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Voorwoord  
Gezondheid is een recht, wereldwijd. Toch blijft gezondheidszorg in de meeste landen een voorrecht voor 
rijken. Dokters zijn enkel in steden beschikbaar en het merendeel van de gezondheidszorg is ingenomen 
door de commerciële markt. Meer dan 30 jaar geleden tekenden vertegenwoordigers van bijna alle landen, 
onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie, de verklaring van Alma Ata. Basisgezondheidszorg 
werd daarin naar voren geschoven als strategie om gezondheid binnen ieders bereik te brengen. 30 jaar 
later is er op internationaal niveau, o.a. binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, opnieuw meer aandacht 
voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheid die grote groepen van de bevolking niet langer uitsluit.  

Dat is ook het uitgangspunt van de gezondheidswerking van fos. fos wil de overheden blijven wijzen op 
hun verantwoordelijkheid om dit recht te verwezenlijken. fos werkte zelf de voorbije 20 jaar in Latijns-
Amerika en recenter ook in zuidelijk Afrika aan manieren om de toegang tot gezondheid te garanderen. De 
ervaringen zijn zeer verschillend, omdat de context en de politieke wil anders zijn, maar ook omdat part-
nerorganisaties en fos-medewerkers verschillende ideeën aanbrengen en strategieën opzetten. De kunst 
bestaat erin om deze keuzes regelmatig te toetsen aan de visie en ambitie van de organisatie en waar no-
dig bij te sturen.  

 

Daarom heeft fos beroep gedaan op het extern onderzoekscentrum HERA – Health Research for Action – 
om de hele gezondheidswerking van het door DGD gesubsidieerde programma te evalueren. Er is gekozen 
voor een algemene evaluatie: een kritische bevraging van de initiële keuzes die fos in de loop van de jaren 
op het vlak van zijn hele gezondheidswerking heeft genomen. Deze bevraging van de zin en de relevantie 
van de werking, alsook de doeltreffendheid van de gekozen strategieën, moet ons toelaten om verbeterin-
gen in onze werking en keuzes aan te brengen.  

Het onderzoeksteam was samengesteld uit experts uit België en uit de verschillende partnerlanden. De co-
ördinatie van de evaluatie was in handen van Dirk Van der Roost, onderzoeker bij het Instituut voor Tro-
pisch Geneeskunde, en secretaris van het gezondheidsnetwerk “Be-cause Health”. In Nicaragua is de eva-
luatie uitgevoerd door Michael Forsch, in de Andes (Peru, Bolivia en Ecuador) deed HERA beroep op het 
team van Dr. Juan Arroyo Laguna, Eco. Manuel Mendoza en Msc. Engelbert Barreto, en in Zuid-
Afrika op Mazibuko K. Jara. Verschillende lokale onderzoeken, zowel in Mozambique als Cuba, heeft Dirk 
Van der Roost zelf uitgevoerd. Er zijn voor dit onderzoek in de verschillende landen specifieke beheer- en 
overlegcomités opgericht, samengesteld uit deelnemers van fos-partnerorganisaties, fos-medewerkers, en 
de lokale onderzoekers. Deze comités hebben de evaluatievragen samengesteld en feedback gegeven op 
de bevindingen uit de evaluatie.  

Werkwijze 
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Dit document geeft de bevindingen van het onderzoek door HERA weer en biedt een overzicht van de wer-
king op het terrein. Daarbij gaat het om een momentopname van de gezondheidswerking van 2009-2010. 
Daarnaast geeft het een zicht op de vragen en de wegen die we de komende jaren inslaan.  

Voor een volledig begrip van alle nuances waarmee fos op het vlak van gezondheid werkt, kan u het best 
volledige document doornemen.  

Het eerste en tweede hoofdstuk reiken de nodige concepten aan om zowel de huidige gezondheidswerking 
als de ambities van fos in de toekomst te kaderen. De achtergrond en visie van fos, inclusief de ambities 
voor een globaal sociaal engagement, staan beschreven in het hoofdstuk 3 ― de visie van fos.  

Wil u een snel overzicht van de fos-werking, of bent u bijvoorbeeld specifiek geïnteresseerd in de mutuali-
teitswerking van Nicaragua, dan kan u terecht bij het hoofdstuk 4 ― fos in het Zuiden. 

Hoe dit document lezen? 
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Gebruikte afkortingen 
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond 

AIM Association Internationale de la Mutualité 

BGZ basisgezondheidszorg 

DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 

FMC Federación de Mujeres Cubanas 

FOD Federale Overheidsdienst 

GAVI Global Alliance for Vaccine Initiative 

GHI Global Health Initiative 

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome 

IAO Internationale Arbeidsorganisatie 

IMF Internationaal Monetair Fonds 

JNC Junta Nacional del Café, federatie van koffieboeren 

MDG Millenniumdoelstellingen, Millennium Development Goals 

NGO Niet-gouvernementele Organisatie 

NVSM Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 

PEPFAR President‟s Emergency Plan for AIDS Relief 

PHM People‟s Health Movement 

sp.a Socialistische Partij Anders 

STEP Strategies and Tools against Social Exclusion and Poverty 

TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights 

UCAMA União de Camponeses de Manica, boerenorganisatie in Mozambique 

UNAIDS Gezamenlijk Programma van de Verenigde Naties rond HIV/AIDS 

UNICEF United Nations Children‟s Fund, Kinderfonds van de Verenigde Naties 

VN Verenigde Naties 

WB Wereldbank 

WFP Women on Farms Project 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
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Gezondheid, gezondheidszorg en sociale  
bescherming in de wereld  

1.1 Gezondheid in de wereld 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
is gezondheid een toestand van lichamelijk, geeste-
lijk en sociaal welbevinden.  

Op gebied van gezondheid in de wereld is er goed 
en slecht nieuws. Met het risico om het ruime be-
grip gezondheid te reduceren tot enkele deelgebie-
den, illustreren we dit aan de hand van twee van 
de zogenaamde millenniumdoelstellingen (zie 
hoofdstuk 2): kindersterfte en moedersterfte. 

In 1990 stierven wereldwijd bijna twaalf miljoen 
kinderen voor hun vijfde verjaardag. In 2007 was 
dit cijfer gedaald tot 9,2 miljoen kinderen. Het me-
rendeel van deze kinderen woonde in het Zuiden. 
Zij stierven aan een ziekte of combinatie van ziek-
ten die eenvoudig had kunnen voorkomen of be-
handeld worden, zoals door toediening van antibio-

tica bij longontsteking of een mengsel van water, 
zout en suiker bij diarree.  

De kindersterfte is het hoogst in ontwikkelingslan-
den. Een kind in een ontwikkelingsland heeft 13 
keer zoveel kans om voor zijn vijfde verjaardag te 
overlijden als een kind in een geïndustrialiseerd 
land. 

In Sub-Sahara Afrika is de kindersterfte het hoogst. 
Daar sterft één op de zes kinderen voor hun vijfde 
verjaardag. De helft van alle kindersterfte vindt 
plaats in deze regio. De sterfte is het hoogst bij 
kinderen op het platteland, in arme gezinnen en 
gezinnen met laagopgeleide moeders. 

Figuur 1: Een duidelijke vermindering van de kindersterfte onder de vijf jaar, per 
1.000 kinderen, in alle regio’s, 1990-2009 
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In 2005 stierven meer dan 500.000 vrouwen tij-
dens de zwangerschap, de bevalling of de kraam-
tijd. Liefst 86 procent van deze sterfgevallen vond 
plaats in Sub-Sahara Afrika en Zuidelijk Azië. Eén 
vrouw op 20 sterft in Sub-Sahara Afrika aan com-
plicaties tijdens de zwangerschap en bevalling!  

Er zijn verschillende factoren die moedersterfte 
kunnen terug dringen, door de aanwezigheid van 
geschoolde gezondheidswerkers, zoals artsen, ver-
pleegkundigen en vroedvrouwen.  

In 2006 vond 61 procent van de bevallingen plaats 
onder begeleiding van een geschoolde gezond-
heidswerker. In Zuidelijk Azië was dat 40 procent, 
en in Sub-Sahara Afrika 47 procent. 

Ook tienerzwangerschappen dragen bij tot hoge 
moedersterfte. Tienermoeders en hun baby‟s heb-
ben een hogere kans om te overlijden tijdens of 
kort na de bevalling. Het aantal tienerzwanger-
schappen is tussen 1990 en 2000 in vrijwel alle 
regio‟s langzaam gedaald. Deze daling is na 2000 
grotendeels gestagneerd. Vooral in Sub-Sahara 
Afrika komen veel tienerzwangerschappen voor. 

 

Het is evident dat je maar gezond kan leven als je 
beschikt over voldoende voedsel, drinkbaar water, 
een dak boven het hoofd, kansen voor opleiding, 
enzovoort. Met andere woorden: armoede heeft ve-
le gezichten, en de band tussen armoede en ge-
zondheid is groot. Wereldwijd leeft ongeveer 2,5 
miljard mensen met een inkomen van minder dan 
twee dollar per dag (cijfers Wereldbank, 2005) – 
onverenigbaar met een waardig leven! In Sub-
Sahara Afrika en Zuidelijk Azië leeft respectievelijk 
50% en 40% van de bevolking onder de zogenaam-
de absolute armoedegrens van 1,25 dollar per dag.  

Een geglobaliseerde economie bevoordeelt nog 
meer de rijken en werkt de kloof tussen arm en rijk 
in de hand, al biedt ze ook nieuwe mogelijkheden 
om er iets aan te doen. Het ontbreekt ons voor-
alsnog aan mechanismen die werkelijk herverdelend 
werken. Maar daarover uitweiden in deze beknopte 
brochure zou ons te ver leiden.  

Een krachtige manier om een reëel verschil te ma-
ken is het bieden van sociale bescherming. Dit is 
absoluut een deel van het antwoord op de grote 
vragen, dus lees zeker verder...  
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1.2 Basisgezondheidszorg als mobiliserend concept 

In 1978 ondertekenden vertegenwoordigers van 
bijna alle landen ter wereld, onder leiding van de 
WGO en UNICEF, de Verklaring van Alma Ata, die 
de principes, waarden en componenten definieerde 
van het concept basisgezondheidszorg (BGZ).  

Dit concept is gebaseerd op de analyse dat zowat 
90 % van de gezondheidsproblemen kunnen voor-
komen of behandeld worden op een eenvoudige 
wijze en met een relatief beperkt budget. In deze 
zin moet „basisgezondheidszorg‟ verstaan worden 
als een poging om in de essentiële gezondheidsbe-
hoeften te voorzien. Het betekent dus heel wat 
meer dan „het eerste zorgniveau‟. De verklaring 
beklemtoont het belang van de participatie van 
gemeenschappen en van een integrale en maat-
schappelijke visie op gezondheid. Er gaat ook veel 
aandacht naar preventie, onder meer via gezonde 
voeding, drinkbaar water en hygiëne, gezondheids-
voorlichting en vaccinatie.  

Deze verklaring heeft gedurende jaren het denken 
rond toegankelijke gezondheidssystemen in de 
wereld beïnvloed, maar werd slechts zelden conse-
quent toegepast, door de vele structurele zwaktes 
in arme landen, en door een wijziging aan de top 
van de leidende organisaties, m.n. Unicef en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Onder invloed van 
de „herstructureringsprogramma‟s‟ van het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank 
(WB) in de jaren ’80 en ’90, hebben de overheden 
in het Zuiden fel gesnoeid in de sociale sectoren, 
met zware gevolgen voor de dienstverlening. De 
privatiseringsgolf die erop volgde, kwam de dienst-

verlening voor arme bevolkingsgroepen allerminst 
ten goede. We vermelden enkele goede voorbeel-
den in een aantal middeninkomenslanden, die de 
gezondheidstoestand van de bevolking hebben 
kunnen verbeteren: Costa Rica, Cuba, de Indiase 
staat Kerala, Iran en Brazilië. 

In 2008 werd de 30e verjaardag van deze verkla-
ring gevierd, en trok deze herdenking opnieuw de 
aandacht van gezondheidsverantwoordelijken uit 
een groot deel van de wereld. Een relatief nieuw 
concept vond tevens ingang: het aanpakken van 
de „sociale determinanten van gezondheid‟ is de 
nieuwe vertaling van „een integrale visie op ge-
zondheid‟. 

Eén van de heikele punten in het Zuiden is hoe 
zorg aan te bieden in afgelegen en geïsoleerde 
gebieden. Naar het voorbeeld van de „blote voeten-
dokters‟ in China breekt de Alma Ata verklaring een 
lans voor het inschakelen van gezondheidspromo-
toren uit de gemeenschappen. Makkelijker gezegd 
dan gedaan, en vele projecten met promotoren 
liepen spaak wanneer de buitenlandse hulp op-
droogde. Maar er zijn weinig alternatieven, en het 
concept krijgt de jongste jaren dus opnieuw aan-
dacht, waarbij we kunnen leren uit de goede voor-
beelden (zie 2.2). 
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1.3 Sociale bescherming, een recht voor ieder mens 

Sociale bescherming is een breed concept dat behalve publieke systemen ook gemeenschaps- en privé-
initiatieven inhoudt:  

 De publieke systemen van sociale zekerheid 
 Verplichte of vrijwillige private initiatieven, zoals privépensioenfondsen en mutualiteiten 
 Gemeenschappelijke of associatieve sociale dienstverlening 

Sociale zekerheid is de bescherming die de maatschappij biedt aan haar leden door middel van een 
reeks van publieke maatregelen voor: 

 Het compenseren van een substantiële vermindering van de inkomsten uit arbeid omwille van 
verschillende risico‟s (ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden van het gezinshoofd); 

 Het bieden van betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg; 
 Het toekennen van uitkeringen aan families met kinderen. 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vertaalt 
dit in vijf fundamentele doelstellingen: 

 De verzekerde en universele toegang tot 
diensten van gezondheidszorg 

 De behoorlijke substitutie van het verloren 
inkomen 

 Gewaarborgde middelen voor basisbehoeften 
 De sociale integratie of re-integratie 
 De herverdeling van de rijkdom 
 

Om deze doelstellingen te bereiken, dient de socia-
le zekerheid uit te gaan van principes die internati-
onaal erkend zijn, en die uitgaan van een ethische 
stellingname: Solidariteit, Universaliteit, Gelijkheid, 
Toereikendheid en integriteit, Participatie, Verplich-
te aansluiting, Uniformiteit, Verantwoordelijkheid 
van de overheid, Rechtvaardigheid en billijkheid en 
Respect voor de verworven rechten of de rechten 
die men aan het verwerven is. 

De voornaamste functies van een sociale zeker-
heidssysteem zijn: 

 Het waarborgen van sociale minima met 
betrekking tot inkomenswijzigingen en het 
bieden van sociale en gezondheidsdiensten die 
toestaan een waardig leven te leiden; 

 Het waarborgen van de vervanging van het 
inkomen en het behoud van de koopkracht. 

Het concept van sociale zekerheid gaat uit van het 
principe van gemeenschap van risico‟s. De uitgaven 
van de sociale zekerheid worden bekostigd door 
middel van verplichte bijdragen van de werkgever 
en/of de werknemer, met of zonder overheidssub-
sidies. Het verplichte karakter van de bijdragen is 
belangrijk, om op niveau van de gehele samenle-
ving voldoende solidariteit en middelen te kunnen 
opbouwen. 

Een belangrijk onderdeel van sociale bescherming 
slaat op gezondheidszorg, die historisch in België 
gegroeid is tot een systeem van sociale ziekte-
verzekering, met verplichte bijdragen van werk-
gevers en werknemers. Hierbij zijn zowel publieke 
als private actoren betrokken, maar de eindverant-
woordelijkheid rust bij de overheid. 

Een alternatief voor ziekteverzekering is het opzet-
ten van een universeel systeem waarbij de over-
heid een uniform geheel aan uitkeringen financiert 
die alle inwoners van het land beschermen onaf-
hankelijk van de economische toestand of de ar-
beidsgeschiedenis. We vinden dit terug in tal van 
landen, in Europa bv. in het Verenigd Koninkrijk en 
in Scandinavië. 

Volgens berekeningen van de IAO volstaat 2% van 
het wereldinkomen om iedereen op aarde toegang 
te geven tot een minimumpakket aan sociale be-
scherming. 
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1.4 Universele toegang tot gezondheid 

Op zichzelf is universele toegang onvoldoende om 
gezondheid en gelijke kansen op gezondheid te 
bekomen. De wortels van ongelijkheid op gebied 
van gezondheid liggen in de sociale omstandighe-
den die buiten de controle van de gezondheidszorg 
liggen, en die op een brede maatschappelijke wijze 
dienen aangepakt te worden. Universele toegang is 
wél de noodzakelijke basis binnen de gezondheids-
zorg om  tot  billijke kansen te komen op een ge-
zond leven voor iedereen. 

Het wereldjaarrapport 2008 van de WGO beschrijft 
de drie dimensies om te komen tot universele 
toegang tot gezondheidszorg (zie figuur 2): 

 breedte: het deel van de bevolking dat bereikt 
wordt;  

 diepte: het zorgpakket dat gedekt wordt door 
de ziekteverzekering. De waaier is breed: het 
gaat van een minimumpakket tot spitsgenees-
kunde; 

 hoogte: het aandeel van de kosten dat gedekt 
wordt door de ziekteverzekering. Bij ons is dat 
doorgaans 75 procent. 

Recente rapporten van de WGO en de IAO geven 
enkele markante cijfers weer: 

 Jaarlijks krijgen ongeveer 150 miljoen mensen 
financiële problemen omwille van ziektekosten. 

 Jaarlijks drijven ziektekosten 100 miljoen men-
sen onder de armoedegrens!  

 75 percent van de wereldbevolking heeft enkel 
toegang tot een degelijk zorgpakket als ze een 
zwaar financieel risico lopen.  

 
Deze cijfers houden niet eens rekening met de tal-
loze mensen voor wie een ziekenhuis gewoonweg 
onbereikbaar is, of die omwille van hun armoede, 
de stap niet kunnen of willen zetten naar zorgver-
lening. 

Figuur 2: De dimensies van universele toegang tot gezondheidszorg 

Bron: WGO wereldgezondheidsrapport 2008 

Universele toegang tot gezondheid is volgens de WGO de toegang tot essentiële promotionele, pre-
ventieve, curatieve en rehabilitatie gezondheidsinterventies, voor een haalbare kostprijs voor het individu, 
en waarbij een rechtvaardige toegang tot de zorg voor allen wordt bekomen.  
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2 Enkele internationale trends onder de 
loep 

Het internationale gezondheidsbeleid heeft in de loop van de laatste jaren een enorme evolutie gekend. Het 
concept „globale gezondheid‟ (global health) vindt meer en meer opgang, al is het niet zo eenduidig wat er 
dan zoal juist mee bedoeld wordt. We zullen ons in deze brochure toespitsen op enkele belangrijke thema‟s 
die relevant zijn als achtergrond voor deze brochure. 

2.1 Gezondheid staat hoog op de internationale politieke agenda 

Het jaar 2000 betekende een keerpunt in de poli-
tieke aandacht voor gezondheid op mondiaal ni-
veau. Dit werd eerst en vooral in de hand gewerkt 
door de strijd van de civiele maatschappij en van 
organisaties zoals het Gezamenlijk Programma van 
de Verenigde Naties rond HIV/AIDS (UNAIDS) om 
bewustzijn te creëren voor de ernst van de HIV/
AIDS-pandemie in de wereld, en vooral in Sub-
Sahara Afrika. Het recht op behandeling werd op-
geëist. De HIV/AIDS-conferentie van Durban in juli 
2000, de top van de G8-landen diezelfde maand in 
Okinawa en de speciale sessie van de Verenigde 
Naties (VN) over HIV/AIDS in juni 2001 waren 
sleutelmomenten. Nadien heeft deze politieke aan-
dacht zich uitgebreid tot de andere grote pande-
mieën, malaria en tuberculose, en, in mindere ma-
te, tot de zogenaamd „verwaarloosde‟ besmettelijke 
tropische ziektes.  

In september 2001 bekrachtigden de VN de Millen-
niumdoelstellingen (MDG‟s). In hun geheel omvat-
ten de MDG‟s acht doelstellingen en 21 meetbare 
doelen die opgevolgd worden aan de hand van 60 
indicatoren.  

Drie van de acht doelstellingen hebben recht-
streeks te maken met gezondheid. Het merendeel 
van de andere MDG‟s betreffen sociale determinan-
ten van de gezondheid. In tegenstelling tot wat 
voorgesteld werd voor de onderwijssector, concen-
treren de gezondheidsdoelstellingen zich niet op 
het versterken van de gezondheidssystemen in het 
algemeen. Dit heeft bijgedragen tot de ambitie om 
specifieke en beperkte doelen en indicatoren te 
bereiken met betrekking tot bepaalde ziektes en 
problemen, wat het risico met zich meebrengt dat 
geen structurele en duurzame resultaten bekomen 
worden.  

Een andere leemte in de MDG‟s is het niet opne-
men van de reproductieve gezondheid en rechten. 
Dit werd rechtgezet in 2005, al situeert deze recht-
zetting zich meer op papier dan in de werkelijkheid 
op het terrein.  

Millenniumdoelstellingen (MDG’s) 

 De grootste armoede en honger uitbannen 

 Basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken 
voor iedereen 

 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
bevorderen, het versterken van de positie van 
de vrouw 

 Kindersterfte terugdringen 

 De gezondheid van moeders verbeteren 

 Strijd leveren tegen HIV/AIDS, malaria en an-
dere ziektes 

 Actief werken aan een duurzaam milieu 

 Werken aan een mondiaal partnerschap voor 
ontwikkeling

Deze verhoogde politieke aandacht heeft zich 
tijdens de eerste jaren van het millennium vertaald 
in een lijst van nieuwe initiatieven op mondiaal 
niveau (Global Health Initiatives, GHI‟s) en in een 
beduidende stijging van de ontwikkelingsfondsen 
bestemd voor gezondheid, en dan vooral voor HIV/
AIDS (zie figuur 3). Als voornaamste initiatieven 
kunnen we vermelden: 

 Het Mondiaal Fonds ter Bestrijding van AIDS, 
Tuberculose en Malaria (The Global Fund); 

 De Mondiale Alliantie voor Vaccins en Inenting 
(GAVI); 

 US President‟s Emergency Plan for AIDS Relief 
(PEPFAR); 

 Multi-country HIV/AIDS programme van de 
WB. 
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Figuur 3: Totaal aan financiële middelen voor aidsbestrijding in laag- en   
 middeninkomenslanden 

Bron: UNAIDS, 2010 

Daarnaast heeft de Bill en Melinda Gates Stichting 
zich toegelegd op „global health‟ en is ze op dit 
ogenblik één van de grootste donoren in dit do-
mein. Ze steunt vooral de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen en vaccins.  

De vele inspanningen hebben tot tastbare resulta-
ten geleid: in het jaar 2000 stonden slechts een 
paar honderdduizend aidspatiënten onder dure 
aidsremmers, tien jaar later zijn dat er 6 miljoen, 
en is de prijs voor de eerstelijnsgeneesmiddelen 
drastisch gedaald. Toch heeft in Afrika nog steeds 
de meerderheid van de seropositieven die in aan-
merking komen voor behandeling, er om één of 
andere reden geen toegang toe. 

De explosie aan nieuwe initiatieven en de gedeelte-
lijke privatisering van de financiering van de inter-
nationale gezondheidszorg zorgen er wel voor dat 
de leiderschapsrol van de WGO complexer is dan 
ooit en onder druk staat. De WGO ligt zelf mee aan 
de basis van deze evolutie – met het eerste GHI, 
Roll Back Malaria(1), opgericht door Gro Harlem 
Brundlandt aan het einde van de jaren negentig – 
en heeft nu moeite om haar normgevende rol te 
vervullen en zich te positioneren te midden van de 
huidige complexe architectuur van „global health‟.  

De overgrote meerderheid van deze initiatieven 
concentreert zich op besmettelijke ziektes. De be-
strijding ervan gebeurt meestal via specifieke en 
verticale programma‟s. In vele gevallen, vooral in 
Afrika, heeft dit de algemene gezondheidszorg 
veeleer verzwakt, in andere gevallen is het dan 
weer een hefboom geweest om het gezondheids-
systeem te verbeteren. De GHIs zijn zich hier 
steeds meer bewust van, en trachten – bescheiden 
nog – ‘positieve synergie’ te ontwikkelen tussen 

deze verticale programma‟s en de algemene ge-
zondheidssystemen. In Latijns-Amerika is de in-
vloed van deze initiatieven minder dominant, hoe-
wel de komst van het Global Fund bijvoorbeeld de 
strijd tegen HIV/AIDS en tuberculose volledig heeft 
veranderd in een land als Nicaragua. 
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2.2 Basisgezondheidszorg krijgt tweede leven 

Het wereldgezondheidsrapport 2008 
“basisgezondheidszorg, nu meer dan ooit” beves-
tigt de visie en de principes van Alma Ata (zie 1.2) 
en stelt vier algemene hervormingen van de ge-
zondheidszorg voor: 

 Hervormingen ten voordele van een universele 
toegang, met als uitgangspunten het bevorde-
ren van rechtvaardigheid, solidariteit en het 
komaf maken met uitsluiting; 

 Hervormingen van de gezondheidsdiensten in 
functie van de noden en verwachtingen van 
mensen en gemeenschappen; 

 Aandacht geven aan aspecten van gezondheid 
in alle domeinen van het beleid en de samen-
leving, uitgaande van een integrale visie op 
gezondheid; 

 Hervormingen van het leiderschap op een in-
clusieve wijze, met ruimte voor participatie en 
met een ingesteldheid op onderhandelingen, 
eerder dan op confrontatie. Modern leider-
schap dient de complexiteit van de huidige 
gezondheidssystemen het hoofd te bieden. 

Aanvullend op de Verklaring van Alma Ata gaat het 
rapport een stap verder door zich te verdiepen in 
het „hoe‟, in processen en in het strategische luik 
van de hervormingen, eerder dan zich te beperken 
tot een visie en algemene principes.  

De Wereldgezondheidsraad heeft vervolgens in mei 
2009 bij consensus een belangrijke resolutie goed-
gekeurd ten voordele van basisgezondheidszorg.(2) 

Het vormen en inschakelen van gezondheidspro-
motoren („Community Health Workers‟) is een 
wat controversiële component binnen het opzet-
ten van basisgezondheidszorg. Het inschakelen 
van gezondheidspromotoren werd lang geïntrodu-
ceerd als een strategie om het groeiende tekort 
aan gezondheidswerkers te verhelpen, vooral in 
lage inkomenslanden. Het werken met leden van 
de gemeenschap om bepaalde basisdiensten in 
de gezondheidszorg te verlenen aan de eigen ge-
meenschap is een concept dat al minstens 50 jaar 
bestaat. Er zijn ontelbare ervaringen geweest 
over de hele wereld met programma‟s gaande 
van grootschalige nationale programma‟s tot 
kleinschalige initiatieven die ontstaan zijn vanuit 
de gemeenschap zelf.  

De overkoepelende term “gezondheidspromotor” 
omvat een verscheidenheid aan „assistenten in de 
gezondheidspromotie‟, geselecteerd, gevormd en 
werkzaam binnen de gemeenschappen waaruit ze 
afkomstig zijn. Veralgemeningen over het profiel 
van de gezondheidswerkers zijn moeilijk internati-
onaal hard te maken, want het kunnen zowel 
mannen als vrouwen zijn, jong of oud, gealfabeti-
seerd of analfabeet.                                      

Belangrijker is te erkennen dat de definitie van 
gezondheidspromotor moet beantwoorden aan 
lokale samenlevings- en culturele normen en ge-
bruiken, om zich te verzekeren van aanvaard-
baarheid en betrokkenheid vanwege de gemeen-
schap. 

De rol en activiteiten van gezondheidspromotoren 
zijn erg verschillend doorheen de geschiedenis, 
binnen en tussen landen en over de programma‟s 
heen. Terwijl gezondheidspromotoren soms een 
brede waaier aan verschillende taken uitvoeren 
die preventief, curatief en/of ontwikkelingsbevor-
derend kunnen zijn, worden in andere gevallen 
gezondheidspromotoren aangesteld voor zeer 
specifieke interventies.  

De ervaringen zijn wereldwijd heel gevarieerd, 
maar er bestaat wel een consensus over een aan-
tal zaken: 

1. Gezondheidspromotoren kunnen een waarde-
volle bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de gemeenschap en, meer specifiek, de 
toegang van gemeenschappen tot basisge-
zondheidszorg verbeteren.                         

 De rol van gezondheidspromotoren in basisgezondheidszorg 
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Er bestaat sterk bewijs dat gezondheidspro-
motoren acties kunnen ondernemen die leiden 
tot verbeterde gezondheidsresultaten, vooral, 
maar niet enkel, in het domein van kindzorg. 
Hoewel ze doeltreffende interventies kunnen 
uitvoeren, gebeurt dit zeker niet systematisch, 
en de kwaliteit van de zorg die ze verstrekken 
kan ook ondermaats zijn. 

2. Gezondheidspromotoren moeten zorgvuldig 
geselecteerd worden, naar behoren opgeleid 
en – zeer belangrijk – passend en voortdurend 
ondersteund worden. Grootschalige gezond-
heidspromotiesystemen vereisen een wezenlij-
ke investering in opleiding, beheer, controle 
en logistiek. 

3. Ten derde zijn gemeenschapsprogramma‟s 
met promotoren noch het wondermiddel voor 
zwakke gezondheidssystemen, noch een goed-
kope manier om bevolkingsgroepen die weinig 
door diensten bereikt worden, toegang tot ge-
zondheidszorg te verschaffen. Vele pro-
gramma's hebben in het verleden gefaald om-
wille van onrealistische verwachtingen, slechte 
planning en een onderschatting van de in-
spanning en de bijdragen vereist om ze te 
doen werken. Dit heeft de geloofwaardigheid 
van het concept onnodig ondermijnd en be-
schadigd. 

4. Gemeenschapsprogramma‟s met promotoren 
zijn juist door hun eigen aard kwetsbaar, ten-
zij ze gedragen en toegeëigend worden door 
en sterk ingebed zijn in de gemeenschappen 
zelf. Waar dit niet het geval is, bevinden ze 
zich in de geografische en organisatorische 
periferie van het formele gezondheidssysteem, 
blootgesteld aan de gemoedsgesteldheid van 
de beleidsschommelingen zonder de middelen 
om te lobbyen en hun zaak te bepleiten, en 
zijn ze zo dus vaak kwetsbaar en niet duur-
zaam. Gezondheidspromotieprogramma‟s 
bloeien in gemobiliseerde gemeenschappen, 
maar hebben moeite op plaatsen waar hen de 
verantwoordelijkheid wordt gegeven voor het 
stimuleren en mobiliseren van de gemeen-
schappen. Voorbeelden van succesvolle pr-
ogramma‟s kunnen zo gevonden worden in 
het spoor van mobilisatie-inspanningen van de 
gemeenschappen, ofwel als deel van een 
grootschalige politieke hervorming, zoals in 
Brazilië of China. 

Een fundamentele uitdaging ligt in het institu-
tionaliseren en het standaardiseren van ge-
meenschapsparticipatie. Tot op vandaag is het 
grootste en meest succesvolle programma in 
dit verband het Braziliaanse familiale gezond-
heidsprogramma (Brazilian Family Health Pro-
gramme), dat gezondheidspromotoren geïnte-
greerd heeft in haar gezondheidsdiensten en 
gezondheidspromotiecomités geïnstitutionali-
seerd heeft als deel van de gemeentelijke ge-
zondheidsdiensten om sociale participatie te 
ondersteunen. Dit betekent dat gemeen-
schapsparticipatie geen alternatief wordt, 
maar een integraal deel van de verantwoorde-
lijkheid van de overheid voor het verstrekken 
van gezondheidszorg. 

5. Ten vijfde blijft de vraag controversieel of ge-
zondheidspromotoren vrijwilligers moeten zijn 
of op een bepaalde wijze vergoed dienen te 
worden. Er bestaat zo goed als geen bewijs 
dat vrijwilligerswerk gedurende lange periodes 
volgehouden kan worden: in de regel zijn ge-
zondheidspromotoren arm en hebben ze een 
inkomen nodig, en dat verwachten ze ook. 
Hoewel in vele programma‟s van hen verwacht 
wordt dat ze enkel een klein deel van hun tijd 
besteden aan hun gezondheidsgerelateerde 
taken, om hen zo tijd te laten om andere acti-
viteiten uit te oefenen voor hun broodwinning, 
vereist de vraag van de gemeenschap vaak 
een voltijdse prestatie. In werkelijkheid ver-
strekken gezondheidspromotoren in de regel, 
en juist door wat ze zijn, diensten in omgevin-
gen waar formele gezondheidszorg ontoegan-
kelijk is en mensen arm zijn. Dit bemoeilijkt 
ook de kwestie van financiering door de ge-
meenschap, wat zelden succesvol is tenzij ge-
ïnstitutionaliseerd, zoals in China. 

Gezien de huidige druk op gezondheidssystemen 
en hun bewezen onvermogen om een passend 
antwoord te voorzien, geven studies aan dat voor-
namelijk in arme landen gezondheidprogramma's 
met promotoren niet goedkoop en gemakkelijk 
zijn, maar toch een goede investering blijven, aan-
gezien het alternatief in werkelijkheid helemaal 
geen zorg zou zijn voor de armen die wonen in 
geografisch afgelegen gebieden.  

We gaan in de volgende bladzijden in op twee van de voorgestelde hervormingen: universele toegang tot 
gezondheid als een component van sociale bescherming en de integrale visie op gezondheid.  



Evaluatie van de fos gezondheidswerking 

16

2.3 De sociale determinanten van gezondheid 

Na vijf jaar hard werken, stelde de WGO-
Commissie rond de Sociale Determinanten van Ge-
zondheid in augustus 2008 haar rapport „Closing 
the gap in one generation, health equity through 
action on the social determinants of health‟(3) voor. 
Dit rapport is gebaseerd op een indrukwekkende 
hoeveelheid aan argumenten en studies in de talrij-
ke domeinen die onder dit concept vallen. 

De sociale determinanten van de gezondheid wor-
den in het rapport geanalyseerd vanuit een holisti-
sche benadering (zie figuur 4). Gezondheid is im-
mers een basiswaarde van elke samenleving en dit 
op alle niveaus.  

Het rapport stelt drie principes voor actie voor: 

 Het verbeteren van de dagelijkse levensom-
standigheden; 

 Het bekomen van (her)verdeling van macht, 
geld en middelen, de structurele determinan-
ten van ongelijkheid; 

 Het monitoren van de diverse aspecten, het 
evalueren van de acties, het verdiepen van de 
wetenschappelijke onderbouw, het opleiden 
van human resources, en het sensibiliseren 
van de publieke opinie. 

Voor de eerste maal sinds Alma Ata, heeft een 
Commissie van de VN op hoog niveau een sterk 
politiek standpunt ingenomen wat betreft  

ongelijkheid en de nood aan politieke actie op alle 
niveaus om de oorzaken van die ongelijkheden te 
bestrijden.  

Het alternatieve wereldgezondheidsrapport „Global 
Health Watch II‟ van People‟s Health Movement 
(PHM), een beweging die opgericht is vanuit het 
Zuiden, werd in dezelfde periode gepubliceerd, en 
maakt een erg gelijkaardige structurele analyse van 
de mondiale problemen als die van de vermelde 
Commissie. Met het WGO-rapport van 2008 erbij, is 
het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er zo-
veel overeenkomsten zijn tussen deze drie wereld-
rapporten.(4) 

De Wereldgezondheidsraad van mei 2009 heeft bij 
consensus een belangrijke resolutie goedgekeurd 
ten voordele van de aandacht voor de determinan-
ten van de gezondheid en de rol die de sector kan 
spelen in deze uitdaging.(5) 

 
De ‘sociale determinanten’ vormen de brug 
tussen gezondheid en de brede politieke, so-
ciale, ecologische en ontwikkelingscontext . 

(zie figuur 4) 

 
De analyse biedt een interessant denkkader om be-
leid op te toetsen en voor het opzetten van acties. 
Het bieden van sociale bescherming is één van de 
belangrijkste sociale determinanten. 

Figuur 4: De sociale determinanten van ongelijkheid in de gezondheid 

Bron: Closing the gap in a generation, WGO, 2008 
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2.4 Sociale bescherming als leidraad voor een rechtvaardiger samenleving 

Sinds enkele jaren is er een trend om het begrip 
sociale bescherming (zie ook 1.3) breed in te vullen 
naar de geest van het begrip, waarbij het alle pu-
blieke en private initiatieven omvat van overdracht 
van inkomen of consumptie naar de armen, kwets-
bare personen beschermt tegen inkomensverlies, 
en de sociale status en rechten vergroot van ge-
marginaliseerde groepen.  

De brede invulling geeft plaats aan heel wat be-
langrijke maatschappelijke initiatieven en maatre-
gelen: 

 Preventieve maatregelen, bv. pensioenstelsels, 
ziekteverzekering, inkomensdiversificatie; 

 Promotionele maatregelen, bv. microkredieten, 
inkomensstabiliserende maatregelen; 

 Beschermende maatregelen, bv. sociale dienst-
verlening, gehandicaptenzorg, gemeenschaps-
gezondheidszorg. 

Verschillende types van interventie kunnen invul-
ling geven aan deze maatregelen: sociale assisten-
tie, systemen van sociale zekerheid, sociale dienst-
verlening, enz.  

Werken aan maatschappelijke verandering(6), 

„transformatieve‟ actie, staat voorop om een betere 
sociale bescherming op te bouwen. Een conse-
quent sociaal beleid gaat uit van de wil en overtui-
ging om elk mens de kans te geven op een waar-
dig bestaan. Dit stelt elke samenleving voor be-
langrijke keuzes, en het is de reële overtuiging en 
ingesteldheid van een groot deel van de bevolking 
die zal uitmaken of een dergelijk beleid in praktijk 
kan worden omgezet. De rol van de civiele samen-
leving om dit te bewerkstelligen is overduidelijk. 

Wanneer we kijken naar de klassieke invulling van 
sociale bescherming in de internationale gemeen-
schap, stellen we vast dat dit gedurende vele jaren 
het exclusieve terrein van de IAO geweest is. Enke-
le mijlpalen zijn:  

 De „Global Campaign on Social Security and 
Coverage for All‟, gelanceerd in 2003; 

 Het Global Extension of Social Security (GESS) 
Platform: een elektronische ontmoetings-
ruimte, gelanceerd in 2008. 

België was de belangrijkste financierder van het 
Strategies and Tools against Social Exclusion and 
Poverty (STEP) programma, dat een belangrijke 
uitvoerende arm is van de IAO, en doorgaat in on-
geveer 30 landen. Het steunde onder meer de co-
ördinatie van gemeenschapsinitiatieven van mutua-
liteiten in West-Afrika. 

In 2005 heeft de Wereldgezondheidsraad voor het 
eerst dit thema besproken en een akkoord bereikt, 
dat gegoten werd in een Resolutie over „Social 
Health Insurance‟(7) (sociale ziekteverzekering). De 
resolutie van de Wereldgezondheidsraad over ba-
sisgezondheidszorg van mei 2009 komt opnieuw op 
voor universele dekking en sociale bescherming en 
rechtvaardigheid.  

Het wereldgezondheidsrapport 2010 werd volledig 
gewijd aan universele toegang en het doet de vol-
gende voorstellen(8): 

 grotere prioriteit geven aan gezondheid; 
 meer financiële middelen vrijmaken en creëren 

in elk land, bv. via belasten van alcohol en ta-
bak (naast andere maatregelen uiteraard); 

 vermijden dat kwetsbare individuen en groe-
pen in de armoedeval terecht komen; 

 nieuwe mechanismen opzetten voor internatio-
nale solidariteit, met als meest belovende me-
chanisme het belasten van internationale fi-
nanciële transacties; 

 werken aan de uitbouw en grotere efficiëntie 
van de gezondheidssystemen. Komen tot lage-
re prijzen voor geneesmiddelen. 

In wisselwerking met wat er leeft binnen de ver-
schillende landen zelf, draagt deze evolutie bij tot 
een mondiale dynamiek rond dit thema op het ni-
veau van Ministers en Ministeries van Gezondheid. 
Er is duidelijk nood aan een intersectoriële dialoog 
op regeringsniveau, en in het bijzonder met Minis-
teries van Arbeid en Financiën. IAO en WGO heb-
ben alvast de handen in elkaar geslagen en wen-
sen samen te werken om wereldwijd te komen tot 
een „Social Protection Floor‟. 

Ook bij de civiele organisaties beweegt er heel wat. 
Het Wereld Sociaal Forum is bij uitstek het kanaal 
waarmee NGOs en sociale bewegingen, vakbonden 
en mutualiteiten, ideeën en ervaringen uitwisselen. 
Belgische mutualiteiten werken samen met de 
overkoepelende „Association Internationale de la 
Mutualité„ (AIM). People‟s Health Movement is de 
voortrekker ervan langs de zijde van de NGO‟s. De 
regering van Brazilië organiseerde in december 
2010 de eerste Wereldconferentie voor het opzet-
ten van universele systemen van sociale zekerheid. 
Belangrijk hierbij is dat het voor het eerst het Zui-
den is dat het voortouw neemt  op de mondiale 
scène.  
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De recente financiële crisis werkt op verschillende 
manieren in op dit hele verhaal. Enerzijds stellen 
we vast dat de systemen van sociale bescherming 
de gevolgen van de financiële crisis in hoge mate 
hebben opgevangen (al kwamen ze ook erg on-
der druk), anderzijds beperkt de crisis uiteraard 
de mogelijkheden en de politieke wil om belang-
rijke nieuwe stappen te zetten naar een betere 
sociale bescherming met mobilisatie van nieuwe 
financiële middelen. 

In feite zijn er reuzenmogelijkheden om sociale 
vooruitgang te financieren. Hoelang nog aanvaar-
den we als gemeenschap dat er onbelast mega-
winsten gemaakt worden op financiële speculatie, 
met zware gevolgen voor zwakke economieën, 
terwijl er zo‟n gigantische noden bestaan voor tal-
loze mensen? 

2.5 Mensen en geneesmiddelen 

Gezondheidszorg is er voor en door mensen. De 
migratie van gezondheidspersoneel is de laatste 
decennia met de globalisering sterk toegenomen, 
vooral dan vanuit lage loonlanden, die sowieso al te 
kampen hadden met kwetsbare gezondheidssyste-
men.(9) De crisis veroorzaakt door de aidsepidemie 
heeft deze situatie alleen nog maar verergerd, maar 
ze heeft tegelijkertijd ook de wereld wakker ge-
schud. Vooral in oost- en zuidelijk Afrika stelt deze 
problematiek zich heel scherp: een land als Mozam-
bique beschikt bijvoorbeeld amper over vier artsen 
per 100.000 inwoners, zes maal minder dan het 
minimum aanbevolen door de WGO, en 100 maal 
minder dan in België! Daarbij komt dat de meeste 
artsen werkzaam zijn in de grote steden. En dit ter-
wijl 16% van de volwassenen in Mozambique sero-
positief is! 

Wereldwijd wordt de nood aan bijkomend gezond-
heidspersoneel geschat op 3,5 miljoen mensen, en-
kel al voor het bereiken van de millenniumdoelstel-
lingen. De noden in het vergrijzende Noorden, die 
mee aanleiding vormen voor de grote migratiestro-
men, zijn daar nog niet mee ingerekend. 

De Wereldgezondheidsraad nam in 2004 een reso-
lutie aan die ondermeer de opdracht uitschreef 
voor het opmaken van een gedragscode over het 
internationaal rekruteren van gezondheidsperso-
neel. Deze code werd uiteindelijk in mei 2010 bij 
consensus gestemd door de Wereldgezondheids-
raad. Hij is evenwichtig opgesteld en bevat zowel 
de rechten van individuen om te migreren, als 
maatregelen die het uitoefenen van het beroep in 
het Zuiden aantrekkelijker moeten maken. Hier ligt 
de eerste verantwoordelijkheid bij elk land op zich, 
maar is er zeker ook een rol voor de internationale 
gemeenschap.  

De code is wel vrijwillig, en dus niet afdwingbaar. 
Binnen de Europese Unie voltrekt zich op conti-
nentale schaal overigens een gelijkaardig proces, 
denken we maar aan de Roemeense artsen en 
Poolse verpleegkundigen die volop gerekruteerd 
worden. In hun thuislanden kampt men evenzeer 
met belangrijke tekorten. 

 Gezondheidspersoneel in de wereld 
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 De noodzaak bestaat om nieuwe geneesmid-
delen te ontwikkelen, vooral om de grote 
epidemieën en de verwaarloosde ziektes te 
bestrijden, en om een antwoord te bieden 
op de toenemende resistentie tegen antibio-
tica. De WGO richtte in 2006 een Intergou-
vernementele werkgroep op, die een aantal 
innovatieve manieren voorstelde ter promo-
tie van de ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen voor de verwaarloosde ziektes. Op 
de World Health Assembly van 2010 kwa-
men landen als Brazilië er voor op dat de 
mechanismen verder zouden gaan dan de 
klassieke mechanismen van de vrije markt;  

 De beschikbaarheid van goedkope genees-
middelen (eerst en vooral generische) van 
goede kwaliteit voor lage inkomenslanden. Er 
bestaan generische geneesmiddelen voor het 
merendeel van de ziektes. Het is problemati-
scher in het geval van de bestrijding van HIV 
en andere epidemieën, waarvoor meestal du-
re gepatenteerde geneesmiddelen nodig zijn. 
Er bestaat een politiek akkoord (Doha 2001) 
om de uitzonderingen van de Trade Related 
Intellectual Property Rights (TRIPS) in te roe-
pen indien er zich een noodsituatie voordoet 
voor de volksgezondheid. In de praktijk klaagt 
de internationale civiele maatschappij mo-
menteel aan dat de EU restrictiever wil zijn in 
haar bilaterale commerciële onderhandelin-
gen; 

 Het probleem van de namaak in geneesmidde-
len („counterfeit‟) en de geneesmiddelen van 
lage kwaliteit („substandard‟). De WGO doet op 
dit gebied een inspanning door geneesmidde-
len voor drie ziektes (HIV/AIDS, malaria en tu-
berculose) te „prekwalifiëren‟, een stap in de 
goede richting. Het toepassingsgebied qua 
ziektes breidt zich geleidelijk aan uit. Er bestaat 
echter nog geen internationaal mechanisme 
om de kwaliteit van het merendeel van de ge-
nerische geneesmiddelen voor het Zuiden te 
waarborgen. Anderzijds wordt er wel onder-
handeld over een strijd tegen namaakgenees-
middelen („Anti-counterfeit trade agreement, 
„Acta‟). Deze onderhandelingen zijn controver-
sieel, en worden door landen als India en Bra-
zilië en de internationale civiele maatschappij 
gezien als een middel om het intellectueel ei-
gendomsrecht te beschermen, tegen de TRIPS 
uitzonderingen in; 

 De distributiekanalen van geneesmiddelen in 
de lage inkomenslanden, een uitdaging op lo-
gistiek en beheersmatig gebied; 

 Het rationeel voorschrijven en gebruiken van 
geneesmiddelen, een gedeelde verantwoorde-
lijkheid van zorgverstrekkers, patiënten en 
overheid. 

Ook op gebied van geneesmiddelen zijn de uitdagingen enorm. We beperken ons hier tot het benoemen 
van de grote deelterreinen(10): 

 Geneesmiddelen, wereldwijd 
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2.6 Het nieuwe internationale kader van ontwikkelingssamenwerking 

De Verklaring van Parijs (2005) definieert enkele 
richtlijnen die de bilaterale en multilaterale wereld 
van de ontwikkelingssamenwerking wenst te volgen 
in haar relatie tot de partnerlanden. Deze verklaring 
vormt het internationale antwoord op de problemen 
van doeltreffendheid en gebrek aan duurzaamheid 
die ondervonden worden bij talrijke ontwikkelings-
projecten die niet tot echte verandering aanleiding 
gaven.  

Het actieplan van Accra (2008), dat invulling geeft 
aan de Verklaring van Parijs, betrekt ook de civiele 
maatschappij bij het debat. NGOs staan onder druk 
om toe te treden tot deze filosofie. In België heeft 
de dialoog tussen NGOs en de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buiten-
landse Zaken geleid tot een akkoord dat de nieuwe 
afstemming definieert van de relatie tussen de Bel-
gische actoren van de ontwikkelingssamenwerking.  

In de huidige praktijk van de internationale samen-
werking vormt het Armoedebestrijdingplan (Poverty 
Reduction Strategy Paper), in principe opgemaakt 
onder verantwoordelijkheid van de regering van het 
land, de programmatische basis om een integrale 
politiek te voeren van armoedebestrijding. Op ni-
veau van de lijnministeries spreken we vooral over 
sectorbenadering (Sector Wide Approach). In ge-
zondheidszorg betekent dit dat de Ministeries van 
Volksgezondheid gesteund worden om hun algeme-
ne beleid in praktijk te brengen. 

Wat betreft het financieringssysteem hebben zich 
nieuwe mechanismen ontwikkeld zoals de Algeme-
ne Begrotingssteun, de sectoriële fondsen, en het 
uitgavenkader op middellange termijn (Medium 
Term Expenditure Framework, MTEF). 

De vijf belangrijkste principes van de Verklaring 
van Parijs (2005): 

 Het „eigenaarschap‟ (ownership) door het 
partnerland van de ontwikkelingsvisie en       
-inspanningen 

 De coördinatie van de internationale hulp 
(harmonisation) 

 De afstemming op het nationale beleid en 
procedures (alignment) 

 De wederzijdse verantwoordelijkheid (mutual 
accountability) 

 Het resultaatgericht beheer (management by 
results) 

De principes van de Verklaring van Parijs zijn waar-
devol, alvast in de huidige setting van de ontwikke-
lingssamenwerking. De meeste Europese landen 
zetten concrete stappen om ze in praktijk te bren-
gen. Er bestaat nog wel een grote kloof tussen deze 
mooie principes en de werkelijkheid op het terrein. 
Nog veel huiswerk dus. Het blijft ook een concept 
dat in eerste instantie uitgedacht werd vanuit het 
Noorden. De tijd is er zeker meer dan ooit rijp voor 
dat ideeën en hoofdlijnen van internationale sa-
menwerking op gelijke voet door de wereldgemeen-
schap worden opgemaakt. 
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3 De visie van fos 
3.1 Waar staat fos voor? 

De centrale plaats voor de mens is voor fos onver-
enigbaar met het nastreven van ongeremde eco-
nomische groei, in functie van accumulatie van 
kapitaal, en de wet van de sterkste. fos wil een 
duurzaam economisch, sociaal en politiek bestel 
dat uitgaat van: 

 Rechtvaardige verdeling van de middelen, zo-
wel tussen arme landen en rijke landen als 
binnen elke staat; 

 Absolute voorrang voor het vervullen van de 
basisbehoeften van alle mensen in Noord en 
Zuid en voor armoedebestrijding; 

 Respect voor de universele mensenrechten, 
inclusief respect voor rechten van vrouwen en 
arbeidsrechten; 

 Verregaande participatie van de bevolking op 
alle politieke beslissingsniveaus en een econo-
mie die onderworpen is aan een democratisch 
politiek bestel; 

 Een economie die zich ontwikkelt met respect 
voor de planeet waarop we leven, en die deze 
vrijwaart voor de generaties van morgen; 

 Eerlijke wereldhandel waarbij de producenten 
een rechtvaardige prijs krijgen voor hun pro-
ductie; 

 Drastische inkrimping van de militaire uitga-
ven in Noord en Zuid; 

 Niet-militaire oplossingen voor conflicten; 
 Respect voor het behoud van culturele diversi-

teit; 
 Een actieve overheid die deze principes onder-

schrijft, implementeert en stimuleert.  

Om zijn doel van grotere sociale gelijkheid steunt 
fos leden organisaties en sociale bewegingen, die 
hun krachten bundelen rond groep belangen, infor-
matie vergaren en zich versterken om hun stem te 
laten horen op het moment dat besluiten worden 
gevormd. 

fos is actief in de regio Centraal-Amerika (El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua), in Cuba, in de Andesre-
gio (Bolivia, Ecuador en Peru), in Zuidelijk Afrika 
(Angola, Mozambique, Namibië, Zimbabwe en Zuid-
Afrika), Ghana, en in Palestina. In de meeste van 
deze landen is er een gezondheidsprogramma. 

 

fos heeft zijn wortels in de socialistische beweging. Het brede publiek van de vakbeweging (ABVV), de 
socialistische mutualiteiten (NVSM), de socialistische partij (sp.a) en de vele socialistisch geïnspireerde cul-
turele, jeugd- en vrouwenorganisaties vormen de achterban van onze organisatie. De strijd om betere 
werkomstandigheden en lonen voor de arbeiders en betere leefomstandigheden en sociale voorzieningen 
voor hun gezinnen, heeft altijd een internationale dimensie gekend. 
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Uitgangspunten van het gezondheidsprogramma: 

 De universele toegang hanteren als een mobiliserend concept; 

 Vertrekken van de analyse van uitsluiting van grote groepen in de maatschappij; 

 Het analyseren van de sociale determinanten van gezondheid. Dit kan inspireren tot het identificeren 
van prioriteiten en het aanpakken van oorzaken; 

 Uitgaan van de verantwoordelijkheid van regering en overheid om toegang tot gezondheidszorg te 
waarborgen; 

 De overtuiging dat gefragmenteerde gezondheidssystemen leiden tot verspilling van de schaarse mid-
delen en dat ze de sociale ongelijkheid maar bevestigen; 

 De promotie voeren van de gemeenschap als actor van haar eigen gezondheid; 

 Een institutionele en gemeenschapscultuur bevorderen die rekening houdt met het aspect „gender‟; 

 De kansen waarnemen om zich in te voegen in bestaande processen of om deze te heroriënteren; 

 De kansen opnemen om impact te hebben op een nationaal niveau door middel van gerichte inter-
venties, strategische processen en lobbywerk; 

 Gebruik maken van de kracht van nationale en internationale allianties; 

3.2 Een vernieuwende visie op de werking in gezondheid 

Het gezondheidsprogramma van fos wil bijdragen tot het verwerven van het fundamentele recht op ge-
zondheid, door het bevorderen van de universele toegang tot gezondheid en gezondheidszorg. De mensen-
rechtenbenadering staat in contrast met de „marktbenadering‟, waarbij „gezondheid‟ als een verhandelbaar 
product wordt beschouwd, vergelijkbaar met auto‟s, computers, wasproducten of wat dan ook. fos vertrekt 
vanuit de menselijke noden zoals die aangevoeld worden door de bevolking, en die het best verwoord kun-
nen worden door progressieve sociale bewegingen. fos organiseert zelf geen medische zorgen, maar kijkt 
naar gezondheid vanuit het gezichtspunt van de concrete mensen, vanuit de „vraagzijde‟ dus, en niet van-
uit het „aanbod‟ van zorgverlening.  

Meer specifiek streeft fos naar het verbeteren van de toegang tot een kwalitatief systeem van sociale be-
scherming in gezondheid. Hierbij wordt waar mogelijk ingespeeld op lokale, nationale, regionale en interna-
tionale tendensen om te streven naar een universele dekking door een ziekteverzekering. Dit betekent:  

 Ondersteunen en bevorderen van gemeenschapsinitiatieven en/of publieke stelsels van ziekteverzeke-
ring; 

 Gezondheidspromotie en het promoten van het recht op een kwalitatieve gezondheidszorg en op af-
doende sociale bescherming. Prioriteiten worden onder meer opgemaakt op basis van de analyse van 
de sociale determinanten van gezondheid; 

 Toegang tot betaalbare en kwalitatieve geneesmiddelen, georganiseerd vanuit de civiele samenleving; 

 Het ondersteunen van diensten van basisgezondheidszorg op niveau van uitgesloten gemeenschap-
pen. Deze optie is vooral van toepassing in partnerlanden waar ziekteverzekeringssystemen voor-
alsnog weinig potentieel hebben. Deze diensten dienen vanuit de gemeenschap georganiseerd te wor-
den en aansluiting te vinden bij een publiek gezondheidssysteem. 
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Laten we deze elementen verder uit-
diepen... 

De toegang verbeteren tot een kwalitatieve sociale 
bescherming in gezondheid via het bevorderen 
van gemeenschapsinitiatieven en/of publieke stel-
sels van ziekteverzekering 

Sociale ziekteverzekering staat hoog op de politie-
ke agenda in vele middeninkomenslanden en zelfs 
in enkele van de armste landen, en er dient zich 
een ware opportuniteit aan voor fos om daarop in 
te spelen in Latijns-Amerika en in Zuid- Afrika. In 
Centraal-Amerika heeft fos initieel gekozen voor 
de communautaire aanpak via mutualiteiten en is 
het de bedoeling om deze mutualiteiten een plaats 
te geven in het systeem van sociale zekerheid. 

In het geval dat een participatieve diagnose door 
de partners van de gezondheidsproblemen leidt tot 
het uiten van een duidelijke vraag voor integratie 
in een sociale verzekeringsstelsel, dan bestaat er 
een basis voor samenwerking en actie. In dat ge-
val is het belangrijk zowel de gezondheidssyste-
men als de gezondheidsverzekering- en bescher-
mingssystemen goed te analyseren, en een visie 
op hervorming uit te werken. 

In verschillende landen ondersteunt fos concrete 
projecten met en voor organisaties, waarbij die 
toetreden tot de ziekteverzekering via collectieve 
aansluiting. Die lokale ervaring voedt dan nationa-
le voorstellen tot het verbeteren van het gehele 
stelsel. 

De promotie van de gezondheid en het opeisen 
van rechten 

Gezondheid heeft te maken met ontwikkeling, en 
omgekeerd. Een participatieve diagnose met doel-
groepen en partners, die vertrekt vanuit het leven 
van elke dag, vormt de basis voor actie. Gezond-
heidspromotie is een zeer ruim concept en fos kan 
niet alles ondersteunen. De invalshoek blijft de 
band met sociale bescherming. Het WGO-rapport 
over de sociale determinanten van gezondheid, 
met zijn talrijke bijlagen, biedt hierbij een schat 
aan achtergrondinformatie. 

De partners van fos eisen het recht op van een 
goede kwaliteit van zorg, met aandacht voor een 
menselijke aanpak. De mutualiteiten in Nicaragua 
zien de kwaliteit van de zorg aan de persoon als 
een zeer belangrijke toegevoegde waarde, en dus 
als onderwerp van onderhandeling met zorgverle-
ners.  

 

In Ecuador is de stap gezet om, in dialoog met de 
provinciale overheid, van een sporadisch en infor-
meel opkomen voor het recht op gezondheid, over 
te gaan naar een systeem van „sociaal toezicht‟. De 
overgang dus van de geïsoleerde „klacht‟ naar het 
formuleren van aanbevelingen.  

Uit de participatieve analyse bij het Women on 
Farms Project in Zuid-Afrika kwamen HIV/AIDS en 
seksueel misbruik als dominante problemen naar 
boven. De keuze was dan ook logisch om hierop te 
focussen.  

Preventieve activiteiten en gezondheidsvoorlichting 
en -educatie passen ook in dit plaatje. Mutualiteiten 
in België nemen dit trouwens ook op als onderdeel 
van hun maatschappelijke opdracht. De band is dus 
vlug gelegd. 

De toegang tot essentiële en kwaliteitsgeneesmid-
delen is een brede en complexe problematiek, en 
fos volgt deze nauwkeurig op, zowel in het Noor-
den als in het Zuiden. In de Zuidwerking gaat fos 
in op strategische opportuniteiten waar fos zich kan 
bij aansluiten. Enkele voorbeelden zijn: 

 De Sociale Verkoop van Geneesmiddelen in 
Centraal-Amerika, waar er op dit terrein heel 
wat beweegt. De Sociale Verkoop van Genees-
middelen valt te beschouwen als een middel 
om sociale bescherming te versterken. Het 
loont ook operationeel om initiatieven van Soci-
ale Verkoop van Geneesmiddelen en van de 
mutualiteiten plaatselijk met elkaar te verbin-
den.  

 De toegang tot geneesmiddelen kan een be-
langrijk onderwerp zijn van de civiele controle; 

 De toegang tot specifieke geneesmiddelen/
methodes steunen, zoals voor gezinsplanning 
en/of preventie van aids, wanneer andere 
(religieuze) sociale netwerken deze producten 
niet aanbieden. 

’ 
23 Augustus 2009, Sunday Times, Zuid-Afrika 
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Basisgezondheidszorg op het niveau van gemeen-
schappen 

Nu de rol van gezondheidspromotoren in basisge-
zondheidszorg geherwaardeerd wordt (zie 2.2), is 
het nuttig nieuwe ervaringen te ondersteunen, die 
rekening houden met de lessen uit het verleden, en 
die zich inschrijven in de lokale en nationale omge-
ving. Bij de steun aan basisgezondheidszorg op het 
niveau van uitgesloten gemeenschappen in Mozam-
bique bijvoorbeeld, wordt een operationele invulling 
gegeven aan het concept gezondheidspromotie.  

Met dit concept spelen fos en zijn partners in feite 
in op de vier hervormingen die gepromoot worden 
door de WGO: universele toegang tot gezondheid 
(de algemene doelstelling), patiëntgerichte zorg (als 
een activiteit in het kader van gezondheidspromotie 
en sociaal toezicht), leiderschap in gezondheid 
(leiderschap binnen sociale bewegingen, autoritei-
ten voor hun verantwoordelijkheid stellen), en een 
beleid gericht op de gezondheid van de bevolking 
(formuleren van concrete alternatieven). 

In zijn projectbenadering legt fos zich toe op 
„strategische‟ interventies, die drie niveaus met 
elkaar verbinden: 

 Het gemeenschapsniveau, dicht bij de men-
sen, waar het uiteindelijk om draait. Soms 
neemt dit niveau de vorm aan van pilootzones 
voor maatschappelijke vernieuwing; 

 Het „meso-niveau‟, ledenorganisaties en be-
wegingen die regionaal en nationaal actief 
zijn; 

 Lobbywerk („advocacy‟) op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau. 

Ervaringen uit het lokale niveau worden 
„meegenomen‟, om op een hoger niveau beleids-
voorstellen te formuleren en te bepleiten. De part-
ners van fos doen dat niet geïsoleerd, maar slui-
ten zich aan bij netwerken en allianties.  

 

fos tracht aldus met beperkte middelen toch 
mee een ‘strategisch’ katalysator te zijn van 
maatschappelijke processen die gedragen 
worden door sociale bewegingen.  



Evaluatie van de fos gezondheidswerking 

25 

3.3 Gezondheid binnen de bredere werking van fos en van de socialistische   
beweging en Noord-Zuidbeweging 

fos tracht zijn werking in het Noorden en het Zui-
den op elkaar af te stemmen, en ook hier te wer-
ken aan maatschappelijke verandering die goed is 
voor de hele wereld. We doen dit samen met onze 
partners in het Noorden, in eerste instantie met 
het Nationale Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten (NVSM) en de provinciale mutualiteiten. 
Verder ook met de organisaties Multipharma en 
P&V, verzekeringsmaatschappij. 

fos neemt deel aan netwerking met andere Belgi-
sche actoren:  

 Masmut: het Belgisch Platform Microziektever-
zekering en Mutualiteiten heeft als doel de 
relevantie en de doeltreffendheid van micro-
ziekteverzekering en mutualiteiten in het Zui-
den te versterken. Het platform verenigt Bel-
gische actoren die werkzaam zijn op het ge-
bied van de toegankelijkheid van gezond-
heidszorg in ontwikkelingslanden en bouwt op 
hun specifieke en complementaire ervaring en 
expertise; www.masmut.be 

 Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, 
waar ook vakbonden aan participeren, en dat 
de link legt tussen gezondheidszorg bij ons en 
de internationale context. www.gezondheid-
solidariteit.be 

 

 Be-cause health: het Belgisch platform voor 
internationale gezondheid en gezondheidszorg, 
dat zowat alle actoren verenigt actief op dit 
terrein, en zich toelegt op adviesverlening, 
kennisuitwisseling en op samenwerking. Be-
cause health maakt ook dwarsverbindingen 
met de andere platforminitiatieven; www.be-
causehealth.be 

De relatie met het tweede grote thema „waardig 
werk‟ verdient eveneens de nodige aandacht. Soci-
ale bescherming is één van de belangrijkste pijlers 
van Waardig Werk, en dit krijgt systematisch aan-
dacht in het vakbondswerk. Er kunnen dus, bijko-
mend aan het gezondheidsluik van het gehele fos-
programma, meer gezondheidsaspecten geïnte-
greerd worden in het luik rond Waardig Werk: bv. 
toegang van de arbeiders tot sociale verzekering, 
arbeidsgeneeskunde, en veiligheid en gezondheid 
op het werk. Opportuniteiten op dit vlak worden 
systematisch bestudeerd. Hiervoor is er een leven-
dige dialoog tussen de geledingen binnen fos en 
met de partners.  

Uitsluiting van het recht op gezondheid, blijkt voor-
al boeren, vrouwen en informele werkers te betref-
fen, verenigd in ledenorganisaties. De beide luiken 
van het fos-programma zijn dus vooral comple-
mentair, maar met mogelijkheden tot synergie. 

http://www.masmut.be/
http://www.gezondheid-solidariteit.be/
http://www.gezondheid-solidariteit.be/
http://www.be-causehealth.be/
http://www.be-causehealth.be/
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3.4 Naar een „globaal sociaal contract‟? 

We geloven dat een wereld met minder ongelijk-
heid, ook sociaal „gezonder‟ zal zijn en minder tot 
spanningen zal leiden (Wilkinson, Picket, 2009). 

We geloven dat een contract gemaakt kan worden 
tussen overheden die voor hun land zelf engage-
menten nemen, en de internationale gemeenschap 
die bereid is structureel en op lange termijn te on-
dersteunen. Deze steun dient in eerste instantie 
voor het uitbouwen van een beleid en mechanis-
men van sociale bescherming. 

Is ontwikkelingssamenwerking niet altijd zo? Niet 
echt, het vernieuwende idee zit vooral in het con-
tractuele engagement langs beide kanten, en van- 
uit een visie dat duurzame en stabiele ondersteu-
ning nodig zal zijn, alvast in landen die over heel 
lage publieke budgetten beschikken. 

Wat is de rol en het engagement van de socialisti-
sche mutualiteit aan het internationale firmament? 

Dankzij de moderne communicatiemiddelen weten 

mensen overal ter wereld meer van ongelijkheid en 
onrecht. Ons engagement blijft om ook buiten onze 

landsgrenzen op te komen voor menswaardige en 

sociale rechten.  Een recht op gezondheid en ge-
zondheidszorg voor iedereen is daarbij onze priori-

teit. Deze internationale solidariteit geven we gestal-
te in samenwerking met de andere partners van de 

socialistische beweging. Ons ziekenfonds neemt ac-
tief deel aan internationale fora zoals AIM 

(Association Internationale de la Mutualité) en is bin-

nen België medestichter en lid van MASMUT 
(solidariteitsplatform). 

Hoe ziet u de mogelijke verbanden/opportuniteiten 
tussen de ervaringen met ziekteverzekering/SZ in 
België en in het Zuiden? 

Hoewel er geen blauwdruk van sociale bescherming 
bestaat die voor alle landen van toepassing is, is ons 

model van sociale zekerheid en wettelijke ziektever-
zekering leerrijk ook voor andere landen.  Ook onze 

eigen mutualiteitswerking blijft een inspirerend orga-
nisatiemodel voor wie de gezondheidszorg niet wil 

overlaten aan commerciële actoren. Een ervaring die 

we zeker willen delen met onze partners in het Zui-
den is om de solidariteit tussen rijk en arm, ziek en 

gezond, op een zo breed mogelijk niveau te organi-
seren. 

Waar kan een organisatie als fos, met beperkte mid-
delen, met activiteit in verschillende landen in LA en 
Afrika, best op inzetten? 

Doen waar we sterk in zijn, dat is en blijft best onze 
focus, en dan spreken we over sociale zekerheid, 

arbeidsrechten en uiteraard een solidaire ziektever-

zekering met betaalbare, toegankelijke en hoog-
staande gezondheidszorgen voor iedereen. De meer-

waarde van fos is dat we onze expertise kunnen 
delen met partners in het Zuiden, en zo een daad-

werkelijke solidariteitsrelatie met mutualisten realise-
ren. 

Heeft u nog een specifieke boodschap? 

De strijd voor meer vrijheid en sociale rechten overal 
ter wereld maar in het bijzonder in Latijns Amerika 

en recent in de Arabische wereld, zijn daarvan spre-
kende en hoopgevende voorbeelden. Onze socialisti-

sche internationale boodschap van sociale rechten 

voor iedereen, is actueler dan ooit het geval is ge-
weest! 

Interview met Guy Peeters en Patrick Verertbruggen, NVSM 
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fos in het Zuiden 

4.1 Een ambitieus gezondheidsprogramma 

fos is meer dan 15 jaar werkzaam op het thema 
„toegang tot gezondheid‟. Per regio is er een ver-
schillende gezondheidswerking gegroeid. In Nicara-
gua (regio Midden-Amerika) bestaat de meest 
langdurige en uitgebreide werking, in de vorm van 
het opzetten van mutualiteiten. De voorbije jaren is 
de gezondheidswerking van fos geleidelijk uitge-
breid naar de Andesregio en Zuidelijk Afrika en er 
bestaan ambities voor een verdere groei in deze 
regionale programma‟s. Tabel 1 geeft een overzicht 
van het gezondheidsluik van het programma. 

Binnen het programma van fos over toegang tot 
gezondheid bestaat er een verscheidenheid aan 
benaderingen, gaande van een bijdrage tot of con-
trole van het (basis)dienstenaanbod, toegang tot 
medicijnen, het opzetten van mutualiteiten en de 
ondersteuning van sociale ziekteverzekering. Deze 
verscheidenheid is terug te vinden in het fos-
meerjarenprogramma (2008-2013) met steun van 
de Belgische coöperatie DGD . Voor elk van de drie 
regio‟s zijn doelstellingen geformuleerd in samen-
werking met de partners in de regio‟s (lokale mutu-
aliteiten, boerenorganisaties, vakbonden, platfor-
men en drukkingsgroepen). Daardoor is elke wer-
king aangepast aan de lokale situatie en bestaan er 
zowel binnen als tussen de regio‟s verschillende 
vormen van aanpak, maar steeds met sociale be-
scherming als rode draad. fos gebruikt de strategie 
van organisatieversterking (interne, institutionele 
en dienstverlenende capaciteiten) van de partner-
organisaties om deze doelstellingen te behalen. 

Het programma van fos is ambitieus, want het be-
oogt, met bescheiden middelen,  impact te beko-
men op verschillende niveaus: lokaal in de ge-
meenschappen, op het niveau van sociale bewe-
gingen, en waar mogelijk ook van het nationale 
beleid. De „kunst‟ ligt erin om strategisch in te zet-
ten bij partners die dezelfde doelstellingen nastre-
ven. 

Tabel 1: Overzicht van de gezondheids-
werking van fos 

Regio/land 
Gezond-
heidsluik 

Start gezond-
heidsprogramma 

Centraal-Amerika     

Nicaragua x 1994 

Honduras x 2008 

El Salvador x 2008 

Cuba x 2002 

Andesregio     

Peru x 2004 

Bolivia x 2004 

Ecuador x 2008 

Zuidelijk Afrika     

Zuid-Afrika x 2008 

Mozambique x 2008 

Zimbabwe -   

Namibië -   

Midden-Oosten     

Palestina -   

Wat volgt in dit hoofdstuk is de uitwerking van een 
aantal casussen die de werking illustreren. 
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4.2 De promotie van de sociale zekerheid in Peru 

Het Ministerie van Volksgezondheid beschikt over 
een netwerk van gezondheidsdiensten over het 
gehele land. De overheid wil de toegang tot die 
diensten verbeteren door middel van het zoge-
naamde „Universele Ziekteverzekeringsprogramma‟. 
De armste 40% van de bevolking heeft recht op 
een pakket van gratis zorg, op voorwaarde dat ze 
zich hiervoor aansluiten bij dit stelsel. In de prak-
tijk schrijven volledige landelijke gemeenschappen 
en dorpen zich hiervoor in. Het systeem is deels 
gedecentraliseerd naar de regio‟s. Dankzij dit stel-
sel van ziekteverzekering is het budget voor ge-
zondheid gestegen, hoewel de middelen niet met 
hetzelfde ritme toegenomen zijn als het aantal 
nieuwe aansluitingen. In de voorbije periode lag 
het accent vooral op het verhogen van het aantal 
aansluitingen, in een volgende fase zal er meer 
aandacht gaan naar de kwaliteit van de dienstver-
lening. 

Daarnaast heeft Peru ook een ziekteverzekering 
voor werknemers. EsSalud is een parastatale orga-
nisatie en staat onder de verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Arbeid. EsSalud beschikt voorna-
melijk over een stedelijk netwerk van poliklinieken 
en hospitalen. De kwaliteit van de voorzieningen is 
meestal beter dan die van het Ministerie van Volks-
gezondheid. Deze toestand leidt tot situaties waar-
bij men in een stadje een gezondheidscentrum van 
het Ministerie kan aantreffen dat bijvoorbeeld be-
schikt over een chirurg, en een centrum van EsSa-
lud waar een anesthesist werkt. Samen mogen ze 
echter als team geen operaties uitvoeren. De lonen 
van EsSalud liggen hoger en de diensten zijn beter 
uitgerust. 

Daarnaast is er nog privégeneeskunde bereikbaar 
voor de rijkere middenklasse. Peruaanse experten 
klagen het gebrek aan leiderschap in de gezond-
heidszorg aan.  

Foro Salud, een netwerk van de civiele maatschap-
pij en partner van fos, heeft een stappenplan ont-
wikkeld voor integratie en vereenvoudiging van het 
gezondheids- en sociale zekerheidssysteem. In 
april 2009 heeft het Parlement de wet van de uni-
versele sociale zekerheid gestemd. Foro Salud had 
hiervoor gelobbyd en had een wetsvoorstel gefor-
muleerd. Hoewel de uiteindelijk gestemde versie 
van de wet niet voldoet aan de verwachtingen van 
de civiele maatschappij, is het een stap voor-
waarts. De wet laat bv. toe akkoorden aan te gaan 
op lokaal niveau tussen het Ministerie en EsSalud.  

De Junta Nacional del Café (JNC), beroepsvereni-
ging van de kleine koffieproducenten in Peru,  

moedigt aan dat de coöperatieven een actievere 
rol zouden spelen in de promotie van en de toe-
gang tot de gezondheidszorg voor hun leden. 
Tijdens de voorbije jaren werden een 200-tal pro-
motoren en kaders uit de regio‟s Junín, Cajamarca 
en Lima opgeleid in sociale zekerheid in gezond-
heid. In alliantie met de Internationale Arbeidsor-
ganisatie en Peruaanse instellingen, werd de mo-
gelijkheid gecreëerd dat de georganiseerde koffie-
producenten toetreden tot een solidaire verzeke-
ring en betere gezondheidsdiensten. In juli 2009 
werd de overeenkomst ondertekend tussen EsSa-
lud en de JNC voor de collectieve toetreding tot de 
sociale ziekteverzekering. Voor de uitvoering ervan 
in de praktijk, werkt fos in de programmaperiode 
2011-2013 samen met lokale afdelingen van de 
JNC. 

 

Om structurele en duurzame veranderingen op 
lange termijn te bevorderen, is het essentieel om 
te wegen op het publieke gezondheidsbeleid. Het 
aangaan van strategische allianties en een brede 
tegenmacht die deze veranderingen voortstuwt 
zijn fundamenteel in dit proces. fos steunt Foro 
Salud in haar streven naar het stimuleren van het 
debat en de sociale mobilisatie rond haar voorstel 
van universele verzekering in gezondheid. 

De steun van fos 

“Het is mogelijk om te werken aan een politieke 
impact op de politieke actoren, of ze nu uitvoerende 

macht heten, wetgevende macht of regionale 
overheden, en op de huidige wetgeving en de 

bestaande systemen inzake gezondheid en sociale 
zekerheid met het doel structurele veranderingen te 

bekomen op middellange en lange termijn, en 
tegelijkertijd, activiteiten uit te voeren die de 

dringende noden lenigen van de families die in de 
koffieproductie werken, door middel van 

overeenkomsten met de zorgverstrekkers in de 
gezondheid, en resultaten te bereiken op korte 

termijn.” 

A. Vidal, rapport over ziekteverzekeriung voor kleine 
koffieproducenten in Peru, verenigd in de JNC, 2008 

fos ondersteunt de versterking van het nati-
onale systeem van sociale zekerheid de ko-
mende jaren eveneens in: 
 Bolivië en Ecuador;  
 Zuid-Afrika: de hervormingen aangekondigd 

door President Zuma; fos werkt er samen met 
People‟s Health Movement vanaf 2011; 

 El Salvador: hervormingen aangekondigd door 
de nieuwe progressieve regering vanaf 2011; 

 Nicaragua: inbedden van de mutualiteiten in de 
nationale ziekteverzekering. 
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Een „micro-macro benadering‟ op het terrein, brengt 
dat specifieke uitdagingen mee? 

Kleinere lokale projecten met snelle resultaten op 

korte termijn liggen vandaag de dag veel beter in 
de markt en de druk is groot om het daar ook bij te 

laten. Niettemin is de uitdaging inderdaad om der-

gelijke eerder kleinschalige en lokale initiatieven 
steeds goed te kaderen in een duidelijk en nationaal 

gedreven beleidsplan dat op lange termijn structu-
rele veranderingen wil aanpakken.  

De uitdaging met deze benadering is dat je je als 
coöperatie eerst een flink eind moet inwerken en 

bezig houden met beleidsplannen, politieke opties 

en discussies, je inwerken in het bredere structurele 
verhaal. Daardoor kan het zijn dat je gedurende 

lange tijd geen “concrete resultaten” kan voorleg-
gen, terwijl je ondertussen wel flink bezig bent te 

werken aan belangrijke veranderingen met een veel 

grotere potentiële impact. Het vereist ook veel net-
werking en de combinatie van een technische én 

politieke kijk op de zaken.    

Ziekteverzekering aanbieden, leidt dat tot maat-
schappelijke verandering? 

Het hangt ervan af over welke ziekteverzekering we 

het hebben en maatschappelijke veranderingen in 

welke richting? Private commerciële ziekteverzeke-
ringen aanbieden die eerder uit zijn op winstbejag 

voor grote “verzekeringsmultinationals” dan op het 
collectief welzijn, leidt natuurlijk tot maatschappelij-

ke verandering, nl. tot meer sociale uitsluiting en 

ongelijkheid. Ik denk niet dat dit het soort maat-
schappelijke verandering is waar fos op uit is!  

Waar het over gaat is om sociale en solidaire verze-
keringssystemen te promoten, gebaseerd op de 

principes van de sociale zekerheid die ook hier in 

het gedrang blijken te komen: “iedereen ontvangt 
volgens zijn behoefte en geeft volgens zijn moge-

lijkheden”.  Dit staat echter blijkbaar steeds haakser 
op de tijdsgeest...  Vandaar ook het belang van pu-

blieke systemen die uit zijn – of toch tenminste zou-
den moeten zijn – op het publiek en collectief be-

lang.   

Van een commercieel privé-verzekeraar weet je op 

voorhand dat hij niet op de eerste plaats geïnteres-
seerd is in je individueel welzijn, laat staan in het 

collectief welzijn, al probeert hij je het tegenoverge-
stelde te doen geloven. Een privé-verzekeraar wint 

– alles bij elkaar genomen – altijd meer dan zijn 

verzekerden, terwijl een sociale verzekering in prin-

cipe niet uit mag zijn op winstbejag.     

Hoe zie je de belangrijkste trends op gebied van 
sociale zekerheid  in de Andesregio? 

Je kan in de Andes niet spreken over een eenduidi-

ge trend. Er zijn verschillende trends aan de gang. 

Enerzijds de Boliviaanse en Ecuadoriaanse trend 
waar de regeringen zeggen opnieuw te zullen gaan  

 

investeren in een aantal essentiële sectoren voor 

een meer menselijke en inclusieve ontwikkeling, 

zoals onderwijs en  gezondheid. Beiden worstelen 
echter vooral met de organisatie van de financiering 

van de gezondheid en van publieke interventies die 
gericht zijn op het opbouwen van een grotere socia-

le zekerheid of bescherming van de bevolking. 

“Gratis gezondheid voor iedereen”, zoals de leuze is 
van de Ecuadoriaanse regering, betekent niet dat je 

gezondheidssysteem opeens niets meer kost. De 
vraag is en blijft van waar je als regering dat geld 

gaat ophoesten, als je het niet doet via een bismar-

kiaans systeem van sociale bijdragen op de lonen. 
Een doorgedreven belastingshervorming met argu-

menten van economische en sociale herverdeling, 
en ook ecologische duurzaamheid, dringt zich op 

maar is natuurlijk helemaal niet populair bij de hui-
dige machtsgroepen die de economie en ook de 

politiek nog steeds sterk in handen hebben, ook in 

die landen waar een zgn. “sociale revolutie” heeft 
plaatsgevonden!      

Anderzijds heb je Colombia en Peru, de “goede leer-
lingen” van IMF en Wereldbank-programma‟s, die 

een grotere privatisering van de gezondheidszorg 

en de gezondheidsverzekeringen aan het doordruk-
ken zijn onder het mom van “hervormingen van de 

sociale zekerheid”.  Colombia toont dat – tenminste 
op sociaal vlak – de eerste resultaten niet al te posi-

tief zijn en dat, net als voorheen in Chili ook ge-
beurde, een verregaande privatisering van de ge-

zondheidssector en sociale bescherming uiteindelijk 

uitloopt op een Staat die financiële middelen pompt 
in privé-bedrijven (hospitalen, geneesmiddelen, so-

ciale diensten, enz.) zonder daarvoor de beloofde 
sociale efficiëntie in de plaats te krijgen. Niet voor 

niets is in Chili, eerste land in Latijns-Amerika dat 

zijn sociale zekerheid “hervormde” in de richting van 
een privatisering, nu de tegenbeweging op gang 

gezet: weer zoveel mogelijk terug in handen krijgen 
van de Staat.            

Wat zijn de grootste obstakels om tot verandering 
te komen in de landen? 

De politieke machtsconfiguraties. Hoe je het ook 

draait of keert, de economische belangengroepen 
beheersen nog steeds voor een groot deel de poli-

tieke scène. 

Eerder dan sociale veranderingen wil het politiek 

establishment liever een “status quo” behouden. Als 

er uiteindelijk iets begint te bewegen, is dat van 
onderuit. Het zijn uiteindelijk volksbewegingen die 

presidenten afzetten, die regeringen tot veranderin-
gen dwingen. Het probleem is echter dat wanneer 

die bewegingen dan zelf aan de macht komen, ze 

moeite hebben met zelf technisch goed gegronde 
en politiek haalbare beleidsvoorstellen te presente-

ren omdat ze te veel bleven steken in de resistentie, 
met onvoldoende aandacht voor het uitwerken van 

eigen haalbare voorstellen.       

Interview met Lieve Daeren, gewezen thematisch coördinator gezondheidszorg in Andesregio 
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4.3 Mutualiteiten: casus Nicaragua 

De zogenaamde Lokale Systemen van Integrale 
Gezondheidszorg zijn gedecentraliseerde posten 
van het Ministerie van Volksgezondheid, verant-
woordelijk voor de preventieve programma‟s, en 
voor de supervisie van de publieke gezondheids-
centra. Deze centra bieden zorg aan de grote 
meerderheid van de bevolking en vooral aan de 
armen. De overheid heeft het principe van gratis 
zorgen voor de bevolking geïntroduceerd via dit 
publieke stelsel, maar ze heeft een tekort aan mid-
delen om dit beleid ook consequent in praktijk om 
te zetten. 

Het Nicaraguaanse Instituut voor Sociale Zekerheid 
beschikt over een beperkt aantal gezondheidscen-
tra en klinieken,  toegankelijk voor de verzekerden 
die hoofdzakelijk werknemers zijn. Aanvullend sluit 
het instituut overeenkomsten met privébedrijven 
met winstoogmerk voor medische dienstverlening 
op het niveau van de eerste en tweede lijn.  

Figuur 5: Overzicht van de gezondheidswerking van fos 
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Bron: Regionale evaluatie Nicaragua (Michael Forsch, 2009) 

Het gezondheidssysteem in Nicaragua is eveneens ingewikkeld. Het bestaat uit drie componenten, 
samengevat in figuur 5.  

De steun van fos 

fos heeft het concept van de mutualiteiten geher-
introduceerd in Nicaragua (zie figuur 6). De eerste 
mutualiteiten in de jaren ‟90 ondervonden zware 
moeilijkheden na de instorting van de internationa-
le koffieprijs.  

In totaal functioneren momenteel 11 gemeen-
schapsmutualiteiten, gegroepeerd in 3 federaties. 
De belangrijkste doelgroepen zijn de informele 
werkers en de niet-verzekerde loontrekkenden. Het 
succes van de mutuas hangt in sterke mate af van 
de inbedding in sterke gemeenschapsstructuren en 
van de steun van een overkoepelende nationale 
organisatie. fos werkt verder samen met AMUN en 
de Mutua Urbana, die kunnen terugvallen op res-
pectievelijk de Coöperatieve koepelorganisatie 
FENACOOP, naast Fundeser en Corudes, en de 
syndicale confederatie CTCP-FNT.  
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1. De mutualiteiten zijn een middel maar geen doel 

(het doel is een efficiënte, rechtvaardige, duurza-

me sociale bescherming op het vlak van gezond-

heid die mee een dynamiek in gang zet van sociale 

“transformatie”). Soms is het een interessant mid-

del; soms is het een inefficiënt middel. Men moet 

deze verschillende werkelijkheid aanvaarden en er 

consequent mee omgaan. Ondersteunen daar 

waar het de moeite loont, laten vallen en investe-

ren in andere strategieën daar waar het niet de 

moeite loont.  

2. Er is geen universeel recept dat uitlegt wat men 

moet doen om een alles dekkende gezondheids-

zorg te bekomen: het zullen steeds lokale oplos-

singen zijn, aangepast aan de context. Het heeft 

geen zin te speculeren over de duur, dat zal van 

de context afhangen. 

3. Als de mutualiteiten een optie zijn, is het nodig dat 

ze passen in systemen die gekarakteriseerd wor-

den door het naast elkaar bestaan van een diversi-

teit aan financieringssystemen die verschillende 

subgroepen van de bevolking dekken. 

4. De mutualiteiten (in het Zuiden) zullen zich nooit 

volledig zelf kunnen financieren op basis van bij-

dragen van hun leden, gezien de bevolking te arm 

is. Men moet dus (aanvaarden om) hen op intelli-

gente wijze (te) subsidiëren. Zoniet zullen de mu-

tualiteiten altijd zwak blijven wat betreft hun dek-

king, zoals momenteel het geval is in de meeste 

Afrikaanse landen  

5. De mutualiteiten hebben een vrij complexe organi-

satiestructuur en weinig efficiënt wat betreft trans-

actiekosten (personeelsbeheer, managementstruc-

turen), zeker op het niveau van de basisdekking. Dit 

kan enkel verantwoord worden indien er een signifi-

cante sociopolitieke “return” is (empowerment) die 

andere financieringsmodaliteiten niet genereren.  

6. De design van de mutualiteiten in het Zuiden is dik-

wijls weinig flexibel en weinig aangepast aan de 

lokale context: er wordt te vaak gewerkt met stan-

daardoplossingen en knip- en plakwerk. Men botst 

te vaak op tegenstand vanwege de donoren wan-

neer men deze houding in vraag wil stellen.  

7. Er is voor de mutualiteiten, net zoals voor andere 

ziekteverzekeringssystemen , een overheid nodig 

die reguleert en subsidies geeft. Een samenwerking 

met de overheid is dus een „must‟, van bij het be-

gin.  

8. Er moet tegelijk gewerkt worden zowel op het ni-
veau van het aanbod (gedrag van de professionele 

gezondheidswerkers, kwaliteit van de zorgen) als op 
het niveau van de vraag: er is dus behoefte aan een 

aanpak van het gehele systeem van bij het begin. 
Dit ontbreekt tot op heden.  

9. Het zal vanaf een bepaald ogenblik nodig zijn om 
het betalen van een bijdrage verplicht te maken 

(net zoals er een verplichting nodig is om belastin-
gen te betalen): dit zal enkel sociaal aanvaardbaar 

zijn voor de mensen als de kwaliteit van de zorgen 
van redelijke niveau is. Daarvoor zal de rol van de 

overheid onontbeerlijk zijn.  

Figuur 6: De mutualiteit in Nicaragua 
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Bron: Regionale evaluatie Nicaragua (Michael Forsch, 2009) 

Bart Criel, gezondheidsexpert ITG, over mutualiteiten 
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De oprichting van een mutualiteit brengt een inten-
sief proces met zich mee. Het soort van diensten is 
afhankelijk van de opties gekozen door elke mutu-
aliteit: 

 Algemene en gespecialiseerde medische zorg; 

 Preventieve vorming in gezondheid; 

 Sociale Verkoop van Geneesmiddelen. 

Af en toe kiest een mutualiteit ervoor ook andere 
diensten te organiseren, zoals hulp bij de kosten 
van begrafenissen of een rollend fonds voor micro-
kredieten. 

Eind 2010 waren er 5.200 families lid, in totaal een 
31.250 personen. De voordelen van het mutualitei-
tenconcept staan samengevat in Figuur 7. Na jaren 
lobbywerk is het mutualiteitsysteem wettelijk er-
kend. De mutua‟s streven ernaar nauw aan te slui-
ten bij het stelsel van de ziekteverzekering. 

Figuur 7: Voordelen van de mutualiteiten in Nicaragua 
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Bron: Regionale evaluatie Nicaragua (Michael Forsch, 2009) 
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Hoe zie je de belangrijkste trends op gebied van 
Sociale Zekerheid in de regio Centraal-Amerika? 

In de verschillende landen van Centraal-Amerika is 

er slechts een beperkte groep van formele arbeiders 

en bedienden opgenomen in de sociale zekerheids-

stelsels. De insluiting van huishoudpersoneel en 

arbeiders uit de informele sector wordt overwogen 

in Nicaragua en El Salvador. El Salvador heeft al 

een wet voor toegang tot Sociale Zekerheid voor 

huishoudpersoneel, maar die is nog niet massaal in 

voege. 

In de drie landen worden hervormingen van de ge-

zondheidszorg voorgesteld, in Nicaragua en El Sal-

vador vanuit een universeel mensenrechtenperspec-

tief en geïntegreerd gezondheidszorgsysteem. Het 

accent ligt op promotie, preventie en gratis dienst-

verlening in de publieke gezondheidszorg, hoewel 

het budget en personeel hiermee  (nog) niet in 

overeenstemming zijn. In Honduras gaat het over 

verdere privatisering. 

Er is een groeiende vraag vanuit de syndicaten en 

sociale bewegingen naar insluiting van momenteel 

uitgesloten groepen en sectoren in het sociale ze-

kerheidsstelsel, o.a. voor huishoudpersoneel, urba-

ne en rurale arbeiders/-sters in informele jobs of 

werkend voor eigen rekening, wat het grootste deel 

van de werkende bevolking omvat in deze landen.  

Wat zijn de specifieke uitdagingen voor de mutuali-
teiten? 

Voldoen aan verschillende vereisten om hun voort-

bestaan te verzekeren: 

 Landen met een nationaal systeem van sociale 

bescherming: dat ze in staat zijn zich aan te pas-
sen en zich complementair op te stellen ten op-

zichte van systemen van universele zorg of waar 

de overheid een regulerende rol wenst op te ne-
men.  

 Landen met een liberaal systeem/privatisering: 

dat ze zich richten naar groepen met een ge-

schiedenis van sterke interne solidariteit, en dat 
ze een minimale en gestructureerde capaciteit 

hebben voor de financiële bijdragen. Interne re-
flectie en verheldering rond consequenties van de 

privatisering van gezondheidszorg en duidelijke 

opnemen van de eigen rol van beleidsbeïnvloe-
ding om te komen tot inclusieve publieke gezond-

heidszorg systemen. 
 Dat ze een dienst aanbieden die de kwaliteit van 

het overheids- of privéaanbod overstijgt. 

 Dat ze diensten aanbieden in geografische gebie-

den waar de overheid niet in staat is dit te doen. 

 Dat er een startkapitaal aanwezig is of tijdelijke 

subsidies die hun werking veilig stellen. 
 Dat ze bijdragen tot een „wederzijdse solid-aire‟ 

cultuur via sociale actie met een toegevoegde 

waarde van cohesie tussen de leden, in het bij-

zonder in mutualiteiten met leden uit verschillen-
de sociale lagen. 

Welke meerwaarde biedt het fos-programma? 

In El Salvador is dit overleg en sociale audits onder-

steunen van het hervormingsproces van de gezond-

heidssector. Praktische antwoorden bieden op on-

middellijke behoeften in het geval van medicamen-

ten en hen versterken als instrumenten van bewust-

making en sociale bescherming op lokaal en ge-

meentelijk niveau. 

In Honduras ijvert fos voor modellen van weder-

zijdse solidariteit maar vanuit een managements-

perspectief. Het nationale debat versterken over 

voorstellen van sociale bescherming in landen die 

uit een staatsgreep komen.  

In Nicaragua faciliteert fos een herziening van de 

invalshoek van de mutualiteiten en hun integratie in 

een nieuwe realiteit van universele gezondheidszorg 

vanuit de overheid.  

Interview met Ariel Montesdeoca, Regionale Themacoördinator gezondheidszorg & Helene 
van Acker,  Regiocoördinatrice in Centraal-Amerika 
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4.4 Opkomen voor het recht op gezondheid in Ecuador en Zuid-Afrika 

 Ecuador 

De huidige regering van Correa mikt op gratis ge-
zondheidszorg via de publieke diensten. Het Minis-
terie van Volksgezondheid beschikt over een net-
werk van diensten dat momenteel zou moeten in-
staan voor de universele toegang op basis van de 
bestaande vraag naar gezondheidszorg. Het bud-
get voor gezondheid is gestegen en volstaat nog 
voor het huidige niveau van vraag, maar wordt on-
voldoende geacht voor het werkelijk veralgemenen 
van kwaliteitszorg. Vanzelfsprekend zit de overheid 
dus met de handen in het haar over de financiering 
van deze zorg.  

Het Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social 
(IESS) is een parastataal orgaan. IESS financiert 
een deel van de landelijke verzekering, terwijl de 
landbouwers 5% van het minimumloon bijdragen 
en de loontrekkenden 9% van hun loon. De IAO 
beschouwt de landelijke verzekering, Seguro cam-
pesino, een succes. Wel is het zo dat IESS een net-
werk van diensten heeft dat niet verbonden is met 
de diensten van het Ministerie, maar er bestaat de 
mogelijkheid tot doorverwijzing. Er is geen groot 
niveauverschil tussen de lonen van het Ministerie 
en die van het IESS, wat een eventuele integratie 
zou vergemakkelijken. Daarnaast doen de rijkere 
bevolkingsgroepen beroep op privé-artsen en pri-
véverzekeringen. 

Er bestaat ook een programma van preventie en 
gezondheidspromotie met Ecuadoriaanse en Cu-
baanse dokters, die thuiszorg aanbieden.  

 

De steun van fos 

Het Stedelijk Forum Quito is een netwerk van soci-
ale organisaties, met onder meer de vrouwenbe-
weging Movimiento Mujeres Por la Vida, die ijveren 
voor de opbouw van een inclusieve en solidaire 
stad met sociale rechtvaardigheid en gebaseerd op 
waardigheid en menselijke ontwikkeling. fos steunt 
dit Forum in haar doelstelling om de achtergestelde 
stedelijke bevolking te organiseren rond haar recht 
op gezondheid, en om een systeem van burgertoe-
zicht op te zetten over het universele verzekerings-
programma dat de overheid promoot.  

Na consultatie en actieve participatie van de civiele 
samenleving werd de grondwet herzien, met het 
opnemen van burgerparticipatie en universele toe-
gang tot gezondheidszorg als een recht.  

Beide aanpassingen zijn gunstig voor de doelstel-
lingen van de partners van fos. 

Als een pilootproject werd gewerkt in vijf zone- en 
12 wijkorganisaties, die gebruikers- en toezichtco-
mités vormden om te ijveren voor degelijke zorg 
„con calidad y calidez‟ (met kwaliteit en menselijke 
warmte). Het Forum heeft voorstellen om het soci-
aal statuut van huisvrouwen te verbeteren. De 
partnerorganisaties zien gezondheid niet als een 
exclusief thema, maar als deel van een breed soci-
aal project.  
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 Zuid-Afrika 

Werkloosheid, lage inkomens en armzalige leefom-
standigheden in de sloppenwijken hebben een gro-
te impact op gezondheid. De verwoestende erfenis-
sen van apartheid op het vlak van sociaal beleid is 
er nog steeds. Zuid-Afrika is een van de landen 
met de hoogste ongelijkheid van rijkdom ter we-
reld. 

De Zuid-Afrikaanse samenleving staat tegenover 
een gigantische opgave om het hoofd te bieden 
aan de HIV/AIDS epidemie. Onder het bewind van 
president Mbeki, nu gekend als AIDS ontkenner, 
waren aidsremmers en  behandeling voor duizen-
den mensen niet beschikbaar duizenden doden als 
gevolg heft gehad. 

Dankzij de lobby van HIV/AIDS activisten, civiele 
maatschappij, en de aanstelling van een progres-
sievere Minister van gezondheid is de preventie en 
behandeling van HIV/AIDS verbeterd. 

In augustus 2011 lanceerde de overheid een voor-
stel van National Health Insurance Plan.  Dit is een 
vrij progressief document dat steunt op de princi-
pes van basisgezondheidszorg en onder andere 
aanbeveelt om meer in te zetten op gemeen-
schapsgezondheidswerkers.   

Het uitvoeren van het nationale gezondheidsbeleid 
staat tegenover de volgende beperkingen: 

 Onvoldoende administratieve capaciteit op alle 
niveaus, maar in het bijzonder op het laagste 
administratieve niveau; 

 Onvoldoende medisch personeel op alle ni-
veaus en in alle categorieën: dokters, apothe-
kers, (hulp)verpleegkundigen, technici, en on-
dersteunend personeel; 

 Concentratie van de gezondheidsdiensten in de 
steden, waardoor de landelijke gebieden over 
te weinig diensten beschikken; 

 Een relatieve verlaging van de uitgaven in de 
gezondheidssector; 

 Onvoldoende sociale bescherming (sociale ze-
kerheid) voor de armste laag van de maat-
schappij. Er is geen nationaal verzekeringssys-
teem en de privésector speelt een grote rol in 
de zorgverlening aan de hogere inkomens. 

 

De bestaande overheidsdiensten zijn gratis en van 
variabele kwaliteit, maar algemeen met een gebrek 
aan personeel, gebrekkige materialen, en lange 
wachtrijen voor de behandelingen. De regering 
heeft een programma gestart dat de kwaliteit van 
de gezondheidszorg in handen van de staat moet 
opkrikken. Het chronische tekort aan personeel wil 
men bijvoorbeeld weg werken door meer te steu-
nen op gemeenschapgezondheidswerkers. 

De steun van fos 

fos heeft beperkte middelen om bij te dragen tot 
de oplossing van de uitdagingen van de gezond-
heidszorg en concentreert haar middelen zowel 
geografisch als thematisch. 

In de loop van 2005 werd de HIV/AIDS-
preventiecampagne van het Women on Farms Pro-
ject (WFP) geselecteerd als eerste samenwerkings-
ervaring en tevens blikvanger van de sensibilise-
ringscampagne van fos voor 2006. 

De landarbeiders werken op de wijn-, fruit- en 
groenteboerderijen in de streek van Stellenbosch. 
Een grote meerderheid van de landarbeiders is 
vrouwelijk en gemarginaliseerd wat inkomen, oplei-
ding, sociale status en gezondheid betreft. De 
meeste van de vrouwelijke landarbeiders zijn al-
leenstaande vrouwen/moeders die op geen of wei-
nig steun van een partner kunnen rekenen.  
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WFP begon haar acties op het grassroots-niveau in 
1992, in de aanloop naar de verkiezingen van 
1994. Het voornaamste doel was de verdediging 
van de rechten van de gemarginaliseerde vrouwe-
lijke landarbeiders. De belangrijkste geïdentificeer-
de thema‟s waren landproblemen, arbeidsrechten 
en gezondheid. Aparte programma‟s rond huiselijk 
geweld naar vrouwen toe, HIV/AIDS en alcohol en 
drugsmisbruik werden achteraf geïntegreerd in één 
gezondheidsprogramma. 

De voornaamste strategische terreinen zijn: 

 Capaciteitsopbouw op basis van rechten; 

 Onderzoek (bv. naar pesticiden en naar uit-
zendarbeid); 

 Campagnewerk (bv. rond uitzendarbeid); 

 Netwerken met gelijkgezinde organisaties. 

WFP heeft ongeveer 40 gezondheidsteams opge-
richt. Dit zijn groepen van vrouwen die een aantal 
promotieactiviteiten organiseren in de vermelde 
gebieden. 

4.5 Basiswerk met gemeenschappen in Mozambique en Cuba 

 Mozambique 

De uitdagingen voor het gezondheidssysteem zijn 
enorm. Slechts 50% van de Mozambikanen woont 
op minder dan vijf km van het dichtstbij gelegen 
gezondheidscentrum. Gezondheidscentra in de pe-
riferie zijn onderbezet en zwaar ondergefinancierd. 
Er is een uitgesproken tekort aan gezondheidsper-
soneel. Mozambique heeft maar vier dokters per 
100.000 inwoners, wat zes keer minder is dan het 
minimum aangeraden door de WGO. Meer dan de 
helft hiervan woont in de drie grootste steden. Het 
gebrek aan verpleegsters en ander gezondheids-
personeel is van eenzelfde grootteorde. Het Natio-
naal “Human Resources” plan (2009-2015) van de 
gezondheidssector definieert de prioriteiten om zo- 
wel de kwantiteit als de kwaliteit van het beschik- 
bare gezondheidspersoneel te verhogen. 

HIV/AIDS, TB, malaria en ondervoeding zijn van de 
grootste uitdagingen voor Mozambikanen,met als 
gevolg een terugval in armoede en terugval voor 
de versterkte rol van vrouwen.  Accurate informatie 
over de preventie van ziekten is niet beschikbaar.   

De vraag naar gezondheidspromotoren is enorm 
gestegen door de HIV/AIDS-problematiek. Dit sti-
muleerde mee de hernieuwde (internationale) aan-
dacht voor basisgezondheidszorg, en de rol die ge-
zondheidspromotoren hierin kunnen spelen. 

Tijdens de jaren ‟70 en ‟80 vormde het Ministerie 
van Gezondheid een groot aantal gezondheidspro-
motoren, om gezondheidszorg te voorzien voor de 
talrijke landelijke gemeenschappen. Ze genoten 
een opleiding van zes maanden, zowel in preven-
tieve als curatieve basiszorg. 

Ze konden terugvallen op basiskits voor eerste hulp 
en beschikten over enkele geneesmiddelen. Dit 
systeem viel in elkaar vanwege het gebrek aan on-
dersteuning, maar sommige individuele promoto-
ren zijn nog steeds aan het werk, voornamelijk 
voor het curatieve deel van de taken, wat hen ook 
meer oplevert.  

 

Als grootste successen vermeldt WFP de aanwezig-
heid van georganiseerde vrouwengroepen op de  
boerderijen en het vergroten van hun zelfrespect, 
leiderschaps- en communicatievaardigheden en  
persoonlijke transformatie. WFP beschouwt zichzelf 
als feministisch, een noodzakelijke benadering om 
de patriarchale maatschappij te bekampen.   
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De laatste jaren, en onder impuls van internationa-
le NGOs, werden enkele verspreide en ongecoördi-
neerde inspanningen ondernomen om gezond-
heidspromotoren te betrekken bij gemeenschaps-
werk. De meesten onder hen kregen een korte op-
leiding (één à twee weken) en zijn gekoppeld aan 
specifieke taken, bv. de bedeling van vitamine A, 
tuberculosevrijwilligers, malaria (bedeling van mus-
kietennetten voor het bed), thuiszorg, enz. 

Meer recent, met de nog timide heropleving van 
basisgezondheidszorg, werden plannen gesmeed 
voor de opleiding van grote groepen promotoren, 
en die wachten nu op uitvoering. 

De steun van fos 

União de Camponeses de Manica (UCAMA) verenigt 
kleinschalige landbouwers uit de provincie Manica. 
UCAMA heeft een langdurige samenwerking met 
fos via het Voedselzekerheidsprogramma gefinan-
cierd door het Belgische Overlevingsfonds. In sep-
tember 2008 heeft fos zich geëngageerd voor 
steun aan de uitvoering van het gezondheidspro-
gramma. UCAMA‟s samenwerking met fos wat be-
treft gezondheid is opgevat als een „piloot‟-
programma om te ontdekken hoe bekommernissen 
rond gezondheid op een actiegerichte manier kun-
nen worden aangepakt in haar werkingsgebied.  

Het programma is gecoördineerd door een ver-
pleegster, en drie assistenten die een team van 
gezondheidspromotoren steunt in deze afgelegen 
gebieden.  Deze gezondheidsvrijwilligers stellen 
strategieën voor om gezondheidsproblemen aan te 
pakken, dit in een context van afwezigheid van na-
burige gezondheidsdiensten, die op een afstand 
van 12 tot zelfs 50 kilometer liggen! Enkele van de 
belangrijkste successen van UCAMA zijn: 

 Vorming van promotoren en gezondheidsvrij-
willigers en oprichting van acht gezondheids-
eenheden in drie districten van de provincie 
Manica; 

 

 Bouwen van latrines, wasruimtes, voedselbe-
waarplaatsen en waterputten; 

 Huisbezoeken door de gezondheidsactivisten 
om de gezondheid van de leden van hun ge-
meenschap en met name van de aidspatiënten 
op te volgen;  

 Deelname aan sensibiliserings- en andere ge-
zondheidscampagnes (vaccinatie) en een ver-
hoogd aantal bezoeken aan lokale gezond-
heidscentra; 

 Verspreiding van informatie. Er is in het bijzon-
der nood aan informatie over HIV/AIDS, tuber-
culose en malaria. 

 

’ Domingo Zelios, gemeenschapsleider,  
Chibutu, Mozambique  
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 Cuba, een modelland op gebied van sociaal beleid? 

Gezondheid en gezondheidszorg staan hoog in het 
vaandel van de Cubaanse overheid. Dit kan je 
overal in het land merken, tot in de kleinste dor-
pen, en Cuba kan dan ook cijfers en statistieken 
voorleggen die de vergelijking kunnen doorstaan 
met de Westerse landen: zie bijlage 2. Dit kwam 
niet zomaar vanzelf tot stand, maar is de vrucht 
van 50 jaar sociaal beleid, en … het paradepaard 
van de „revolutie‟. 

Na de revolutie, in 1959, maakte de nieuwe rege-
ring een prioriteit van de ontwikkeling van de soci-
ale sectoren en de openbare basisdiensten, en nam 
ze het universele recht op gezondheid zeer ernstig. 
Het systeem is publiek, uniek, gratis en de toegang 
is universeel.  

Globaal genomen springen enkele fases in het oog 
bij de ontwikkeling van de Cubaanse gezondheids-
sector: 

 1959 - 1970: integratie van de privégezond-
heidszorg in het publieke systeem. Opleiding 
van nieuwe artsen en verpleegkundigen, de-
centralisatie van de diensten. 

 1970 - 1980: consolidatie van het systeem van 
de basisgezondheidszorg. Elke provincie heeft 
haar faculteit geneeskunde. 

 1980 - 1990: introductie van de ‘familiale ge-
neeskunde‟, die zich baseert op preventie, en 
van de gemeenschapspoliklinieken. 

 1990 - 1995: ‘speciale periode’ van economi-
sche crisis. Zoektocht naar nieuwe systemen 
van zelfredzaamheid, bv. productie van ge-
neesmiddelen. 

 1995 - 2010: nieuwe fase van groei. Vanaf 
2003: grotere nadruk op de internationale rol 
van de gezondheidswerkers.  

Het Ministerie van Gezondheid beschikt over onge-
veer 360.000 professionele gezondheidswerkers, 
waarvan er 70.000 dokter zijn. Het informatiesys-
teem is goed uitgewerkt en jaarlijks wordt er een 
jaarboek gepubliceerd met gezondheidsstatistie-
ken. Cuba produceert nu zelf 90% van zijn genees-
middelen.  

De „alternatieve‟ geneeskunde (acupunctuur, medi-
cinale planten) vult het Westerse systeem aan. De 
Federatie van Cubaanse Vrouwen (Federación de 
Mujeres Cubanas - FMC) heeft 80.000 „brigadistas 
de salud‟ opgeleid, die vrijwilligers zijn waarvan de 

taken bestaan uit gezondheidspromotie en            
-preventie.  

Het overleg tussen overheid en samenleving speelt 
zich af in de Nationale Gezondheidsraad (Consejo 
Nacional de salud) waarin de civiele maatschappij 
(o.a. FMC) en de academische wereld vertegen-
woordigd zijn. 

In Cuba vond er, net zoals in de Westerse landen, 
een transitie plaats naar niet overdraagbare ziek-
tes. Kanker vormt de tweede meest voorkomende 
doodsoorzaak, in de eerste plaats door longkanker 
(het roken!) en borstkanker.  

De aangehaalde verwezenlijkingen vallen moeilijk 
te begrijpen in het licht van de duidelijke armoede 
van het land en van een groot deel van de bevol-
king. Zonder hier dieper op in te gaan, vermelden 
we enkele factoren die lijken te hebben bijgedra-
gen tot het succes: 

 Het politiek leiderschap; 
 De aandacht voor de sociale determinanten 

van de gezondheid: algemeen onderwijs, toe-
gang tot drinkbaar water, een woning, werk en 
een bestaansminimum;  

 Een cultuur van overleg tussen sectoren en 
disciplines;  

 Een uniek systeem dat het hele territorium be-
dient; 

 Nationale netwerken van de civiele maatschap-
pij; 

 Voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd per-
soneel;  

 Prioritaire aandacht voor preventie en promo-
tie; 

 de aandacht voor elk individu; 
 de productie en de beschikbaarheid van basis-

geneesmiddelen; 
 de relatieve stabiliteit van het land. 

 
„We plaatsen de indicator van het project op 
een bereik van 100%, want we willen geen 

enkel leven verliezen dat we kunnen 
vermijden, we willen dat elke vrouw 

deelneemt aan het preventieprogramma.‟  

Oneida Broche Valdéz, FMC, Cuba 
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De steun van fos 

FMC is een erkende ledenorganisatie, die 4 miljoen 
leden heeft, en bijna de totaliteit van het land be-
reikt, zowel geografisch als qua bevolking. Meer 
dan 90% van de leden betaalt een trimestriële bij-
drage, en met deze inkomsten wordt de algemene 
werking van de instelling gefinancierd. FMC be-
schikt over een kantoor op het niveau van de pro-
vincies en van de gemeenten. 

FMC voert activiteiten uit in verschillende sociale 
domeinen, onder meer in de gezondheid. Ze kun-
nen rekenen op 80.000 gezondheidspromotoren, 
die elk verantwoordelijk zijn voor een groep van 
een honderdtal bewoners. De promotoren hebben 
een basistraining gehad van enkele dagen, en zijn 
opgeleid voor de verschillende programma‟s waar-
voor hun medewerking gevraagd wordt, zoals vac-
cinatiecampagnes, preventie van geweld en HIV/
AIDS-preventie.  

Het programma voor 2008-2013 in samenwerking 
met fos omvat de „Sensibilisering en opleiding rond 
het tijdig opsporen van borstkanker en baarmoe-
derhalskanker bij de vrouw‟. Er werd in de periode 
2008-2010 gestart met borstkanker, omdat dit een 
groot en prioritair probleem vormt, waarvoor nog 
niet veel aandacht was. Vanaf 2011 worden beide 
campagnes gecombineerd.  

Elk jaar wordt het project geïmplementeerd in en-
kele gemeentes van een bijkomende provincie. De 
activiteiten zijn: de opleiding van promotoren, het 
uitwerken en verdelen van materialen, en de in-
richting van vergaderlokalen in enkele gemeentes 
per provincie. Er werd ook gebruik gemaakt van 
het project om trainers op te leiden voor de andere 
gemeentes van de provincie, en voor activiteiten 
op nationaal niveau (TV spots, radio-uitzendingen).  

fos heeft een component van versterking van 
basisgemeenschappen in zowat alle partner-
landen. 

4.6 Toegang tot geneesmiddelen in Centraal-Amerika  

Het beschikken over goede geneesmiddelen blijft 
voor de Centraal-Amerikaanse bevolking een be-
langrijke zorg, en het vormt een niet onaanzienlijk 
deel van de uitgaven voor gezondheid. In principe 
beschikken de diensten van het Ministerie over een 
eigen apotheek met vooral generische medicijnen, 
maar in de praktijk zijn er veel onderbrekingen bij 
de bevoorrading en ontbreken vaak belangrijke 
producten.  

Private apotheken rijzen als paddenstoelen uit de 
grond, maar ze vormen meer een probleem dan 
een oplossing: ze verkopen gelijk welk product 
zonder voorschrift, en het afgeleverd product is 
vaak afgestemd op de koopkracht van de klant, 
veeleer dan op de werkelijke behoefte. 

Vandaar dat verschillende sociale organisaties in de 
regio gestart zijn met een systeem van „sociale ver-
koop van geneesmiddelen‟. Hier worden de belang-
rijkste geneesmiddelen met kwaliteitsgarantie ver-
kocht aan een goedkopere prijs. Dit blijkt goed te 
werken, want alleen al in Nicaragua doen ongeveer 
300.000 mensen er regelmatig beroep op. Ze heb-
ben zich ook verenigd tot een federatie (COIMA), 
die, na jaren voorbereiding en lobby, heeft kunnen 
bekomen dat recent een wet gestemd is die de so-
ciale verkoop van geneesmiddelen regulariseert.  
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De steun van fos in Nicaragua 

De partners voor de Sociale Verkoop van Genees-
middelen zijn ProSalud, de mutualiteiten en FNT. 
De Sociale verkoop van Geneesmiddelen behelst 40 
tot 100 generische producten, afhankelijk van de 
grootte van de dorpen. De verkoop gaat gepaard 
met informatie en educatie.  

Prosalud beschikt over een groot magazijn en een 
professioneel distributiesysteem. Heel wat mutuali-
teiten combineren hun activiteit met de installatie 
van een dorpsapotheek. 

Het netwerk van ProSalud is bereikbaar voor een 
bevolking van meer dan 100.000 mensen. 

fos ondersteunt de sociale verkoop van ge-
neesmiddelen eveneens in El Salvador en 
Honduras. 

Toon Bongaerts, gezondheidsexpert Cen-
traal-Amerika, Pro-Salud 

Als ProSalud zijn we ervan overtuigd dat we moe-

ten blijven werken rond het thema van de Sociale 
Verkoop van Geneesmiddelen (VSM) als een com-

plementair alternatief voor de inspanningen van het 

publieke systeem. Het is opmerkelijk dat de Sandi-
nistische regering de voorbije jaren positieve in-

spanningen heeft geleverd om de dekking van de 
gezondheidszorg uit te breiden (tot een 60 à 65%) 

en het gratis aanbod van essentiële geneesmidde-

len te vergroten, maar zelfs dan blijft er een grote 
kloof (geschat op een 30 à 35%) tussen de vraag 

en het aanbod. Op korte termijn (de volgende vijf 
jaren) is er niet veel kans dat deze kloof gedicht zal 

worden door het Ministerie van Volksgezondheid 
zelf. Deze instelling wordt immers geconfronteerd 

met erg grote problemen qua begroting op vele 

vlakken.  

Het loont de moeite te blijven investeren in het the-

ma van de Sociale Verkoop van Geneesmiddelen 
(VSM) als een aanvullend programma; de overheid 

heeft bovendien zelf uiteindelijk de wet van de So-

ciale Verkoop van Geneesmiddelen (VSM) goedge-
keurd. We spreken hier niet enkel over het aanbie-

den van goedkopere prijzen, er moet ook een ver-
sterking zijn van het educatieve deel rond een be-

ter rationeel voorschrijven door de artsen en een 

rationeler verbruik door de bevolking…de strijd te-
gen de commerciële propaganda van de farmaceu-

tische bedrijven... er is ook het hele thema van 
kwaliteit van de geneesmiddelen, een domein waar 

nog veel werk moet gedaan worden… 

Slotwoord 

Opkomen voor universele toegang tot gezondheidszorg heeft het meest kans op slagen indien het gebeurt 
door sociale bewegingen. Daarom steunen fos en de socialistische beweging al verschillende decennia 
vakbonden, boerencoöperatieven, jongeren- en vrouwenbewegingen in hun strijd voor een rechtvaardige 
en sociale samenleving. Het recht op gezondheid en sociale bescherming zal pas wereldwijd gerealiseerd 
worden indien er naast de inspanningen in deze landen ook een engagement op internationaal vlak komt. 
Voor een dergelijk “globaal sociaal contract‟ zal fos blijven pleiten. Daartoe wil fos de krachten van part-
ners in het Zuiden en Noorden bundelen.  

Deze publicatie is een werkdocument voor fos-medewerkers, ter ondersteuning van deze vereiste netwer-
king en alliantievorming op nationaal en internationaal niveau. De externe blik en aanbevelingen van HERA 
en de diverse experts dragen bij tot een vernieuwde kijk op de fos-gezondheidswerking en leggen de ba-
sis voor nieuwe keuzes. 
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Eindnoten 

(1) Malaria terugdringen  

(2)  Resolution: Primary Health Care, including Health Systems Strengthening  

(3) De kloof dichten in één generatie, rechtvaardigheid in gezondheid via actie rond sociale  
determinanten van gezondheid  

(4) „Three Global Reports, towards a growing consensus?, Editorial Tropical Medicine and International 
Health, Claudia Hanson, April 2009  

(5) Reducing health inequities through action on social determinants for health  

(6) Zie onder meer: „Transformative social protection‟, Institute of Development Studies Working Paper, 
Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler, October 2004.  
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/PDF/seminar2009/Transformative%20social%
20protection%20Devereux%20Sabates.pdf 

(7)  Resolution EB 115.R13: Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance 

(8) Zie onder andere  
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/20101119_150551564_evans%20antwerp%
203.ppt  

(9) Zie bijvoorbeeld  
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/Site/Default.asp?WPID=104&MIID=118&L=E  

(10) Zie bijvoorbeeld  
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/Site/Default.asp?WPID=181&MIID=160&L=E en 
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/
index/20071127_459444024_drugsseminarbackgroundpaper.pdf  

 

http://www.be-causehealth.be/becausehealth/PDF/seminar2009/Transformative%20social%20protection%20Devereux%20Sabates.pdf
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/PDF/seminar2009/Transformative%20social%20protection%20Devereux%20Sabates.pdf
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/20101119_150551564_evans%20antwerp%203.ppt
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/20101119_150551564_evans%20antwerp%203.ppt
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/Site/Default.asp?WPID=104&MIID=118&L=E
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/Site/Default.asp?WPID=181&MIID=160&L=E
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/index/20071127_459444024_drugsseminarbackgroundpaper.pdf
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/uploads/index/20071127_459444024_drugsseminarbackgroundpaper.pdf
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Bijlage 1: Definities gezondheid en sociale bescherming 
Universal Health Coverage (UHC - WHO and 
ILO as adapted by Criel and Soors 2009): Access 
for all to quality health services if need be, with 
social health protection. Universal coverage is not 
by itself sufficient to ensure health for all and    
health equity. The roots of health inequities lie in 
social conditions outside the health system‟s direct 
control and need to be tackled through intersecto-
rial collaboration. Universal health coverage howe-
ver is the necessary foundation within the health 
sector on the road to health for all and health equi-
ty.  

This complies with the UN‟s initiative, with involve-
ment of WHO and ILO, to set up a Social Protecti-
on Floor which includes financial risk protection 
and the broader aspects of income protection and 
social support in the event of illness.  

Social Security (ILO): All measures providing be-
nefits, whether in cash or in kind, to secure protec-
tion from 

 Lack of work-related income (or insufficient 
income) caused by sickness, disability, 
maternity, employment injury, unemployment, 
old age, or death of a family member; 

 Lack of access or unaffordable access to health 
care; 

 Insufficient family support, particularly for 
children and adult dependants; 

 General poverty and social exclusion. 
 
Social Health Insurance (WHO): Compulsory 
health insurance provided to civil servants, people 
in the formal employment sector, and certain other 
groups through programmes such as social security 
funds, national health insurance funds, and other 
systems. Premiums are often deducted directly 
from salaries or wages. 

Social Health Protection comprises protective, 
preventive and promotional objectives (the so-
called ILO framework). Promotional measures aim 
to stabilise or enhance income (e.g. micro-credits); 
preventive measures directly seek to avert depriva-
tion (informal and formal insurance mechanisms, 
and other forms of risk pooling); protective measu-
res in the strict sense aim to provide relief from 
deprivation (social assistance) to the extent that 
promotional and preventive measures have failed 
to do so.  

 

 

Social determinants of health (Rafaël, 2008): 
Social determinants of health are the economic and 
social conditions that shape the health of individu-
als, communities, and jurisdictions as a whole. So-
cial determinants of health are the primary deter-
minants of whether individuals stay healthy or be-
come ill (a narrow definition of health). Social de-
terminants of health also determine the extent to 
which a person possesses the physical, social, and 
personal resources to identify and achieve personal 
aspirations, satisfy needs, and cope with the envi-
ronment (a broader definition of health). Social de-
terminants of health are about the quantity and 
quality of a variety of resources that a society 
makes available to its members.  

Primary health Care (WHO & Unicef, 1978): Es-
sential health care; based on practical, scientifically 
sound, and socially acceptable methods and tech-
nology; universally accessible to all in the commu-
nity through their full participation; at an affordable 
cost; and geared toward self-reliance and self-
determination.  

Essential medicines (WHO): Essential medicines 
are those that satisfy the priority health care needs 
of the population. They are selected with due re-
gard to public health relevance, evidence on effi-
cacy and safety, and comparative costeffective-
ness. Essential medicines are intended to be avail-
able within the context of functioning health sys-
tems at all times in adequate amounts, in the ap-
propriate dosage forms, with assured quality and 
adequate information, and at a price the individual 
and the community can afford. The implementation 
of the concept of essential medicines is intended to 
be flexible and adaptable to many different situa-
tions; exactly which medicines are regarded as es-
sential remains a national responsibility. 

Generic medicines (US Food and Drug Admini-
stration): A generic drug is a drug which is pro-
duced and distributed without patent protection. 
The generic drug may still have a patent on the 
formulation but not on the active ingredient. A ge-
neric must contain the same active ingredients as 
the original formulation. Generic drugs are identical 
or within an acceptable bioequivalent range to the 
brand name counterpart with respect to pharma-
cokinetic and pharmacodynamic properties. By ex-
tension, therefore, generics are considered identi-
cal in dose, strength, route of administration, 
safety, efficacy, and intended use.  
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Bijlage 2: Vergelijkende tabel van enkele cijfers van de partnerlanden 

 
 

Centraal-Amerika Andesregio Zuidelijk Afrika Indica-
toren/ 

jaartallen   Nicaragua Honduras 
El  

Salvador 
Cuba Peru Bolivia Ecuador 

Zuid-
Afrika 

Mozam-
bique 

Gross National Income per capita, PPP (international dollars) (GNI) 

2008(1) 2620 3870 6670 / 7980 4140 7760 9780 770 

2000 1780 2510 4500 / 4750 2930 4430 6470 420 

1990 1320 1760 2600 / 3120 2010 3510 5440 270 

Human Development Index (HDI)(2) 

2010 0.565 0.604 0.659 

/ 

2007= 
0.863(3) 

0.723 0.643 0.695 0.597 0.284 

2000 0.512 0.552 0.606 

/ 

2006= 
0.856 

0.675 0.593 0.642 

 / 

2005= 
0.587(4) 

0.224 

1990 0.454 0.495 0.511 

/ 

2005= 
0.839 

0.608 /(5) 0.612 0.601 0.178 

Per capita total expenditure on health (international dollars)(6) 

2006 251 241 387 363 300 204 297 869 56 

2000 176 158 356 191 228 149 157 586 39 

1995 120 120 247 137 191 95 147 499 21 

Private expenditure on health as percentage of total expenditure on health(7) 

2006 45.3 52.2 41.3 9.3 42.9 37.2 56.4 58.1 30.6 

2000 47.8 44.1 54.6 9.1 47.0 39.9 68.8 57.6 29.9 

1995 22.0 47.4 61.5 9.5 50.2 36.2 44.6 57.9 42.2 

Out-of-pocket expenditure as percentage of private expenditure on health (OOP)(8) 

2006 92.6 87.1 90.3 93.6 77.5. 81.0 85.6 17.5 39.7 

2000 90.9 85.4 94.6 91.9 79.4 81.6 85.3 18.9 40.7 

1995 97.0 85.6 98.8 93.0 89.2 76.8 72.9 22.9 41.3 

Maternal mortality ratio per 100 000 live births (MMR) 

2005(9) 170 280 170 45 240 290 210 400 520 

2000(10) 230 110 150 33 410 420 130 230 1000 

Births attended by skilled health personnel (%) (SBA)(11) 

Recentste 

gegevens 

67 

(2001) 

67 

(2006) 

69 

(2003) 

100 

(2006) 

73 

(2004) 

61 

(2003) 

80 

(2005) 

92 

(2003) 

48 

(2003) 

Eerdere 

gegevens 

65 

(1998) 

55 

(1996) 

58 

(1995) 

100 

(1995) 

56 

(1996) 

59 

(1998) 

84 

(1995) 

84 

(1998) 

44 

(1997) 

Under-5 mortality rate (probability of dying by age 5 per 1 000 live births) (U5MR)(12) 

2009 26 30 17 6 21 51 24 62 142 

2000 42 40 33 9 40 86 34 77 183 

1990 68 55 62 14 78 122 53 62 232 



Evaluatie van de fos gezondheidswerking 

45 

1. “Gross national income per capita, PPP (current international dollars)”, World Development Indicators 
2009, World Bank: http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3aNY.GNP.PCAP.PP.CD 

2. Human Development Index Trends 1980-2010, in: Human Development Indices: a statistical update, 
UNDP: http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=229 of http://hdrstats.undp.org/en/
indicators/49806.html.  

3. Cuba werd niet meer opgenomen in Human Development Report 2010. Enkel gegevens beschikbaar 
voor 2005, 2006 en 2007 in Human Development Report 2009, annex G „Human Development Index 
Trends‟, p. 167: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

4. Geen gegevens beschikbaar voor 2000, enkel voor 2005 

5. Geen gegevens beschikbaar voor 1990 of ouder 

6. “Per capita total expenditure on health (international dollars)”, WHO Statistical Information System 
(WHOSIS): http://apps.who.int/whosis/data/Search.jsp 

7. “Private expenditure on health as percentage of total expenditure on health”, WHO Statistical Infor-
mation System (WHOSIS): http://apps.who.int/whosis/data/Search.jsp 

8. “Out-of-pocket expenditure as percentage of private expenditure on health”, WHO Statistical Infor-
mation System (WHOSIS): http://apps.who.int/whosis/data/Search.jsp 

9. “Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)”, WHO Statistical Information System (WHOSIS): 
http://apps.who.int/whosis/data/ and Maternal Mortality in 2005: estimates developed by WHO, UNI-
CEF and UNFPA. http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_in_2005.pdf 

10. “Maternal Mortality in 2000”, estimates developed by WHO, UNICEF and UNFPA. http://
www.childinfo.org/files/maternal_mortality_in_2000.pdf 

11. “Births attended by skilled health personnel (%)”, WHO Statistical Information System (WHOSIS): 
http://apps.who.int/whosis/data/ 

12. “Under-5 mortality rate (probability per 1,000 that a newborn baby will die before reaching age five, 
if subject to current age-specific mortality rates)”, World Bank World Development Indicators: http://
data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT 

Notities 

http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=229
http://apps.who.int/whosis/data/
http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_in_2005.pdf
http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_in_2000.pdf
http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_in_2000.pdf
http://apps.who.int/whosis/data/
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Bijlage 3: Enkele referentiedocumenten 

Wereldrapporten  

 WHO 2008, World Health Report: Primary Health Care, Now More than Ever 

 WHO 2010, World Health Report: Financing for Universal Coverage (+ 55 background papers http://
www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/whr_background/en/index1.html) 

 ILO 2010, World Social Security 2010/2011, Providing coverage in times of Crisis and beyond 

 WHO 2008, Commission on Social Determinants of Health: Closing the gap in a generation, health 
 equity through action on the social determinants of health 

Recente wetenschappelijke literatuur over universele toegang  

Stuckler et al. The political economy of universal health coverage. Background paper of the global 
symposium on health system research and the presentation of Martin McKee dd. 18 Nov 2010, Montreux, 
Switzerland 

Recente literatuur over sociale bescherming  

 Brunori, Paolo and O‟Reilly, Marie, Social Protection for Development: a Review of Definitions, 
Background paper to the European Report on Development 2010, European University Institute, 
Florence, Italy 

 Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler, Transformative social protection‟, Institute of 
Development Studies Working Paper, October 2004. http://www.be-causehealth.be/becausehealth/
PDF/seminar2009/Transformative%20social%20protection%20Devereux%20Sabates.pdf 

 Joris J. A. Michielsen, Social protection in health: the need for a transformative dimension, The Lancet, 
June 2010 

 Sociale bescherming: een kwestie van sociale verandering, Wereldsolidariteit, 2010 

Boek 

Richard Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level, why equality is better for everyone, 2010 

http://erd.eui.eu/publications/erd-2010-publications/background-papers/social-protection-for-development-a-review-of-definitions
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/PDF/seminar2009/Transformative%20social%20protection%20Devereux%20Sabates.pdf
http://www.be-causehealth.be/becausehealth/PDF/seminar2009/Transformative%20social%20protection%20Devereux%20Sabates.pdf
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