Over de auteurs

L. (Leo) van Bergen (1959) studeerde geschiedenis aan de Nijmeegse Universiteit en specialiseerde zich daarna in zowel de krijgs- als medische geschiedenis. Hij promoveerde in 1994 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, afdeling maatschappijgeschiedenis, op een medisch-polemologisch onderwerp: De
zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog
en vrede 1876-1945. Vijf jaren later publiceerde hij een zeer goed onvangen medische geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog: Zacht en eervol. Lijden en sterven
in een Grote Oorlog. Dit boek zal begin 2009 in het Engels verschijnen. Sinds
2000 is hij als medisch historicus werkzaam aan het Vrije Universiteit medisch
centrum, afdeling Metamedica. In die hoedanigheid schreef hij onder meer een
kritisch rapport over de opkomst van de hartbewakingseenheden rond 1970 (Een
triomfmars zonder weerga), en een geschiedenis van de medische faculteit van de
VU: Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije
Universiteit 1880-2000.
K.P. (Karel-Peter) Companje is docent geschiedenis zorgverzekeringen bij de afdeling Metamedica van het VUmc Amsterdam voor het Kenniscentrum Historie
Zorgverzekeraars. Hij doet onderzoek naar de structuur en financiering van het
Nederlandse bestel van zorg en verzekering, geeft onderwijs hierin en beheert de
archief- en bibliotheekcollectie van het KHZ.
Companje begon in 1988 als archivaris bij het Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland, nu AGIS Zorgverzekeringen. Door het inventariseren van ziekenfondsarchieven kreeg hij belangstelling voor de geschiedenis van de zorgverzekering en de gezondheidszorg. Hij promoveerde in 1997 op het proefschrift
Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren, die de relatie
ziekenfondsen- artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed
(Utrecht 1997) en schreef Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001 (Zeist 2001).
W.P.M. (Peter) Dols (1951) werkt freelance als adviseur, onderzoeker en projectleider in de openbare gezondheidszorg en voor uiteenlopende instellingen op het
gebied van zorg en welzijn. Van 1994 tot 1999 was hij directeur van de landelijke
vereniging van GGD’en. Daarvoor was hij hoofd van de sociaal-geneeskundige
beroepsopleidingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO en werkte hij bij de staf van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst. Hij studeerde geneeskunde en sociale geneeskunde met een accent op
beleid, bestuur en organisatie van de gezondheidszorg.
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TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT

Prof. Dr. A.H.M. (Toon) Kerkhoff (1946) studeerde geneeskunde in Nijmegen
en bekwaamde zich vervolgens in de sociale geneeskunde. Hij was onder meer
werkzaam als medisch adviseur van de Ziekenfondsraad en als directeur van de
GG en GD Voorne-Putten en van de GGD Leiden. Na enige jaren tevens parttime
docent Sociale Geneeskunde aan de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit
Leiden te zijn geweest, werd hij in 1991 benoemd tot hoogleraar Bouw en Werking van de Gezondheidszorg aan de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit
Twente. In deze functie richtte hij zich vooral op de openbare gezondheidszorg
en het beleid op dat terrein. Naast artikelen publiceerde hij een tiental boeken
over dit thema.
D. (Danièle) Rigter is sinds 1990 eigenaar van historisch onderzoeksbureau Ecade.
Zij deed onderzoek in opdracht van verschillende organisaties zoals het ministerie van Sociale Zaken en auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Rigter werkte
mee aan het TNO-rapport Geschiktheid gewogen. Claimbeoordeling en arbeidsongschiktheid in Nederland 1901-2005. Daarnaast publiceerde zij onder meer over de
geschiedenis van het welzijnswerk en de subsidiëring van medisch wetenschappelijk onderzoek. Zij werkt onder andere aan een archievenproject in opdracht
van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars en aan een proefschrift over
de Raden van Arbeid. Meer informatie is te vinden op www.ecade.org.
H. (Harry) Vink (1943) was dertig jaar huisarts in Zaandam alvorens in Amsterdam aan de UVA nieuwe en nieuwste geschiedenis te gaan studeren. Begin 2005
studeerde hij af met een doctoraalscriptie die de vooroorlogse relatie tussen artsen en het ‘Algemeen Afdeelingsziekenfonds Zaanland’ zowel op centraal als regionaal niveau behandelde. Zijn belangstelling daarvoor was gewekt tijdens zijn
ruim vijftienjarig bestuurslidmaatschap onder meer als secretaris en voorzitter
van dat fonds.
Naast zijn algemene interesse voor de sociaal-economische geschiedenis van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, heeft hij vooral bijzondere
belangstelling voor de geschiedenis van de medische wetenschap en de sociale
verzekeringen.
R.A.A. (Robert) Vonk (1983) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis en als bijzondere interesse de religieuze cultuur van de volle middeleeuwen. Tijdens zijn studietijd
was hij tevens redacteur van het historisch tijdschrift Galapas van de opleiding
geschiedenis van de VU.
Sinds 1 december 2006 is hij als onderzoeker ten behoeve van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verbonden aan de afdeling Metamedica van
het VUmc. Voor het KHZ doet hij onderzoek naar de rol van de particuliere ziektekostenverzekeraars als actor in de civil society, waarbij wordt gekeken naar het
uitwisselingsproces tussen staat, markt, individu en de rol van civility in het geval
van de verzekering van medische risico’s.

