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FOS
FOS-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie 
van de socialistische beweging in Vlaanderen. Onze partners 
in het Zuiden zijn organisaties van mensen die strijden voor 
hun rechten, voor waardig werk en hun recht op gezondheid. 
In Cuba ondersteunt FOS SNTA, SNTI-RIL, SNTIAP, SNTC, 
CTC, FMC, CENESEX en CNP-SIDA

Eerstelijnshulp, de sleutel tot succes! 

Is de Cubaanse gezondheidszorg toegankelijk en gratis? 
Wij deden de test! - Op consultatie bij het wijkgezondheidscentrum 
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De houdbaarheid van een gratis gezondheidssysteem 

De Bouwbrigade Carlos Habré van de Vrienden van Cuba Gent 
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Cubaanse vrouwen voor gezondheid

Hoe word je dokter in Cuba? 

Zwanger in Cuba

Seks en seksuele diversiteit in Cuba
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De internationalisering van de Cubaanse gezondheidszorg 
 

Verklarende woordenlijst:
Consultorio: wijkgezondheidscentrum bestaande uit een 
dokter, een verpleegster en eventueel een sociaal werker of 
ander ondersteunend personeel
Policlínico: polikliniek, deze klinieken beschikken over een 
heus arsenaal aan medische apparatuur 
en bestaan uit interdisciplinaire teams.
Médico de la familia: huisartskabinet
Casa de abuelos: dagcentrum voor bejaarden
Hogar de ancianos: bejaardentehuis
CUP en CUC: Cuba kent twee geldeenheden: de Cubaanse 
peso (CUP, peso cubano) en de Cubaanse convertibele peso 
(CUC, peso convertible). 
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VVC- Vrienden van Cuba
Al 45 jaar is de vzw Vrienden van Cuba een vereniging die 
informatie geeft over de dagdagelijkse realiteit van Cuba 
 en dit via debatten, tentoonstellingen, projecten allerhande 
en door persoonlijk contact.  Een groot deel van deze kennis 
is te vinden op de website: www.cubamigos.be.

De convertibele peso of CUC werd ingevoerd om de 
aanwezigheid van Amerikaanse dollars te vermijden en heeft 
min of meer dezelfde waarde als een Amerikaanse dollar. 
Het zijn vooral buitenlandse bezoekers die gebruik maken 
van de CUC. De Cubaanse salarissen worden uitgekeerd 
in CUP, waarmee de Cubanen de belangrijkste dagelijkse 
producten kunnen aankopen. Bepaalde producten, zoals 
verzorgingsproducten, kleding en luxegoederen, zijn vaak 
enkel verkrijgbaar in CUC. Voorlopig is het echter nog een 
minderheid aan Cubanen die via bedrijfsbonussen, 
het toerisme, of internationale overschrijvingen over 
CUC’s kan beschikken. 
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Het recht op gezondheid, 
en de toegang er toe, 
staat echter beschreven in de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (1948). 
Artikel 25 stelt dat iedereen recht 
heeft op een levensstandaard die 
zijn gezondheid en die van zijn 
familie waarborgt. De Verklaring 
beschrijft dat overheden en 
internationale organisaties de plicht 
hebben om dit recht op gezondheid 
te respecteren, te beschermen en 
te realiseren. En daar wringt juist 
het schoentje. De formulering van 
dit recht kunnen en mogen we 
niet minimaliseren, maar jammer 
genoeg moeten we vaststellen dat 
het vaak bij mooie woorden blijft. 
Wereldwijd heeft slechts 
een minderheid toegang 
tot gezondheidszorg. 

Het recht op gezondheid, 
tussen utopie en praktijk 

In heel wat landen blijven velen, 
en dan voornamelijk kwetsbare 
groepen zoals jongeren, vrouwen, 
ouderen, personen met een 
beperking, vluchtelingen, enz. 
verstoken van dit recht. 
En jammer genoeg groeit de kloof 
tussen de groep die toegang heeft 
tot gezondheidssystemen, en zij die 
maar gebrekkige toegang hebben. 
Maar niet in Cuba. 

Cuba is een buitenbeentje. 
Na de Cubaanse revolutie in 
1959 maakte de regering 
werk van een uitgebreide en 
inclusieve gezondheidszorg. De 
aan de macht gekomen regering 
nationaliseerde de private 
klinieken en farmaceutische 
industrie en plaatste deze 
onder bevoegdheid van het 

ministerie van Volksgezondheid. 
De rechtenbenadering stond en 
staat hierbij nog steeds centraal. 
Iedereen, ongeacht leeftijd, 
seksuele voorkeur, politieke 
overtuiging, juridisch statuut, 
woonplaats, enz. heeft recht op 
gezondheid. Dit leidde tot de 
totstandkoming van een gratis 
publieke gezondheidszorg in 1961, 
en de verankering van het recht 
op gezondheid in de Cubaanse 
grondwet. De resultaten van 
dit gratis gezondheidssysteem 
lieten zich meteen opmerken; de 
kinder- en moedersterfte daalde 
opzienbarend, de levensverwachting 
steeg, het aantal ziekenhuisbedden 
nam een hoge vlucht, ... . 
In 2010 was er maar liefst 1 arts 
per 149 inwoners, een absoluut 
wereldrecord! 

 “Elk jaar belanden wereldwijd meer dan honderd 

miljoen mensen in de armoede omdat ze hun 

medische kosten niet langer kunnen betalen. 

Nog eens honderden miljoenen anderen stellen 

wegens geldgebrek een behandeling uit. Elke 

minuut sterft een vrouw aan verwikkelingen bij een 

zwangerschap of een geboorte wegens een tekort aan 

medische basiszorg; 99% van die sterfgevallen grijpt 

plaats in ontwikkelingslanden.” 

Dit stond te lezen in De Standaard van 6 juli 2014. 

Ter vergelijking, in België was 
er in hetzelfde jaar 1 arts per 
342 inwoners. De gemiddelde 
levensverwachting bedroeg dan 79,1 
jaar, het derde hoogste cijfer van 
Latijns-Amerika.

De kracht van de Cubaanse 
gezondheidszorg schuilt in zijn sterk 
netwerk van voorzieningen, van 
de lokale wijkgezondheidscentra 
tot de gespecialiseerde 
universiteitsklinieken. En 
toegankelijkheid is hierbij 
primordiaal. De lokale 
wijkgezondheidscentra, met 
teams bestaande uit een huisarts, 
verpleegkundige en vaak ook ander 
(para)medisch personeel, hanteren 
een rechtlijnige opendeurpolitiek. 
Deze focus op eerstelijnshulp 
en preventie is de sleutel tot 
het succes van het Cubaanse 
gezondheidssysteem. Maar ook de 
aanwezigheid van vernieuwende 
technologieën, de sterke 
personeel-bevolkingsratio en eigen 
productie van geneesmiddelen zijn 
sleutelelementen van het systeem.

Maar het is niet allemaal 
sigarengeur en maneschijn. De 
financiële houdbaarheid van de 
Cubaanse gezondheidszorg baart de 
beleidsmakers in het land zorgen. 
Ook de vergrijzing zet druk op het 
systeem. Menig West-Europees land 
kampt met gelijkaardige problemen. 

De Cubaanse 
antwoorden op deze 
uitdagingen zijn echter 
verschillend van 
de recepten van de 
Europese regeringen. 
Het uitgangspunt van 
de Cubaanse regering 
blijft het recht op 
gezondheid. Besparen 
ja, maar zonder 
te raken aan het 
kernprincipe, zijnde 
het universele recht 
op gezondheid. De 
gezondheidszorg moet 
kwalitatief, gratis en voor  
iedereen toegankelijk blijven. 

Het vertrekpunt van vele 
West-Europese overheden 
daarentegen is niet langer het 
recht op gezondheid, maar de 
financiële houdbaarheid van het 
systeem. Kostenbesparingen 
staan centraal. Indien dit leidt 
tot de commercialisering van 
essentiële publieke diensten, 
en een dalende kwaliteit van en 
toegang tot gezondheidszorg, 
het zij zo. Het gaat om 
privatiseringen die zich reeds 
in andere ontwikkelingslanden 
voordeden, onder druk van 
het IMF en de Wereldbank. 
In deze landen moeten we 
vaststellen dat de principes van 
een kwaliteitsvolle, gratis en 

toegankelijke gezondheidszorg 
niet langer van toepassing zijn. 
Maar ondanks deze vaststellingen 
glijden we hier in West-Europa toch 
af richting commercialisering van 
de gezondheidszorg. “Waarom zou 
winst niet rijmen met goede zorg?“, 
vraagt Jo Libeer van VOKA zich 
luidop af (De Standaard - 4 april 
2014). 

Het recht op kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg wordt in dit 
debat vaak voorgesteld als een 
utopie, onverzoenbaar met de 
harde realiteit van krimpende 
overheidsfinanciën. Cuba bewijst 
dat, ondanks zijn status van 
ontwikkelingsland, het recht op 
gezondheid wel realiseerbaar is! 
Maar daarvoor is politieke wil nodig.

Het recht op kwaliteitsvolle 

gezondheidszorg wordt in dit 

debat vaak voorgesteld als een 

utopie, onverzoenbaar met de 

harde realiteit van krimpende 

overheidsfinanciën 
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De spil van de Cubaanse eerstelijnshulp is het 
wijkgezondheidscentrum (consultorio). Het eiland is 
bezaaid met dergelijke centra, bestaande uit een dokter, 
een verpleegkundige en eventueel een sociaal werker 
of ander ondersteunend personeel. Cuba telt 11 miljoen 
inwoners en ongeveer 11.000 wijkcentra. Geschat 
wordt dat 80% van de gezondheidsproblemen wordt 
aangepakt in deze consultorios. 

Op de tweede lijn bevinden zich de zogenaamde 
policlínicos. Deze hebben een bereik van 40.000 
tot 60.000 mensen. Elke gemeente beschikt over 
minstens één polikliniek, waarnaar mensen die niet 
kunnen worden geholpen in de wijkgezondheidscentra 
worden doorverwezen. De klinieken beschikken over 
een heus arsenaal aan medische apparatuur en 
bestaan uit ‘interdisciplinaire’ teams. Heel vaak zijn er 
pediaters, tandartsen, sociaal werkers, en soms zelfs 
hartspecialisten, neurologen, dermatologen of andere 
specialisten werkzaam. Indien het probleem niet kan 
verholpen worden binnen de muren van de polikliniek, 
wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd 
ziekenhuis. 

De lokale inbedding van de wijkgezondheidscentra 
en poliklinieken is de sleutel van het succes van de 
Cubaanse gezondheidszorg. Daardoor is preventie 
mogelijk, en kan men kosten besparen. Deze 
trapsgewijze benadering moet voorkomen dat mensen 
meteen naar de specialist stappen, en zo de kosten voor 
de staat de hoogte injagen. 

Eerstelijnshulp, 
de sleutel tot succes! 

De eerstelijnshulp staat centraal in het 

Cubaanse gezondheidssysteem. Mensen 

moeten vlot hun weg vinden naar de dokter; 

de poort tot het systeem moet een open 

poort zijn. Alleen op die manier kunnen 

ziektes vermeden worden en kan men 

werkelijk inzetten op preventie. Dit vereist 

logischerwijs een decentralisatie van het 

gezondheidssysteem en een lokale inbedding. 

Eerst even bellen. Ja, deze namiddag is er consultatie. 
Het is vlakbij. Samen met de 39 andere consultorios 
is ook dit wijkgezondheidscentrum verbonden aan de 
plaatselijke polikliniek.

Teresa is de bejaarde moeder van een vriendin, ze heeft 
suikerziekte. We gaan naar binnen, alle deuren staan 
open en het is er fris. Er zit niemand in de wachtkamer 
vol affiches en berichten. Daarnaast een deur: baño 
roto, WC kapot. Daarnaast de open deur naar de 
consultatieruimte. Ook als we in de consultatieruimte 
zijn, blijft de deur open en loopt er geregeld iemand 
binnen om snel iets te vragen of af te geven.

Er staan twee bureautjes vol papieren 
en een telefoon, geen computer. 
Vanuit de consultatieruimte kijk je 
in een andere kleine kamer waar 
een hoog ligbed staat. De arts is 
blij Teresa te zien want sinds haar 
behandeling in het ziekenhuis, een 
maand of 3 geleden, is ze niet meer 
in het consultorio geweest. Er wordt 
gepraat over de familie, nieuwtjes 
over kinderen en kleinkinderen 
worden uitgewisseld.

De verpleegster is er niet, ze is op huisbezoek. In 
deze buurt wonen veel bejaarden en die moeten 
thuis bezocht worden. De buurt veroudert, er wonen 
weinig kinderen. Ik vraag of er geen casa de abuelos 
(dagcentrum voor bejaarden) in de buurt is waar Teresa 
naartoe zou kunnen overdag. Er is er zeker een, maar 
er geraken is een probleem. Te voet is het voor Teresa 
te ver en vervoer is er niet.

Teresa zegt dat ze zich niet zo goed voelt, hoewel ze 
in het ziekenhuis bij de geriater in behandeling is 
geweest. Ze is er goed onderzocht en haar medicijnen 
zijn op punt gesteld. Haar medisch dossier is ze thuis 
vergeten.

Op consultatie in het wijkgezondheidscentrum   

Toegankelijk en gratis? 
Wij deden de test!

“Je drinkt te weinig water en je eet niet vaak genoeg, 
Teresa”, zegt de dokter. “Ik zie het aan je huid. Als 
diabeet en met deze warmte moet je zorgen dat je 
genoeg vocht binnenkrijgt en genoeg eet, maar gespreid 
over 6 keer. Welke medicijnen neem je?” Teresa vertelt 
dat de geriater de dosis iets verhoogd heeft.

“Morgen kom ik bij jou thuis langs. We gaan je nieren 
controleren en je bloed. Hoe laat ontbijt je? Dan kom 
ik tegen een uur of 10 langs. En dan kan ik je dossier 
inkijken. We zullen dan ook je medicijnen en je dieet 
eens overlopen.”

Terwijl haar bloeddruk wordt gemeten, krijgt Teresa 
nog meer goede raad. “En genoeg 
bewegen, Teresa, niet thuis 
blijven zitten, buiten gaan. Kleine 
wandelingetjes maken, met de 
mensen praten. Je zal je beter 
voelen. Waarom ga je niet wandelen 
op het platdak van het gebouw? Dat 
doet jouw buurman Ernesto ook. 
Dan moet je maar één verdieping 
naar boven in plaats van vier naar 
beneden.”

Tegen mij zegt de dokter: “Tegenover Teresa’s 
appartement is een revalidatiecentrum. Daar kan ze 
gemakkelijker geraken dan in de casa de abuelos. Er 
is trouwens iemand uit hetzelfde appartementsgebouw 
die daar ook naartoe gaat. Als ze uit zichzelf niet meer 
gaat bewegen, zal ik haar daar naartoe sturen voor 
oefeningen.”

Teresa is zichtbaar tevreden met het bezoek. “Moet 
jouw bloeddruk ook eens niet nagekeken worden?”, 
vraagt ze aan mij. De dokter doet dat meteen, met de 
glimlach. Alles in orde. We stappen buiten. Ondertussen 
zit er een andere patiënt in de wachtkamer. Er is over 
veel gesproken. Over geld of betalen is niets gezegd. 

Er is over veel gesproken. 

Over geld of betalen is 

niets gezegd. 
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Interview met Raquel Toledo Padilla
Pediater en bestuurslid van de vakbond van gezondheidswerkers 

binnen CTC, Central de Trabajadores de Cuba. 

 “Respect en waardering 
dát is het doel van de vakbond”

FOS: De medische sector telt veel 
medewerkers, maar tot een jaar of 
drie geleden waren het er nog veel 
meer.
Ja, er vond een grote hervorming 
plaats. Meer dan 100.000 mensen 
zijn uit de sector verdwenen. Dat 
was ook nodig; uit studies was 
gebleken dat er op veel plaatsen 
te veel mensen werkten. Daardoor 
hadden ze niet voldoende om 
handen om een werkdag van 
8 uur te vullen. Dan spreek 
ik in de eerste plaats over 
secretariaatsmedewerkers en 
technici. Verder waren er te veel 
chefs en een te groot middenkader. 
Vaak ging het om artsen die 
door hun leidinggevende functie 
veel werk moesten doen dat niet 
medisch van aard was. En als 
dat enkele jaren duurt, dreigt 
deprofessionalisering. Ook dat 
probleem moest opgelost worden.

FOS: Was het ook geen kwestie van 
besparen?
De gezondheidssector is goed 
voor 34% van de Cubaanse 
overheidsuitgaven. Om het 
systeem in stand te houden, 
moest er inderdaad bespaard 
worden. Maar kijk wat er met de 
besparingen gebeurt: een algemene 
loonsverhoging! De besparingen 
komen dus ten goede aan de 
medewerkers van de sector. 

FOS: Dus de vakbond 
heeft meegewerkt aan die 
afslankingsoperatie?
Ja, dat hebben we gedaan. De 
hervorming werd voorbereid op 
het niveau van de gemeenten. 
Daar werd vastgesteld hoeveel 
mensen er overtallig waren in welke 
diensten. Er werd in de eerste 
plaats in dezelfde gemeente naar 
een andere functie gezocht voor 
de medewerkers die weg moesten. 
Als die functie niet gevonden 
werd in de gemeente, dan werd 
er verder gezocht in de provincie. 

De vakbond van de 
gezondheidswerkers heeft een 
directie van 6 mensen, allemaal 
gezondheidswerkers, de meeste 
artsen, die verkozen worden voor een 
periode van 2 jaar. FOS sprak met dr. 
Raquel Toledo Padilla, pediater en lid 
van het nationaal bestuur van deze 
vakbond. Met 481.000 werknemers 
is de gezondheidszorg een grote 
sector. 98% daarvan is bij de 
vakbond aangesloten. De organisatie 
vertegenwoordigt de sector en 
fungeert als gesprekspartner 
voor overheid en administratie. De 
vakbond beslecht ook individuele 
geschillen tussen werknemers en 
administratie. Ten slotte organiseren 
ze acties ter ondersteuning van de 
gezondheidswerkers.

Wij zijn in iedere gemeente bij de 
besprekingen geweest en hebben 
erop toegezien dat de hervorming 
eerlijk gebeurde, op basis van 
objectieve criteria en met gelijke 
behandeling van iedereen. We 
hebben er ook over gewaakt dat 
iedereen die weg moest, een andere 
job kreeg.

FOS: Transport lijkt een 
veelvoorkomend probleem 
voor werknemers in de 
gezondheidssector. Welke houding 
nemen jullie hierin als vakbond 
aan?
Transport is een groot probleem, 
vooral in psychiatrische klinieken 
die op het platteland liggen. 
Wijkgezondheidscentra zijn er 
overal en het personeel woont 
meestal vlakbij het consultorio. 
Poliklinieken bevinden zich 
in gemeentes, algemene en 
gespecialiseerde ziekenhuizen in 
steden. Vervoer naar het centrum 
van een stad is nog min of meer 
haalbaar, maar vervoer naar het 
platteland is veel moeilijker. Er is 
hier en daar een ziekenhuis dat 
een eigen bus heeft, als die niet 
kapot is, maar meestal moeten 
de mensen er op eigen krachten 
zien te geraken. Er wordt aan 
gewerkt, er zijn nu de nieuwe 
coöperatieve vervoerbedrijven, 
maar het is te weinig en het gaat 
niet snel genoeg. De enige troost 

is dat met de loonsverhoging de 
kosten voor transport voor de 
medewerkers nu minder zwaar 
wegen. Maar transport is niet 
het enige probleem. Wij zijn een 
ontwikkelingsland. Geen enkele 
sector ontkomt aan de algemene 
problemen van het land. Al jaren 
werkt Cuba aan een verhoging 
van de landbouwproductie, om 
het hoofd te bieden aan een 
tekort aan voeding. Infrastructuur 
hetzelfde; tekort aan dit, tekort 
aan dat. En heb je iets hersteld, 
komt er weer een orkaan. Er is nu 
wel een plan voor de verbetering 
van de infrastructuur in de 
gezondheidszorg. Dat geeft hoop.

FOS: Welke problemen 
zijn specifiek voor de 
gezondheidssector?
Medicijnen en technische uitrusting 
vragen onze specifieke aandacht. 
Veel medicijnen moeten ingevoerd 
worden, bijvoorbeeld die voor 
kankerpatiënten. Want als er 
in Cuba één patiënt is die een 
zeldzame ziekte heeft, dan gaan 
we op zoek naar het medicijn in het 
buitenland en we kopen het, hoe 
duur het ook is. Dit is een garantie 
die alle mensen hier hebben. Maar 
dat is een ontzettend zware kost 
voor de staat. Wat de technische 
uitrusting betreft, worden we 
zwaar getroffen door de blokkade. 
We kunnen geen enkel apparaat 

invoeren of maken waar ook maar 
enige Amerikaanse technologie 
inzit. Het is hemeltergend en 
het kost mensenlevens. Voor 
kobalttherapie hebben we gezocht 
en gezocht, we hebben bijna alles 
ter beschikking, op één heel klein 
onderdeel na dat Amerikaans is. De 
blokkade is ook een hindernis voor 
de wetenschappelijke vooruitgang. 
Want ontmoeting en uitwisseling 
van kennis tussen professionelen 
helpt de wereld toch vooruit?

FOS: Dat tekort aan medicijnen 
en technische apparatuur belet 
jullie echter niet om goed werk te 
leveren.
Inderdaad, en hoe komt dat? 
Doordat wij grote verdedigers zijn 
van de traditionele geneeskunde: 
de observatie van de patiënt, het 
lichamelijk onderzoek van de 
patiënt door de arts, een goede 
klinische methodologie. Het 
gevaar van medische apparatuur 
is dat de techniek een fetisj wordt, 
waarbij de patiënt over het hoofd 
wordt gezien. Onze zwakheid is 
tegelijkertijd onze sterkte. Daardoor 
kunnen Cubaanse dokters ook 
overal in de wereld in de meest 
primitieve omstandigheden werken. 
Uit de evaluaties blijkt dat naast 
de kwaliteit van de zorg ook de 
empathie, de menselijke warmte 
en de solidariteit door de patiënten 
heel erg gewaardeerd worden. 



Dit heeft allemaal niets met 
medicijnen en technologie te 
maken...
Door deze problemen worden 
we gedwongen om creatieve 
oplossingen te zoeken. Zo doen 
we vanuit de vakbond acties 
om innovatie te stimuleren. Het 
programma van natuurlijke 
geneesmiddelen en traditionele 
geneeswijzen is een poging om 
o.a. de druk op de import van 
medicijnen te verlagen. Maar ook 
de acties die we ondernemen om 
de waardigheid van het beroep te 
erkennen, zijn voor mij van groot 
belang. Want je moet het toch 
maar doen: de verpleegster die ‘s 
morgens om 5 uur opstaat om op 
tijd in het ziekenhuis te geraken, 
de dokter die in een sloppenwijk 
de armste mensen bijstaat, en 
alle anderen die ondanks alle 
beperkingen en problemen hun 
werk met overtuiging en toewijding 
doen, dag in en dag uit. De 
loonsverhoging is goed, maar als 
vakbond willen we in de eerste 
plaats respect en waardering voor 
al onze medewerkers. 
Dát is ons doel.

Lonen in de medische sector worden 
verdubbeld.

Vanaf juni 2014 stijgen de lonen in de medische sector in 
Cuba aanzienlijk. 

Functie Huidig salaris 
per maand

Goedgekeurd 
salaris / maand

(2014)

Stijging

Specialist 20,2 euro 51,6 euro 31,4 euro

Huisarts 13,7 euro 35,8 euro 22,1 euro
Hoofd-

verpleegkundige
15,7 euro 27,7 euro 10 euro

Verpleegkundige 10,3 euro 19,1 euro 8,8 euro
       
 
Lage Lonen in Cuba: hoe rondkomen?
Het gemiddelde Cubaanse maandloon in overheidsdienst 
bedraagt ongeveer 480 Cubaanse pesos of 20 CUC. 
Omgerekend naar onze munt betekent dit het 
verschrikkelijk lage bedrag van 16 euro voor een maand 
voltijds werken. Het is evident dat men in onze context 
hiermee niet ver komt. In Cuba kan men er echter wel, zij 
het moeizaam, mee rondkomen. 

Dit is mogelijk omdat voor de Cubanen een aantal 
diensten gratis zijn (onderwijs en gezondheid) of stevig 
door de staat gesubsidieerd worden (water, elektriciteit, 
gas, transport, telefoon, …). Ook is maandelijks nog 
steeds een bijna gratis voedselpakket voor iedere Cubaan 
voorzien. Dit wat de onkosten betreft, maar ook langs de 
kant van de inkomsten zijn er extra’s. Ongeveer 50% van 
de werknemers in overheidsdienst ontvangt naast hun 
basisloon ook premies in Cubaanse pesos of in CUC. Er 
zijn hierover geen officiële cijfers beschikbaar maar men 
schat de premies, wegens betere prestaties dan gepland 
of hoger dan de norm, gemiddeld tussen de 5 en 10 CUC 
per maand. 

Een tweede bron van extra inkomens zijn de 
geldzendingen van familieleden in het buitenland. 
Ongeveer 60% ontvangt gemiddeld 35 CUC per maand 
of 105 CUC per gezin van 3 personen. Ten slotte zijn er 
ook andere vindingrijke trucjes om het inkomen aan 
te spekken, zoals het ontvreemden van goederen in de 
staatsbedrijven om ze op de zwarte markt te verkopen.

Gezien gemiddeld 55 tot 75% van het familiale inkomen 
aan voedsel gespendeerd wordt, blijft het voor de 
doorsnee Cubaan heel moeilijk om bepaalde producten 
zoals een wasmachine, tv, computer, fiets, enz. aan 
te schaffen of te vernieuwen, hun woning goed te 
onderhouden, naar het buitenland te reizen, … 

Cijfers en statistieken

De Cubaanse gezondheidszorg is goed becijferd. 
Meer zelfs, je wordt om de oren geslagen met 
statistieken. Hoe worden deze cijfers vergaard? 
Iedere instelling in de gezondheidszorg heeft een 
statistische eenheid die alle informatie over 
personeel, patiënten en werking verzamelt. 
Als er in het hele gebouw maar één computer is, 
dan staat die daar. Het zijn o.a. deze cijfers die bij de 
maandelijkse vakbondsvergadering over budget en 
planning, besproken worden. Alle cijfers worden op 
gezette tijden verzameld op hogere niveaus, om ook 
daar gebruikt te worden als feedback over de uitvoering 
van de planning.

De houdbaarheid van een 
gratis gezondheidssysteem  
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Dan maar direct met de deur in 
huis. De gezondheidsuitgaven 
worden geschat op ongeveer 10% 
van het bnp, dus wel een zware 
dobber voor het land. De sector 
had het ook moeilijk tijdens de 
“speciale periode”(begin jaren ‘90, 
na de val van de Sovjet-Unie) met 
schaarse financiële middelen. En 
dit had zware gevolgen; gebouwen 
en infrastructuur zonder of 
met beperkt onderhoud, strikte 
prioriteit naar de echt noodzakelijke 
uitgaven, gebrek aan wisselstukken, 
enzovoort. Volledige tewerkstelling 
werd gedurende deze periode 
nooit in vraag gesteld, met ook 
daar negatieve resultaten op lange 
termijn: overbezetting, nutteloze 
jobs, ook in de gezondheidssector. 
En de naweeën van deze periode 
wegen nog door. Voeg er de 
vergrijzing van de bevolking aan 
toe (zie p. 34), met nieuwe en 
supplementaire noden inzake 
verzorging en opvang, en het 
prijskaartje wordt indrukwekkend.

Een noodzakelijke hervorming

Vanaf 2010 werd ernstig werk 
gemaakt van de noodzakelijke 
hervormingen. De basisfilosofie is 
de kosten binnen de perken houden 
en de inkomsten verhogen. De 
krachtlijnen van deze hervormingen 
waren de terugkeer naar de 
eerstelijnshulp, de verbetering van 
de infrastructuur, een reorganisatie 
van de gezondheidsstructuren in 
functie van het aantal inwoners, 
een herstructurering van het 
personeelsbestand (zie p. 8), 
en een beter beheer van de 
menselijke middelen d.m.v. 
permanente vorming voor het 
personeel.

De herwaardering 
van de eerste lijn

Ook in Cuba kampt men met het 
gekende probleem. De mensen 
onderschatten de vroegere 
‘huisdokter’ en gaan veel te snel en 
te gemakkelijk naar spoeddiensten, 
poliklinieken en specialisten. Dit 
leidt tot een overbezetting van deze 
diensten, een overconsumptie aan 
onderzoeken, zware en dikwijls 
overbodige uitgaven voor de sociale 
zekerheid, enzovoort.

Juist daarom was een van de 
pijlers van de hervorming de 
herwaardering van de huisarts en 
verpleegkundige. Zij staan in voor 
80% van de eerstelijnszorgen op 
lokaal niveau, voor de opsporing 
van ziektes, voor de promotie 
van een gezonde levensstijl en 
voor het respect voor hygiëne. 
Zij beslissen of een patiënt moet 
worden doorverwezen naar een 
gespecialiseerd niveau.
De huisarts en verpleegkundige 
die beschikken over een 
huisartskabinet en een 
ambtswoning, kunnen rekenen op 
nieuwe of gerenoveerde lokalen om 
hun opdracht efficiënt te kunnen 
opnemen.

We wandelen door de straten van Havana... 

zalig, warm, muziek, glimlachende mensen. Een 

schaduwplekje is welgekomen. Aan de ingang van een 

polikliniek valt een poster op : « Uw gezondheidsdiensten zijn 

gratis... maar hebben een kost ». 

Met daaronder enkele kostprijzen van  o.a. een raadpleging (1 

euro), een radiografie (3 euro), een analyse (70 eurocent). 

Dit is de kostprijs voor de overheid. En dan komt de vraag. 

Gezondheidszorg is hier gratis, een evidentie voor elke 

inwoner, een verwezenlijking en een trots van de revolutie, 

maar hoe is dit houdbaar in een ontwikkelingsland onderhevig 

aan een meedogenloze blokkade, en tijdens een internationale 

economische crisis?
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De Bouwbrigade Carlos Habré 

van de Vrienden van Cuba Gent 

De Vrienden van Cuba v.z.w. (VvC) is een nationale vereniging die los van een 
partijpolitieke agenda, de contacten van België en de Belgen, met Cuba en 
de Cubanen wil bevorderen en streeft naar een betere kennis in België van 
de Cubaanse realiteit. Sommige regionale afdelingen vertalen deze missie 
ook in concrete hulpverleningsinitiatieven. Dat geldt zeker voor de VvC 
van Gent. In 2014 hebben zij opnieuw een container gevuld met medische 
hulpgoederen voor Cuba. 

Dat was ondertussen al de veertigste lading die door hen verzameld en 
verzendingsklaar werd gemaakt. De containers zijn mee de identiteit 
van de Gentse afdeling gaan bepalen. Haar inkomsten, subsidies, giften, 
inkomsten uit evenementen, gaan bijna integraal naar de kosten van het 
containervervoer (ca. € 3000 per container). De hulpgoederen zelf zijn 
vooral afgeschreven  bedden, nachtkastjes, zetels, inox keukens, e.d., nog in 
goede staat maar toch aan vervanging toe in Belgische woonzorgcentra en 
ziekenhuizen. 

De bouwbrigade Carlos Habré
Het gebouwenpatrimonium in Cuba is er over het algemeen slecht aan 
toe. Bouwmaterialen zijn vaak niet beschikbaar of van minderwaardige 
kwaliteit, en de orkanen die regelmatig over het land razen, verergeren de 
problemen of vernietigen weer wat net in orde werd gebracht. Ook in de 
zorgsector is deze infrastructurele nood op te merken. Het idee groeide om 
de hulpverlening niet langer te beperken tot het verzenden van materiaal, 
maar ook een bouwbrigade uit te sturen met als doel ter plekke te helpen 
bij de noodzakelijke renovatie van een bejaardentehuis.
  
Na de nodige voorbereiding en de verzameling  van werkmateriaal via tal 
van sponsors,  vertrok een ploeg van een 25-tal Belgen in februari 2010 
naar “el hogar del adulto mayor José Manuel Lazo de la Vega” in Havana. 
Daar zorgden we voor de inrichting van een nieuwe keuken met apparatuur 
uit een Leuvens woonzorgcentrum, de installatie van nieuwe douches en 
toiletten, en buiten-en binnenschilderwerken. 

Het eerste renovatieproject van de bouwbrigade werd een succes en kreeg 
onmiddellijk een vervolg. In 2011 werd opnieuw een bejaardentehuis 
aangepakt, deze keer in Pinar del Río, in het verre westen van Cuba, en in 
2012 werkte de brigade mee aan de opknapbeurt van een “hogar materno”, 
een medisch centrum voor zwangere vrouwen, in dezelfde stad.  Mede op 
vraag van de Cubaanse ambassade werd daarna naar een nieuwe opdracht 
gezocht in het oosten van Cuba, in de regio van Santiago, die in 2012 zwaar 
geteisterd werd door de orkaan Sandy. Zo kwam de bouwbrigade in contact 
met het universitair ziekenhuis Ambrosio Grillo, vlakbij het bedevaartsoord 
El Cobre. De renovatie van het ziekenhuis Ambrosio Grillo was, 
in tegenstelling tot de drie vorige projecten, een grootschalig project. 

Infrastructuur

Ook de rest van de infrastructuur 
wordt grondig aangepakt. 
Hospitalen, poliklinieken 
en bejaardentehuizen zijn 
toe aan vernieuwings- en 
restauratiewerken.

Vandaag zijn er in Cuba 152 
hospitalen, 126 nationale 
instellingen, 11.550 
wijkgezondheidscentra. Daarnaast 
werd ook het beheer aangepakt 
- met de nadruk op het financiële 
beheer -, met een strenge 
discipline, interne controle, 
budgetbeheer, enz. 
Hiervoor werden bijscholingen van 
het personeel op touw gezet.



De eerste resultaten

De daling in de kosten is reeds 
een feit. Al deze maatregelen 
hebben een besparing op het 
nationale gezondheidsbudget 
mogelijk gemaakt van 10,6% (2010) 
naar 8,6% van het bnp (2012). De 
herziening van de beheerssystemen 
en een rationele inzet van 
personeelsmiddelen liet toe de 
personeelsbezetting in te krimpen 
met 109.000, op een totaal van meer 
dan 550.000 werknemers (zie p. 8). 
Inzake inkomsten kan de 
gezondheidssector rekenen op een 
belangrijke bijdrage door de export 
van medische diensten in meer dan 
60 landen. De export van medische 
diensten bracht in 2013 8.2 miljard 
CUC euro in de staatskas, dit is 
maar liefst 69% van het geheel van 
de export van diensten.

De omkadering

Zoals altijd het geval is in 
Cuba, worden dergelijke 
ingrijpende hervormingen steeds 
voorafgegaan en begeleid door 
informatiecampagnes voor het 
personeel en de bevolking. 
Regelmatig leest men in de 
Cubaanse pers artikels over de 
kostprijs van de gezondheidszorg, 
over de vergrijzingsproblematiek, 
over de renovatie van de 
infrastructuur, over de nieuwe 
uitdagingen voor de komende jaren.

Ook het personeel van de sector 
werd niet vergeten. Dankzij de 
geleverde inspanningen, en 
conform aan een engagement van 
de overheid waarbij dergelijke 
inspanningen ook ten goede moeten 
komen aan het personeel, kon 
de gezondheidssector op 1 juni 
2014 overgaan tot spectaculaire 
loonsverhogingen voor de 440.000 
werknemers van de sector (zie 
p. 10) Deze maatregel werd ook, 
zoals de andere, ruim uitgelegd en 
besproken in de pers. 

En nu?

De herstructurering gaat verder, 
maar de vraag blijft of dit alles 
het gratis systeem niet zal 
aantasten. De bereikte vooruitgang 
is niet te verwaarlozen, maar de 
uitdagingen zijn enorm. Cuba, 
een ontwikkelingsland met een 
gezondheidszorg vergelijkbaar 
met die in de meest ontwikkelde 
landen, is sterk afhankelijk van 
buitenlandse betrekkingen en 
bijgevolg zeer gevoelig aan de 
minste krachtsverschuivingen. 
De diepgaande aanpassingen aan 
het Cubaans socio-economisch 
socialistisch model, met een 
belangrijk luik gericht op het 
aantrekken van buitenlandse 
investeringen, moeten de 
noodzakelijke zuurstof brengen 
voor een duurzame economische 
ontwikkeling.

Het Cubaanse 
gezondheidssysteem is 
bijzonder omwille van 
de tegenstelling tussen 

de verbluffende gezondheidsresultaten 
enerzijds en de zwakke economie 

anderzijds. De gezondheidsresultaten zijn op 
het niveau van de rijke westerse landen, de 
economie daarentegen, bevindt zich op het 

niveau van ontwikkelingslanden. 

In 2012 spendeerde Cuba 8,6% van zijn bnp 
aan gezondheidszorg, de Verenigde Staten 
maar liefst 17,9%! De gezondheidsuitgaven 
per persoon bedroegen in 2012 in Cuba 193 
dollar per jaar, in de Verenigde Staten maar 

liefst 8895 dollar. 

Ondanks deze cijfers hebben veel 
Amerikaanse burgers geen of beperkte 

toegang tot gezondheidszorg.

De herstructurering gaat verder, 
maar de vraag blijft of dit alles het 
gratis systeem niet zal aantasten.
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2 Een staalkaart 

van het 

Cubaanse 

gezondheids-

systeem

foto: reporters
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Aids in Cuba 
een gewonnen strijd? 

Het is een feit dat er hard gevochten werd, en dat de resultaten er zijn. Maar 
het is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen: “Preventie is niet meer nodig, 
iedereen weet het nu al wel.” Uit de voorbije periode hebben we echter ook 
veel geleerd. We weten nu beter waar de problemen zitten en kunnen onze 
acties daar dus specifieker op richten. Efficiënter en effectiever, dus. 

FOS: En waar zitten die problemen dan?
In de eerste plaats bij mannen die seks hebben met mannen. 
Daarnaast weten we dat de meeste besmettingen voorkomen in de 
beroepsgroepen bouw, onderwijs en gezondheid.
80% van de besmettingen gebeurt bij mannen die seks hebben met 
mannen. We hebben in het centrum een groep gezondheidspromotoren, 
uitsluitend vrijwilligers, onder andere ook mensen uit de doelgroep. 
Zij hebben een opleiding gekregen en komen hier geregeld samen om 
te overleggen. Zij gaan de  doelgroep opzoeken waar die te vinden is. 
Op concerten, in discotheken, fitnesscentra, waar dan ook.  We hebben 
flyers en gadgets ter ondersteuning van de gezondheidspromotie, o.a. 
gefinancierd door FOS. Maar het allerbelangrijkste is dat ze met de mannen 
spreken, dat ze vertrouwen genieten en serieus worden genomen.

FOS: Hoe kan het dat mensen in onderwijs en gezondheidszorg zoveel 
besmettingen oplopen? Zij zouden toch net beter moeten weten?
Tja... zo zie je maar het belang van preventie, zeker? Het volstaat niet om 
te weten, je moet beseffen en ernaar handelen. Zeker in onderwijs en 
gezondheid bestaat vaak de houding: mij zal het wel niet overkomen...

Na een periode van intensieve campagnes en grootse 

initiatieven worden de mensen en de middelen voor 

aidspreventie teruggeschroefd. Ook de internationale steun 

voor campagnes vermindert. Zo besloot bijvoorbeeld het 

Wereldfonds voor de bestrijding van o.a. hiv/aids om in Cuba 

enkel nog de behandeling te financieren en geen preventie 

meer. Het hiv-virus is immers gestabiliseerd. Ongeveer 19.000 

mensen zijn in Cuba besmet, hun aantal blijft constant. Is 

op Cuba de strijd tegen aids dan gewonnen? We vroegen het 

aan de medewerkers van het Nationaal Centrum voor de 

bestrijding van hiv/aids in Havana.

AIDS overwonnen?
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FOS: Zou een harde campagne met schokkende beelden dan niet meer 
effect hebben?
Nee, dat alleszins niet. Als je mensen confronteert met schokkende 
beelden, sluiten ze hun ogen en negeren ze de boodschap. Met hen in 
dialoog gaan en hen proberen te overtuigen op een zachte manier werpt 
meer vruchten af. Vandaar dat we zoveel acties hebben die werken via 
vertrouwensfiguren, lotgenoten, ervaringsdeskundigen. Het zou helemaal 
fout zijn om hiv-positieven te koppelen aan dood en verschrikking, aan 
zieken die moeten afgezonderd worden wegens groot gevaar. Weet je dat 
precies dát veel werk heeft gekost: een correct en realistisch beeld geven 
van de besmetting en de ziekte? Dat een hiv-positieve best je buurman 
kan zijn, een vriend, een familielid, je partner... en dat dat geen probleem 
is? Als aidspatiënten vandaag als volwaardige burgers gezien worden, is 
ook dat een van de grote verdiensten van het preventiewerk.

Een origineel project, dat 
bovendien een groot succes 
was voor de preventie 
van hiv/aids, was het 
schoonheidssalon. Letitia 
Santa Cruz Pérez van het 
Nationaal Centrum voor de 
bestrijding van hiv/aids geeft 
meer uitleg.

Dit project is gegroeid uit een 
samenloop van omstandigheden. 
Buiten gezondheidspromotor ben 
ik toevallig ook leerkracht haartooi. 
Hier in het centrum zochten we een 
antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen 
we vrouwen bereiken op een 
originele manier, niet enkel door 
voordrachten of cursussen?’ ‘Hoe 
kunnen we in een positieve context 
spreken over aidspreventie?’ 
Dat antwoord vonden we in 
een schoonheidssalon. Het 
is bekend dat vrouwen in een 
kapsalon babbelen, en soms 
heel vertrouwelijke gesprekken 
hebben met hun kapper. En in 

Salon de Belleza, een schoonheidssalon tegen aids

een schoonheidssalon gaat het 
toch ook om de verzorging van je 
lichaam en wat je met je lichaam 
doet.  Het project had een groot 
succes en een grote uitstraling 
omdat het heel laagdrempelig 
was. De vaste klanten waren 
vrouwen, maar stilaan raakten ook 
de respectievelijke partners van 
de vrouwen bij de zaak betrokken. 
Buiten de normale werking van 
het schoonheidssalon, waren 
er ook evenementen, feesten, 
toneelstukken. Die toneelstukken 
werden gemaakt en opgevoerd door 
de klanten trouwens. En dat trok 
nog meer mensen uit de buurt aan.

Unesco heeft dit project beloond 
met een bijzondere prijs. Door de 
economische hervorming kon het 
schoonheidssalon niet meer in 
deze vorm voortbestaan. Er wordt 
gewerkt aan opvolging, o.a. door 
een team kappers/sters op te 
leiden als gezondheidspromotoren, 
specifiek voor aidspreventie.

In Santiago de Cuba 
komt maandelijks een 
vrouwengroep van een 
twintigtal vrijwillige 
gezondheidspromotoren 
samen. Ze hebben 
speciale aandacht voor 
vrouwen en voeren acties 
tegen alle vormen van 
discriminatie, o.a. op basis 
van huidskleur of seksuele 
voorkeur. 

De komende maanden gaan 
zij zich intensief inzetten voor 
aidspreventie in hun provincie. 
Daar is namelijk in de eerste 
maanden van dit jaar toch een 
stijging vastgesteld van het 
aantal hiv-besmettingen bij 
vrouwen ouder dan 45 jaar. 

“Het is zeker een probleem voor 
die doelgroep dat ze afhankelijk 
zijn van de bereidheid van 

Las Isabelas, vrouwengroep in de bres 
tegen discriminatie en voor gezondheid 

mannen om een condoom te 
gebruiken. Je moet sterk zijn als 
vrouw om seks af te wijzen als 
een man van een condoom niet 
wil weten. Het vrouwencondoom 
hebben we al wel gezien, maar 
het is in Cuba niet beschikbaar. 
Het is duur in productie en door de 
economische toestand is er geen 
geld voor.”

Bovendien was er juist ook in 
Santiago de voorbije maanden een 
probleem met de beschikbaarheid 
van condooms. Door fouten bij 
de producent waren er te weinig. 
Ondertussen zijn de fouten opgelost 
en is productie en distributie 
gegarandeerd tot midden 2015.

De Isabelas gaan samen opnieuw 
een workshop volgen over 
aidspreventie en hebben het plan 
om hun acties toe te spitsen op... 
kapsalons.

19.781 seropositie
ven

8037
daarvan hebben aids gekregen. 

3302
 overleden

w
aarvan 287

 door 

oorzaken vreem
d 

aan de besm
etting.

Vanaf 2001 was de gratis behandeling mogelijk
 

met generische medicijnen die in het binnenland 

geproduceerd werden. 9662 personen kregen 

de volledige Anti R
etrovirale Therapie  (TAR). 

Meer dan 94% van de patiënten die vanaf 2008 

behandeld werden, leeft n
og.

Bron: Trabajadores, 14 april 2
014

Sinds 1986: hiv/aids in cijfers 
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sketches op met de boodschap 
‘Laat je onderzoeken’. Vrouwen 
die borstkanker (gehad) hebben 
gaan op huisbezoek om anderen 
te overtuigen om zich geregeld te 
laten onderzoeken. De alarmerende 
cijfers van darm- en prostaatkanker 
bij mannen hebben ervoor gezorgd 
dat FMC de preventieacties tegen 
kanker nu tot alle types kanker 
heeft verbreed.

Vrouwen dragen nog 

steeds de grootste 

verantwoordelijkheid in het 

gezin. Het huishouden, met 

de zorg voor de kinderen 

en de inwonende ouders, 

valt op de schouders van de 

vrouw.

Dankzij de revolutie is er veel 
ten goede veranderd voor de 
vrouwen: door het onderwijs en 
de gezondheidszorg is hun leven 
erop verbeterd en hebben zij veel 
kansen. Vandaag is 48% van het 
overheidspersoneel vrouwelijk, 
alsook 48% van de parlementairen, 
63% van de universitairen, en 
meer dan de helft van de dokters. 

Er is nog werk op het vlak van 
leidinggevende posities in de 
politiek en het bedrijfsleven, maar 
de trend is positief.

Het is wel zo dat vrouwen 
nog steeds de grootste 
verantwoordelijkheid dragen in het 
gezin. Het huishouden, met de zorg 
voor de kinderen en de inwonende 
ouders, valt op de schouders van de 
vrouw. Dit is een zware taak, zeker 
wanneer ze ook nog eens politiek 
actief zijn en zich willen engageren 
in organisaties zoals FMC. FMC 
werkt daarom ook aan campagnes 
voor verantwoord ouderschap (lees: 
vaderschap). Met een duidelijke 
boodschap: kinderen hebben is een 
keuze van twee mensen, de zorg 
voor kinderen moet gedeeld worden 
en de verantwoordelijkheid ligt bij 
beide ouders, ook na een eventuele 
scheiding.

De laatste jaren kampt FMC met 
een verminderde belangstelling 
bij jonge vrouwen. Er is de hoge 
werkdruk waardoor jonge vrouwen 
weinig tijd hebben, maar er is ook 
een cultuurbreuk: ze herkennen 
hun zorgen en ambities niet altijd 
in die van de oudere generaties. Ze 
hebben een andere stijl en spreken 
een andere taal. FMC doet haar best 
om hierop een antwoord te bieden. 
“De Cubaanse samenleving is in 
verandering en daarom moet ook 
FMC zich aanpassen, in overleg met 
de basis en met elkaar. Zo hebben 
we de werking gediversifieerd naar 
leeftijd en thema,” klinkt het.

De Federación de Mujeres Cubanas, 
de Federatie van Cubaanse 
Vrouwen, is dé massaorganisatie die 
sinds 1960 de Cubaanse vrouwen 
groepeert. 87% van de vrouwen 
vanaf 14 jaar is lid. FMC is een 
niet-gouvernementele organisatie 
die financieel zelfbedruipend 
is. Maar de organisatie werkt 
wel mee aan de implementatie 
en de ondersteuning van het 
overheidsbeleid. Er is een beperkte 
professionele staf, zowel op 
gemeentelijk, provinciaal als 
nationaal niveau. 

Het is duidelijk dat FMC een 
belangrijke rol speelt in het 
gezondheidsbeleid. Doordat de 
organisatie letterlijk in iedere straat 
aanwezig is, komt de informatie 
terecht bij wie ze nodig heeft, zijn 
de contacten heel persoonlijk en 
is de sociale druk effectief. Ouders 
worden herinnerd aan vaccinaties 
voor hun baby’s, de campagne voor 
borstvoeding tot (minstens) zes 
maanden wordt ondersteund, er zijn 
projecten voor gezonde voeding voor 
zwangere vrouwen en kinderen. 
Voor de preventie van borstkanker 
hangen overal affiches: maandelijks 
zelfonderzoek, jaarlijkse controle in 
het wijkgezondheidscentrum, om de 
drie jaar een mammografie. Op een 
feest van een plaatselijke afdeling 
van FMC voeren kinderen korte 

FMC - Vrouwen voor gezondheid, 
welzijn en levenskwaliteit 

Cubaanse vrouwen 
voor gezondheid

 “Ik studeerde aan de universiteit toen ik borstkanker kreeg. Toevallig 
hoorde ik op TV een vrouw van de Cubaanse vrouwenfederatie FMC 
over hun preventieprogramma spreken. Ik heb dan contact opgenomen 
met de verantwoordelijke van FMC in mijn wijk. Dat is het begin 
geweest van “Amor por la Vida – Liefde voor het leven”. 

Irmina Genile Ferro is de coördinatrice van de zelfhulpgroep van 
vrouwen die met kanker werden geconfronteerd in de gemeente 
Cotorro, een deelgemeente van de hoofdstad Havana in Cuba. Vandaag 
zijn we bij hen te gast. Voor de gelegenheid heeft de groep ook andere 
vrouwen van FMC uitgenodigd. 

“Ik had er geen idee van hoeveel vrouwen in mijn gemeente hetzelfde 
als ik hebben doorgemaakt. Het bleken er ruim 170 te zijn . Met de 
wijkverantwoordelijke van FMC zijn we bij de meesten op huisbezoek 
gegaan. Wat opviel, was de behoefte om over hun ziekte te praten, ook 
al was het al jaren geleden. Op 21 februari 2009 is de zelfhulpgroep 
voor het eerst samengekomen. Sindsdien komen we om de twee 
maanden samen.” 

“Hier kunnen we ons verhaal kwijt en weten we dat er naar ons 
geluisterd wordt, en dat is niet vanzelfsprekend,” getuigt een van 
de aanwezigen. Jenny werkt als psychologe bij het gemeentelijk 
tewerkstellingsbureau, maar neemt hier als vrijwilligster deel aan de 
vergaderingen van de groep. Zij bevestigt dat heel wat vrouwen pas 
na jaren hun verhaal voor het eerst in de groep verteld hebben en hier 
steun en warmte vinden. “Wat ik het mooiste vind, zijn de collectieve 
verjaardagen die we samen vieren, dan is het echt gezellig onder 
elkaar”, aldus het oudste lid van de groep. 

De groep zorgt niet alleen voor zichzelf, zij neemt ook initiatieven om 
andere vrouwen te sensibiliseren over de risico’s op kanker. Daarbij 
krijgen ze de steun van Yuleiris Cedeño Suárez, arts in de polikliniek 
van de gemeente. De zelfhulpgroep kan altijd beroep op haar doen. 
Ook vandaag toont Yuleiris haar powerpointpresentatie over de 
noodzaak tot zelfonderzoek voor vrouwen om borstkanker vroegtijdig 
op te sporen. Het voorbije jaar heeft ‘Amor por la Vida’ zo meer dan 
11 voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in bedrijven, kapsalons, 
markten, enz.

Met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
ondersteunen FOS en de Socialistische Mutualiteiten het 
kankerpreventieprogramma van FMC. De federatie leidt vrijwilligsters 
op tot gezondheidspromotoren, maakt medisch personeel bewust van 
het belang van preventie, en bereikt via tijdschriften, radio en TV een 
breed publiek.

Vrouwen in actie 
tegen borstkanker
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Middelbare school – de selectie
De gemiddelde resultaten van de eerste drie 
jaar van de middelbare school (12-15 jaar) 
bepalen welke studierichting de student de 
volgende drie jaar kan kiezen (16-18 jaar). De 
studenten met de beste resultaten gaan naar 
de ‘pre’, afkorting van pre-universitario, een 
voorbereiding op de universiteit. De anderen 
kunnen naar de militaire academie, de 
technische school, opleiding voor arbeid(st)ers, 
enz.

Pre-universitario
Opnieuw tellen de gemiddelde resultaten 
van de 3 jaren ‘pre’, samen met een groot 
eindexamen over de 3 vakken Spaans, wiskunde 
en geschiedenis, als criterium voor toelating tot 
een bepaalde studierichting.

Selectie studiekeuze
Iedere student stelt zijn top 10-keuze voor een 
universitaire studie samen. Per provincie wordt 
beslist wie welke richting kan volgen, rekening 
houdend met twee factoren: de rangschikking 
van alle kandidaten volgens hun resultaten én 
het aantal studenten dat dit jaar toegelaten 
wordt voor een studierichting, verdeeld over de 
verschillende provincies. De student krijgt begin 
juni bericht en weet tot welke studierichting hij 
of zij toegelaten wordt.

Opleiding geneeskunde
De opleiding geneeskunde bestaat de eerste 
twee jaar uit theoretische vakken. Daarenboven 
lopen de studenten 4 uur per week stage in 
een wijkgezondheidscentrum. Ze krijgen naast 
de wetenschappelijke vakken ook psychologie, 
filosofie en Engels. Vanaf het derde jaar 
krijgen de studenten les van professoren en 
specialisten in het ziekenhuis, om de  zes 
weken op een andere afdeling. Daar komen ze 
in contact met de praktijk van het ziekenhuis en 
studeren ze interne geneeskunde en klinische 
propedeuse. Na ieder jaar is er een examen, 
na 6 jaar studie volgt er een eindexamen. Dan 
hebben de studenten een diploma algemene 
geneeskunde.

Specialisatie
Daarna kunnen ze specialiseren. Voor de 
meeste specialisaties is dat nog drie jaar 
extra, behalve voor algemene geneeskunde 
(2 jaar) en voor chirurgie (4 jaar). Om af te 
studeren moeten ze ieder jaar opnieuw een 
theoretisch en praktisch examen afleggen.  Om 
te bepalen wie zich waarin mag specialiseren, 
worden de behoeften van iedere gemeente in 
kaart gebracht. Daarmee rekening houdende, 
wordt de kandidaten met de beste resultaten 
aanvaard.

Waar? 
In iedere provincie is er een medische universiteit, met een vestiging in 
iedere gemeente. Studenten geneeskunde moeten dus nooit ver van huis 
studeren. In 2012 werd het systeem hervormd waardoor de specialisatie 
‘algemene geneeskunde’ wel nog in elke gemeente kan behaald worden, 
maar de andere specialistenopleidingen nu geconcentreerd zijn in de 
ziekenhuizen in de steden.

Alles gratis en een studentenloon
Studeren is gratis. Studieboeken worden geleend en moeten in goede 
staat teruggegeven worden op het einde van het jaar. Bovendien krijgen 
de studenten een toelage. Die is niet hoog; 70 pesos Cubanos (een 
tweetal euro) voor een eerstejaars. Ieder jaar komen er 20 pesos Cubanos 
bovenop. Wanneer geneeskundestudenten ‘s nachts wachtdiensten 
doen tijdens hun studie, krijgen ze daarvoor een beperkte vergoeding. 
Per maand mogen ze niet meer dan 4 nachten werken, zowel tijdens de 
opleiding als nadien.

Naar het buitenland?
Op het einde van hun opleiding gaan de afgestudeerden werken waar ze 
nodig zijn. Meestal is het daar waar ze gestudeerd hebben.  Voor missies 
naar het buitenland worden er oproepen gedaan, en kan wie dat wil zich 
kandidaat stellen. Je bent nooit verplicht om te gaan. 

Elitestudenten: 
Movimiento 
Mario Muñoz Monroye: 
de aanvoerders 
van de voorhoede
Movimiento de Vanguardia Mario 
Muñoz Monroye is een beweging 
waartoe de beste studenten 
geneeskunde vanaf het tweede 
jaar uitgenodigd worden. En ‘beste’ 
betekent in dit geval zowel een 
zeer hoog gemiddeld resultaat, 
als uitblinken in maatschappelijk, 
politiek en sociaal engagement. 
Deze studenten treden toe tot 
de beweging door formeel te 
beloven zich onvoorwaardelijk 
in te zetten daar waar het hen 
gevraagd wordt en anderen het 
niet kunnen of willen. Het is een 
hele eer om tot de beweging te 
behoren, maar het is ook een 
ernstig engagement. In principe is 
het een studentenbeweging, met 
dat verschil dat de ledenlijst op het 
ministerie van Volksgezondheid 
wordt bijgehouden. Maar wie er 
eens lid van was, blijft ook na het 
einde van de studie “iemand die van 
de Movimiento was”, m.a.w. een 
voorbeeldig student en revolutionair. 
Heel wat hoge ambtenaren en 
ministers zijn lid van deze groep. 

Hoe word je dokter in Cuba?
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De hogar materno: waar vrouwen verwend mogen worden

‘Hogar materno’ kan je vrij 

vertalen als ‘moederhuis’, 

maar in Cuba heeft een 

hogar materno een andere 

functie dan het moederhuis 

zoals wij het kennen. Een 

hogar materno is een plaats 

waar hoogzwangere vrouwen 

kunnen verblijven tot net voor 

ze bevallen en waar ze de 

nodige zorgen en informatie 

ontvangen. 

Het eerste moederhuis, ‘la casa 
bonita’ genaamd, werd in 1962 
opgericht iets buiten Camagüey 
met als doel de vrouwen die op het 
platteland woonden op tijd bij de 
arts te krijgen. Cuba kampte op dat 
ogenblik namelijk met een hoge 
kindersterfte. Door de laatste dagen 
voor de bevalling de nodige rust en 
ondersteuning te bieden en er voor 
te zorgen dat het hospitaal nabij 
was, moest dit sterftecijfer dalen.  
Met succes, zo bleek. 
Tussen 1962 en 1969 werden er 
15 moederhuizen opgericht en 
vandaag de dag zijn er meer dan 
150 moederhuizen verspreid 
over het ganse land, zowel in de 
steden als op het platteland. De 

Een hogar materno is geen 
ziekenhuis en ook geen plaats om 
te bevallen. Het is een verblijfplaats 
waar zwangere vrouwen worden 
voorbereid op een gezonde 
bevalling, gezond zowel voor de 
moeder als voor het kind. Vrouwen 
of baby’s die risico’s lopen, door 
over- of ondergewicht, anemie, 
hoge bloeddruk of andere mogelijke 
bedreigingen, komen in de hogar 
materno terecht om problemen te 
voorkomen. Vrouwen die ver van 
een ziekenhuis wonen, worden er 
opgevangen om al dichter bij een 
ziekenhuis te zijn. Vrouwen die 
ziek zijn, chronisch of niet, gaan 
naar het ziekenhuis.  Het is de 
huisarts die iedere zwangere vrouw 
opvolgt en die haar op het juiste 
moment doorverwijst naar de hogar 
materno - of indien nodig - naar het 
ziekenhuis.

“In Cuba bevalt geen enkele vrouw 
thuis. Er is geen enkele vrouw die dat 
zou willen. Iedereen heeft recht op 
een bevalling in het ziekenhuis, met 
alle medische hulp die nodig is. De 
bevallingen gebeuren allemaal op een 
natuurlijke manier. Geen epidurale 
verdoving, geen middelen om de 
bevalling te bespoedigen. Enkel 
keizersneden worden wel toegepast 
wanneer een natuurlijke geboorte 
niet mogelijk of opportuun is voor 
moeder of kind.”
Dr. Urbina, directrice van de hogar materno 
León Cuervo Rubio, Pinar del Río

Als er voordien geen risico’s zijn, 
komen vrouwen na 36 weken 
zwangerschap naar de hogar 
materno. Maar er zijn er die al 
vroeger komen, als de begeleidende 
arts dat nodig vindt.

“Laatst hadden we hier een vrouw 
die zwanger was van een drieling. 
Zij is hier praktisch vanaf het begin 
van de zwangerschap geweest. 
En met succes. De zwangerschap 
is zonder problemen verlopen. De 
drieling is gezond geboren, ieder kind 
met een gewicht van meer dan 2 kg!”
Dr. Urbina, directrice van de hogar materno 
León Cuervo Rubio, Pinar del Río

In de hogar materno krijgen 
de vrouwen verzorging, een 
aangepast dieet als dat nodig is, 
oefeningen ter voorbereiding op de 
bevalling, vorming over voeding en 
verzorging van de baby. De hogar 
materno is er vooral ter preventie, 
voorbereiding en vorming. Dit zijn 
de sleutelwoorden van het succes 
van het gezondheidssysteem.

“In het programma ‘verantwoord 
ouderschap’ worden cursussen 
georganiseerd niet enkel voor de 
moeder, maar ook voor de vader 
en voor de rest van de familie. De 
specifieke voorbereiding op de 
bevalling (ademhalingsoefeningen, 
ontspanning, ...)  gebeurt met de 
vader of andere familieleden die 
de bevalling willen meemaken. 
Mannen mogen niet blijven slapen 
in het moederhuis. Maar er is iedere 
namiddag bezoektijd, 
tot 21u ‘s avonds.”   
Dr. Urbina, directrice van de hogar materno 
León Cuervo Rubio, Pinar del Río

In de inkomhal van de hogar materno Luís Sardiva zitten 
een vijftiental vrouwen samen. Ze dragen allemaal een 
licht mouwloos jurkje, en hebben allemaal een dikke 
buik. Buiten is het 32°c, hier binnen is het koeler. Door 
de openstaande vensters en deuren waait er een fris 
windje binnen, samen met heel wat straatlawaai.

“Wie is hier voor het eerst?”, vraag ik. Alle vingers gaan 
de lucht in.”Je hoeveelste kind is dit?” We gaan het rijtje 
af. Alle vrouwen zeggen: “Mijn eerste.” Een vrouw zegt: 
“Mijn zesde.” Iedereen begint te lachen.
- “Je zesde? En je bent hier voor het eerst? “
- “Ja, mijn vorige vijf zwangerschappen verliepen 
zonder problemen, maar nu ben ik wat ouder en deze 
keer zijn er risico’s. Daarom ben ik nu hier. “
- “En zij is hier omdat ze zo jong is.”
- “Hoe oud ben je dan?”, vraag ik aan het meisje dat net 
aangewezen werd.
- “15.”
- “Dan ben jij de jongste hier?”
- “Nee, dat dikkerdje daar is de jongste. Ze is 14 jaar”, 
zegt de directrice. Het meisje zit wat apart, ze is de 
enige die een jeans en een topje draagt.
- “En de vader van het kind? Leef je met hem samen?”

Zwangere vrouwen aan het woord
 

- “Ja, ik leef samen met mijn man in het huis van mijn 
ouders”, zegt het 15-jarige meisje. Het meisje van 14 
wendt haar blik af en knikt alleen maar.
- “En waarom komen jullie naar hier?”, vraag ik aan de 
anderen.
- “Omdat de verzorging hier goed is, we krijgen goed te 
eten, het is hier proper.” 
De directrice knikt instemmend, de zwangere vrouwen 
ook.
- “Is het hier dan beter dan thuis?”
- “Thuis zijn er geen dokters...”
- “Nee, maar hier is je familie er niet.”
- “De familie komt op bezoek, iedere dag, tot ‘s avonds. 
Er is geen probleem.” De vrouwen gniffelen.
- “En we hebben mekaar hier. We praten veel, 
over thuis, over de zwangerschap. Hier maak je 
vriendinnen.”
- “Kijk”, zegt een van de vrouwen gedecideerd, “hier 
zijn we gerust. Er zijn hier dokters, je wordt verzorgd, 
je krijgt goed te eten, je moet hier niet werken, alleen 
oefeningen doen, je leert van alles over de voeding 
en de verzorging van de baby. En alles is gratis. Het 
spreekt toch vanzelf dat we naar hier komen?”

Zwanger in Cuba

foto: reporters

hogar materno vormt een van de 
pijlers van het PAMI (Programa 
de Atención Materno-Infantil) of 
het zorgprogramma voor moeder 
en kind.  Dit programma biedt de 
mogelijkheid om preventief in te 
grijpen in geval van problemen 
tijdens de zwangerschap, en 
heeft ervoor gezorgd dat het 
kindersterftecijfer vandaag de dag 
een van de laagste van 
het continent is.
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Dochter van Castro protesteert 

tegen homofobie in Gay Pride Havana

In de Belgische pers verscheen dit artikel:
Honderden Cubanen hebben zaterdag tegen de 
discriminatie van holebi's geprotesteerd. Aan de Gay Pride 
in de Cubaanse hoofdstad Havana nam ook de dochter 
van president Raúl Castro, Mariela Castro, deel. "De 
Cubaanse samenleving boekt vooruitgang in deze strijd", 
garandeerde de 51-jarige seksuologe. Een 500-tal mensen 
vormde een kleurrijke stoet door een van de bekendste 
straten van Havana.
Het socialistische eiland in de Caraïben vierde voor de 
zevende keer de jaarlijkse optocht voor holebi's. De dochter 

van de president, Mariela 
Castro, is als voorzitster 
van het Cubaans Instituut 
voor Seksuele Opvoeding 
(Cenesex) een van de 
bekendste activisten voor 
de rechten van seksuele 
minderheden geworden. 
In de jaren zestig had de 
regering van haar oom, de 
leider van de revolutie Fidel 
Castro, homoseksuelen nog 
als "contrarevolutionair" 
vervolgd. 
- Belga, foto reporters

Seks en seksuele 
diversiteit in Cuba

Weinig of geen taboes in Cuba. 
Voorbehoedsmiddelen zijn 
gemakkelijk verkrijgbaar, abortus is 
volledig legaal en gratis (want deel 
van de openbare gezondheidszorg) 
en zelfs een geslachtsverandering 
is toegestaan. Cuba beschikt over 
een vooruitstrevend wettelijk kader 
om de seksuele gezondheid van 
haar bevolking te garanderen. 

Alles begint bij seksuele 
voorlichting, die in Cuba onder 
impuls van het Nationaal Centrum 
voor Seksuele Opvoeding Cenesex, 
van een louter biologisch en 
reproductief gestoelde aanpak 
uitgroeide tot een integrale aanpak 
met een uitgesproken focus op 
gender en diversiteit. 

Geen taboes, wel problemen 

Van biologieles naar 
integrale seksuele 
voorlichting 

Mariela Castro Espín, directrice van 
FOS-partner Cenesex, schetst een 
beeld van deze evolutie: “Reeds in 
de jaren ’60 sneed de Cubaanse 
Vrouwenfederatie (FMC) de thema’s 
reproductieve gezondheid en 
seksuele opvoeding in het tijdschrift 
Mujeres aan. FMC lobbyde voor 
een abortuswet die al in 1965 werd 
uitgevaardigd. In 1972 werd het 
eerste nationale programma voor 
seksuele voorlichting uitgewerkt 
en in de praktijk gebracht. Het 
thema Gelijke Rechten voor de 
Vrouw stond op de agenda´s 

van het 2de congres van FMC 
(1974) en het 1ste congres van de 
Cubaanse Communistische Partij 
(1975). De debatten resulteerden 
in de Familiewet van 1975, in die 
periode als een van de meest 
vooruitstrevende beschouwd werd. 
Deze wet stelde o.a. de integratie 
van de seksuele opvoeding in de 
sociale staatspolitiek voorop. In 
de jaren ‘80 beperkte de seksuele 
voorlichting zich tot het informeren, 
tijdens de biologieles van het laatste 
jaar van het lager middelbaar 
onderwijs, over de werking van de 
geslachtsorganen, de preventie 
van soa’s en tienerzwangerschap. 
De interpersoonlijke relaties, de 
seksuele diversiteit en de sociale 

rollenpatronen kwamen niet aan 
bod. Met de oprichting van Cenesex 
(1989) kwam daar verandering in. 
Na heel wat inspanningen werd 
in 1996 het programma “Voor een 
verantwoordelijke en gelukkige 
seksuele opvoeding” in de scholen 
ingevoerd. In de loop van de jaren 
werden aangepaste technieken 
ontwikkeld om kinderen, pubers 
en adolescenten op een creatieve 
manier voor te bereiden op 
hun seksuele, reproductieve en 
familieleven, met oog voor seksuele 
diversiteit in de samenleving.”

De seksuele opvoeding van de 
Cubaanse bevolking wordt dus 
gegarandeerd door een uitstekend 
wettelijk en operatief kader. 
Bovendien haalt Cuba een hoge 
standaard van seksuele gezondheid, 
inclusief kosteloze toegang tot 
voorzieningen (anticonceptie, veilige 
abortus, begeleiding van zwangere 
vrouwen, enz.) en een gunstige 
sociale wetgeving betreffende 
zwanger- en moederschap.

Geen rozengeur en 
maneschijn

Desondanks blijft Cuba, net 
zoals heel Latijns-Amerika, 
kampen met een hoog aantal 
tienerzwangerschappen: 54 
geboorten per 1.000 vrouwen jonger 
dan 20 jaar. In Europa bedraagt het 
gemiddelde 18. Hoewel het cijfer 
voor Cuba tot de laagste van de 
regio Latijns-Amerika (gemiddeld 
82) en de Caraïben (gemiddeld 
69) behoort, blijft de situatie de 
overheid terecht verontrusten. Het 
betekent immers dat ongeveer een 
kwart van de Cubaanse vrouwen 
vóór hun twintigste reeds moeder 
is. Deze jonge moeders stellen 
zich bloot aan een brede waaier 
van mogelijke problemen; meestal 
worden studies onderbroken 
en niet hervat, inschuiven in de 
arbeidsmarkt wordt moeilijker en 
er bestaat een verhoogde kans om 
alleenstaande moeder te worden - 
jonge vaders nemen immers vaak 
hun verantwoordelijkheid niet op.
Waarom komen er nog zoveel 

tienerzwangerschappen 
voor, ondanks een goed 
voorlichtingssysteem en voldoende 
kennis over seksualiteit? 
Adolescenten worden op steeds 
jongere leeftijd seksueel actief en 
gedragen zich zorgeloos tijdens 
hun eerste seksuele relaties. In 
Cuba speelt bovendien, door het 
hoge aantal nieuw samengestelde 
gezinnen, de verzwakking van de 
begeleiding binnen het gezin een 
evidente rol. Daarbovenop is ook de 
media steeds meer geërotiseerd.

Abortus als oplossing

Het hoge aantal tienerzwanger-
schappen leidt onvermijdelijk 
tot een opmerkelijk hoog aantal 
zwangerschapsonderbrekingen 
bij tieners. In 2012 lag het aantal 
abortussen iets hoger dan 
het aantal geboortes in deze 
leeftijdsgroep. Dit houdt dus in 
dat ongeveer 4 op 10 Cubaanse 
vrouwen vóór hun twintigste al 
zwanger zijn geweest! Bovendien 
verliep in 2012 55% van de 
zwangerschapsonderbrekingen 
via een chirurgische ingreep. 
Dit heeft uiteraard negatieve 
gevolgen. Cuba heeft een hoge 
graad van onvruchtbaarheid (20%) 
bij vrouwen ouder dan 30 wegens 
geobstrueerde eileiders, meestal 
veroorzaakt door abortus. 
Veel vrouwen beschouwen abortus 
als een anticonceptiemiddel dat 
bij ongewenste zwangerschap een 
laatste maar zekere oplossing 
is. Deze visie bevordert een 
onverantwoordelijk gedrag tijdens 
seksuele relaties.

Veel vrouwen beschouwen abortus 
als een anticonceptiemiddel

Collectieve 
verantwoordelijkheid

Het ombuigen van deze negatieve 
indicatoren is niet eenvoudig. 
Een transversale aanpak op 
verschillende gebieden is nodig. 
Mayra Rodríguez, vicedirectrice 
van CENESEX: “Het is een situatie 
die niet door één enkele instelling 
kan opgelost worden. Daarom is 
het zo belangrijk dat de seksuele 
opvoeding precies op deze 
leeftijdsgroep gericht wordt en niet 
als de verantwoordelijkheid van 
één enkele instelling beschouwd 
wordt, het is een thema van sociaal 
belang, dat alle personen raakt”. 
Volgens Mayra moet er meer 
personeel opgeleid worden om tot 
een doelmatige communicatie over 
het thema te komen. Ten slotte 
verduidelijkt ze: “We vertrekken 
vanuit de stelling dat zwangerschap 
een recht van de vrouw is, maar 
vrouwen moeten deze beslissing 
verantwoordelijk en op basis van 
correcte kennis nemen.”
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FOS: Homoseksualiteit werd vroeger door de Cubaanse overheid 
beschouwd als een afwijking en zowel moreel als strafrechtelijk 
veroordeeld. Hoe en wanneer is dat veranderd?
- Ja, homoseksualiteit - en dan hebben we het bijna uitsluitend over 
mannen - werd na de revolutie heel negatief bekeken. Het is correct dat er 
strafkampen waren. De mannen werden naar de suikerrietvelden gestuurd. 
Men dacht dat ze door dat mannenwerk wel zouden ‘genezen’.
- Van bij het begin was Vilma Espín een verdedigster van vrouwen en hun 
rechten. In de jaren ‘74-‘75 is onder haar impuls het ‘Centro Nacional de 
Educación Sexual’ (Cenesex) opgericht. Ondertussen is gelijkheid op het 
vlak van gender en seksuele voorkeur in de grondwet van de republiek 
opgenomen. Mariela Castro Espín zet het werk van haar moeder verder.
- Zo is trouwens Las Isabelas begonnen. Wij schreven haar een brief om 
uit te leggen dat we ons als vrouwen, als lesbiennes, gediscrimineerd 
voelden. Dat het belangrijk was om een groep te zijn om elkaar te steunen, 
dat we vorming, erkenning en morele steun nodig hadden. Zij heeft ons 
heel positief geantwoord. Onze groep is erkend door Cenesex als project. 
Na Las Isabelas zijn er in verschillende andere regio’s groepen opgericht. 
Samen vormen we een netwerk, een van de vijf ‘netwerken’ van Cenesex, 
die allemaal opgebouwd zijn uit lokale groepen: jongeren, transseksuelen, 
mannelijke homo’s, mannen die seks hebben met andere mannen en als 
vijfde de lesbiennes. Onze ervaringen en vragen voeden Cenesex. Mariela, 
als lid van de Raad van het Parlement, verdedigt onze belangen.

FOS: Krijgen jullie soms te maken met geweld?
- Gelukkig niet vaak.
- Verbaal geweld op straat, geroep, schelden...dat komt voor, maar dat is 
beperkt en onbelangrijk. Als iemand iets lelijks roept, tja, prettig is dat 
niet, maar je haalt je schouders op en je denkt ‘ocharme, iemand met een 
beperkte ontwikkeling’.
- Wel belangrijk en vaak voorkomend is geweld binnen de familie, als ze 
vernemen dat de dochter een lesbienne is. 
Vooral de vaders hebben het er moeilijk mee en dan komt het tot ruzie, 
soms tot slagen, opsluiten, straffen, … .
- We spreken hier veel over geweld, maar toen ik deelnam aan de 
internationale conferentie van ILGALAC (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association for Latin America and the 
Caribbean), en daar met lesbiennes sprak uit andere landen van Zuid-
Amerika en de Caraïben, schrok ik heel erg. Hier vechten we tegen geweld 
en discriminatie, maar het geweld waarvan die vrouwen getuigden, 
daarover was ik verbijsterd. Moorden, verkrachting, mishandeling, ongelijke 
behandeling door de wet, openlijke discriminatie... . Als ik dát vergelijk met 
Cuba, moet ik toch constateren dat wij veel verder staan. 

Lesbiennes tegen discriminatie
Las Isabelas is een groep vrouwen uit Santiago de Cuba die o.a. opkomt voor de rechten 

van lesbiennes. Het project Fénix is een gelijkaardige groep in Cienfuegos. De ervaringen 

en zienswijzen van Las Isabelas en Project Fénix komen sterk overeen. In de pers lezen we 

dat Mariela Castro, dochter van president Raúl Castro en directrice van Cenesex,  oproept 

om een einde te maken aan homofobie. Hoe zit het dan met homoseksualiteit op Cuba? 

Bestaat er discriminatie? Waar dan? Hoe? De vrouwen van Las Isabelas getuigen tijdens  

een groepsgesprek.

FOS: Wat met discriminatie op het werk?
- Op het werk is er vaak geroddel, niet openlijk maar verborgen, en dat 
creëert een bepaalde negatieve sfeer. Dat kan zelfs tot ontslag leiden, maar 
men zal nooit openlijk toegeven dat dit is omdat iemand homoseksueel is.
- Ik maakte dit zelf mee. Op vrijdag ging ik met een collega naar een 
vergadering in een andere stad. Daar kende ik iemand waarvan iedereen 
weet dat ze lesbienne is. Na het weekend moest ik bij de chef komen om 
te vernemen dat mijn contract toch niet verlengd zou worden. Kort tevoren 
had hij nog gezegd dat hij zeer tevreden was en dat alles in orde was voor 
een verlenging. Er werden geen redenen gegeven. Iets vaags. 
De collega was meteen beginnen rondvertellen dat ik in die andere stad een 
lesbienne kende.
- Veel hangt af van directies of chefs. Als die mensen een open mentaliteit 
hebben - wat vaak zo is - wordt de roddel meteen ontmoedigd en voelt men 
zich aanvaard.
- Het gebeurt -uitzonderlijk, maar het komt voor- dat een mannelijke 
chef misbruik maakt van zijn positie en dat een vrouw die een belangrijke 
opdracht of verantwoordelijkheid wil, moet instemmen met 
seksuele intimiteit. Als een vrouw dat weigert, leidt dat tot 
conflicten, maar als ze dat weigert en vertelt dat ze lesbisch 
is, voelt de chef zich op een of andere manier bijzonder 
beledigd.
- Deze en andere gevallen van misbruik of discriminatie 
tegen vrouwen en tegen lesbiennes worden opgevolgd door 
multidisciplinaire teams binnen het Huis van de Vrouw, la 
Casa de Orientación de la Mujer y de la Familia. Zij vangen 
slachtoffers op en behartigen ook de opvolging van de klacht 
op het werk of elders. Het probleem is altijd dat je dit moet 
bewijzen, en dat dit zelden zwart op wit kan.

FOS: Voelen jullie zich ook op andere gebieden gediscrimineerd? Worden 
jullie bepaalde mogelijkheden ontzegd?
- Kinderen krijgen is mogelijk natuurlijk, voor een vrouw alleen. Er zijn 
spermabanken, kunstmatige inseminatie en in-vitrofertilisatie. Maar 
wanneer een vrouw een vrouwelijke partner heeft, is het moeilijker dan 
wanneer ze een man heeft. De vrouwelijke partner heeft geen rechten over 
het kind. 
- Het huwelijk is voor mensen van hetzelfde geslacht uitgesloten.
- De juristen van Cenesex zijn aan het onderhandelen over het nieuwe 
familierecht. Ze verdedigen en onderzoeken de mogelijkheden om wettelijk 
vast te leggen dat homokoppels kinderen kunnen krijgen.
- Het huwelijk is een ander paar mouwen. Daar wil het parlement voorlopig 
nog niet van weten. Het zijn daar ook overwegend oudere mensen die 
nog echt niet de open mentaliteit hebben om homoseksualiteit als iets 
normaals te beschouwen. Het is al heel belangrijk dat het beginsel in de 
grondwet staat en dat iedereen zich eraan moet houden, in alle geledingen 
van de overheid en de samenleving.
“De juristen van Cenesex verdedigen en onderzoeken de mogelijkheden 

“De juristen van Cenesex 

verdedigen en onderzoeken 

de mogelijkheden om wettelijk 

vast te leggen dat homokoppels 

kinderen kunnen krijgen.”

om wettelijk vast te leggen dat 
homokoppels kinderen kunnen 
krijgen.”

FOS: Hoe zien jullie de toekomst?
- Met vertrouwen, met hoop.
- Langzaamaan komt er een ander 
klimaat in de samenleving. Er kan 
en moet nog veel veranderen, maar 
we zijn op de goede weg.
- Wat ook erg geholpen heeft in 
de aanvaarding van holebi’s, is de 
outing van een aantal bekende 
figuren: acteurs, kunstenaars, 
muzikanten, sportmensen.
- Maar toch, een 
mentaliteitswijziging gebeurt niet 

van vandaag op morgen. De wet is 
één ding, de visie van de gewone 
mensen een ander.
- Daarom is het belangrijk dat 
Cenesex ontmoetingen organiseert 
in telkens een andere provincie. Zo 
gaan we bij elkaar op bezoek en 
leren we de lokale situatie kennen. 
Maar zo komen we ook op andere 
plaatsen naar buiten, bijvoorbeeld 
in het kader van de Dag tegen de 
Homofobie. Want het is belangrijk 
dat mensen in alle provincies, 
op alle plaatsen in het land, zien 
dat homoseksualiteit bestaat, dat 
lesbiennes bestaan en dat holebi’s 
mensen zijn zoals anderen, met 
dezelfde plichten, met dezelfde 
rechten.

Cenesex 
is een partner van FOS. 
Cenesex heeft o.a. projecten 
lopen die vrouwen omscholen tot 
promotoren van seksuele 
gezondheid en diversiteit. 
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Bekijk de video op de website van FOS. 

Video: Vrouwen tussen hemel en aarde
Getuigenissen van Cubaanse vrouwen die van vrouwen houden
“Op aarde, bijna in de aarde met mijn voeten, met mijn hoofd in de wolken”
“Op aarde, met twee voeten op de grond”

In de documentaire “Mujeres entre el cielo y la tierra” (vrouwen tussen hemel en aarde)
geeft iedere vrouw een eigen antwoord op de vraag: hoe voel jij het leven aan? 
Leef je in de hemel of op aarde? De antwoorden vormen sterke persoonlijke getuigenissen 
van Cubaanse vrouwen die van vrouwen houden. 
Je krijgt een indringend beeld en een duidelijke boodschap: wees wie je bent. 
Prachtig vorm gegeven, puur kijk- en luistergenoegen. 
Deze dvd van het Proyecto Palomas kwam tot stand met o.a. de steun van FOS.
 

Angeli is een van de eerste 
transseksuelen die een operatie 
ondergaan heeft, 
die haar vrouw heeft gemaakt. 
Zij doet haar verhaal.

“Ik ben geboren in Havana, in 1966. 
Ongelukkig genoeg ben ik als man 
geboren, terwijl ik mij vanaf het begin 
vrouw heb gevoeld. En dat bracht de 
nodige verwarring, negatieve reacties 
en problemen met zich mee. Toen 
ik 15-16 jaar was, ben ik zelf naar 
Cenesex gegaan. Het was voor mij heel 
belangrijk om mensen te ontmoeten 
die mij ondersteunden en begrepen. 
Natuurlijk was het mijn wens om 
ook werkelijk te worden wat ik mij 
voelde: een vrouw. Maar de wet die 
geslachtsverandering mogelijk maakte, 
was er toen nog niet.

In 2007 was het zover. Ik werd 
als een van de eersten in Cira 
Garcíaziekenhuis in Havana 
geopereerd, door een Belgische 
dokter, Stan Monterey. Ondertussen 
is dit ziekenhuis gespecialiseerd in 
geslachtsverandering. En ik moet 
zeggen dat ik zeer tevreden ben van 
die ingreep. De dokter was hier voor 
een korte tijd, maar de voorbereiding 
en de nazorg namen toch wel 2 jaar in 
beslag. Alles was gratis: de operatie, 
de voor- en nabehandeling, ook de 
hormonen en andere medicijnen die 
ik moest en moet nemen voor de rest 

“Ik ben als vrouw herboren”    – Transseksualiteit in Cuba

van mijn leven. Op 27 oktober 2007 ben 
ik herboren als vrouw. Mijn naam is 
veranderd, mijn identiteitskaart, alle 
gegevens zijn officieel aangepast.
Een commissie van medici en 
psychologen beslist of je klaar bent 
om de operatie te ondergaan, fysiek 
en psychisch. Maar niet iedereen 
wil zich laten opereren. Er zijn ook 
transseksuelen die niet de behoefte 
voelen om hun lichaam te veranderen.

Ik werk nu bij Cenesex en doe er het 
onthaal en de catering als er gasten 
komen. Ik heb een man met wie ik 
zeer gelukkig ben, die ik na de ingreep 
heb leren kennen. Cenesex heeft mij 
geholpen, niet enkel met de operatie 
en alles wat daarmee te maken had, 
maar ook met het verderzetten van 
mijn studie psychologie. Die studie 
heb ik nog niet kunnen afmaken, maar 
ik hoop dat later nog te doen. Ik ben 
gestopt om voor mijn grootvader te 
zorgen. Hij is bij mij komen inwonen. 
Na het werk loop ik naar huis om voor 
hem te zorgen. Hij is degene die mij 
altijd, van kleins af, aanvaard heeft 
zoals ik was. Tegen de zin van de rest 
van mijn familie, vooral tegen de zin 
van mijn vader. Nu is het mijn beurt om 
iets voor hem te doen.”

“Per jaar worden hier een 

vijftal  transseksuelen 

gratis geopereerd.”

De vergrijzingsproblematiek 
en ouderenzorg



De vergrijzingsproblematiek 
treft Cuba en wordt 
de komende jaren een 
zware dobber voor de 
houdbaarheid van het 
gezondheidssysteem. Cuba 
heeft, zoals vele ontwikkelde 
landen, een omgekeerde 
leeftijdspiramide. Veel 
ontwikkelingslanden hebben 
daarentegen een klassieke 
bevolkingspiramide, met een 
grote groep jongvolwassenen 
en kinderen. Voorspeld wordt 
dat in 2050 de gemiddelde 
leeftijd van de Cubaanse 
bevolking de hoogste in de 
wereld zal zijn. Nu al is hij 
hoger dan in andere landen 
in Latijns-Amerika en de 
Caraïben. 

Vergrijzing: dé uitdaging voor de toekomst

Enkele cijfers

Levensverwachting: dankzij het 
performant gezondheidssysteem 
kent het land een hoge 
levensverwachting: 80,45 jaar voor 
vrouwen, 76,5 jaar voor mannen, 
gemiddeld 78,45 jaar in 2013. Cuba 
telt 1400 honderdjarigen op een 
bevolking van iets meer dan 11 
miljoen. 

Demografische groei: In 2012 had 
een Cubaanse vrouw gemiddeld 
1 kind (in vergelijking met 2 
kinderen in België). Voeg hieraan 
de negatieve migratiebalans, de 
vele jonge Cubanen die hun geluk 
ergens anders gaan zoeken, en 
Cuba zit met een dalende actieve 
bevolking. 17,2% van de bevolking 
zit in de leeftijdscategorie tussen 
0 en 14 jaar, 18% in de categorie 
boven 60 jaar. In de hoofdstad 
Havana, goed voor 2,2 miljoen 
inwoners, is ruim 20% van de 
inwoners ouder dan 60.

De uitdagingen

De cijfers zijn duidelijk: het 
ontwikkelingsland Cuba kampt met 
een demografische structuur van 
een geïndustrialiseerd land. De 
vergrijzing is dus een probleem. 
Volgens de meest recente 
statistieken lijden meer dan 80% 
van de ouderen aan chronische 
ziekten. De eerste doodsoorzaak 
in Cuba is kanker, en 60% van de 
kankerpatiënten zijn boven de 60 
jaar. Een derde van de ouderen 
heeft artritis, 55% van de mannen 

en 63% van de vrouwen heeft 
hypertensie en cardiovasculaire of 
cerebrovasculaire aandoeningen 
en suikerziekte volgen in de rij.  
Daarenboven telt Cuba vandaag 
130.000 alzheimerpatiënten en men 
verwacht er 300.000 tegen 2040.
Er is dus nood aan meer 
medische begeleiding en diensten 
voor ouderen. De uitbreiding 
van de infrastructuur van het 
gezondheidssysteem is bijgevolg 
een must. De vraag is nog steeds 
hoger dan het aanbod. In 2014 telde 
Cuba 126 bejaardentehuizen en 243 
casas de abuelos (dagcentra voor 
bejaarden). De meerderheid ervan 
is toe aan restauratie. Echter, in veel 
ontwikkelingslanden zijn dergelijke 
voorzieningen voor bejaarden veel 
beperkter of zelfs geheel afwezig.
13% van de gezinnen leeft met een 
senior in huis, wat een weerslag 
heeft op de economie. Cubanen aan 
het werk, vooral vrouwen, verlaten 
hun job om de opvang van bejaarde 
familieleden te verzekeren. 

Hoe pakt Cuba deze 
problematiek aan?

Cuba worstelt met de vraag hoe 
de oorzaken van de vergrijzende 
samenleving aan te pakken. Moet 
Cuba een gezinspolitiek invoeren 
om de gezinnen aan te sporen om 
meer kinderen te krijgen, om zo de 
omgekeerde bevolkingspiramide 
aan te pakken? En hoe kan men 
de uitstroom van jonge Cubanen 
aanpakken? Wat moet er gedaan 
worden in het onderwijs? De 
vergrijzingsproblematiek bestrijkt 
verschillende domeinen, de 
oplossing is een complex geheel 
van maatregelen. 
Het ministerie van Volksgezondheid 
heeft een strategie uitgewerkt. 
Het gezondheidssysteem moet de 
progressieve veroudering van de 
bevolking opvangen en aangepaste 
infrastructuur, gespecialiseerd 

personeel en medische diensten 
voorzien. In Cuba is het nog de 
gewoonte dat bejaarden zo lang 
mogelijk bij de familie blijven. 
Consequent met de hierboven 
toegelichte prioriteit, ligt de eerste 
verantwoordelijkheid voor de 
opvolging van de bejaarden bij de 
familiearts. Daarnaast kunnen de 
bejaarden op een reeks diensten 
beroep doen. 

Het ontwikkelingsland 

Cuba kampt met een 

demografische structuur van 

een geïndustrialiseerd land

Uit de krant

Over 20 jaar is 30% van de Cubaanse 
bevolking ouder dan 60 jaar.
De levensverwachting van iemand 
die nu 60 is, is nog 20 jaar.
De levensverwachting van iemand 
die nu 80 jaar is, is nog 6 jaar.
Dit zijn de successen van het 
gezondheidssysteem.
(bron: Granma, 17 april 2014)

In 2050 zal de gemiddelde 

leeftijd van de Cubaanse 

bevolking de hoogste 

in de wereld zijn. 
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Ik loop voorbij een huis waar een 10-tal oudjes samen 
naar de televisie zitten te kijken. Hoewel ik geen 
afspraak heb, word ik toch warm onthaald in de Avenida 
56. Een kranige man, zelf abuelo (opaatje), leidt mij 
rond. Het gebouw is niet erg groot en in erg slechte 
staat. Daar wordt onmiddellijk voor verontschuldigd. Er 
wordt aan gewerkt, maar de economische situatie laat 
niet toe dat alles meteen gerestaureerd wordt.
In Cienfuegos zijn er 6 casas de abuelos (dagcentra 
voor bejaarden). De ouderen van boven de 65 die in de 
buurt wonen, komen er vanaf ‘s morgens naartoe. Ze 
ontbijten er, krijgen er een tienuurtje, middageten, een 
vieruurtje, en nadien gaan ze weer naar huis. Er zijn 
allerlei soorten activiteiten: iedere morgen gymnastiek, 
daarna ateliers: naaien, zingen, dansen, excursies. 
Ze betalen per maand 25 Cubaanse pesos (ongeveer 
1 euro) voor het hele pakket. Een haalbaar bedrag 
gezien het gemiddeld pensioen 240 Cubaanse pesos 
bedraagt(2012).

Er zitten mensen tv te kijken of te slapen, anderen 
lezen, iemand schrijft een brief, een kwartet oudjes 
speelt domino. De sfeer is rustig en ontspannen. 
Ondanks de beperkte ruimte schijnt iedereen zowat zijn 
eigen plekje te hebben.

Er werken 5 mensen; 2 in de keuken, iemand voor 
onderhoud, een sociaal assistente-directrice en 
een fysiotherapeute. De laatste twee organiseren 
de activiteiten, die ze proberen af te stemmen op de 
voorkeuren en de behoeften van de bezoekers. Ze 
stimuleren de mensen ook om hun eigen projecten te 
ontwikkelen. Zo is een van de bejaarde vrouwen uit het 
centrum heel actief voor The Cuban Five, vijf Cubanen 
die in de VS opgesloten werden wegens spionage, 2 
Cubanen werden reeds vrijgelaten. Ze heeft haar huis 
er helemaal op ingericht en correspondeert ook met 
een van hen. Het centrum steunt haar daarin.
 
De abuelo die mij rondleidt, heeft een plan gemaakt 
om een verwaarloosd parkje in de stad opnieuw aan te 
leggen, met beplantingen en een fontein, als decor voor 
een visuele voorstelling van de geschiedenis van Cuba. 

Directeur Raul Martinez Perez, arts en gediplomeerd 
manager, vertelt over dit woonzorgcentrum. De hogar 
de ancianos (bejaardentehuis) heeft twee afdelingen 
onder dezelfde directie. Samen hebben ze een 
capaciteit van 282 bedden. In deze afdeling wonen een 
150-tal mensen. Pinar del Río is een gemeente van 
140.000 inwoners, dit is het enige woonzorgcentrum. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners bedraagt 
78 jaar. De meesten zijn mannen. Vrouwen worden 
vaker thuis opgevangen, mannen hebben niet dezelfde 
sociale netwerken als vrouwen. De mensen betalen 60 
Cubaanse pesos (ongeveer 2 euro) per maand, alles 
inbegrepen. Degenen die een pensioen hebben, betalen 
dit bedrag zelf. Voor de anderen betaalt ofwel de familie 
(voor een minderheid), of betaalt de staat.
Een voorwaarde om opgenomen te worden is dat de 
oudere geen familie heeft die voor hem of haar kan 
zorgen. De mate van zorgafhankelijkheid is bepalend 
voor de prioriteit die iemand krijgt. De huisarts is 
de persoon die doorverwijst, er gebeurt een tweede 
selectie op het niveau van de provincie. Ouderen die 
geen familie hebben bij wie ze kunnen verblijven, 
kunnen altijd terecht in dagcentra voor opvang 
overdag. Dat is een alternatief voor opvang in het 
bejaardentehuis. 

Er is een raad van ouderen die uit zeven bewoners 
bestaat. Zij brengen de klachten en vragen aan de 
directie over en treden op als raadgevend orgaan. 
Drie maal per jaar is er ook een vergadering met 
de familieleden van de bewoners. Dan worden ze 
geïnformeerd over het reilen en zeilen in het tehuis, 
veranderingen in de personeelssamenstelling of het 
beleid.

Er zijn 74 ouderen die meedraaien in de werkploegen: 
schoonmaak en onderhoud, keuken, onderhoud van de 
tuin en werk in de groentetuin.

Het dagcentrum voor bejaarden in Cienfuegos Het bejaardentehuis in Pinar del Río

Ook een oudere heeft recht op vrije tijd. Iemand die 
gepensioneerd is, mag en moet zich bezighouden 
met andere zaken dan enkel opvang van de 
kleinkinderen en bijspringen in het huishouden van 
de kinderen. Volgens een onderzoek zijn de grootste 
problemen bij ouderen de eenzaamheid, conflicten 
met de familie wanneer men een nieuwe partner 
heeft, misbruik van medicijnen (automedicatie), en 
een tekort aan lichaamsoefening. 
(bron: Granma 4 april 2014)

Een voorwaarde om opgenomen te 

worden is dat de oudere geen familie 

heeft die voor hem of haar kan zorgen

Euthanasie is verboden 
In Cuba is euthanasie niet toegelaten. Een aantal keer is dit standpunt bekend gemaakt en 
sindsdien niet herroepen. 
De communistische regering van Cuba heeft haar standpunt tegen euthanasie bevestigd, 
aldus mediarapporten. De verklaring, afgelegd op het Vijfde Internationaal Symposium 
van het Netwerk voor de Definitie van Dood in Varadero, maakt het standpunt van de 
regering duidelijk. Ze is tegen euthanasie en verdedigt de medische principes van genezing, 
verlichting of begeleiding van de patiënt. Het doel van het Symposium was het bespreken van 
hersendood, orgaandonatie en andere onderwerpen in verband met het levenseinde.
Varadero, Cuba, 3 juni 2008
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Zo kunnen de kinderen en de toeristen er ook nog wat 
van leren. Dat plan is door het dagcentrum ingediend 
bij de gemeente. Afwachten of er geld komt om het te 
realiseren. 

Hoewel ze op de foto niet echt stralend lachen, maakte 
de levendigheid van de getuigenissen en de reacties 
van de ouderen een goede indruk in dit Huis van de 
Gelukkige Glimlach.
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‘Viene el humo’. ‘De rook komt!’ 
roept het dochtertje van de mensen 
bij wie ik te gast ben in Viñales. 
Iedereen veert recht en neemt 
etenswaren van tafel mee naar de 
keuken om ze op te bergen. Ook ik 
word aangemaand om mijn spullen 
in mijn boekentas te steken en die 
dicht te doen. Wat gebeurt er?

 Even later verschijnt het antwoord. 
Twee mannen komen het huis 
binnen, één met een soort klein 
kanon op de schouder. Dat spuwt in 
elke kamer en op het terras witte 
rook. Het is insecticide waarmee 
ieder huis in het dorp ontsmet 
wordt.

Preventie in het dagelijkse leven

Hier komt de rook!

Insecten brengen ziekten over, en 
het is preventiewerk om de insecten 
te verdelgen. Op de televisie worden 
spotjes getoond over het thema. 
De boodschap luidt: laat geen (vuil) 
water staan op je terras of in je 
tuin, en zeker niet binnen. Restjes 
regenwater in lege emmers of op 
deksels van potten worden algauw 
kweekvijvertjes voor insecten. In 
de spotjes wordt de komst van 
controleurs aangekondigd. Die 
komen in alle huizen kijken of er 
geen mogelijke kweekvijvertjes zijn, 
om die dan natuurlijk ook direct 
te vernietigen. Vooral de Aedis 
aegypti is gevaarlijk: dat is de mug 
met gestreepte poten die dengue 
of knokkelkoorts, overbrengt. 

De ziekte verspreidt zich en een 
epidemie moet vermeden worden. 

Een man op de bus vertelde me 
dat een vriend van hem als dokter 
meewerkt aan de actie tegen 
dengue. Hij maakt deel uit van 
een team dat huis per huis gaat 
informeren of er mensen koorts 
hebbeen en/of andere symptomen 
van knokkelkoorts vertonen. Als 
nadien blijkt dat er iemand ziek 
was in een huis waar het team 
is lang geweest en het werd niet 
vastgesteld, word je als dokter 
persoonlijk verantwoordelijk 
gehouden. De dokter neemt zijn 
werk erg ter harte en voelt het aan 
als een zware opdracht. 

Toegang tot medicijnen, het voorbeeld van Cuba

Hoewel medicijnen een 

essentiële component zijn van 

gezondheidszorgsystemen, 

hebben vele mensen 

wereldwijd geen toegang 

tot geneesmiddelen. In 

ontwikkelingslanden heeft 

slechts 35% van de bevolking 

toegang tot essentiële 

geneesmiddelen. 

Het is problematisch dat de 
innovatieve farmaceutische 
industrie meestal actief is in hoge 
inkomenslanden, waardoor er wordt 
geïnvesteerd in ziekten die vooral 
welvarende bevolkingsgroepen in 
hoge inkomenslanden treft. In de 
jaren ’90 bleek dat slechts 10% 
van de wereldwijde investeringen 
in onderzoek zou uitgaan 
naar ziekten die 90% van de 
wereldpopulatie troffen, ook wel de 
“10/90 gap” genaamd. Zeer weinig 
farmacologisch onderzoek ging uit 
naar ziekten in ontwikkelingslanden 
omdat er geen winstgevende markt 
bestaat. Daarnaast leiden patenten 
op medicijnen tot hoge prijzen, 
waardoor deze onbetaalbaar worden 
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bedrijven uit de VS genationaliseerd 
en later ook de Cubaanse 
privébedrijven. In 1966 kwam de 
nationale farmaceutische industrie 
onder de verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Volksgezondheid. 
Alle kosten, behalve de medicatie 
die op de eerste lijn aan sterk 
gesubsidieerde prijzen werd 
aangeboden, werden door de 
staat gedekt via inkomsten uit de 
staatseconomie en belastingen. 
Hierdoor had elke Cubaan toegang 
tot gezondheidszorgen. 
Sinds de economische crisis in 
1990 financiert de Cubaanse 
farmaceutische industrie zichzelf 
via export van spitstechnologie, 
waarmee ze grondstoffen kunnen 

aankopen voor productie van 
medicijnen. Het VS-embargo 
zet echter nog steeds een rem 
op de Cubaanse economie en 
beperkt de mogelijkheid tot import 
van technologie, materialen 
en actieve ingrediënten die 
nodig zijn voor de productie van 
medicijnen. Toch heeft Cuba lagere 

kindersterftecijfers 
(4,7/1000 levend 
geborenen) dan de VS 
en Canada, doordat 
de technologie lokaal 
wordt ontwikkeld en ter 
beschikking wordt gesteld 
voor zwangere vrouwen 
en pasgeborenen. 

Wetenschappelijk 
onderzoek naar de 

behoeften, productie naargelang 
noden en rationeel gebruik zijn 
sleutelfactoren van het Cubaans 
geneesmiddelenbeleid. Elk nieuw 
ontwikkeld en getest product 
wordt onmiddellijk en gratis 
ter beschikking gesteld van de 
Cubaanse bevolking. De huidige 
Cubaanse biotechnologische 
industrie, de ‘Western Havana 
Scientific Pole’, omvat 
verschillende instituten met 
in totaal 12.000 werknemers, 
waaronder 7000 wetenschappers 
en ingenieurs. Het Cubaanse 
gezondheidssysteem wordt 
hierdoor voorzien van 12 vaccins, 
meer dan 40 biofarmaceutica – 
inclusief recombinant interferon 

en erythropoetine- en 
diagnostische testen 
voor de screening van 30 
ziekten.

Universele toegang tot 
medicijnen is geen louter 

economisch vraagstuk (hoewel het 
economisch haalbaar moet zijn), 
het is een gezondheidsinterventie 
en een ethische plicht. Universele 
gezondheidszorg is meer dan een 
kwestie van ‘vraag en aanbod’, 
maar vraagt ook om een rationele 
en gepaste toepassing van 
technologieën.

Door het gebrek aan een eigen innovatieve 

farmaceutische industrie en de hoge prijzen 

zijn ontwikkelingslanden genoodzaakt 

om tot 50% van het gezondheidsbudget te 

besteden aan de aankoop van medicijnen.

Elk nieuw ontwikkeld en getest product 

wordt onmiddellijk en gratis ter beschikking 

gesteld van de Cubaanse bevolking.
Medicijn tegen 
hersenvliesontsteking

“Cubaanse laboratoria hebben een 
goede reputatie op het gebied van 
de ontwikkeling van medicijnen. Zo 
is hier enkele jaren terug een vaccin 
tegen meningitis ontwikkeld. Door 
gebrek aan geld kon het echter niet 
op de internationale markt worden 
gebracht.”
(Bron: Marcel Bayer, Dominicus reisgids 
Cuba)

Heberprot-P voor diabetici

Voor diabetespatiënten met 
verzweringen van de onderste 
ledematen, is Heberprot-P goed 
nieuws. In Cuba hebben er al 29.000 
mensen dit geneesmiddel genomen, 
en daarmee wordt bij 80% van hen 
vermeden dat hun voet of been moet 
geamputeerd worden. Heberprot-P 
is een echt Cubaans product. 
Het werd ontwikkeld door het 
Centrum voor Gentechnologie en 
Biotechnologie (CIGB). Wat met het 
vaccin tegen meningitis niet lukte, 
is voor Heberprot-P wel geslaagd: 
grootschalige productie, erkenning 
en uitvoer naar andere landen. Met 
de registratie van het geneesmiddel 
in Rusland, zijn er nu 20 landen 
waar Heberprot-P voorgeschreven 
en toegediend wordt. Momenteel 
testen China en een aantal Europese 
landen het geneesmiddel uit. 
(bron: Granma, 27 maart 2014) 

voor de armen. Slechts 15% 
van de wereldbevolking 
zou 90% van de globale 
medicijnenproductie 
consumeren. Door het 
gebrek aan een eigen 
innovatieve farmaceutische 
industrie en de hoge prijzen 
zijn ontwikkelingslanden 
genoodzaakt om tot 50% van 
het gezondheidsbudget te 
besteden aan de aankoop 
van medicijnen. 

Het kan ook anders. Het voorbeeld 
van Cuba toont de mogelijkheden 
om de innovatieve farmaceutische 
productie af te stemmen op de 
behoeften van de bevolking, 
tegen een lage prijs. Dokter José 
Luis Fernández Yero, directeur 
van het Immunoassay Center in 
Havana, zegt dat een duurzame 
gezondheid in de eerste plaats 
steunt op ziektepreventie en 
gezondheidspromotie, in plaats van 
de laatste nieuwe technologieën 
die worden geadverteerd door 
marktgedreven transnationale 
producenten. Technologie is 
volgens dr. Fernández slechts 
wenselijk wanneer ze beschikbaar 
is voor de mensen die 
het nodig hebben. “De 
gepaste technologie”, 
zegt Dr. Fernández, 
“bevat een grotere dosis 
rechtvaardigheid dan 
kostenefficiëntie”. Hij 
voegt daaraan toe dat beleidsmakers 
maximaal moeten tegemoet komen 
aan het recht op gezondheid van 
de bevolking met de beschikbare 
middelen.
Tot 1959 hadden Noord-Amerikaanse 
bedrijven 70% van de Cubaanse 
farmaceutische markt in handen. Na 
de Cubaanse revolutie werden deze 

foto: reporters
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134.849 medewerkers 

in 108 landen:

45.488 in 38 landen in Afrika

79.717 in 39 landen in Latijn
s-Amerika 

9.644 in 31 landen in Europa, Azië en 

het M
idden-Oosten

De internationalisering van het 
Cubaanse gezondheidssysteem

Samenwerking met Haïti 

Naar aanleiding van orkaan George die een echte 
ravage aanrichtte in Haïti, vertrok in 1998 de eerste 
medische brigade naar dat land, bestaande uit 100 
medewerkers. De samenwerking verliep vlot en het 
aantal coöperanten werd opgetrokken naar 332. 
Wanneer in maart 2010 een aardbeving het land in 
puin legde, waren de Cubaanse artsen de eersten 
die hulp boden. De aanwezigheid van de Cubaanse 
artsen was een grote ondersteuning voor de 
andere internationale medewerkers die ter plaatse 
kwamen. 

Cuba zal een medische staf van 165 mensen 
sturen om de uitbraak van het ebolavirus in 
West-Afrika te bestrijden. Cuba’s verbintenis 
van personeel voor de gezondheidscrisis 
is de grootste van alle landen”, zei Dr. 
Magaret Chan (Directeur Generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie) 
New York Times, 12/09/2014 (eigen vertaling)

Esteban Carlos Ortiz Ocampo is Mexicaan en zit in zijn 
tweede jaar geneeskunde aan de ELAM. Hij is afkomstig 
uit een familie die niet over de middelen beschikt om 
een studie geneeskunde te financieren. “De deontologie 
die de studenten meekrijgen hier in Cuba is volledig 
anders dan in mijn land. Hier telt vooral het menselijk 
contact met de patiënt, in mijn land gaat het om een 
commerciële transactie waarbij iemand betaalt voor 
een dienst. In Mexico wordt gezondheid niet gezien 
als een recht. Het is een andere manier van denken. 
Niemand van de studenten krijgt hier één cent voor een 
consultatie, het enige wat je meeneemt naar huis is de 
voldoening iemand te hebben geholpen. Maar er zijn 
nog verschillen. Vanaf het eerste jaar heb je contact met 
patiënten en dit geeft je heel wat ervaring.”

Een Mexicaanse student getuigt

José Amaya Cantarero en 

Kely Jessenia Barahona 

Santos zijn beiden dokter in 

Honduras. Ze studeerden 

aan de Latijns-Amerikaanse 

School voor Geneeskunde 

ELAM in Cuba. Ze leerden 

van dichtbij de Cubaanse 

gezondheidszorg kennen 

dat in schril contrast staat 

met het tekortschietende 

gezondheidssysteem in 

Honduras. 

FOS: Hoe kwamen jullie terecht in 
Cuba?
José: We maakten deel uit 
van de eerste groep van 
Hondurese studenten die in 1999 
doktersstudies mochten realiseren 
aan de ELAM, dankzij de solidariteit 
van de Cubaanse regering met het 
door de orkaan Mitch getroffen 
Honduras. Fidel Castro steunde 
Honduras gedurende de ramp met 
medische brigades en liet ons toe 
tot de ELAM, als een permanente 
investering die ten goede zou 
komen aan het Hondurese volk en 
gezondheidssysteem. 

FOS: Wat waren jullie ervaringen 
bij terugkeer in Honduras?
José: We kregen te kampen met 
een afwijzende houding van de 
Hondurese dokters van het Medisch 
College. Ze weigerden om ons 
ELAM-diploma te homologeren, als 
zijnde niet goed genoeg.
De Cubaanse regering gaf ons de 
kans om te specialiseren, zodat 
we minder moeilijkheden zouden 
hebben met de aanvaarding 

van ons diploma. In 2010-2011 
kwam een groep van 70 aan de 
ELAM afgestudeerde medische 
specialisten terug naar Honduras.

FOS: Als specialisten konden 
jullie dan wel aan de slag in het 
Hondurese gezondheidssysteem?
José: Zelfs met deze masters 
en specialisaties bleven we 
moeilijkheden ondervinden om 
onze diploma’s te homologeren. 
Honduras weigerde de diploma’s 
van Cuba te erkennen. Verschillende 
ELAM-dokters migreerden toen 
naar Spanje, waar de ELAM-
diploma´s wel erkend werden. Het 
is nogal paradoxaal dat een eerste 
wereldland de Cubaanse vorming 
waardeert en erkent, terwijl 
Honduras, derdewereldland, met 
bovendien een enorm tekort aan 
medische zorg voor zijn bevolking, 
weigert om onze diploma´s te 
erkennen.

Kely: Het Hoge Gerechtshof 
vaardigde onder druk van het 
Medisch College een decreet uit 

De tweede pijler richt zich vooral op vorming van 
buitenlandse studenten die geneeskunde willen 
studeren, maar daar in eigen land de middelen 
niet voor hebben of door hun etnische afkomst niet 
toegelaten worden tot deze studierichting. Dit initiatief 
kreeg vorm in november 1999 toen de ELAM (Escuela 
Latinoamericana de Medicina) werd opgericht. Aan dit 
wetenschappelijk en pedagogisch project werken alle 
universiteiten van Cuba mee om de meer dan 1300 
studenten jaarlijks te ontvangen en te begeleiden. 
Vandaag zijn de jongeren afkomstig uit 122 landen uit 
Latijns-Amerika, de Caraïben, Afrika, Azië, Australië en 
de VS. Na hun vorming worden de jonge artsen terug in 
eigen land ingezet om daar als arts aan de slag te gaan. 
De eerste lichting afgestudeerden verliet in 2005 Cuba 
als arts. 

Tenslotte is er de derde pijler, waarbij Cuba gratis 
medische zorgen verleent aan buitenlandse patiënten 
in Cuba zelf. In deze context ontstond in 2004 een 
project waarbij men oogoperaties uitvoerde in Cuba 
bij patiënten die de middelen niet hadden in eigen 
land, en die afkomstig waren uit landen waarmee een 
overeenkomst gesloten werd. De patiënten konden zich 
kosteloos laten verzorgen in Cuba, bovendien moesten 
ze ook niet betalen voor hun verblijf in Cuba en voor het 
transport naar het eiland. Dit project werd slachtoffer 
van haar eigen succes; in 5 jaar tijd werden er 172. 613 
patiënten geholpen. Door de alsmaar stijgende vraag 
richtte de Cubaanse overheid ook 51 oftalmologische 
centra op in een 12-tal landen waardoor ze de toevloed 
ter plaatse konden aanpakken. Het totaal geholpen 
patiënten wereldwijd: 1.425.921.

Gezondheid is een universeel grondrecht, dit is, zoals 
vermeld, het vertrekpunt van de Cubaanse regering 
in haar gezondheidsbeleid. En dit werd ook vertaald 
naar een internationaal gezondheidsbeleid. Cuba riep 
3 systemen in het leven om dit beleid in de praktijk te 
brengen; internationale medische teams ter plaatse 
sturen om gratis ondersteuning te bieden, studenten 
opleiden als artsen en specialisten die deze kans 
in eigen land niet hebben omwille van financiële of 
etnische redenen, en het gratis verzorgen van patiënten 
in Cuba zelf.

In dit kader vertrok in 1963 het eerste medische team 
naar Algerije om daar gezondheidszorgen te garanderen 
aan alle lagen van de bevolking. Tussen 1963 en 2010 
vertrokken 134.849 gezondheidsmedewerkers naar 108 
landen, verspreid over verschillende continenten.

Hondurese dokters met Cubaanse 
opleiding getuigen

De Cubaanse gezondheidszorg en de wereld
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Gezondheidszorg 
als exportproduct
Vandaag is gezondheidszorg 
een van de belangrijkste Cubaanse 
exportproducten. De broodnodige olie uit Venezuela 
wordt betaald met operaties bij Venezolaanse patiënten in 
gespecialiseerde Cubaanse topklinieken 
en met de inschakeling van Cubaanse dokters 
op het Venezolaanse platteland. 

dat alle ELAM-afgestudeerden 
2 jaar sociale dienst moesten 
realiseren om hun diploma’s erkend 
te krijgen. Hun argumentatie: dat 
de gezondheidszorg in Cuba meer 
preventief is, en wij niet voldoende 
onderlegd waren in de gangbare 
curatieve geneeskunde. 

José: We waren niet akkoord; 
onze opleiding was kwalitatief 
hoogstaand, zeker met de masters 
en specialisaties die we er allemaal 
bij namen. We vochten de beslissing 
aan en kregen gelijk. Momenteel 
wordt de sociale dienst beperkt tot 1 
jaar. Hoewel wij, afgestudeerden uit 
de eerste groep, wel 2 jaar sociale 
dienst realiseerden in regionale en 
rurale hospitalen.

FOS: Vallen de 
gezondheidssystemen in Honduras 
en Cuba te vergelijken?
José: Er is een afgrond tussen 
beide gezondheidssystemen qua 
aandacht voor de bevolking. In 
Cuba werden we gevormd in een 
systeem waar de mens prioriteit 
is, de volksgezondheid 100% gratis 
in alle niveaus en de regering 
een gezondheidspolitiek voert 
die betracht om, binnen hun 
economische capaciteit, voldoende 
zorg, middelen en medicijnen te 
garanderen op alle niveaus en in 
alle hospitalen.

In Cuba bestaan de eerste, tweede- 
en derdelijns-gezondheidszorg. 
In de eerstelijnsgezondheidszorg 
of familiale geneeskunde is een 
familiedokter verantwoordelijk 
voor zijn wijk of dorp. Dankzij 

regelmatige huisbezoeken, -ook 
als mensen niet ziek zijn-, beschikt 
de familiedokter over een volledige 
diagnose van elk van de hem 
toevertrouwde mensen. Hij kent de 
nood van elke patiënt en verzekert 
dat de patiënten de nodige 
medicamenten krijgen. Als iemand 
meer gespecialiseerde zorg nodig 
heeft, verwijst de familiedokter de 
patiënt door naar een polikliniek 
waar specialisten, pediaters, 
gynaecologen, enz. hen kunnen 
verzorgen. Hij overlegt met hen 
zodat kwaliteitszorg gegeven wordt. 
Als de patiënt terugkeert naar 
huis, zorgt de familiedokter voor de 
nodige nazorg. Het is een complex, 
veeleisend systeem, maar het werkt 
prima. De cijfers spreken voor zich: 
Cuba heeft de laagste kindersterfte 
ter wereld, idem qua moedersterfte.

Kely: De Hondurese 
gezondheidsrealiteit daarentegen 
is beschamend, totaal verschillend. 
Gezondheid is koopwaar, 
verrijking ten koste van de patiënt. 
Hospitalen met gebrek aan budget, 
basismateriaal, diagnosemiddelen, 

medicatie, medisch personeel,... 
Gevolg: lange wachtrijen, 
gebrekkige zorg en slechte 
behandeling van de patiënten. 
Zieken worden vaak doorverwezen 
naar privéklinieken. Het laat de 
privé koud dat mensen het weinige 
dat ze hebben, moeten verkopen om 
de consultatie te bekostigen.
Onder de huidige regering 
wordt er nu wel gesproken over 
eerstelijnsgezondheidszorg, maar 
de praktijk laat nog op zich wachten. 
Om een gezondheidssysteem 
als dat van Cuba te realiseren in 
Honduras is er een goedbedoeld, 
degelijk gezondheidsbeleid nodig. 
Dat is er voorlopig nog niet.
Wij hebben veel geleerd in Cuba, en 
delen dit in onze sociale dienst en 
ook als vrijwilligers.
Helaas kunnen we nog steeds 
niet werken als volwaardige 
dokters, omdat ons diploma nog 
niet gevalideerd is en we geen 
arbeidscontract krijgen. 

FOS: Hoe is de situatie van andere 
collega’s afgestudeerden?
Kely: Ik ontmoet regelmatig ELAM-
collega’s, die niet zoveel geluk 
hadden als ik; die nooit hun sociale 
dienst in een hospitaal konden 
realiseren. Veel afgestudeerden 
emigreerden bij gebrek aan 
werkaanbiedingen of omdat ze niet 
aanvaard werden door de dokters 
die in Honduras studeerden. 
Velen zijn aan het werk in private 
klinieken. Zij zouden liever in het 
openbare gezondheidssysteem 
werken, om de mensen in nood te 
behandelen, maar ze krijgen geen 
kans. 

FOS: Hoe voelen jullie zich bij de 
vergelijking tussen de ervaring in 
Cuba en hier?
José: Soms voel je onmacht als 
je ziet hoe het zou kunnen zijn. 
Ik werkte in een hospitaal in 
Havana, met wel 40 operatiezalen, 
voor verschillende specialisaties, 
goed geëquipeerd. Er zijn daar 
referentiecentra van 3de, zelfs 4de 
niveau. Patiënten die er nood aan 
hebben, kunnen er terecht; niet 
enkel Fidel of Partijmensen, zoals 
kwade tongen soms beweren.

Tot slot – 
Het recht op gezondheid 
is een politieke keuze!

‘Waarom een publicatie over de gezondheidszorg in 
Cuba?’, zou menigeen zich kunnen afvragen. 
De bestaansreden van deze brochure is doodeenvoudig. 
De Cubaanse gezondheidszorg behoort tot de beste 
gezondheidssystemen van de wereld, en dit willen we 
in de kijker zetten. Ondanks de moeilijke economische 
omstandigheden, is men erin geslaagd een universeel, 
toegankelijk en gratis systeem op poten te zetten, 
met opzienbarende resultaten. De Cubaanse regering 
vertrok vanuit het principe dat iedereen recht heeft 
op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het recht 
op gezondheid is dé hoeksteen van het Cubaanse 
gezondheidssysteem. 

Cuba bewijst dat het recht op gezondheid realiseerbaar 
is. Meer zelfs, Cuba bewijst dat dit mogelijk is in moeilijke 
economische omstandigheden. Het eiland had en heeft 
nog steeds te lijden onder een slecht economisch 
klimaat, met beperkte financiële mogelijkheden tot 
gevolg. Maar ondanks dit alles beschikt men over een 
alom geprezen gezondheidssysteem. 
Westerse beleidsmakers verstoppen zich achter 
krimpende overheidsfinanciën om te snijden 
in de gezondheidszorg. De alomtegenwoordige 
besparingslogica en –ideologie is voor vele politici een 
vrijgeleide om de gezondheidssystemen in Europa af te 
bouwen. 

Met deze brochure willen nog maar eens duidelijk 
stellen; het recht op gezondheid kan alleen gerealiseerd 
worden met voldoende politieke wil. Een universele, 
toegankelijke gezondheidszorg uitbouwen is een politieke 
keuze. Net zoals het uithollen en afbouwen van een 
gezondheidssysteem, ook dát is een politieke keuze. 

“Zoals vele anderen wil ik het Cubaanse gezondheidssysteem 
toejuichen, geworteld in basisgezondheidszorg die resulteert 
in opmerkelijke resultaten – lagere kindersterfte, hogere 
levensverwachting, universele toegankelijkheid. Dit is een 
voorbeeld voor veel landen in de wereld. 
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, 28 januari 2014



Dit is een uitgave van Fos 
en de Vrienden van Cuba


