelen. Ook de gezondheidszorg ontsnapte hier niet aan. Verschillende 

medische specialismen voelden zich geviseerd. 

Dit gold niet in het minst voor de klinisch biologen. In 1985 werd er voor hun discipline een 

gesloten budget ingevoerd met als doel de steeds toenemende uitgaven van deze discipline een 

halt toe te roepen en terug te dringen. Door de invoering van dit systeem dreigden heel wat 

extramurale laboratoria hun deuren te moeten sluiten. Om dit probleem meer kenbaarheid te 

geven planden de klinisch biologen een manifestatie op 27 februari 1988.531 Ze wezen 

ondertussen ook met een beschuldigende vinger naar de commerciële laboratoria. Deze 

probeerden de stijgende kosten van hun werking en kosten die verbonden waren aan 

noodzakelijke investeringen te betalen door het opdrijven van hun prestaties. Met andere 

woorden, maatregelen die bedoeld waren om de kosten te drukken, joegen eigenlijk de kosten 

verder de hoogte in. Een vicieuze cirkel, zo stelde de beroepsvereniging van klinisch biologen. 

De beroepsvereniging pleitte daarom voor een betere vergoeding die ruimte liet om 

noodzakelijke investeringen te doen zonder de kwaliteit van de zorgen in het gedrang te 

brengen. Verder dienden de artsen zich bewust te worden van de financiële weerslag van hun 

voorschrijfgedrag. De erkenning van laboratoria met commerciële doeleinden zou moeten 

worden teruggeschroefd. Overconsumptie in kaart brengen door middel van profielen op te 

                                                           
529 De Brabanter, M., ‘De waarheid over het medico-mutualistisch akkoord 1986.’,  Mededelingen van het Algemeen Syndicaat 
der Geneesheren van België, 1986, nr. 1, pp. 1-2; Certificaten, diploma’s en getuigschriften. Wie heeft er niet stilaan genoeg 
van?’, Artsenkrant, 1987, nr. 350, p. 2; ‘Onderhandelaar Claes en audit Andersen. Vrees voor amnestie ziekenfondsen.’, 
Artsenkrant, 1988, nr. 361, p. 3 
530 KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: Rondetafelconferentie, 1988-1989. Persconferentie 
over besluiten ronde tafelconferentie, nr. 92, 14 februari 1989 
531 ‘De beroepsvereniging van de Klinische Biologie roept haar leden dringend bijeen. 27 februari 1988: de Top-manifestatie 
van de Biologie.’, 1988, nr.1, p. 14; RIZIV, Medicomut, Voorstel tot sanering van de tak van de klinische biologie, Vergadering 
van de Technisch Geneeskundige Raad, 8 maart 1988; KADOC, Archief Robert Van den Heuvel (LCM), 1950-1993, RIZIV: 
Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, 1985-99, Voorstel gedaan op Technische Geneeskundige Raad inzake de 
sanering van de klinische biologie, nr. 90, 8 & 22 maart 1988 
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maken van verstrekkers leek de beroepsvereniging ook een goede manier om te komen tot 

doelgerichte besparingen.532 Maar de problemen van de klinisch biologen bleven aanslepen. 

Dat bewees de Staten-Generaal die door deze specialisten werd georganiseerd op 11 mei 

1989.533 Op deze bijeenkomst besloten de klinisch biologen dat er per laboratorium minstens 

één arts de NMMC-verbintenis zou opzeggen. Om zo een duidelijk signaal te geven dat er een 

verandering moest komen. Het financiële verlies ten gevolge van het opzeggen van het akkoord 

zou worden verdeeld onder alle artsen die werkzaam waren in het laboratorium.534 De 

solidariteit en de wil om een gezamenlijk standpunt in te nemen was groot. 

 

Niet alleen de klinisch biologen waren het slachtoffer van de besparingskoorts van de regering. 

Ook andere medische specialismen kwamen in het vizier. Zo zou er bijvoorbeeld, in het kader 

van algemene besparingen, nog maar één echo tijdens de zwangerschap worden terugbetaald 

door de verplichte ZIV. Pediaters en gynaecologen vonden dit een gevaarlijke evolutie die hoe 

dan ook leidde tot een daling van de kwaliteit van het toezicht op moeder en kind.535  

 

De vele verschillende besparingsmaatregelen binnen de budgetten van de verplichte ZIV 

leidden vaak tot interne conflicten binnen het medisch beroep. Enkel de verenigingen die 

vertegenwoordigd waren binnen de NMMC en de TGR leken hun stempel te kunnen drukken 

op het beleid en de besparingen. 

Dit zette de extramurale specialisten, medisch specialisten die hun beroep uitoefenden buiten 

het ziekenhuis, aan tot de oprichting van het Belgisch Verbond ter Bevordering van de Vrij 

Gevestigde Geneeskunde (verder BVVGG). Dit Verbond werd opgericht binnen het VBS en 

vormde de schakel tussen de huisartsen en de intramurale specialisten. Het BVVGG ijverde 

verder voor vertegenwoordiging binnen de NMMC en de TGR en de herwaardering van de 

honoraria van de vrij gevestigde medisch specialisten. Tenslotte was er volgens deze vereniging 

nood aan vergoedingen voor een bezoek of een dringende begeleiding van patiënten die in het 

ziekenhuis opgenomen waren en voor het leveren van bijstand aan patiënten bij een heelkundige 

                                                           
532 ‘Persbericht: Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren specialisten in Medische Biologie: De Beroepsvereniging 
neemt afstand van de laboratoria met commerciële opzet.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1991, nr. 4 & 5, pp. 16-17 
533 ‘De Staten Generaal van de Klinische Biologie.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1989, nr.2, p. 2 
534 ‘Nationale ronde tafel (II): conclusies van de werkgroepen.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1989, nr. 6 & 7, p. 3 
535 Van Wiemeersch, J., Duperroy, G., ‘Verloskundig echografie.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1988, nr. 8, pp. 7-8; ‘Specialisten boos. Eén echo per 
zwangerschap.’, Artsenkrant, 1988, nr. 397, p. 3 
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ingreep.536 Het BVVGG stond ook open voor de toetreding van huisartsen. Samenwerken met 

zowel huisartsen als ziekenhuisartsen was noodzakelijk, zo stelde dit nieuw Verbond.537 In 

januari 1991 sloot het BVVGG een samenwerkingsverband met het VBO, dat deel uitmaakte 

van de Konfederatie. Op die manier wilde het Verbond ervoor zorgen dat de extramurale 

specialisten ook gehoord werden in de commissies en de raden van het RIZIV.538   

 

Naast de extramurale specialisten ging ook het VBS, dat nog steeds de beroepsverenigingen 

van medisch specialisten verenigde, zich bezinnen over de toekomst.  

 

Allereerst maakte het VBS de balans van haar eigen werkzaamheden op. Deze inwaartse blik 

was het gevolg van feit dat er steeds meer kritiek539 kwam van de aangesloten 

beroepsverenigingen op de manier van werken van het VBS. Al jaar en dag was het zo dat de 

beroepsverenigingen van de verschillende medisch specialisten die aangesloten waren bij het 

VBS elkaar ontmoetten in de schoot van het bestuurscomité van het VBS. Dit bestuurscomité 

had als voornaamste taak de wensen en de belangen van de medische specialismen kenbaar te 

maken naar de buitenwereld toe. Maar omdat het VBS niet erkend werd als een representatieve 

artsenvereniging was het aangewezen op onderhandelen met de artsenverenigingen die wel 

zetelden in de raden en commissies van de ZIV, waaronder de NMMC en de TGR. Omdat deze 

manier van werken nogal omslachtig was en vaak ontoereikend bleek, gingen de 

beroepsverenigingen van medische specialismen steeds vaker rechtstreeks hun belangen 

behartigen bij de minister van sociale zaken. Deze manier van werken had schadelijke gevolgen 

voor de cohesie binnen het VBS en plaatste het voortbestaan van het Verbond zelfs op de 

helling. Zo ver mocht het volgens de beroepsvereniging van gastro-enterologen niet komen. 

Immers, het VBS verrichtte nog steeds belangrijk werk, zoals: het bestuderen van problemen 

die de medisch specialisten aanbelangden, het amenderen van Ministeriële en Koninklijke 

Besluiten, en samenwerken met andere artsenverenigingen, hoe moeilijk dat soms ook was.540  

                                                           
536 ‘Belgisch Verbond ter Bevordering van de Vrij Gevestigde Geneeskunde. Bijdrage van het Belgisch Verbond ter 
Bevordering van de Vrij Gevestigde Geneeskunde tot de ronde tafel van minister Busquin.’, De Geneesheer-Specialist. Blad 
van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1989, nr. 3 & 4, pp. 15-17 
537 Colin, W., ‘Extra-murale specialistische geneeskunde. De rol van de extra-murale specialist in de moderne geneeskunde.’, 
De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1989, nr. 
6-7, pp. 19-23 
538 ‘Algemene vergadering van het BVVGG, 20 juni 1992.’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 9 & 10, p. 13 
539 Bijvoorbeeld van de gastro-enterologen in 1991; ‘Toespraak van Dr. Drèze, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging 
voor Maag- en Darmartsen ten gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Beroepsvereniging.’, De Geneesheer-
Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1991, nr. 2, p. 5 
540 Toespraak van Dr. Drèze, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Maag- en Darmartsen ten gelegenheid van 
de Algemene Vergadering van de Beroepsvereniging.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1991, nr. 2, p. 5 



247 

 

De vragen waarmee de aangesloten beroepsverenigingen zaten, waren dezelfde als diegene 

waarmee het VBS zelf al een tijd worstelde. Zo vroeg het Verbond zich af of het in de toekomst 

niet beter zou zijn dat het zelf als representatieve artsenvereniging zou optreden als 

tegengewicht voor de verschillende andere groeperingen die vaak alleen de belangen van de 

huisartsen voor ogen hadden.541 Omdat de wettelijke bepalingen inzake de representativiteit 

van artsenverenigingen nog steeds dezelfde waren als voorheen, zou het VBS in de nabije 

toekomst nog niet onmiddellijk in aanmerking komen om erkend te worden als representatieve 

artsenvereniging. In afwachting van een verandering van de wet besloot het VBS dan maar een 

brief te sturen naar de minister van sociale zaken. Het VBS stelde dat hoewel het niet 

vertegenwoordigd was in de NMMC en de TGR niets deze organen belette om het VBS en haar 

beroepsverenigingen zelf te raadplegen als zij het hadden over zaken die de medisch 

specialisten aanbelangden. Het VBS verklaarde zich in zijn schrijven bereid om op een 

constructieve manier mee te werken aan elk aspect van het gezondheidsbeleid.542  

Na hun eigen rol binnen de gezondheidszorg te hebben bestudeerd, stelde het VBS zich de 

vraag: is de specialistische geneeskunde, de geneeskunde van de toekomst? Het VBS erkende 

dat er zowel voor- als nadelen waren aan de toenemende specialisering binnen de geneeskunde. 

Binnen de schoot van de medische specialismen zagen zij subspecialismen (polariteiten) en 

superspecialismen (bekwamingen) ontstaan. De specialisatie en de differentiatie van beroepen 

in de gezondheidszorg was een continu voortgaand proces (Schepers en Klazinga 1999). De 

evolutie naar meer sub- en superspecialismen diende volgens het VBS beheerst te worden om 

te vermijden dat een regulering van bovenaf werd opgelegd. Verder diende men de toekomst 

van de huisartsgeneeskunde te verzekeren en dit in een complementaire en niet-concurrentiële 

positie tegenover de specialist, aldus het VBS.543 

 

De daaropvolgende jaren voerde het VBS de daad bij het woord door de evolutie en de 

ontwikkeling van verschillende sub- en superspecialismen op de voet te volgen. 

Zo overwogen de medische faculteiten in maart 1991 om certificaten uit te reiken voor de 

subspecialismen in de pediatrie: neonatologie en neuropediatrie. Getuigschriften zouden 

worden uitgereikt aan kinderartsen die na hun 5-jarige opleiding in pediatrie nog eens twee jaar 

                                                           
541 Algemene vergadering van het VBS, 1 februari 1992.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 3, pp. 2-6 
542 Moens, M., ‘Memorandum van het VBS verstuurd aan de minister en aan de betrokken instanties.’, Algemene vergadering 
van het VBS, 1 februari 1992.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 4, pp. 2-4 
543 Mercken, J., ‘Specialistische Geneeskunde: de Geneeskunde van de toekomst?’,  De Geneesheer-Specialist. Blad van het 
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1990, nr. 4, pp. 1-3 
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verder zouden studeren in één van beide subspecialismen. Het VBS onderzocht de mogelijkheid 

om een erkenningscommissie op te richten bestaande uit collega’s van de wetenschappelijke 

verenigingen, de beroepsverenigingen en de universiteiten die een erkenning in een 

subspecialisme zou kunnen toekennen, alvorens de politici en het RIZIV hun 

erkenningsvoorwaarden konden opleggen. De erkenning van een specialist in één van deze twee 

subspecialismen zou geen recht geven op de exclusieve uitoefening van bepaalde medische 

prestaties. Het ging louter om de erkenning van de deskundigheid in een bepaald 

subspecialisme. Op die manier werden de subspecialismen erkend en tegelijkertijd werd de 

integriteit van de kindergeneeskunde gevrijwaard. Het was de mening van de beroepsvereniging 

dat een volledige pediatrische opleiding al dan niet vergezeld van een bijkomende specialisatie, 

aan de basis moest liggen van elke pediatrische activiteit teneinde de verbrokkeling van de 

pediatrie tegen te gaan.544 

 

Terwijl het medisch beroep zo goed en zo kwaad als mogelijk trachtte samen te werken met 

elkaar kreeg het begin jaren negentig ook te maken met een steeds sterker wordende 

paramedische sector. Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van een lijst van technische, 

verpleegkundige prestaties en van handelingen die door een arts konden worden toevertrouwd 

aan de beoefenaars van de verpleegkunde,545 het wetsvoorstel betreffende kinesisten546 en het 

Koninklijk Besluit inzake de uitoefening van het beroep van vroedvrouw547, waren een ultiem 

bewijs van deze tendens. De artsen maakten zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en 

waarschuwden de minister dat het uitvoeren van therapeutische verstrekkingen door paramedici 

potentieel gevaarlijk was. Het VBS eiste dan ook dat de technische prestaties die opgenomen 

waren in dit nieuwe KB ook toegankelijk zouden blijven voor artsen en stelden voor om de 

noodzakelijke herwaardering van het verpleegkundig beroep langs een andere weg te 

organiseren.548 

 

                                                           
544 ‘Algemene statutaire vergadering van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen, 23 maart 1991.’, Algemene 
vergadering van het VBS, 1 februari 1992.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1992, speciaalnummer, p. 4  
545 ‘Het nieuw ontwerp inzake de verpleegkunde.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1990, nr.1 en nr.2, pp. 4-5 
546 ‘Paramedici: De Ware Toedracht.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheren-Specialisten, 1990, nr. 4, pp. 3-5 
547 Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de 
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moeten voldoen, 18 juni 1990; ‘Ontwerp K.B. over de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.’, De Geneesheer-Specialist. 
Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1991, nr.3, pp. 1-2 
548 ‘Het nieuw ontwerp inzake de verpleegkunde.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
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Dat het medisch beroep de aanhoudende stroom van wetten en besluiten die de uitoefening van 

hun beroep steeds verder reguleerde meer dan beu was, bleek uit de Staten-Generaal van de 

Geneeskunde die plaatsvond op 10 oktober 1992. De regering diende hieruit de nodige 

conclusies te trekken en hun vernietigende politiek, die ze al 10 jaar lang voerden, aan te passen. 

Vanaf het moment dat Dehaene sociale zaken onder handen nam, moesten de beoefenaars van 

de geneeskunde de onbekwaamheid en de partijdigheid van de regering ondergaan. Men stelde 

de artsen verantwoordelijk voor alles wat slecht ging, inclusief de grootste stommiteiten van de 

politici, aldus Dr. Mercken, toenmalig voorzitter van het VBS. Ondertussen dekten de 

budgetten voor de gezondheidszorg slechts een klein en ontoereikend deeltje van de eigenlijke 

kosten. De maatregelen van de kabinetten Busquin en Moureaux volgden elkaar in ijltempo op. 

Daardoor werd de lectuur van het Belgisch Staatsblad een voltijdse bezigheid voor artsen die 

wilden blijven praktiseren. Elke nieuwe overheidsmaatregel versterkte de structuren die de 

oorzaak waren van het uit de hand lopen van de budgetten. Maar de ministers hadden zich nooit 

bekommerd over de financiën, ze waren meer bezorgd over de onderwerping van het medisch 

korps, aldus de voorzitter van het VBS op de Staten-Generaal van de Geneeskunde.549  

 

Bedreigd door het toenemend ingrijpen van de overheid vonden de verschillende 

artsenverenigingen elkaar weer voor het eerst sinds 1964. Op 27 april 1993 sloten het BVAS, 

het VBS en de UHAK een Valentijnsakkoord. In het akkoord legden deze drie verenigingen 

hun visie voor de toekomst vast. Voortaan zou de huisarts een medisch dossier van elk van zijn 

patiënten moeten bijhouden. De huisarts zou de wachten in de regio’s en de steden organiseren 

en er aan deelnemen. De wachtdiensten van huisartsen en specialisten dienden samen te werken. 

De huisarts zou, door middel van een uitgebreide verwijsbrief, patiënten, indien nodig, 

doorverwijzen naar een specialist. De huisarts zou de specialist op de hoogte houden van de 

evolutie van de patiënt in functie van zijn of haar specialisme. Het akkoord dat de drie 

artsenverenigingen sloten, legde ook de rechten en plichten van de medisch specialisten vast. 

De extramurale specialisten en de ziekenhuisartsen zouden ook wachtdiensten organiseren en 

er aan deelnemen. De specialist diende binnen een redelijke termijn een verslag op te maken 

over de patiënt die hij of zij gezien had op verwijzing van de huisarts. De specialist zou de 

patiënten die naar hem verwezen werden niet opnieuw zien buiten de toevertrouwde opdracht 

van de huisarts. Ook zou de specialist niet doorverwijzen naar een andere specialist zonder 

voorafgaand overleg met de huisarts van de patiënt. Er was nood aan middelen om een snelle 

                                                           
549 ‘Toespraak van Dr. J. Mercken, voorzitter van het VBS, Staten-Generaal, 10 oktober 1992.’, De Geneesheer-Specialist. 
Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1992, nr. 8, pp. 1-2 
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communicatie tussen de artsen te bevorderen. De drie verenigingen engageerden zich ook tot 

het oprichten van een werkgroep die zou bestaan uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van 

hun verenigingen. Deze werkgroep moest nomenclatuurswijzigingen opstellen die patiënten 

ertoe zou aansporen in de eerste plaats beroep te doen op een huisarts. Het BVAS, het VBS en 

de UHAK wilden deze overeenkomst verdedigen en concretiseren op alle niveaus, bij alle 

politieke en sociale instanties.550 

 

Er was in deze periode niet alleen sprake van een toenadering tussen de artsenverenigingen van 

de huisartsen en de medisch specialisten. Er was ook sprake van een toenadering tussen de 

beroepsverenigingen en de wetenschappelijke verenigingen van de medische specialismen. 

Deze samenwerking leidde ontegensprekelijk tot vruchtbare resultaten. Bovendien konden 

standpunten ingenomen door zowel de beroepsverenigingen als de wetenschappelijke 

verenigingen moeilijker van tafel geveegd worden door bijvoorbeeld de overheid.551 Het leek 

wel alsof de artsen, 30 jaar na de historische artsenstaking, opnieuw ontdekt hadden dat ze 

samen sterker stonden tegenover de overheid en de ziekenfondsen dan alleen.  

4.4.4.4. BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

De periode van 1986 tot 1994 zorgde voor het eerst sinds de invoering van de ZIV in 1944 voor 

een kentering in het beleid van de overheid betreffende de regulering van het medisch beroep. 

Zowel de erkenning van de medisch specialisten als die van de huisartsen werd voor het eerst 

losgekoppeld van de wetgeving inzake de verplichte ZIV. Voor de medisch specialisten werd 

dit verwezenlijkt door de wet van 19 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 25 november 

1991 die leidden tot de wettelijke erkenning van verschillende specialistentitels. De 

huisartsentitel werd beschermd door het Ministerieel Besluit van 30 april 1993. Met andere 

woorden, het professionaliseringsproces en de regulering van het medisch beroep werden voor 

het eerst los gezien en apart behandeld van de verplichte ZIV. 

 

De overvloed aan wetten en besluiten waaronder het medisch beroep bedolven werd in de jaren 

tachtig en begin jaren negentig zorgde ervoor dat de artsen in een steeds strakker wordend 

keurslijf kwamen te zitten. De toenemende overheidsbemoeienissen dreven de medisch 

                                                           
550 ‘Sint-Valentijnsverklaring: BVAS, VBS en UHAK, 27 april 1993.’, De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1993, nr. 6, pp. 1-2 
551 Mercken, J., ‘Boodschap van de voorzitter, Algemene vergadering VBS, 3 februari 1990.’, De Geneesheer-Specialist. Blad 
van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 1990, nr.3, pp. 1-2 
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specialisten en de huisartsen opnieuw in elkaars armen en dit voor het eerst sinds 1964. Op 27 

april 1993 sloten het BVAS, het VBS en de UHAK een Valentijnsakkoord waarin hun visie 

voor de toekomst van het medisch korps werd vastgelegd. Deze drie artsenverenigingen 

engageerden zich ook om de gesloten overeenkomst te verdedigen op alle beleidsniveaus en 

om te zetten in de praktijk.552  

Nog in deze periode was er sprake van een toenadering tussen de beroepsverenigingen en de 

wetenschappelijke verenigingen van de medische specialismen. Dit partnerschap leidde 

ontegensprekelijk tot vruchtbare resultaten. Immers, er kon moeilijker voorbijgegaan worden 

aan stellingen die verdedigd werden door zowel de beroepsverenigingen als door de 

wetenschappelijke verenigingen. Kortom, deze keer leek de dreiging die uitging van het 

ingrijpen van de overheid wel van die aard dat de medisch specialisten en de huisartsen, alsook 

de verschillende verenigingen van het medisch beroep bereid waren om een gemeenschappelijk 

standpunt in te nemen en naar de buitenwereld toe te verdedigen. Deze samenwerking had als 

doel de toekomst van het medisch beroep veilig stellen en verzekeren.  

 

De zelfregulering van de medisch specialisten werd gedurende deze periode gehandhaafd. 

Erkenningscriteria voor de medische specialismen werden vastgelegd door de 

beroepsvereniging van het specialisme in kwestie in samenwerking met de medische 

faculteiten. De erkenningscriteria voor de stagemeesters en –diensten werden gestipuleerd door 

de minister van volksgezondheid. 

Toch noopte de razendsnelle evolutie van de medische specialismen tot nadenken. Immers, 

verschillende subspecialismen en superspecialismen – die nog geen officiële erkenning genoten 

– manifesteerden zich wel al in wetenschappelijke en andere activiteiten. Deze evolutie moest 

beheerst en gecontroleerd worden door de artsen zelf om te vermijden dat een regulering van 

bovenaf werd opgelegd. Het VBS, dat in deze periode terug meer zelf de touwtjes in handen 

ging nemen, sprong opnieuw in de bres voor de medische specialismen door onder andere 

onderhandelingen aan te knopen met de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke 

verenigingen en de universiteiten ter oprichting van nieuwe erkenningscommissies. Het doel 

van deze onderhandelingen waren drievoudig. Ten eerste wilden de artsen de regulering over 

de specialismen zoveel mogelijk in eigen handen houden. Ten tweede wilde men op die manier 

de integriteit van de reeds bestaande medische specialismen beschermen. Tot slot wilde men 

op die manier het ontstaan van nieuwe specialismen erkennen en stimuleren. 

                                                           
552 Toch viel uiteindelijk ook dit samenwerkingsverband uiteen. 
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Een antwoord geven op de vraag of er in deze periode sprake was van erosie of uitbreiding van 

de macht van de medische specialismen is geen eenvoudige opdracht. Immers, de artsen kregen 

in die tijd niet alleen af te rekenen met het toenemend ingrijpen van de overheid, maar ook met 

de paramedische sector die steeds meer op de voorgrond ging treden en het werkdomein van de 

artsen gingen bedreigen. Men kan dus stellen dat de macht van de artsen door deze zaken 

bedreigd werd en afbrokkelde. Toch was er ook sprake van uitbreiding van de macht van de 

artsen in deze tijd, want voor het eerst werden de titels van medisch specialisten en huisartsen 

erkend en beschermd buiten het kader van de verplichte ZIV. Tot slot was er door de 

toenemende medische kennis, de evolutie van de wetenschappelijke technieken en de 

verregaande medicalisering van de samenleving sprake van een globale uitbreiding van het 

bevoegdheidsdomein van de artsen, vooral dan van de medisch specialisten.  

5.5.5.5. BibliografieBibliografieBibliografieBibliografie    

 

Dujardin, V., M. Beyen, M. Dumoulin, &  P. Destatte. 2009. Nieuwe geschiedenis van België: 
1950-heden. Vol. 3. Tielt: Lannoo. 

Gerard, E. 2011. Hedendaagse geschiedenis. Leuven: Acco. 
Neefs, H., &  R. Schepers. 2001. "De positie van de huisarts in de Belgische gezondheidszorg. 

Evolutie van 1945 tot 2000." In Huisarts Nu. 28-38. 
Schepers, R. 1993. Macht en onmacht van het Belgisch medisch beroep. Huisarts nu 22 (1): 

26-33. 
Schepers, R., &  N. Klazinga. 1999. Nieuwe beroepen. Tijdschrift voor 

gezondheidswetenschappen 5: 250. 
Veraghtert, K., &  B. Widdershoven. 2002. Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, 

Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw. 
Amsterdam: Aksant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



254 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



255 

 

Hoofdstuk VII: Nieuwe bazen, nieuwe wetten Hoofdstuk VII: Nieuwe bazen, nieuwe wetten Hoofdstuk VII: Nieuwe bazen, nieuwe wetten Hoofdstuk VII: Nieuwe bazen, nieuwe wetten     

(1994(1994(1994(1994----2012012012014444))))    

1.1.1.1. Regering enRegering enRegering enRegering en    GezondheidszorgGezondheidszorgGezondheidszorgGezondheidszorg    

 

Een explosie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging in de jaren ‘90 en de noodzaak 

om te voldoen aan de Maastrichtnorm inzake openbare uitgaven, deed de politieke wil ontstaan 

om de open financiering van de gezondheidszorg definitief aan banden te leggen. In 1995 en 

1996 werden er wetten uitgevaardigd die stipuleerden dat de uitgaven van de 

gezondheidszorgen van dan af aan niet meer dan 1,5% per jaar mochten toenemen.553 

 

Het regeringsbeleid inzake gezondheidszorg zette in de tweede helft van de jaren negentig de 

nieuw ingeslagen weg voort. In 1997 wordt de numerus clausus op de toegang tot de medische 

opleiding ingevoerd.554 Het medisch dossier wordt twee jaar later geïntroduceerd. Tot slot lijkt 

de taboesfeer rond forfaitarisering van bepaalde medische handelingen enigszins af te zwakken 

(Neefs en Schepers 2001). 

 

Verder stond deze periode in het teken van een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de ene kant 

werd er koortsachtig gezocht naar maatregelen om het financieel evenwicht van het Belgische 

zorgverzekeringsstelsel te bewaren. Aan de andere kant wilde men meegaan in de evolutie van 

de medische technieken, de nieuwe medische behoeften en de grotere vraag naar zorgen. Om 

deze complexe puzzel te doen kloppen werden er weer talrijke adviesraden in het leven 

geroepen. In 1999 telde het RIZIV maar liefst 150 raden en commissies die zich bezighielden 

met deze problematiek. Het spreekt voor zich dat dit kluwen van instanties niet enkel een 

financiële weerslag hadden, maar ook leidde tot het ontbreken van enig rationeel beleid of het 

formuleren van besluiten.555 

 

Een besluit waar men wel toe kwam in deze periode was het Koninklijk Besluit van 16 maart 

1999556 dat werd uitgevaardigd door Minister Colla.557 Dit KB wijzigde de opleiding van 

geneesheren-specialisten. Volgens het VBS gebruikte de Vlaamse Interuniversitaire Raad 

                                                           
553 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 135 
554 Koninklijk Besluit, 29 augustus 1997. 
555 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 133 
556 Koninklijk Besluit, 16 maart 1999. 
557 Marcel Colla was Minister van Volksgezondheid en Pensioenen in regering Dehaene II. 
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(VLIR) dit besluit om de universitaire macht over de opleiding te verzekeren. Een gegeven 

waar het VBS niet echt enthousiast over was.558    

 

Nog in het jaar 1999 brachten de federale parlementsverkiezingen een Paars-Groene coalitie 

van liberalen, socialisten en groenen aan de macht. Frank Vandenbroucke, de kersverse minister 

van sociale voorzorg, werkte een project uit rond de reorganisatie van de ZIV.559 Minister 

Vandenbroucke bouwde verder op de ingeslagen weg van zijn voorganger, Colla, door het 

uitschrijven van het Ministerieel Besluit van 12 januari 2001560 betreffende de financiering van 

ziekenhuizen. Dit besluit had als gevolg dat de universitaire ziekenhuizen nog meer macht 

kregen over de opleiding van de geneesheren-specialisten.561  

 

Wegens de grote tekorten in 2001 besliste de regering om de erelonen in 2002 niet te indexeren. 

Wat leidt tot een groot protest bij de artsen en een oproep tot het opzeggen van het medicomut-

akkoord in 2002. Na onderhandelingen tussen de minister en de representatieve 

artsenorganisaties besluit de minister over te gaan tot alternatieve besparingen. 

Niettegenstaande deze positieve wending, organiseren de artsenverenigingen een druk 

bijgewoonde Staten-Generaal van huisartsen op 16 maart 2002. In de aanloop naar een volgende 

medicomut-akkoord stuurde de Minister een nota rond met als titel ‘Agenda voor verandering 

in de gezondheidszorg’. Deze nota betekent een duidelijke breuk met het verleden. Immers, de 

minister kiest voor beheersing van de uitgaven, niet enkel door een prijzenpolitiek, zoals in het 

verleden gebeurde, maar ook door een nieuwe aanbodspolitiek. Kortom, deze nota kiest voor 

een efficiënte volumebeheersing, met behoud van de kwaliteit der zorgen, gebaseerd op 

responsabilisering van arts én patiënt.562 

 

Wat daarop volgt is een periode van kortstondige en intensieve onderhandelingen tussen de 

regering, de artsen, de ziekenfondsen en ziekenhuisbeheerders wat leidt tot een samenhangend 

en duidelijk beleidsplan voor de toekomst. Hoewel er dus een duidelijk plan is, moeten de 

                                                           
558 Gruwez, J.A., ‘De opleiding voor geneesheren-specialisten in België naar aanleiding van het MB van 12 januari 2001.’ De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2001, nr.3, 
pp. 6-8 
559 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 138-140 
560 Ministerieel Besluit, 12 januari 2001.  
561 Gruwez, J.A., ‘De opleiding voor geneesheren-specialisten in België naar aanleiding van het MB van 12 januari 2001.’ De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2001, nr.3, 
pp. 6-8 
562 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 138-140 
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moeilijkheden inzake de implementatie van deze overeenkomst niet onderschat worden. 

Bovendien viel dit samen met de tweede syndicale artsenverkiezingen. Waarbij het Kartel zijn 

positie vooral verstevigde bij de huisartsen. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te 

worden dat er 42% van de huisartsen en 49% van de specialisten niet ging stemmen.563 Het 

Kartel was een nieuwe artsenvereniging. Deze vereniging groepeerde het Syndicaat van 

Vlaamse Huisartsen (SVH) – dit was een nieuwe vereniging die gesticht werd in 1995 na een 

Staten-Generaal van Vlaamse Huisartsen in 1994 waar 3.000 huisartsen stemden voor een 

afzonderlijk huisartsensyndicaat, los van geneesheren-specialisten - en de Konfederatie van 

Belgische Geneesheren, dat op zijn beurt het Algemeen Syndicaat en Le Groupement Belge des 

Omnipracticiens verenigde.564 

 

De regering Verhofstadt en Minister Vandenbroucke bouwden ondertussen verder aan hun 

‘Agenda voor verandering in de gezondheidszorg’. Zo werd het RIZIV uitgebouwd tot een 

betrouwbare bondgenoot voor alle actoren in de gezondheidszorg en de ZIV in verband met het 

opmaken en evalueren van cijfermateriaal betreffende ziekte en invaliditeit. De Nationale Raad 

voor Kwaliteitspromotie (NRKP) werd opgericht met als voornaamste doelstelling te zorgen 

voor de structurele omkadering van een moderne, reële professionele autonomie van de artsen. 

Ook het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg werd in deze periode gesticht. 

Immers, een goed gezondheidsbeleid is maar mogelijk als zowel de beleidsverantwoordelijken 

als de zorgverstrekkers kunnen rekenen op degelijke en wetenschappelijk onderbouwde 

informatie. Tot slot werd er ook nog een Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 

ingesteld die het medisch handelen ging controleren en indien nodig sanctioneren alsook een 

Interuniversitair Centrum voor Evidence Based Medicine dat onderzoekt hoe de resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg kunnen toegepast worden en gebruikt bij 

de opleiding van artsen en andere zorgverstrekkers.565 

 

Het project van Minister Vandenbroucke focuste zich niet enkel op het hertekenen van de 

omkadering van de gezondheidszorg; ook de contingentering van de artsen werd, in opdracht 

van de regering, nauw opgevolgd door de VLIR. In 2002 werd er door de planningscommissie 

van het medisch aanbod werk gemaakt van een herformulering van de quota voor de opleiding 

                                                           
563 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 142-148 
564 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 136 
565 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), pp. 149-151 
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van artsen. Het Koninklijk Besluit van 30 mei 2002 wijzigde het oorspronkelijke Besluit van 

29 augustus 1997 dat het totaal aantal artsen van 2004 tot en met 2008 vastlegde. Er werd 

besloten om de eerste quota van 1997 op te trekken. Het VBS was hier over niet te spreken. 

Ten eerste was er volgens het VBS geen rationele reden om over te gaan tot deze verhoging. 

Ten tweede hielden de Franstalige universiteiten toch geen rekening met de opgelegde cijfers, 

dus waarom cijfers opleggen. Ten derde hielden de quota absoluut geen rekening met de reële 

behoeften van de gezondheidszorg. Tot slot, en dat baarde het VBS nog de meeste zorgen, 

liepen er velen die het diploma van arts behaalden het risico niet binnen de Riziv-context te 

kunnen werken.566 Het VBS riep dan ook op om de quota van het Koninklijk Besluit van 30 

mei 2002 ongemoeid te laten tot 2013. Ondertussen moest er volgens de vereniging werk 

gemaakt worden van een continue evaluatie door de Planningscommissie Medisch Aanbod 

betreffende de wisselwerking tussen de vraag naar zorg, die vooral afhangt van de 

demografische en de economische ontwikkeling van onze maatschappij, en het 

overheidsingrijpen ten gevolge van eventuele politieke beslissingen over de organisatievorm 

van de Belgische gezondheidszorg.567 

 

De federale verkiezingen van 18 mei 2003 hadden grote gevolgen voor de Belgische 

gezondheidszorg. Niet enkel Frank Vandenbroucke (SP.A.) wordt vervangen op het kabinet 

Sociale Zaken, ook het kabinet krijgt klappen en zal voortaan samen met het kabinet 

volksgezondheid een superkabinet vormen onder leiding van Rudy Demotte (PS).568  

 

Halverwege de nieuwe legislatuur van Verhofstadt II wordt er een volmachtenwet (1 april 2005) 

ingevoerd met als doel de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg.569 De artsen 

komen steeds meer tussen hamer en aambeeld te zitten.  

Enerzijds, is er de druk van de overheid en de ziekenfondsen om te besparen op de 

gezondheidszorg, anderzijds worden de artsen geconfronteerd met mondiger patiënten die om 

kwaliteitsvolle medische zorgen vragen. Om al deze spanningen optimaal te doorstaan dienen 

de artsen als een hecht blok samen te werken. De idee ‘van samen staan we sterk’ lijkt steeds 

meer door te sijpelen bij de artsen.21 

                                                           
566 Dubbele cohorte 2018: eerste inschatting reserve aan stageplaatsen voor ASO’s per discipline, 2015 
567 Gruwez, J.A., ‘Herziening planning van het medisch aanbod in aantocht’. De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond 
der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2002, nr. 1, pp. 8-9; Moens, M., ‘Medische plethora? Pro 
and con of numerus clausus.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 2004, nr. 7, pp. 3-21 
568 Moens, M., Jaarverslag VBS, 2004, p. 6 
569 Moens, M., Jaarverslag VBS, 2004, pp. 5-7 
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Terwijl de artsen in die periode dus meer naar elkaar leken toe te groeien kwam België terecht 

in politiek woelige wateren. Tussen 2007 en 2011 kende België maar liefst één interim-regering 

en drie regeringen waarvan de laatste 1,5 jaar een regering van lopende zaken was. Bovendien 

zette België in deze periode ook het trieste record van het recordaantal dagen regeringsvorming 

op zijn naam.570 

2.2.2.2. ZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsenZiekenfondsen    

 

De Wet Moureaux (15 februari 1993) voerde voor het eerst financiële verantwoordelijkheid 

voor de ziekenfondsen in binnen het kader van de ZIV. Een commissie van deskundigen die 

voorstellen moesten formuleren betreffende de financiële verantwoordelijkheid van de 

ziekenfondsen, formuleerde haar definitieve voorstellen op 16 maart 1994. Deze werden 

vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994 en in de wet van 21 december 1994. Van bij het 

begin was er zware druk van de ziekenfondsen om bepaalde parameters te herzien. Bovendien 

was de ingevoerde financiële verantwoordelijkheid, zoals reeds eerder aangehaald, slechts 

gedeeltelijk en beperkt. 

 

Uit de verslagen van het RIZIV voor de periode van 1990 tot 1996 bleek dat de Wet Moureaux 

effectief in werking was getreden, maar dat de nieuwe structuur en procedures op zich niet 

voldoende waren om een financieel evenwicht van de ZIV te garanderen. Hier speelden een 

reeks factoren, waarop de nieuwe structuren geen vat hadden.571 

 

De ambitie van de regering om een echt beheerinstrument voor de gezondheidszorguitgaven te 

creëren en dit door middel van de invoering van financiële verantwoordelijkheid voor de 

ziekenfondsen leek 20 jaar na de invoering van het systeem, in 2013, opnieuw ter discussie te 

staan. Immers, om deze doelstelling echt waar te maken hadden de ziekenfondsen nood aan 

reële middelen en systemen om een impact te hebben op de prijs, het volume en de kwaliteit 

van geleverde zorgen (Regueras en Kesenne 2013). Kortom, het systeem vertoonde nog heel 

                                                           
570 Verhofstadt III heeft eed afgelegd. De Tijd. 21 december 2007; Interim-regering tegen eind van de week. De Morgen. 19 
december 2007; Handleiding bij de langste politieke crisis uit de Belgische geschiedenis. De Standaard, 19 december 2007; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Verhofstadt_III (Laatst geraadpleegd op 12 juni 2014); 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Van_Rompuy (Laatst geraadpleegd op 12 juni 2014); 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Leterme_II (Laatst geraadpleegd op 12 juni 2014); Belgisch wereldrecord 
regeringsvorming erkend door Guinness World Records. De Morgen. 19 april 2001. 
571 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 134 
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wat kinderziekten. 

3.3.3.3. Medisch beroepMedisch beroepMedisch beroepMedisch beroep    

 

De sterk evoluerende context waarin de artsen moesten werken in deze periode deed de 

spanningen tussen enerzijds de artsenverenigingen en de regering en anderzijds tussen de 

artsenverenigingen onderling andermaal hoog oplopen. De eerste syndicale artsenverkiezingen, 

die doorgingen op 3 augustus 1998, deden de rivaliteit tussen de artsenverenigingen enkel 

toenemen.572 

 

De overheid organiseerde deze verkiezingen voor de artsenvertegenwoordiging in de 

beleidsorganen van het RIZIV (Neefs en Schepers 2001). Er werden twee representatieve 

artsensyndicaten aanvaard: De Syndicale Kamer en Het Kartel.573  

                  

Om erkend te worden als representatieve vereniging en te kunnen deelnemen aan de 

verkiezingen moest men aan volgende voorwaarden voldoen: (1) statutair de beroepsbelangen 

van zowel de algemeen geneeskundigen als van de geneesheren-specialisten verdedigen; (2) 

zich statutair richten tot minstens twee gewesten; (3) minimaal vastgelegde bijdragen innen als 

lidgeld van de aangesloten artsen; (4) kunnen aantonen dat voorgaande voorwaarden reeds 

gedurende twee jaar werden vervuld op een vastgelegde datum; (5) minstens 1.500 individueel 

aangesloten leden tellen. Het Kartel verwierf bij de huisartsen 4 van de 6 zetels, bij de 

specialisten 1 zetel. De andere zetels waren voor het BVAS (de voormalige Syndicale Kamers). 

Met andere woorden, de eerste verkiezingen draaiden dus uit op een verbeterde 

vertegenwoordiging van de huisartsenbelangen, ofschoon het BVAS wel de meerderheid van 

de zetels binnen de Nationale Medico-Mutualistische Commissie (NMMC) bleef behouden 

(Neefs en Schepers 2001). De strijd tussen de artsenverenigingen woedde voortaan achter de 

gesloten deuren van de NMMC.574 

 

De tweede syndicale artsenverkiezingen, die plaatsvonden in juni 2002, draaiden uit op een 

status quo. Het Kartel hield met 4 van de 6 zetels voor de huisartsen stand, wat betekende dat 

                                                           
572 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 136 
573 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 136 
574 KADOC, Archief ASGB, De Belgische Ziekteverzekering 1944-2003 en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige (Marcel 
De Brabanter), p. 137 
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ook het BVAS zijn 2 zetels voor de huisartsen kon behouden. De huisartsen uitten hun onvrede 

over het huidige systeem. Ze willen apart onderhandelen van de specialisten en dit met een 

eigen budget.575 Ook in “De Standaard” van 16 december 2002 stelt Guy Tegenbos zich de 

vraag:  

 

‘Waarom beslist de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP.a) niet zelf dat de 

budgetten voor de huisartsen sterker moeten stijgen dan die voor specialisten? Waarom laat 

hij dat over aan artsenvakbonden en ziekenfondsen?’576 

 

De invoering van de volmachtenwet (1 april 2005) met als voornaamste ambitie de beheersing 

van de begroting van de gezondheidszorg, zorgde ervoor dat de artsen steeds meer tussen hamer 

en aambeeld kwamen te zitten, zoals reeds hierboven vermeld.577 De idee ‘van samen staan we 

sterk’ maakte in 2006 een einde aan de heterogeniteit in de huisartsenvertegenwoordiging – die 

een efficiënte belangenbehartiging steeds leek te hinderen – door het samengaan van de Unie 

van Huisartsenkringen (UHAK), de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen 

(WVVH) en het Vlaams Huisartsen NavormingsInstituut (VHNI). Samen vormden zij van dan 

af aan Domus Medica, de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel.578 

 

Ondertussen bleek er ook op syndicaal vlak nood aan een ommezwaai. Terwijl er bij de eerste 

syndicale artsenverkiezingen nog 70,7% van alle artsen ging stemmen, nam in 2002 nog maar 

56,3% van de artsen deel, en in 2006 nog maar 46,4%. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen 

had ook opgeroepen tot een boycot van de derde editie van deze verkiezingen uit onvrede met 

de weigering door de overheid om hen te laten deelnemen aan de verkiezingen als 

huisartsensyndicaat. Of de boycot aan de basis van de daling van de opkomst lag is moeilijk te 

achterhalen op basis van de verkiezingsresultaten.579 

 

Ook de syndicale artsenverkiezingen kenmerkten zich door een boycotactie vanwege een aantal 

Vlaamse huisartsen, die het niet pikten dat een zuiver huisartsensyndicaat niet aan de 

verkiezingen kon deelnemen. Verder zag het er naar uit dat Domus Medica samen met Domino 

– een klein Franstalig syndicaat van huisartsen en specialisten – zou deelnemen aan de 

                                                           
575 Moens, M., Jaarverslag VBS, 2004, pp. 16-18 
576 ‘Ook paars-groen buigt voor sterke machtsgroepen.’ De Standaard. 16 december 2002. 
577 Zie pagina 209. 
578http://www.domusmedica.be/domusmedica/project-magie/4982-nieuwe-projectwerking-domus-medica-zet-stap-naar-
huisartsen-praktijk.html (Laatst geraadpleegd op 15 juni 2015). 
579 Moens, M., Jaarverslag VBS, 2006, p. 25 
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artsenverkiezingen. Maar de toenmalige minister van sociale zaken, Laurette Onkelinx (PS), 

besloot dat het duo te licht woog. Het beroep dat werd aangetekend mocht niet baten. Domus 

Medica nam in 2010 geen deel aan de artsenverkiezingen.580 Deze omstandigheden leverden 

een uitzonderlijk hoog aantal blanco stemmen op. Deze keer was daar vooral het Kartel 

slachtoffer van, met een verlies van meer dan 10%. Aan de zetelverdeling veranderde deze 

uitslag echter niets, die bleef bij de huisartsen mooi in balans. 

 

De verkiezingen van 2014 gingen tussen de twee 'traditionele' syndicaten: de Bvas en het Kartel, 

dat dit jaar bestond uit ASGB, GBO en MoDeS (le Monde des Spécialistes); en de nieuwkomer 

AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica).581 Voor het eerst in de geschiedenis van de 

vertegenwoordiging van de artsen waren er dus drie artsensyndicaten vertegenwoordigd in de 

beleidsorganen van het Riziv. 

 

Een ander gegeven waarmee de medisch specialisten te maken kregen in deze periode was de 

verdere academisering van de opleiding van de kandidaat medisch specialisten. Deze keer 

kwam – na de hervorming van het academische luik begin jaren 2000 – de beroepsopleiding in 

het vizier van de hervormende overheid. De rol van de erkenningscommissies, die voornamelijk 

bestonden uit afgevaardigden van de artsenverenigingen, dreigden te worden herleid tot een 

lege doos, althans zo vreesde het VBS.582  

Een bijkomende ‘uitdaging’ bij de beoogde hervorming van de beroepsopleiding van de 

medisch specialisten was dat het onderwijs in de geneeskunde in België een bevoegdheid was 

(en is) van de Gemeenschappen, terwijl de erkenning van een medisch specialist en zijn of haar 

werkcontext Federaal gereguleerd werd.583 Ondanks deze moeilijke omstandigheden werd er in 

de periode van 2006 tot 2008 gesleuteld aan een voorstel van een nieuwe beroepsopleiding voor 

de medisch specialisten. De voorbereidingen van deze hervorming verliepen in alle discretie. 

Volgens het VBS was dit een bewuste strategie van de VLIR om de vertegenwoordigers van de 

beroepsverenigingen buiten het overleg te houden.584  

                                                           
580 Moens, M., Jaarverslag VBS, 2010, p. 31; ‘C’est Laurette qui décide.’ Les Spécialistes, 6 april 2010; ‘Tegenaanval DM-
Domino is ingezet.’ Artsenkrant, 23 april 2010; ‘Onkelinx renvoie Domus Medica à ses chères études.’ Le journal du médecin. 
10 mei 2010. 
581http://www.domusmedica.be/documentatie/nieuwskijker/5335-lange-strijd-voor-syndicale-verkiezingen.html  
(Laatst geraadpleegd op 15 juni 2015). 
582 ‘Verdere academisering van de opleiding.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2007, nr. 5, pp. 2-3 
583 Moens, M., ‘De toekomst van de specialistische geneeskunde.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2007, nr. 1, pp. 1-10 
584 Moens, M., ‘Decanen, graag correcte informatie.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2009, nr. 3, p. 4; Moens, M., ‘”Productiegat” in patiëntenzorg t.g.v. 
invoering van masterdiploma in de specialistische geneeskunde.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der 
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Uiteindelijk werden de besluiten van 4 september 2009 gepubliceerd op 18 en 21 september.585 

De invoering van een Master in de specialistische geneeskunde aan de vier Vlaamse 

universiteiten werd hierdoor een feit. Pas na de invoering van deze nieuwe opleiding werd het 

VBS uitgenodigd door de VLIR-werkgroep. Het VBS was als voornaamste beroepsvereniging 

van de medisch specialisten niet te spreken over deze nieuwe Master-opleiding. De verenging 

eiste: (1) dat de artsen zouden betrokken worden bij het opstellen van de eindtermen en bij het 

bepalen van het profiel per specialisme; (2) dat minstens de helft van de stages zou worden 

doorlopen in een niet-universitair ziekenhuis; (3) dat de keuze van de medisch specialist voor 

de opstelling van zijn of haar stageplan diende gerespecteerd te worden.586 Maar het VBS liet 

het daar niet bij, het leidde een vordering tot nietigverklaring van de besluiten van 18 en 21 

september in bij de Raad van State.587 

Ondertussen zaten de kandidaat medisch specialisten met een prangende vraag: was deze 

nieuwe MaNaMa verplicht om als medisch specialist erkend te worden? Het antwoord op deze 

vraag was neen, aldus het VBS. Immers, een specialisatie is geen studie en behoort niet tot de 

bevoegdheden van de Gemeenschappen. Het is een beroepsopleiding die federaal 

gereglementeerd wordt en waarvoor de erkenning uitsluitend door de Federale Minister van 

Volksgezondheid wordt toegekend.588  

Om uit de impasse te komen die gecreëerd werd door de Besluiten van september 2009 werd er 

een overleg opgestart tussen de universiteiten en de beroepsverenigingen om de nieuwe 

academische opleiding te integreren in het bestaande opleidingssysteem.589 Overleg tussen de 

Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen en de beroepsverenigingen van de 

medisch specialisten zouden uiteindelijk resulteren in een nieuw Ministerieel Besluit tot 

vaststelling van algemene criteria voor de erkenning van medisch specialisten, stagemeesters 

en stagediensten. In dit besluit werden alle elementen van de MaNaMa  opleiding opgenomen, 

maar een verdere explicitering zou volgens de Faculteiten geneeskunde wenselijk zijn.590 

                                                           
Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2009, nr. 5, pp. 1-3 
585 Ministerieel Besluit tot erkenning van een master-na-master opleiding tot ‘master in de specialistische geneeskunde’. 
Belgisch Staatsblad, 18 & 21 september 2009  
586 Moens, M., ‘”Productiegat” in patiëntenzorg t.g.v. invoering van masterdiploma in de specialistische geneeskunde.’ De 
Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2009, nr. 5, 
pp. 1-3 
587 ‘De MaNaMa in de Vlaamse Gemeenschap – Le diplôme d’études supérieures spécialisées in de Franse Gemeenschap – 
verplicht of facultateif?’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten, 2010, nr. 4, pp. 2-3 
588 Ibid. 
589 Demeere, J.L., ‘Assistenten-specialisten in opleiding: de toekomst van onze geneeskunde.’ De Geneesheer-Specialist. Blad 
van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2011, nr. 5, pp. 3-4 
590 Ministerieel Besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters 
en stagediensten, Belgisch Staatsblad , 23 april 2014. 
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Verder was er in deze periode ook discussie over de vergoeding van de medisch specialisten in 

opleiding. Deze verliep niet steeds volgens de afspraken. Er werd vooral geklaagd over de 

betaling van de wachtdiensten. Universitaire ziekenhuizen ontvingen van de overheid subsidies 

voor hun medisch specialisten in opleiding om deze wachtvergoedingen te honoreren. Niet-

universitaire ziekenhuizen kregen geen financiële bijstand van de overheid om deze extra kost 

te vergoeden. Het VBS was dan ook vragende partij om de niet-universitaire ziekenhuizen, die 

medisch specialisten in opleiding in dienst hadden, te voorzien van extra overheidssubsidie.591 

 

Tot slot dienen de medisch specialisten nu al rekening te houden met een probleem dat zich zal 

aandienen in 2018, namelijk het effect van de dubbele cohorte van gediplomeerden in de 

medische wetenschappen op de beschikbare stageplaatsen. Immers, voor elk specialisme zal de 

dubbele cohorte van artsen, die in 2018 zullen afstuderen, leiden tot een stijging van de vraag 

naar stageplaatsen. De cel ‘Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen’ maakte een 

theoretische raming op voor dit toekomstig knelpunt.  

 

Tabel met cijfergegevens van de kwantitatieve voorspelling van het effect van de dubbele 

cohorte  

 

 

België 

 

Vlaamse Gemeenschap 

 

Franse Gemeenschap 

 

 

 *Geschatte vraag  = totaal aantal kandidaten in september 2018 
 ** Voorspeld aanbod  = maximum aantal stageplaatsen in 2015592 
 

                                                           
591 Moens, M., ‘Statuut artsen-specialisten in opleiding.’ De Geneesheer-Specialist. Blad van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, 2009, nr. 2, pp. 4-6 
592 Cuypers, D., Kwantitatieve voorspelling van het effect van de dubbele cohorte van gediplomeerden in de medische 
wetenschappen op de stageplaatsen in de geneeskunde voor het verkrijgen van een bijzonder beroepstitel. Nota van de Cel 
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Geschatte 

vraag* 

 

Voorspeld 

aanbod** 

 

Geschatte 

vraag 

 

Voorspeld 

aanbod 

 

Geschatte 

vraag 

 

Voorspeld 

aanbod 

 

8.112 

 

6.072 

 

4.063 

 

3.132 

 

4.047 

 

2.940 
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Uit een vergelijking van de voorspelde vraag en het geschatte aanbod van stageplaatsen blijkt 

dat er de komende jaren – vanaf 2018 – een duidelijk tekort aan stageplaatsen zal zijn in bijna 

alle specialismen, zowel in de Vlaamse Gemeenschap als in de Franse Gemeenschap. Voor 

bepaalde specialismen, o.a. de inwendige geneeskunde waar de beschikbare stageplaatsen aan 

slechts de helft van de vraag zouden tegemoetkomen, is de situatie zorgwekkender dan voor 

andere specialismen.  

Het zou opportuun zijn om de komende jaren werk te maken van maatregelen om op korte 

termijn extra stageplaatsen te creëren in de medisch specialismen waar de grootste tekorten 

zullen heersen en dit zonder uit het oog te verliezen dat er een evenwicht dient te zijn tussen 

het aanbod van beroepsbeoefenaars en de zorgbehoeften van de bevolking.593  

4.4.4.4. BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

In eerste instantie zette de regering in de periode van 1994 tot 2014 de nieuw ingeslagen weg 

verder. De Wet Moureaux trachtte te zorgen voor financiële stabiliteit binnen het 

gezondheidszorgsysteem door de ziekenfondsen en de artsen te onderwerpen aan bepaalde 

regels en meer financiële verantwoordelijkheid van hen te verlangen. 

 

De ziekenfondsen worstelden met de nieuwe regelgeving die na een eerste evaluatie niet zoveel 

zoden aan de dijk bracht. Maar ook de artsen kregen het te verduren, ze dienden niet langer 

alleen rekening te houden met de regering en de ziekenfondsen, ook de steeds beter 

geïnformeerde en mondigere patiënt bezorgde hen kopzorgen. 

 

De toenadering tussen de medisch specialisten en de huisartsen, waarvan sprake begin jaren 

negentig, was maar een kort leven beschoren. Onder andere de organisatie van syndicale 

artsenverkiezingen, waar de verenigingen rechtstreeks met elkaar de verkiezingsstrijd 

aangingen om de artsenvertegenwoordiging in de beleidsorganen van het RIZIV te bekomen, 

deed de gemoederen weer hoog oplaaien. Deze verkiezingen, die elke vier jaar georganiseerd 

werden, zorgden voor een steeds sterkere positie van de huisartsen tegenover de medisch 

specialisten.  

 

Tot slot was er in deze periode veel te doen rond de contingentering van de artsen- wat volledig 

                                                           
593 Cuypers, D., Kwantitatieve voorspelling van het effect van de dubbele cohorte van gediplomeerden in de medische 
wetenschappen op de stageplaatsen in de geneeskunde voor het verkrijgen van een bijzonder beroepstitel. Nota van de Cel 
Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen, 2015, p. 18 
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binnen het kader paste van de politieke wil om te komen tot een meer financieel stabiel 

gezondheidszorgsysteem. Samenhangend met het reguleren van het aanbod van het aantal 

artsen werd er door de overheid verder ingezet op de erkenning van de medische professie 

buiten het kader van de verplichte ZIV - die bekomen was in de voorgaande periode594 - door 

middel van de invoering van een nieuwe Master in de specialistische geneeskunde. Hoewel de 

beroepsverenigingen van de medisch specialisten al decennia lang streefden naar een wettelijke 

erkenning van hun professie waren zij niet te spreken over deze verdere wettelijke regulering. 

Immers, het uittekenen van de nieuwe (beroeps)opleiding verbonden aan de nieuwe Master 

gebeurde zonder inspraak van het VBS.  

 

De contingentering van de artsen, die weinig rekening hield met de maatschappelijke nood aan 

bepaalde medische specialismen of met het aantal opleidingsplaatsen voor kandidaat medisch 

specialisten, in wisselwerking met een ‘machtsgreep’ van de universiteiten op de opleiding van 

de medisch specialisten, deed het VBS met gemengde gevoelens naar de toekomst van de 

specialistische geneeskunde kijken. Immers, de mogelijkheden van de specialistische 

geneeskunde zijn quasi onbeperkt, de financiële draagkracht van patiënt en overheid 

daarentegen hebben wel degelijk limieten. Verder spelen ethiek en deontologie een belangrijke 

rol in het blijvend garanderen van een kwaliteitsvolle geneeskunde. De consolidatie en de 

professionalisering van de specialistische geneeskunde zal dan ook inhoudelijk, sociaal en 

politiek-economisch steeds een boeiende uitdaging blijven. 
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Algemeen BesluitAlgemeen BesluitAlgemeen BesluitAlgemeen Besluit    

 

Een eerste opzet van dit onderzoek was nagaan wat de invloed van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering was op het professionaliseringsproces van de medisch specialisten in 

België. De verplichte ZIV werd ingevoerd kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog en 

introduceerde voor het eerst - op nationaal niveau - een verschil tussen de betaling van de 

algemeen geneeskundigen en die van de medisch specialisten. Kortom, er werd door de 

verplichte ZIV voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen deze twee soorten artsen. De 

integratie van artsen binnen het nieuwe kader van de gezondheidszorgstaat leek in België nog 

een moeilijkere materie dan in andere Westerse verzorgingsstaten. Oorzaak hiervan zijn de 

verschillende breuklijnen die België doorkruisen. De ideologische breuklijn verdeelde de 

politieke partijen, alsook de voornaamste ziekenfondsen. Van oudsher hadden zij een 

tegengestelde visie op het te volgen gezondheidsbeleid. Bovendien staan de ziekenfondsen, 

door de verzuiling van de Belgische samenleving - traditioneel zeer sterk in het land. Ook de 

taalkundige breuklijn - die het land doorheen de tijd steeds meer ging verdelen en zich uitte in 

uiteenlopende visies op het gezondheidsbeleid - had een invloed op de integratie van de artsen 

in de gezondheidszorgstaat. Deze tegenstellingen en unieke, Belgische breuklijnen leidden tot 

een moeizame erkenning van de centrale rol die de artsen dienden op te nemen binnen de 

nieuwe, verplichte ZIV. Verder zorgde de financiële kater - waarmee de ZIV af te rekenen kreeg 

vanaf 1947 - ervoor dat de overheid en de ziekenfondsen zich meer gingen focussen op de 

financiering van het ZIV-systeem. Dit was allesbehalve een eenvoudige opgave. Enerzijds, 

hadden de drie belangrijkste politieke partijen van het land – de Christelijke, de socialistische 

en de liberale partij – tegenstrijdige visies over hoe de ZIV te organiseren en structureren. Het 

feit dat regeringen steeds bestonden uit wisselende coalities maakte de zaken niet makkelijker. 

Anderzijds, richtte zo goed als elke nieuwe regering bij haar aantreden nieuwe raden en 

commissies op die de problemen van de ZIV opnieuw in kaart moesten brengen en oplossingen 

dienden voor te stellen. Elke regering legde zijn eigen accenten op het onderzoek dat uitgevoerd 

moest worden door deze raden en commissies. Kortom, ogenschijnlijk was de regering dus 

altijd druk in de weer met het zoeken naar oplossingen voor de ZIV. Maar keer op keer 

verzaakte de regering om de besluiten van deze raden en commissies om te zetten in eigenlijke 

maatregelen. De enkele keren dat er wel beschikkingen voortvloeiden uit de bevindingen van 

de raden en commissies werden deze vaak ongedaan gemaakt door de volgende regering. 

Immers, deze wilde haar eigen stempel drukken op het gezondheidsbeleid. De precaire 

financiële situatie waarin de ZIV zich vrijwel permanent bevond, beheerste telkens weer het 

gezondheidsbeleid van de overheid. De financiële moeilijkheden werden steeds tijdelijk 

opgelost door middel van pragmatische akkoorden. Immers, voor het sluiten van zulke 
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akkoorden was geen eenheid van visie over het te volgen gezondheidsbeleid nodig, wat de 

politieke leiders en ziekenfondsen goed uit kwam. Echter deze akkoorden waren slechts een 

pleister op een houten been. 

De onenigheid over de invulling van het gezondheidsbeleid, alsook de verdeeldheid die heerste 

onder de artsen over de manier waarop medisch specialisten erkend dienden te worden, zorgden 

voor heel wat vertraging betreffende de erkenning van deze artsen. Immers, het zou nog duren 

tot het Koninklijk Besluit van 12 september 1957 vooraleer er sprake was van een officiële, 

wettelijke erkenning van medisch specialisten in België. Deze wettelijke erkenning kwam er 

enkel en alleen binnen het kader van de verplichte ZIV. Ook de daaropvolgende aanpassingen 

van dit Koninklijk Besluit geschiedden steeds in het kader van de verplichte ZIV. Pas in de 

jaren negentig werd de wettelijke erkenning van de medisch specialisten losgekoppeld van de 

ontwikkeling en de evolutie van de verplichte ZIV en dit door de wet van 19 december 1990 en 

het Koninklijk Besluit van 25 november 1991. Met andere woorden, het lot van de erkenning 

en regulering van medisch specialisten was bijna vijftig jaar lang verbonden aan dat van de 

verplichte ZIV en kan hier dus niet los van begrepen worden. De verplichte ZIV had in deze 

periode van de geschiedenis een beslissende invloed op het professionaliseringsproces van de 

medisch specialisten. 

 

De oudere, sociologische theorieën die bestaan over het professionaliseringsproces van medisch 

specialisten suggereren dat de algemeen geneeskundigen uiteindelijk - uit eigen beweging - de 

opkomst van de medisch specialisten zouden aanvaarden en hen zouden erkennen als een 

volwaardig, professioneel segment van het medisch beroep, omdat dit positieve gevolgen zou 

hebben voor het hele beroep. Later werden deze theorieën, onder invloed van empirisch 

onderzoek, genuanceerd en werd er gesteld dat in bepaalde gevallen het dominante segment 

binnen het beroep het aanstormend segment zou accepteren, maar pas onder druk van 

dreigende, externe actoren.  

 

De bestudeerde Belgische casus lijkt niet te verlopen zoals men zou verwachten op basis van 

deze sociologische theorieën. De invoering van de verplichte ZIV plaatste de regulering van 

het professionaliseringsproces van de medisch specialisten hoog op de agenda van de artsen en 

de regering, maar een consensus over de uitwerking van zo een regulering was ver te zoeken. 

Het leidde uiteindelijk zelfs tot een breuk tussen de algemeen geneeskundigen en de medisch 

specialisten binnen de FMB. Wat leidde tot de afscheuring van de medisch specialisten en de 

oprichting van het VBS in 1954. De komst van het VBS bracht het professionaliseringsproces 

van de medisch specialisten in een stroomversnelling. Immers, in plaats van te onderhandelen 

met het dominante segment binnen het medisch beroep, de algemeen geneeskundigen, knoopte 
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het Verbond onderhandelingen aan met de dreigende, derde partij, in deze casus de regering. 

Samengevat kan men stellen dat de medisch specialisten, door rechtstreeks te gaan 

onderhandelen met de regering om de zelfregulering in eigen handen te krijgen, zich gingen 

gedragen als elk ander beroep in het verleden.  

 

Zelfregulering speelde een belangrijke rol in het professionaliseringsproces van de medisch 

specialisten. Het VBS knoopte halverwege de jaren vijftig onderhandelingen aan met de 

regering om de regulering van het professionaliseringsproces van de medisch specialisten in 

handen te krijgen. Het Koninklijk Besluit van 12 september 1957 gaf het VBS de touwtjes in 

handen. Voortaan zouden erkenningscommissies die bestonden uit leden van de 

beroepsverenigingen die aangesloten waren bij het Verbond instaan voor het uitwerken van de 

erkenningscriteria van de medische specialismen en de erkenning van specialisten aan de hand 

van deze criteria. Dit bleef zo tot 1971. Van dan af aan verloren de beroepsverenigingen van de 

medisch specialisten hun monopolie over de erkenning van medisch specialisten, alsook over 

het uitwerken van hun erkenningscriteria, ten voordele van de medische faculteiten. Voortaan 

zouden de beroepsverenigingen paritair samengesteld zijn en bestaan uit vertegenwoordigers 

van de beroepsverenigingen en de medische faculteiten. 

Dit verlies van monopolie werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het feit dat deze 

erkenningscommissies meer bevoegdheden kregen. In 1985 werd er voor een tweede maal 

gesnoeid in de zelfregulering van de medisch specialisten. Voortaan zou de minister van 

volksgezondheid zelf de erkenningscriteria van stagemeesters- en diensten kunnen aanpassen. 

Er was dus wel degelijk sprake van een verlies aan zelfregulering, toch blijven de medisch 

specialisten een grote invloed hebben op de regulering en erkenning van hun beroep. 

 

De zelfregulering van de medisch specialisten kwam tot stand door onderhandelingen tussen 

het VBS met de regering. De ziekenfondsen, die een uiterst belangrijke rol speelden in de 

ontwikkeling van de verplichte ZIV, speelden een eerder ondergeschikte rol in de besprekingen 

tussen de medisch specialisten en de regering aangaande het professionaliseringsproces. Het 

verlies aan zelfregulering in de jaren zeventig en tachtig kan ook verklaard worden door de 

manier waarop de zelfregulering van de medisch specialisten tot stand kwam. Immers, na de 

artsenstaking van 1964 besloot het VBS in zee te gaan met de SK Wynen. De SK zou de 

belangenverdediging van de medisch specialisten op zich nemen. Deze zet van het VBS zorgde 

ervoor dat zijzelf niet rechtstreeks vertegenwoordigd waren binnen de belangrijke commissies 

en raden van het RIZIV, zoals de NMMC en de TGR. Bovendien werd het Verbond, door 

nieuwe wettelijke criteria voor de erkenning van representatieve artsenverenigingen, niet langer 

erkend door de regering als een geldige gesprekspartner, waardoor hun onderhandelingspositie 
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vanaf medio de jaren zestig sterk verzwakt was. Dit bewoog de beroepsverenigingen van de 

medisch specialisten, die lid waren van het VBS, er steeds vaker toe zich rechtstreeks te wenden 

tot de regering om hun belangen te verdedigen. Zoals al eerder aangehaald bleven de 

beroepsverenigingen, ondanks het verlies aan monopolie, wel nog steeds een uiterst belangrijke 

rol spelen in het uitwerken van erkenningscriteria voor de medische specialismen en in de 

eigenlijke erkenning van specialisten.  

 

Een laatste onderzoeksvraag waarop een antwoord werd gezocht, was: is er door de toenemende 

specialisering sprake van uitbreiding of erosie van de professionele autonomie van de medische 

specialismen? De toenemende specialisering van het medisch beroep leidde tot het feit dat het 

VBS steeds vaker moest optreden als scheidsrechter tussen de verschillende, medische 

specialismen, maar resulteerde op zich niet zozeer tot de erosie van de professionele autonomie 

van de medische specialismen. Integendeel, het leidde tot de uitbreiding van de autonomie van 

de individuele, medische specialismen die steeds vaker rechtstreeks gingen onderhandelen met 

de regering. Kanttekening die bij deze evolutie dient gemaakt te worden is dat de medische 

specialismen, gedurende heel het professionaliseringsproces dat zij doormaakten, rekening 

dienden te houden met de huisartsen, die ook hun weg naar professionalisering zochten en 

hierdoor dikwijls in conflict kwamen met de belangen van de medisch specialisten. 

 
Dit onderzoek toont aan dat het historisch-sociologisch onderzoeksperspectief waardevol is 

voor het analyseren van een professionaliseringsproces van een opkomend, professioneel 

segment binnen een reeds gevestigde professie. Immers, het combineren van beide 

onderzoeksdisciplines brengt zowel de gelijkenissen van dit proces met andere landen aan het 

licht, alsook de eigenschappen die de Belgische casus uniek maken, zoals de breuklijnen die 

het land verdelen en die leidden tot de moeizame erkenning van artsen – zowel medisch 

specialisten als algemeen geneeskundigen - binnen het bestek van de gezondheidszorgstaat. Tot 

slot gingen de medisch specialisten - in tegenstelling tot wat de theorie doet vermoeden - om 

hun erkenning te bekomen, geen compromis sluiten met de algemeen geneeskundigen, zelfs 

niet onder druk van externe actoren. In plaats daarvan gingen zij hun eigen weg op zoek naar 

de erkenning van hun individuele identiteit binnen het medisch beroep.  
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