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1. INLEIDING

Een kwaliteitsvol gezondheidssysteem is een van de 
pijlers van sociale bescherming en een absolute voor-
waarde voor een gezondere wereldbevolking. Volgens 
Aanbeveling 202 van de Internationale Arbeidsor-
ganisatie (IAO) over sociale beschermingssokkels1 
moet een minimale sociale bescherming het volgende 
omvatten: 

• toegang tot een geheel van goederen en diensten 
dat op nationaal niveau wordt beschouwd als  
essentiële gezondheidszorg, met inbegrip van  
moederschapszorg, en dat beantwoordt aan de 
criteria op het vlak van beschikbaarheid, toe-
gankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit;

• elementaire inkomenszekerheid tijdens de volle-
dige levenscyclus (in het bijzonder in geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en invaliditeit). 

Er is een duidelijk verband tussen deze twee pijlers 
van de sociale bescherming en de gezondheids-
toestand van individuele personen en hun toegang  
tot zorg. 

Wanneer mensen die sociale bescherming genieten  
ziek worden, zijn zij minstens deels beschermd 
tegen mogelijk inkomensverlies als gevolg van hun 
gezondheidstoestand. De bescherming van het 
inkomen in geval van ziekte is van essentieel belang 

BROEDERLIJKHEID IS MAAR EEN  
IDEE VAN DE MENS, SOLIDARITEIT  

IS EEN UNIVERSEEL IDEE
VICTOR HUGO, ‘PROSES PHILOSOPHIQUES (1860-1865), L’AME’
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om te vermijden dat mensen terechtkomen in wat de 
wetenschappelijke literatuur de medische armoedeval 
(medical poverty trap) noemt. Voor sommigen kunnen 
de negatieve gevolgen van een periode van ziekte 
zich voortzetten op lange termijn. Wanneer de kosten 
om een dokter te raadplegen, om in het ziekenhuis te 
verblijven, voor geneesmiddelen of voor vervoer naar 
een zorgverstrekker te hoog liggen, kunnen bepaalde 
gezinnen gedwongen worden hun productieve activa 
te verkopen, met name het werkgereedschap of de 
dieren waarmee zij hun inkomen verwerven. Zij komen 
dan terecht in een vicieuze cirkel die hen op lange 
termijn in armoede houdt. 

Ook de toegang tot zorg van goede kwaliteit is van cru-
ciaal belang. Een ontoereikende toegang tot gezond-
heidszorg is een belangrijke oorzaak van armoede in 
de wereld. Naar schatting hebben vandaag wereldwijd 
1,3 miljard mensen geen toegang tot betaalbare ge-
zondheidszorg van goede kwaliteit. Het probleem heeft 
zeker te maken met de verdeling tussen rijke en arme 
landen, want de lage- en middeninkomenslanden 
dragen 90% van de ziektelast op wereldvlak, terwijl ze 
maar 12% van de wereldwijde gezondheidsuitgaven 
voor hun rekening nemen.2 Maar we stellen ook een 
snelle toename vast van de ongelijke verdeling van 
de rijkdom tussen rijk en arm in de landen zelf, die 
vaak gepaard gaat met een oneerlijke spreiding van de 
gezondheidszorg en de toegang tot zorg. Het gevolg 
is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen met de 
grootste gezondheidsnoden een uiterst beperkte of 
zelfs helemaal geen toegang hebben tot diensten voor 
gezondheidszorg, hoewel gezondheid natuurlijk wel 
een mensenrecht is.

Meer dan 160 landen hebben zich ertoe verbonden 
om het recht op gezondheid geleidelijk aan te ver-
wezenlijken door het op te nemen in hun grondwet. 
Dat betekent dat ze de wettelijke verantwoordelijkheid 

en verplichting hebben om dat recht te respecteren, 
beschermen en vervullen.3 Maar dat blijft maar al te 
vaak zuiver theoretisch. Als staten er niet in slagen om 
hun verbintenissen na te komen, wordt dat vaak be-
schouwd als een onvermijdelijk resultaat van ‘onder-
ontwikkeling’. Vanuit een mensenrechtenbenadering 
blijft die verklaring echter niet overeind, want ont-
beringen als gevolg van armoede zijn het gevolg van 
een overheidsbeleid of worden veroorzaakt doordat de 
overheid niet ingrijpt. Ze zijn dan ook een schending 
van de mensenrechten.

We moeten absoluut iets doen om het recht op 
gezondheid waar te maken voor iedereen. Het proces 
van de commercialisering van de gezondheidszorg, 
dat zich in veel landen in verschillende mate voltrekt, 
druist in vele opzichten in tegen de verwezenlijking 
van dit recht. Waarom? Op die vraag proberen we 
met ons dossier een antwoord te geven. Wij proberen 
inzicht te verschaffen in de gevolgen van commercia-
lisering voor de diverse componenten van het gezond-
heidssysteem zoals die door de Wereldgezondheids-
organisatie zijn vastgelegd. Dat wil zeggen op het vlak 
van geneesmiddelen, gezondheidsdiensten, perso-
neel, financiering, bestuur en informatiesystemen. De 
eerste vier aspecten komen aan bod in afzonderlijke 
hoofdstukken, bestuur en informatie worden be-
schouwd als transversale thema’s. 

Met deze tekst willen we dus een balans opmaken van 
de negatieve gevolgen van een gezondheidszorgbeleid 
dat voorrang geeft aan commerciële privé-initiatieven, 
openstelling van de markten en budgettaire bespa-
ringen. Wij bieden ook denksporen en alternatieven 
voor dit model aan. Daarbij baseren we ons op de 
gezondheidssystemen die er het best in slagen om dit 
fundamentele recht op gezondheid te garanderen.
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2.1. WAT IS HET RECHT  
OP GEZONDHEID?

Gezondheid is een mensenrecht en het is onontbeer-
lijk om andere mensenrechten te kunnen uitoefenen. 
Het is vastgelegd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens uit 1948 (Art. 25) en in het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale 
en Culturele Rechten (ICESCR) uit 1966. Voor de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omvat het recht 
op gezondheid zowel vrijheden als rechten: de vrijheid 
om zeggenschap te hebben over de eigen gezondheid 
en het eigen lichaam (bv. seksuele en reproductieve 
rechten) en om vrij te zijn van inmenging (bv. van 
foltering en medische behandeling of experimenten 
zonder instemming); het recht op een systeem van 
gezondheidszorg dat iedereen dezelfde kansen biedt 
om het hoogste niveau van gezondheid te bereiken.4 

 

2.2. WELKE FACTOREN BEPALEN 
EEN GOEDE GEZONDHEID?

Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele 
Rechten van de Verenigde Naties (UNCESCR) keurde 
in 2000 Algemeen Commentaar 14 over het Recht op 
het hoogst bereikbare niveau van gezondheid goed.5 

A. EEN GOED FUNCTIONEREND GEZONDHEIDSSYSTEEM

Volgens dit Algemeen Commentaar vormt een goed 
functionerend gezondheidssysteem de kern van het 
recht op gezondheid. Zo’n systeem moet zonder dis-
criminatie beschikbaar, toegankelijk en aanvaardbaar 
zijn voor iedereen en van goede kwaliteit zijn.

• Beschikbaarheid: werkende voorzieningen, goede-
ren, diensten en ook programma’s voor de volksge-
zondheid en voor gezondheidszorg voor iedereen 
moeten in voldoende mate beschikbaar zijn.

• Toegankelijkheid: voorzieningen, goederen en 
diensten voor gezondheidszorg moeten zonder 
discriminatie toegankelijk zijn voor iedereen. De 
toegankelijkheid heeft vier deels overlappende 
dimensies: non-discriminatie, fysieke toegankelijk-
heid, economische toegankelijkheid of betaalbaar-
heid en informatietoegankelijkheid.

• Aanvaardbaarheid: alle voorzieningen, goederen 
en diensten voor gezondheidszorg moeten de  
medische ethiek respecteren en cultureel aange-
past zijn, d.w.z. de cultuur van individuele perso-
nen, minderheden, volken en gemeenschappen 
respecteren en aandacht hebben voor gender 
en vereisten in de verschillende levensfasen. Zij 
moeten ook zo ontworpen zijn dat ze de vertrouwe-
lijkheid niet schenden en de gezondheidstoestand 
van de betrokkenen verbeteren.

• Kwaliteit: voorzieningen, goederen en diensten 
voor gezondheidszorg moeten niet alleen cultureel 
aanvaardbaar zijn, maar ook wetenschappelijk en 
medisch verantwoord en van goede kwaliteit.

B. ANDERE FACTOREN 

Toch omvat het recht op gezondheid meer dan een 
goed systeem voor gezondheidszorg. Het omhelst een 
brede waaier aan factoren die mensen kunnen helpen 
om een gezond leven te leiden en die kunnen zorgen  
voor een betere bevordering van de gezondheid. 
UNCESCR noemt ze de fundamentele factoren die de 
gezondheid bepalen. Het gaat onder andere om veilig 
drinkwater en toereikende hygiënische voorzieningen, 
veilig voedsel, toereikende voeding en huisvesting, ge-
zonde werk- en milieuomstandigheden, gezondheids-
educatie en -informatie, zoals informatie over seksuele 
en reproductieve gezondheid, en gendergelijkheid. 

2. HET RECHT OP GEZONDHEID EN 
GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
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In brede kringen wordt aanvaard dat ook factoren die 
niet rechtstreeks met gezondheid te maken hebben, 
de gezondheid in belangrijke mate kunnen bepalen. 
De commissie van de WHO voor sociale determinanten  
van gezondheid stelde in de conclusies van haar 
rapport van 2008: “sociale onrechtvaardigheid doodt 
mensen op grootschalige wijze en vormt een ernstigere 
bedreiging voor de volksgezondheid dan een gebrek 
aan artsen, geneesmiddelen of diensten voor gezond-
heidszorg”.6 De algemene omstandigheden waarin 
mensen leven en werken hebben immers een heel 
belangrijke invloed op hun gezondheidstoestand. Die 
zogenaamde sociale determinanten van gezondheid 
zijn onder andere sociaaleconomische ontwikkeling, 
arbeidsomstandigheden, onderwijs, huisvesting, 
gender en risicogedrag.7 Gezondheidszorg is slechts 
één van de factoren die een invloed hebben op de 
gezondheid en kan daardoor ook slechts een deel van 
de oplossing bieden. 
 

2.3. NOOD AAN STERKE 
GEZONDHEIDSSYSTEMEN

Toch bestaat er een brede consensus dat het ge-
zondheidssysteem op zichzelf ook een belangrijke 
determinant van gezondheid is, vooral omdat het 
ongelijkheden op het vlak van gezondheid kan vergro-
ten of verkleinen8 en een opwaartse invloed heeft op 
de ruimere sociaaleconomische en politieke context. 
Tijdens de twintigste eeuw woedde een gepolariseerd 
debat over welk type strategie het best geschikt is 
om gezondheidssystemen vorm te geven en ervoor 
te zorgen dat ze aan de verwachtingen voldoen. Op 
internationale fora werden de gezondheidsstrategieën 
verdeeld in zogenaamde ‘horizontale’ versus ‘verticale’ 
benaderingen. 

Vóór de jaren 1960 concentreerde de internationale  
gezondheidsgemeenschap haar interventies in  
verticale programma’s in de ontwikkelingslanden.  
Ze ondernam acties die specifiek ingingen tegen 
bepaalde ziekten, zoals malaria. Na de jaren 1960 
werd duidelijk dat ziektegerichte interventies enkel 
konden werken als ze berustten op een bredere 
voorziening van basisgezondheidsdiensten. Al in 1966 
stelde Halfdan Mahler – een latere algemeen direc-
teur van de Wereldgezondheidsorganisatie – dat “alle 
campagnes tegen overdraagbare ziekten overduidelijk 
hebben aangetoond dat het enkel mogelijk is om die 
campagnes te consolideren door terug te vallen op 
sterke basisgezondheidsdiensten in ontwikkelingslan-
den”.9 Binnen de WHO groeide het bewustzijn dat de 
volksgezondheid niet aanzienlijk zou verbeteren met 
parallelle, onafhankelijke programma’s.10 

2.4. VERKLARING VAN ALMA-ATA

De vraag naar een meer horizontale benadering – 
d.w.z. meer gericht op een versterking van het ge-
zondheidssysteem – bereikte haar hoogtepunt in de 
Verklaring van Alma-Ata van 1978, die moest zorgen 

FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN

Bron: Dahlgren, G. and Whitehead, M. (1991). Policies and Strategies to  
Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Futures Studies.
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voor gezondheid voor iedereen tegen het jaar 2000.11 
In Alma-Ata stelden de deelnemers dat een uitgebreide 
basisgezondheidszorg cruciaal is voor meer geïntegreer-
de gezondheidssystemen. De wereldleiders waren het 
er ook over eens dat de participatie van de bevolking 
bevorderen en een sectoroverschrijdende samenwer-
king opzetten, noodzakelijke voorwaarden waren voor 
een doeltreffende aanpak van de sociale determinanten 
van gezondheid. De WHO speelde een belangrijke rol 
bij de promotie van de Verklaring van Alma-Ata. Maar in 
het begin van de jaren 1980 kwam de instelling in een 
financiële crisis terecht, omdat hoge-inkomenslanden 
die lid waren van de WHO besloten hadden om hun 
vaste bijdragen te bevriezen. Het budget van de WHO 
werd vanaf toen sterker afhankelijk van financiering van 
particuliere donoren die enkel kon besteed worden aan 
vooraf (door die donoren) bestemde doelen. Daardoor 
sloeg de slinger terug in de richting van ziektegerichte 
en verticale interventies.

Intussen voerden de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) gedurende de hele jaren 1980 
hun structurele aanpassingsprogramma’s uit, die 
later een ‘behandeling erger dan de kwaal’12 bleken 
te zijn. Zij ondermijnden de openbare diensten en 
privatiseerden de gezondheidssystemen in ontwikke-
lingslanden. Tegen het einde van de jaren 1980 begon 
de Wereldbank zich meer en meer in te laten met 
marktgerichte, ‘kosteneffectieve’ hervormingen van de 
gezondheidszorg, zoals duidelijk werd met de publica-
tie van het World Development Report van 1993 met 
als titel Investing in Health. De Wereldbank en het IMF 
hielden zich niet aan de principes van Alma-Ata, die 
ze al gauw bestempelden als onrealistisch en duur. 
Ze waren voorstander van een engere – volgens hen 
meer realistische – interpretatie van de Verklaring van 
Alma-Ata, die de weg baande voor het concept ‘selec-
tieve basisgezondheidszorg’. Dat wordt gekenmerkt 
door een sterke klemtoon op kostenefficiëntie en de 
promotie van specifieke interventies die vooral gericht 
zijn op kinderen en vrouwen – aangeduid als ‘pakket 
met essentiële zorg’. 

De inspanningen om het gezondheidssysteem in lage- 
en middeninkomenslanden te hervormen in de jaren 

1980 en 1990 leidden tot massale bezuinigingen in 
de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg. Tegen 
de millenniumwisseling hadden de meeste gezond-
heidssystemen in ontwikkelingslanden te kampen 
met een slechte infrastructuur, een dalend moreel bij 
de gezondheidswerkers, slinkende middelen en een 
sterkere aanwezigheid van de privésector. Veel rege-
ringen beslisten een agenda voor hervormingen door 
te voeren, waardoor de financiële last die de patiënten 
direct moesten dragen nog verhoogde en de bevolking 
een groter financieel risico op verarming liep wanneer 
ze een beroep deed op de diensten voor gezondheids-
zorg13 (meer informatie in de volgende hoofdstukken). 
Iedereen is het er nu over eens dat deze agenda  
voor hervormingen verschrikkelijke gevolgen heeft 
gehad op het gebied van rechtvaardigheid inzake 
gezondheid.

2.5. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 
(UHC) 

Universal Health Coverage (UHC), universele dekking, 
universele gezondheidsbescherming of betaalbare 
gezondheidszorg van goede kwaliteit voor iedereen, 
geldt vandaag als het concept dat de meeste kansen 
biedt om rechtvaardigheid weer centraal te stellen in 
het gezondheidssysteem. De WHO omschrijft UHC als 
“toegang tot gezondheidsdiensten van goede kwaliteit 
zonder dat mensen financiële problemen hebben om-
dat ze moeten betalen voor zorg”. UHC is een concept 
“dat stevig gebaseerd is op het Statuut van de WHO 
van 194614, dat stelt dat gezondheid een fundamen-
teel mensenrecht is”. 

In het Wereldgezondheidsrapport van 201015 illus-
treerde de WHO het concept met de UHC-kubus 
(zie figuur). Universele dekking wordt gezien als een 
driedimensionaal systeem dat geleidelijk aan evolueert 
naar: i) het bereiken van de hele bevolking met een 
pakket aan diensten, ii) het opnemen van een steeds 
groter aanbod aan diensten, en iii) een groeiend aan-
deel van gezamenlijk bijeengebrachte middelen  
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als belangrijkste financieringsbron voor de gezondheids-
zorg, en daardoor een daling in de eigen bijdragen.16 

 
Dit model wint aan populariteit en in de meeste hui-
dige internationale discussies over gezondheidszorg 
speelt het discours over universele dekking een domi-
nante rol. UHC wordt voorgesteld als de oplossing voor 
dringende behoeften op het vlak van gezondheidszorg 
in lage- en middeninkomenslanden. Enthousiaste 
voorstanders van UHC hebben het over de ‘derde 
grote transitie’ op het vlak van gezondheid, die zal 
leiden tot veranderingen in de manier waarop diensten 
worden gefinancierd en systemen georganiseerd zijn.17 
UHC wordt steeds meer beschouwd als een ‘betaalba-
re droom’18 die een aanzienlijke impact kan hebben op 
het individuele en collectieve welzijn van de bevolking. 

Deze consensus komt goed tot uiting in de woorden  
van WHO-directeur-generaal Margaret Chan, die uni-
versele dekking omschreef als “het allerkrachtigste  
eenmakende concept dat de volksgezondheid te bieden 
heeft, omdat je de droom en het ideaal van gezondheid 
voor iedereen kunt verwezenlijken ongeacht de klasse 
waartoe je behoort, ongeacht of je vrouw bent of arm 
bent”19. Een ander teken dat erop wijst dat UHC op 
meer aanhang kan rekenen: sinds 2010 hebben meer 
dan tachtig landen technische bijstand van de WHO 
aangevraagd om dit doel te bereiken. De opkomende 
economieën van Brazilië, Rusland, India, China en 
Zuid-Afrika – de BRICS-landen, die bijna de helft van 

de wereldbevolking tellen – zetten allemaal stappen 
in de richting van UHC. In 2012 keurde de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties een historische  
resolutie20 goed die de lidstaten opriep om een beleid 
van universele gezondheidsbescherming te voeren 
en meer recentelijk sprong ook de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) op de kar.21 In september 
2015 verbonden de wereldleiders zich tot zeventien 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de komende 
vijftien jaar moeten worden bereikt. UHC is een van de 
voornaamste doelen (doel 3.8) om de derde algemene 
doelstelling te bereiken: een gezond leven waarborgen 
en welzijn bevorderen voor iedereen op elke leeftijd’.22 

Dat is allemaal goed nieuws. Maar er schuilt volgens 
ons wel een gevaar in de dominante manier waarop 
het concept van UHC wordt geïnterpreteerd. Betekent 
UHC universele dekking met een ziekteverzekering? 
Of betekent UHC gezondheidszorg van goede kwaliteit 
bieden aan iedereen? Welke rol moet de staat spelen? 
Moeten we rekenen op de privésector? In internatio-
nale kringen werd de klemtoon van UHC aanvankelijk 
gelegd op duurzame financiering.23 Het belangrijkste 
aandachtspunt bij UHC wordt dan niet hoe de gezond-
heidsdiensten moeten worden aangeboden, maar hoe 
de diensten moeten worden gefinancierd. Men lijkt er 
eigenlijk van uit te gaan dat, wanneer de financiën ver-
zekerd zijn, gezondheidsdiensten kunnen aangeboden 
worden volgens allerlei mogelijke modellen, waarin 
zowel de openbare als de privésector een rol spelen. 

De dominante interpretatie van UHC stelt dat de 
financiering voor de gezondheidszorg moet worden ge-
bundeld (bv. in één ziekteverzekering), maar stelt niet 
hetzelfde voor het aanbieden van diensten. Dat bete-
kent dat het geen eengemaakt systeem van openbare 
zorgvoorziening voorstelt. Een versterking van de dien-
sten voor openbare gezondheidszorg maakt dus geen 
deel uit van dit dominante verhaal.24 En wij vinden 
dat net wel noodzakelijk. Zoals Vivian Lin, directeur 
gezondheidssystemen van het regionale WHO-kantoor 
voor de westelijke Pacific, meldde in The Lancet: “be-
scherming tegen enkel financiële risico’s volstaat niet 
en als er geen gezondheidszorg van goede kwaliteit 
beschikbaar is, heeft UHC geen enkele zin”.25

KUBUS VAN UNIVERSELE GEZONDHEIDSBESCHERMING

Bron: Wereldgezondheidsrapport 2010, WHO
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2.6. DE COMMERCIALISERING  
VAN DE GEZONDHEIDSZORG,  
EEN WERELDWIJDE TREND

Omdat de meeste openbare gezondheidssystemen 
in een slechte toestand verkeren (onder andere als 
gevolg van de structurele aanpassingsprogramma’s), 
is het voor regeringen een aantrekkelijke optie om de 
openbare systemen niet opnieuw op te bouwen, maar 
de zorgverstrekking uit te besteden en steeds meer te 
rekenen op particuliere zorgaanbieders. Ze gaan ervan 
uit dat er een onmiddellijke oplossing moet komen voor 
de rampzalige impact van de uitgaven die de patiënten 
zelf moeten dragen (out-of-pocket expenditures of 
OOP’s) en omdat het openbare systeem te zwak is om 
te reageren, vinden zij het strategisch beter om een 
beroep te doen op de privésector. Op die 
manier biedt het UHC-model de kans om 
het gezondheidssysteem van een land open 
te stellen voor particuliere zorgaanbieders 
in plaats van de openbare dienstverlening 
te beschouwen als een steunpilaar voor het 
systeem van gezondheidszorg.26

Hoewel er duidelijke aanwijzingen zijn dat de 
markt er niet in slaagt om op rechtvaardige 
wijze diensten voor gezondheidszorg aan 
te bieden aan iedereen (zie hoofdstuk 3), 
is de commercialisering ervan een wereld-
wijde trend geworden. Ze zit ingebed in het 
beleid van veel (ontwikkelings)landen en 
invloedrijke internationale instellingen. Het 
IMF heeft bijvoorbeeld als onderdeel van 
de voorwaarden voor leningen, vaak om de 
overheidsschuld te verminderen27, aanbevo-
len dat landen meer ruimte moeten maken 
voor dienstverlening door privéspelers in 
de gezondheidszorg. Een ander voorbeeld 
van deze trend zien we in de Agenda For 
Change28 van de ontwikkelingssamenwerking 
van de Europese Unie, die aandringt op een 
grotere betrokkenheid van de privésector. De 
tekst stelt dat “de EU nieuwe manieren moet 
ontwikkelen om relaties aan te gaan met de 

privésector, met name om gebruik te maken van de 
activiteiten en middelen van de privésector voor het 
leveren van publieke goederen”, waaronder dus ook 
gezondheidszorg. 

Wij zijn gekant tegen deze trends, omdat zij een 
belemmering vormen voor de toegang tot gezond-
heidszorg van goede kwaliteit voor iedereen. In de 
volgende hoofdstukken bekijken we welke gevolgen 
de commercialisering heeft voor de beschikbaarheid, 
toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit van 
enkele ‘bouwstenen van een gezondheidssysteem’29. 
We spitsen ons toe op dienstverlening, geneesmidde-
len en technologieën, personeel en financiering. Als 
conclusie vatten we nog eens de belangrijkste uitda-
gingen samen en formuleren we enkele aanbevelingen 
voor het beleid.
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WORDT HET WERELDWIJDE GEZONDHEIDS-
BELEID OOK GEPRIVATISEERD? 

Grote filantropische stichtingen besteden jaarlijks tussen 7en 10 miljard dollar aan ontwikkelings-
hulp.30 Een niet te onderschatten bedrag in vergelijking met de officiële ontwikkelingssamenwerking 

van landen. België, bijvoorbeeld, besteedde in 2014 1,84 miljard euro aan officiële ontwikkelings-
samenwerking.31 Maar deze stichtingen beperken zich niet tot middelen schenken. Steeds vaker 
gebruiken ze hun financiële slagkracht om het wereldwijde ontwikkelingsbeleid te beïnvloeden,  
meer bepaald in de gezondheidszorg.Dat gebeurt zonder enige vorm van democratische controle.  
Er gaan dan ook heel wat stemmen op om meer transparantie te vragen over de leden van de be-
heersorganen van deze stichtingen. Op die manier kunnen mogelijke belangenconflicten tenminste 
geïdentificeerd worden.

De Bill & Melinda Gates Foundation, opgericht in 2000, is de actiefste in de gezondheidszorg. Zoals 
de Rockefeller Foundation in de jaren 1930 legt ze een sterk accent op biomedische oplossingen.  
Ze ondersteunt weliswaar alle actoren die actief zijn op het vlak van gezondheid, van wetenschappers 
tot internationale organisaties, maar verleent het grootste deel van haar bijdragen aan publiek-private 
partnerschappen (PPP’s). 

Volgens een studie van Eurodad32 zijn de in PPP’s geïnvesteerde bedragen in ontwikkelingslanden ver-
veelvoudigd met zes tussen 2004 en 2012. Of, anders uitgedrukt, gestegen van 22,7 tot 134,2 miljard. 
Uit de studie blijkt echter ook dat 80% tot 85% van de financiering in deze partnerschappen uit 
publieke middelen komt. Het lijkt het er dan ook sterk op dat deze toename minder gedreven is door 
een gebrek aan publieke middelen bij overheden, dan door de zoektocht naar goed renderende 
investeringen van sommige bedrijven. Terwijl deze investeringsvormen heel complex zijn, moeilijk 
controleerbaar en dikwijls risicovol voor de betrokken overheden, dienen ze zelden het belang van  
de armste bevolkingsgroepen.

Het initiatief Health in Africa (HIA) is zo’n PPP. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft er samen 
met de Franse, Japanse en Nederlandse regeringen in geïnvesteerd. Het initiatief is in 2008 gelan-
ceerd door de International Finance Corporation (IFC), de private-sector arm van de Wereldbank. 
Het moet Afrikaanse regeringen aanmoedigen om het financiële potentieel van de private (for-profit) 
sector in de gezondheidssector meer te benutten.33 Een evaluatie van Oxfam34 toont echter aan dat 
het hoogst waarschijnlijk niet bijdraagt tot een betere toegang tot gezondheidszorg voor de armste 
bevolkingsgroepen. De publiek beschikbare gegevens over het initiatief wijzen uit dat de investeringen 
hoofdzakelijk naar dure ziekenhuizen in de grotere steden gaan. Die bieden vooral tertiaire, gespecia-
liseerde zorg voor de rijkste burgers van de betrokken Afrikaanse landen en voor expats.

Ook het wereldwijde beheer van gezondheid wordt dus meer en meer geprivatiseerd, via filantropische 
stichtingen en het uitbreiden van PPP’s. Dit roept heel wat vragen op over de transparantie van de 
besluitvorming, de (ontwikkelings)relevantie van beslissingen en goedgekeurde projecten en over  
de democratische controle op dit alles. 

ACHTERGRONDINFO
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CASE

COMMERCIALISERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN PERU

In deze case bekijken we de beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit (AAAQ:  
Availability, Accessibility, Acceptability, Quality) van de Peruaanse gezondheidszorg. We schetsen ook kort  
de invloed van de commerciële privésector.

1. ACCESSIBILITY: 
TOEGANKELIJKHEID VAN  
DE GEZONDHEIDSZORG

FINANCIËLE TOEGANKELIJKHEID 

Van de 31 miljoen Peruanen zijn er vandaag 26 mil-
joen aangesloten bij een publieke ziekteverzekering. 
De Wet op de universele ziekteverzekering van 2009 
is bedoeld om zoveel mogelijk Peruanen te laten aan-
sluiten bij een verzekering. Maar steeds meer mensen 
mogen dan wel verzekerd zijn op papier, daarmee is 
hun reële toegang tot de nodige gezondheidszorgen 
nog niet gegarandeerd, laat staan voor iedereen gelijk.

We kunnen de Peruanen opdelen in vier categorieën:
1. Peruanen aangesloten bij privéverzekeringen. Die 

bereiken 1 miljoen mensen en besteden jaarlijks 
650 euro per patiënt.

2. Peruanen aangesloten bij EsSalud, een ziekenkas 
waar werkgevers en werknemers met een formele 
job toe bijdragen om een integrale gezondheids-
zorg te ontvangen. EsSalud bereikt 10 miljoen 
mensen en geeft 200 euro per jaar per patiënt uit. 

3. Peruanen aangesloten bij SIS, een kas die geen in-
tegrale zorg voorziet maar diverse basispakketten,  
naargelang verschillende subcategorieën, aan 
arme en kwetsbare groepen. SIS bereikt 16 miljoen 
Peruanen en besteedt 90 euro per jaar per patiënt.

4. Peruanen zonder verzekering. Dit zijn vooral perso-
nen met een beperking, bejaarden, inheemsen en 
andere gemarginaliseerde groepen. Het gaat om  
4 miljoen mensen en zij betalen alles uit eigen zak.

Het aantal verzekerden neemt wel toe, maar er blijft 
een grote economische hinderpaal bestaan voor een 
reële toegang tot gezondheid. Leden van EsSalud en 
SIS zijn immers alleen verzekerd voor publieke zorg-
verstrekking. Omdat die vaak niet voldoet, moeten ze 
uit eigen zak zorgverlening door privé-instanties beta-
len. Dit is gemiddeld 200 euro per jaar en loopt op tot 
2,2% van het bruto binnenlands product. De overheid 
besteedt slechts 2,1% en de bijdragen van werkgevers 
en werknemers aan EsSalud komen op 1,7% uit.

FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID

Voor de rurale bevolking blijft de toegang tot gezond-
heidszorg erg beperkt door het gebrek aan wegen  
en verplaatsingsmiddelen in afgelegen en moeilijk 
bereikbare delen van het Andesgebergte en het  
Amazonewoud. Dit is een probleem voor zo’n 25%  
van de bevolking. 

Ruim 80% van de medische specialisten werkt in 
slechts drie van de vijfentwintig regio’s: Lima, Arequipa  
en La Libertad. In alle andere regio’s kunnen de 
patiënten dus nauwelijks bij specialisten terecht. De 
privésector heeft totaal geen interesse om de lacune 
in rurale zones op te vullen: ze zijn moeilijk bereikbaar 
en er valt weinig of geen winst te boeken.
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2. AVAILABILITY: 
BESCHIKBAARHEID VAN  
DE GEZONDHEIDSZORG 

Peru beschikt over te weinig publieke gezondheids-
instellingen om de reële gezondheidsnoden op te 
vangen. Zo heeft de openbare gezondheidszorg naar 
schatting minstens 24.000 bijkomende ziekenhuis-
bedden nodig, wat zo’n 15 miljard euro zou kosten.  
De kosten om ook de centra voor eerstelijnsgezond-
heidszorg beter uit te rusten zijn daar nog niet bij-
geteld, maar ook daar zijn de noden hoog. Wat het  
gezondheidspersoneel betreft, haalt Peru nauwelijks 
iets meer dan de helft van het cijfer van 23 genees-
heren en verplegers per 10.000 inwoners dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft.

In de privésector zien we een ongereguleerde en cha-
otische wildgroei van allerlei winstgevende praktijken, 
zowel op het vlak van dienstverlening als van verzeke-
ring. Het ministerie van Gezondheid heeft geen controle 
meer over de sector en is niet langer in staat om het 
aanbod van diensten en de financiering te regelen.

De openbare gezondheidszorg voedt zelf ook de 
opkomende commercialisering van de sector. De twee 
publieke instellingen, EsSalud en SIS, vullen elkaar 
niet aan met diensten waarin de andere tekortschiet, 
hetgeen vooral bij spoedgevallen erg welkom zou zijn. 
Ze werken wel samen met de privésector, vooral via 
twee modaliteiten: de ongecontroleerde aankoop van 
diensten in de privésector en de publiek-private part-
nerschappen (PPP’s). 

SIS besteedt ongeveer 3% van zijn jaarlijkse begroting 
aan de aankoop van diensten bij privéklinieken en 
andere marktactoren. Het kan gaan om ziekenhuis-
opnames, behandelingen, diagnoses, de huur van 
medische uitrusting of de aankoop van geneesmiddelen 
die niet ter beschikking zijn in de publieke gezond-
heidscentra. EsSalud besteedt 20% van zijn begroting. 
Daarvan gaat drie kwart naar de aankoop van diensten 
en één kwart naar twee hospitalen die door Spaanse 
privébedrijven gerund worden binnen de PPP-formule.

3. ACCEPTABILITY: 
AANVAARDBAARHEID VAN  
DE GEZONDHEIDSZORG 

De gezondheidszorg kent een sterke biomedische in-
valshoek, waarbij de geneesheer geen tijd neemt om te 
luisteren naar de levenssituatie en mentale problemen 
van de patiënt. In plaats daarvan beschouwt hij de  
patiënt louter als een fysiek mechanisme en schrijft 
hem of haar een (dure) behandeling of geneesmiddelen 
voor zonder goed uit te leggen wat er precies scheelt.

Het systeem waarbij publieke diensten concurreren 
met private moedigt onethische praktijken aan. Veel 
geneesheren van de openbare gezondheidszorg 
lokken patiënten naar hun privépraktijk met de belofte 
daar een veel snellere en betere verzorging te voor-
zien. Publieke verzekerden moeten vaak eindeloos 
wachten op verzorging omdat de geneesheer zijn 
privépraktijk voorrang geeft.

De privésector behaalt zijn forse winsten grotendeels 
door patiënten aan te trekken met (bijna) gratis  
consultaties, maar hen dan angst aan te jagen en 
onnodige onderzoeken, behandelingen, of medicijnen 
aan te smeren. Hierdoor hebben de patiënten vaak 
zware uitgaven uit eigen zak, want hun verzekering 
dekt deze kosten meestal niet.

Een duidelijk en veelvuldig bestudeerd voorbeeld hier-
van zijn de onnodige keizersneden bij bevallingen. In de 
privésector lopen die op tot een alarmerende 80%, in 
sommige privéklinieken zelfs tot 95%35 van alle beval-
lingen. Voor een keizersnede kan de arts een hogere 
kostprijs aanrekenen dan voor een natuurlijke bevalling. 
Bovendien kunnen keizersneden gepland worden en 
duren ze doorgaans veel minder lang. Deze onethische 
praktijk is uiteraard een aanslag op de gezondheid en 
de portefeuille van de vrouwen. Helaas bedragen de 
keizersneden ook bij SIS 25% en bij EsSalud 45% van 
het aantal bevallingen. De geneesheren spenderen zo 
minder tijd aan de bevalling zelf, tijd die ze vrijmaken 
voor de vele wachtende patiënten of voor hun privé-
praktijk. Tijd is kostbaar in een overbevraagd systeem. 
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4. QUALITY: KWALITEIT VAN DE GEZONDHEIDSZORG 

Alle bovengenoemde tekortkomingen en problemen laten er weinig twijfel over 
bestaan dat de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg onvoldoende is en 
onder druk staat door het gebrek aan publieke middelen en de concurrentie van 
de privésector. Er bestaan binnen dit systeem geen efficiënte procedures om de 
problemen of klachten van patiënten op te lossen en er is geen bescherming 
tegen flagrante gevallen van medische fouten of nalatigheid.

In de privésector is er een heel groot verschil in kwaliteit en tevredenheid tussen 
enerzijds enkele grote verzekeraars en klinieken, en anderzijds talrijke goedkopere  
maar uiterst kwetsbare centra die niet over de nodige basisuitrusting en hygiëne 
beschikken om patiënten op te vangen en die vaak in het nieuws komen door 
operaties of behandelingen met slechte afloop. Dat is mogelijk doordat er een 
totaal gebrek is aan controle van de privésector.
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3.1. PUBLIEK OF PRIVAAT,  
WHAT’S IN A NAME ?

Wie is het best geplaatst om kwaliteitsvolle diensten 
voor gezondheidszorg te leveren als we willen komen 
tot een toegankelijke gezondheidszorg van goede 
kwaliteit voor iedereen? Publieke of private dienst-
verleners?

Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, niet 
het minst omdat het complex is om precies te bepalen 
wat ‘privaat’ en ‘publiek’ is. De private zorgaanbieders 
zijn een heterogene groep. Ze omvat formele com-
merciële entiteiten als onafhankelijke ziekenhuizen, 
individuele zelfstandige zorgverstrekkers, informele 
entiteiten die ook niet-erkende dienstverleners kunnen 
omvatten en non-profitzorgaanbieders als gemeenschaps-  
en sociale ondernemingen, niet-gouvernementele orga-
nisaties, het maatschappelijk middenveld, enzovoort. 
In veel landen werken individuele gezondheidswerkers,  
zoals artsen, vaak voor eigen rekening, terwijl de 
meeste (of alle) ziekenhuizen en gezondheidscentra 
in handen van de overheid zijn of beheerd worden 
door sociale non-profitorganisaties. In andere landen 
worden gezondheidsdiensten geleverd door een mix 
van profit- en non-profitbedrijven en -instellingen, al 
dan niet gesubsidieerd door de overheid.

Het is dus niet eenvoudig om een onderscheid te  
maken tussen publiek en privaat. Wel kunnen we 
stellen dat er enkele duidelijke structurele redenen 
zijn waarom gezondheidszorg met winstoogmerk en 
concurrentie de efficiëntie en de kwaliteit niet bevordert  
en een rechtvaardige toegang tot gezondheidszorg 
voor iedereen belemmert. Elders in dit rapport zullen 
we dit verder illustreren met specifieke voorbeelden.

3.2. VERSCHILLENDE DOELEN

Er zijn wezenlijke verschillen tussen openbare en 
non-profitzorgaanbieders enerzijds en commerciële 
zorgaanbieders anderzijds. Terwijl het belangrijkste 
doel van de commerciële sector is om zoveel mogelijk 
winst te maken, willen openbare gezondheidsdiensten 
voorzien in de basisbehoeften van de bevolking. Open-
bare gezondheidsdiensten zijn niet goed geplaatst om 
te concurreren, omdat ze – in principe – ook diensten 
moeten verlenen aan mensen met de grootste behoef-
ten en de kleinste koopkracht, zoals armen, gehan-
dicapten, ouderen, werklozen, migranten. Kortom, 
mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. 

Zorg bieden aan de moeilijkst bereikbare of meest 
achtergestelde delen van de bevolking brengt aanzien-
lijke marginale kosten met zich mee. Gezondheids-
diensten voor mensen met al bestaande chronische 
aandoeningen zijn vaak in verhouding duurder, net als 
de behandeling van zeldzame ziekten. Non-profitsys-
temen die berusten op solidariteit en beschikken over 
voldoende financiële middelen, kunnen die marginale 
kosten opvangen en ze spreiden over de volledige 
bevolking. Commerciële systemen zullen gewoonlijk 
proberen mensen met speciale noden of een andere 
vorm van kansarmoede uit te sluiten.

Openbare gezondheidsdiensten zijn dan ook meestal 
niet winstgevend. Commerciële diensten, daarentegen, 
richten zich tot mensen die zich duurdere zorgen 
kunnen veroorloven. Daar krijg je dus wat je betaalt. 
Het zijn bedrijven die winst moeten maken voor hun 
aandeelhouders, want zij willen hun investeringen zien 
opbrengen. De bedrijven zijn rendabel, maar bieden 
geen toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit 
voor iedereen. Ze kunnen immers maar winstgevend 

3. GEZONDHEIDSDIENSTEN IN DE  
UITVERKOOP: NIET HET BESTE ANTWOORD  
OP FALENDE DIENSTVERLENING 
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zijn als ze hoge vergoedingen aanrekenen, wat leidt tot 
hoge en soms catastrofale persoonlijke kosten voor ge-
zondheid (catastrophic health expenditure). Sommige 
aanvaarden enkel patiënten met een ziekteverzekering 
die volstaat om de vergoedingen te dekken. In beide 
gevallen beperkt dit de toegang tot gezondheidszorg 
en vormt dit een grote financiële belemmering in de 
toegang tot gezondheidszorg.

Een gemengd systeem met openbare en particuliere 
zorgaanbieders kan eveneens ernstige gevolgen heb-
ben voor een rechtvaardige toegang tot zorg. We zien 
hoe huidige publiek-private samenwerkingsverbanden 
middelen wegtrekken uit de openbare sector, die wel 
de zorg moet garanderen voor de armsten. Kortom, 
de verzwakte openbare sector draagt de risico’s en de 
particuliere sector krijgt de winst. Dit tonen we aan in 
onze case over Lesotho (zie p. 19).

Bijgevolg is het grootste risico van de commercialise-
ring van gezondheidsdiensten dat een duaal systeem 
ontstaat. Aan de ene kant is er vooral particuliere, 
hoogtechnologische en gespecialiseerde zorg met 
geschoolde gezondheidswerkers, maar slechts voor 
een klein aantal welgestelden. Aan de andere kant is 
de gezondheidszorg rudimentair en openbaar, met te 
weinig middelen voor wie weinig geld heeft. Daardoor 
krijgen de armen op het platteland en in de steden 
minder toegang tot gezondheidsdiensten van goede 
kwaliteit. Een duaal gezondheidssysteem roept ernsti-
ge vragen op over een gelijke en sociaal rechtvaardige 
toegang tot gezondheidszorg. Bovendien kan een goed 
uitgebouwd openbaar of niet op winst gericht gezond-
heidssysteem, de ongelijkheid in de gezondheids-
toestand van de bevolking verkleinen.

3.3. KWALITEIT, EFFICIËNTIE, 
BESCHIKBAARHEID 

1. KWALITEIT

Vaak wordt gesteld dat commerciële aanbieders van 
gezondheidszorg betere kwaliteit bieden. Maar dat is 
niet noodzakelijk het geval als we ‘zorg van goede  
kwaliteit’ begrijpen als ‘de beste behandeling in 
overeenstemming met de diagnose, op basis van 
wetenschappelijke bewijzen en internationale behan-
delingsrichtlijnen’. Zo werden in Peru en Chili na de 
privatisering van de verloskundige diensten hogere 
aantallen mogelijk onnodige behandelingen, vooral 
keizersnedes, gemeld in particuliere instellingen met 
winstoogmerk. Dat is verontrustend, omdat keizer-
snedes enkel mogen worden uitgevoerd als daar 
medische indicaties voor zijn. De ingreep leidt immers 
tot specifieke gezondheidsrisico’s voor de moeder. 

Commercialisering brengt ook concurrentie met  
zich mee. Dat kan nadelig zijn voor de samenwerking 
tussen verschillende zorgverstrekkers, vaak een be-
langrijk onderdeel van zorg van goede kwaliteit, vooral 
als er moet worden doorverwezen tussen verschillende 
soorten specialisten of verschillende niveaus van het 
gezondheidssysteem.

2. EFFICIËNTIE

Gezondheidsdiensten uitbesteden aan de particuliere 
for-profitsector lijkt evenmin altijd de efficiëntie te  
verhogen. Wij begrijpen ‘efficiëntie’ als ‘met het 
beschikbare budget de best mogelijke resultaten le-
veren’. Preventie, bijvoorbeeld, botst met de commer-
ciële logica, die bepaalt dat je moet verkopen om te 
overleven. Wie niet ziek wordt, heeft geen behandeling 
nodig en levert geen geld op. Het uitbesteden van de 
gezondheidszorg aan de commerciële sector in China 
heeft geleid tot een achteruitgang van de (per definitie 
niet rendabele) preventieve gezondheidszorg. De vac-
cinatiegraad daalde de volgende vijf jaar met de helft. 
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DE PRIVATISERING VAN  
HET ZORGAANBOD IN BELGIË

In ons land is de non-profitsector sterk ontwikkeld in vergelijking met andere Europese landen (zoals 
Frankrijk). Daar stellen we vaak een heel sterke verschuiving vast in de richting van op winst gerichte 
privéspelers. Zo maakten in 2013 in Duitsland 59 ziekenhuizen de overstap van de caritatieve naar 
de commerciële sector. In Oost-Europa zien we ook multinationals ontstaan in de gezondheidszorg.

Zowel de openbare als de privéziekenhuizen in België werden tot nu toe in aanzienlijke mate gefinan-
cierd met overheidsgeld (meer dan 90%). Het engagement van de staat neemt echter duidelijk af. 
De economische rendabiliteit doet haar intrede in de ziekenhuizen via onafhankelijke bestuurders in 
de beheercomités. Zij beschouwen het ziekenhuis als een bedrijf met financiële cijfers. Rendabele 
diensten krijgen voorrang en uitbesteding wordt aangemoedigd.36 

Een ander middel om de inkomsten te laten stijgen is een rijk buitenlands cliënteel aantrekken. De 
vzw Healthcare Belgium37, opgericht in 2007, verenigt Belgische ziekenhuizen en privébedrijven die 
zich toeleggen op medische technologieën. De vzw heeft onder andere de ambitie om het Belgische 
aanbod aan gezondheidszorg ook te laten renderen in het buitenland. Er zijn akkoorden gesloten met 
sommige Golfstaten, Kazachstan, Azerbeidzjan en meer recentelijk ook met Rusland.

Of nog een ander voorbeeld: de wachttijden verkorten voor consultaties in een privépraktijk. De patiënt 
moet dan wel een supplement betalen. 

In de ambulante zorg zien we bovendien een toename van het aantal niet-geconventioneerde artsen 
in bepaalde vakgebieden. In 2013 was dat het geval voor 68% van de dermatologen, 59% van de 
plastisch chirurgen, 56% van de oogartsen en 51% van de gynaecologen. 

Het risico op toenemende privatisering is groter in de ambulante zorg dan in de ziekenhuissector. 
Enerzijds omdat de honorariumsupplementen in de ziekenhuizen sinds januari 2013 aan banden zijn 
gelegd, in elk geval in de twee- en meerpersoonskamers. (Dat veroorzaakte trouwens grote spanningen 
met de artsen, maar het was een ware overwinning voor de toegankelijkheid van de zorg.) Anderzijds 
omdat de facultatieve hospitalisatieverzekeringen, die meer dan 60% van de Belgen hebben, vooral 
ziekenhuiskosten dekken.38 

Toch bestaan er nog enorme verschillen tussen ziekenhuizen, meerbepaald in de supplementen  
die mogen worden aangerekend voor patiënten in een eenpersoonskamer (van 100% tot 300-400%  
van het RIZIV-tarief). Er is ook een groot gebrek aan duidelijkheid over die tarieven. Dat leidt tot  
concurrentie tussen de ziekenhuizen om artsen aan te trekken en tot onzekerheid over de tarieven 
voor de patiënten. 

ACHTERGRONDINFO



18 Basisdossier - Campagne Sociale Bescherming

Bovendien zet de nood om winst te maken commer-
ciële zorgaanbieders aan tot dure, complexe en vaak 
onnodige behandelingen. Zoals blijkt in Peru (zie p. 12), 
leidt dit tot een te sterke biomedische benadering 
gebaseerd op technologie en medicatie, waarbij het 
belang van het gehele gezondheidssysteem verwaar-
loosd wordt. 

Daarnaast kennen gecommercialiseerde systemen 
van gezondheidszorg hogere transactiekosten, want 
die zijn nodig om de markt te beheren of reguleren. 
Openbare systemen zijn in principe veel efficiënter 
omdat ze schaalvoordelen garanderen bij de aankoop, 
levering en verdeling van medicijnen en materiaal. Zij 
zijn ook het best geplaatst om verspillende kapitaalin-
vesteringen en duplicatie van materiaal en diensten te 
vermijden, evenals te veel aandacht voor snufjes die 
typisch zijn voor ziekenhuizen in een concurrentiële 
marktomgeving. 

3. BESCHIKBAARHEID

Een gebrek aan openbare infrastructuur in landelijke 
gebieden vormt een belemmering voor de geografische 
beschikbaarheid. We stellen immers vast dat de  
privésector vooral investeert in hospitalen voor  
gespecialiseerde zorg in de steden. De commerciële 
sector heeft geen aandacht voor het platteland of  
voor preventieve basisgezondheidszorg.

Bovendien schaadt het uitbesteden van de gezond-
heidszorg aan commerciële investeerders de openbare 
sector, omdat schaarse publieke middelen ervan 
worden weggeleid. Dit blijkt duidelijk in de case van 
Lesotho. Een ander voorbeeld is de manier waarop 
particuliere commerciële entiteiten of medisch toeris-
me gezondheidswerkers weglokken uit de openbare 
sector door hogere lonen aan te bieden. De case van 
de Filipijnen (zie p. 20) is tekenend in dat verband. 

3.4. GEZONDHEID IS EEN KEUZE

Openbare gezondheidssystemen vervullen een brede  
waaier aan taken voor volksgezondheid die geen 
rechtstreeks verband houden met zorgverstrekking. Je 
kunt aanvoeren dat een hele reeks particuliere aanbie-
ders die diensten zouden kunnen leveren als er sterke 
regelgevende mechanismen zijn die hen voorwaarden 
opleggen. Maar in de praktijk worden publieke diensten 
als zoveel mogelijk mensen bereiken, publiek bewust-
zijn en spoeddiensten meestal doeltreffender geleverd 
via overheidsprogramma’s dan door alle particuliere 
programma’s waarvoor regelgeving bestaat samen.

Om sociale bescherming te garanderen moeten 
gezondheidssystemen rechtvaardigheid, toegankelijk-
heid, kwaliteit en efficiëntie promoten. Het welzijn van 
de mensen moet altijd voorop staan. 

De commercialisering van diensten voor gezond-
heidszorg kan de gelijke toegang tot gezondheidszorg 
van goede kwaliteit voor iedereen niet garanderen. 
Daarom verzetten we ons ertegen. Bovendien staat die 
commercialisering in scherp contrast met de visie van 
basisgezondheidszorg uit de Verklaring van Alma-Ata 
van 1978, die vraagt om gezondheidssystemen uit te 
bouwen die uitgebreide zorg bieden, die geïntegreerd 
en zodanig georganiseerd zijn dat ze de rechtvaardig-
heid bevorderen, en die vertrekken van de noden van 
de gemeenschap.

Gezondheidssystemen die vooral steunen op openbare  
voorzieningen en financiering, presteren beter op 
het vlak van gelijke toegang voor iedereen. Eén enkel 
openbaar systeem blijkt ook efficiënter, want meerdere 
geprivatiseerde systemen werken versnippering in de 
hand en brengen extra transactiekosten met zich mee.

Regeringen mogen de gezondheidsdiensten in hun land 
dus niet overlaten aan commerciële bedrijven. De markt 
‘faalt’ in het garanderen van toegang tot kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg voor iedereen. Daarom zou het gezond-
heidssysteem ook moeten worden uitgesloten in handels- 
en investeringsakkoorden, zodat de staat de toegang tot 
gezondheidszorg voor iedereen kan vrijwaren. 
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CASE

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN LESOTHO: EEN FIASCO

In 2014 bracht Oxfam samen met Consumer Protection Association een update van de gevaren van  
publiek-private partnerschappen in de gezondheidszorg. Ze deden dat aan de hand van een analyse van  
de bouw van een ziekenhuis in Lesotho.39 Met dit specifieke geval illustreerden ze dat bij publiek-private 
samenwerking vaak overheidsgeld wordt gebruikt voor dure en financieel riskante projecten die de meest  
behoeftige bevolkingsgroepen niet ten goede komen en die evenmin tegemoetkomen aan het doel van  
universele gezondheidszorg en een rechtvaardige bescherming van de gezondheid.

LESOTHO

Lesotho is een heel arm land.De helft van de bevolking 
leeft er onder de armoededrempel. Drie vierde van 
de mensen wonen op het platteland, waar vaak geen 
gezondheidszorg is wegens onvoldoende financiering 
en waar de armoede 50% hoger ligt dan in de stad. 
Lesotho kent bovendien de derde hoogste hiv-preva-
lentie ter wereld.

EEN NIEUW ZIEKENHUIS

De Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) van 
de Wereldbank gaf de regering van Lesotho advies 
bij onderhandelingen over een publiek-privaat part-
nerschap. Dat werd in 2009 gesloten om een oud 
ziekenhuis te vervangen door het Queen Mamohato 
Memorial Hospital. In 2011 opende het de deuren  
met 425 bedden.40 

De (commerciële) privépartner Consortium Tsepong Ltd 
kreeg een contract voor achttien jaar om het nieuwe 
ziekenhuis te bouwen en te beheren. Het consortium 
levert klinische diensten en stelt het personeel te werk 
voor de staat. In ruil geniet het een rendement van 
25% op zijn investeringen. Na afloop van het contract 
wordt het ziekenhuis eigendom van de regering. 

De IFC beschouwde het eerste publiek-private partner-
schap van deze aard in een lage-inkomensland als 
een model voor het hele continent.41 

DE GEVOLGEN

De belofte van meer efficiëntie voor dezelfde prijs is 
echter niet uitgekomen. Het publiek-private partner-
schap blijkt een economische ramp voor de staat. 
De kosten voor de werking en de lening kosten de 
regering 67 miljoen US dollar per jaar of 51% van haar 
gezondheidsbudget – drie keer zo veel als voor het 
oude ziekenhuis. Volgens economische prognoses zal 
het tegen 2026 zelfs 7,6 keer zo duur zijn als het oude 
ziekenhuis.42 Door de ontsporing van de kosten stelde 
de regering voor om het budget voor gezondheidszorg 
op te trekken, ten koste van de budgetten voor land-
bouw en onderwijs.

Ook wat betreft de medische prestaties zijn de resul-
taten ontgoochelend. Dankzij het nieuwe ziekenhuis is 
de moedersterfte in de hoofdstad met 10% gedaald, 
maar het platteland wordt aan zijn lot overgelaten en 
de kinder- en moedersterfte nemen er toe: in landelijk 
gebied sterven vier keer meer zwangere vrouwen dan 
het nationale gemiddelde.43 Dit publiek-private part-
nerschap heeft geleid tot een gevaarlijke afwending  
van toch al ontoereikende overheidsmiddelen die  
vroeger bestemd waren voor eerstelijnsgezondheids-
zorg op het platteland. 

De IFC draagt een grote verantwoordelijkheid voor 
dit fiasco, aangezien het advies dat zij de staat heeft 
gegeven niet verantwoord en evenmin doeltreffend is 
gebleken. De kosten voor de publiek-private samen-
werking stegen tijdens de onderhandelingen over het 
contract ten gunste van de privépartners.
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CASE

GEPRIVATISEERDE GEZONDHEIDSZORG IN DE FILIPIJNEN

Uit de cijfers over het gebruik van gezondheidszorg in de Filipijnen blijkt een slechtere toegang dan het  
regionale gemiddelde.44 Acht op de tien Filipijnen melden dat ze in hun leven nog nooit een medische  
controle of lichamelijk onderzoek hebben gehad. 28% van alle Filipijnse vrouwen bevalt zonder hulp van  
een geschoolde verloskundige.45 De belangrijkste reden voor deze gebrekkige toegang tot gezondheidszorg  
is een gebrek aan financiële middelen bij de meerderheid van de bevolking. De gratis gezondheidszorg is  
erg beperkt en de armsten kunnen zich geen geneesmiddelen of behandeling veroorloven. Door armoede 
sterven zes op de tien mensen zonder ooit een dokter te hebben gezien.

DE BELOFTEN VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Met haar Filipijnse Onwikkelingsplan (2011-2016) 
heeft de regering van president Aquino gekozen 
voor twee grote strategieën die het noodlijdende 
gezondheidssysteem moeten redden. De eerste was 
de uitbreiding van het nationale ziekteverzekerings-
programma PhilHealth. De tweede bestaat uit een 
verdere verzelfstandiging van de gezondheidssector, 
naast publiek-private samenwerkingsverbanden. Deze 
aanpak is niet nieuw, maar een intensivering van het 
beleid sinds de jaren 1990. 

De overheid krijgt een kleinere rol en gezondheids-
diensten worden geprivatiseerd. Dat gaat gepaard met 
een verzelfstandiging van ziekenhuizen, met medisch 
toerisme en met een openstelling van de gezondheids-
zorg voor plaatselijke en buitenlandse bedrijven.46  
De uitbesteding van openbare ziekenhuizen aan 
de commerciële sector moet de overheidsuitgaven 
beperken en betere resultaten opleveren voor de 
volksgezondheid.47 De regering Aquino stelt dat deze 
publiek-private partnerschappen het enige alternatief 
vormen om te voldoen aan de noden op het vlak van 
gezondheid.48 De Europese Unie moedigt dit aan: 
de meest recente strategienota EU-Filipijnen (2007-
2013)49 stelt dat “een verdere privatisering cruciaal 
en dringend nodig is”. Ze steunt de marktvriendelijke 
hervorming van het gezondheidssysteem ook met  
een bijdrage van 33 miljoen euro.

KLEINERE BUDGETTEN 

Samen met de toenemende privatisering heeft de 
regering geleidelijk aan haar middelen voor gezond-
heidszorg verminderd. Met de uitvoering van het 
ontwikkelingsplan daalde het budget voor de ge-
zondheidssector van 1,57% tot 1,31% van het bbp.50 
Bijgevolg werd er ook gesnoeid in het budget voor 
onderhoud en andere werkingskosten van openbare 
ziekenhuizen en was er totaal geen geld meer voor 
kapitaalinjecties in de ziekenhuizen die in aanmerking 
kwamen voor verzelfstandiging en publiek-private 
partnerschappen. Omdat ze moesten rondkomen met 
het beperkte budget en hun financiële leefbaarheid 
moesten aantonen voor mogelijke privé-investeerders, 
verhoogden die ziekenhuizen geleidelijk aan hun 
tarieven voor zorg.

Door de commercialisering zijn de kosten van de zorg 
buitensporig sterk gestegen. Volgens het Filipijnse mi-
nisterie van Gezondheid is 60% van de ziekenhuizen 
in het land privé-eigendom. Tegelijk schat de WHO dat 
slechts 30% van de bevolking zich de gezondheids-
diensten van de privésector kan veroorloven. De lokale 
denktank IBON meldt dat de totale kosten voor ver-
voer en behandeling in een particuliere instelling soms 
vijf keer zo hoog liggen als in een overheidsinstelling.51

ONBETAALBAAR

De gemiddelde kost van een ziekenhuisopname komt 
overeen met 167,5% van het minimummaandloon. In 
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2013 werd 57% van de totale gezondheidskosten in de 
Filipijnen betaald via eigen bijdragen van de patiënten. 
In 2010 was dit nog 53%. In de Filipijnen bereiken de 
gezondheidsdiensten dan ook weinig mensen die in 
armoede leven of geen onderwijs hebben genoten.52 
De 66% armsten doen een beroep op de openbare 
gezondheidsvoorzieningen, zoals landelijke gezond-
heidsdiensten en dorpsgezondheidscentra. Van de 
rijkste 25%, daarentegen, maakt slechts één tiende 
gebruik van deze voorzieningen. De anderen geven de 
voorkeur aan privéhospitalen en -klinieken. Toch zijn er 
nog altijd slechts weinig openbare gezondheidsvoorzie-
ningen op de Filipijnen en bestaan er grote verschillen 
tussen de stad en het platteland. Bovendien kampen 
de overheidsvoorzieningen meestal met overbevolking, 
te weinig materiaal, personeel en geneesmiddelen en 
zijn ze moeilijk bereikbaar door de afstand. Zolang het 
aanbod aan gezondheidszorg wordt verwaarloosd, heeft 
het ook weinig zin om de dekking door PhilHealth uit te 
breiden. Een sociale ziekteverzekering moet gebaseerd 
zijn op een sterke gezondheidsinfrastructuur en een 
goede dienstverlening. PhilHealth dekt ook slechts een 
beperkt pakket diensten. 

Volgens IBON zal de uitbreiding van PhilHealth even-
min voorkomen dat de kosten van medische zorg 
stijgen voor de patiënten.53 Als de prijs van de gezond-
heidszorg stijgt, door het uitbesteden aan commerciële 
investeerders en door te beperkte overheidsbudgetten, 
zullen de bijdragen voor de ziekteverzekering PhilHealth 
ook toenemen.

De toenemende commercialisering gaat ook ten koste 
gaat van de openbare gezondheidszorg, want hierdoor 
worden middelen weggeleid uit de openbare sector, 
bijvoorbeeld door gezondheidswerkers weg te lokken 
uit overheidsdienst met betere arbeidsvoorwaarden en 
hogere lonen.54 

SUCCESVOLLE CAMPAGNE VAN MIDDENVELD 

Het Filipijns Orthopedisch Centrum was het eerste 
hospitaal dat moest worden verzelfstandigd in overeen-
stemming met het plan. Het is een goed voorbeeld van 
hoe de regering met haar beleid van publiek-private 

samenwerking vaak voorrang geeft aan onmiddellijke 
winst boven gelijke toegang tot zorg. Ze verkoos een 
offerte die het aantal bedden voor onbemiddelde pa-
tiënten zou verminderen van 562 tot 70 om voorrang 
te kunnen geven aan betalende patiënten. De kans 
was ook groot dat personeelsleden hun werk zouden 
verliezen omwille van besparingen.55 

Dankzij een campagne verkreeg het middenveld in 
oktober 2014 van de rechtbank een tijdelijke opschor-
ting van de privatisering van het Filipijns Orthopedisch 
Centrum, op basis van bepalingen over het recht op 
gezondheid in de Filipijnse Grondwet. In november 
2015 maakte Megawide, het bedrijf dat het contract 
voor het ziekenhuis had gekregen, een einde aan de 
overeenkomst. Dit was de reactie van The Alliance of 
Health Workers: “We hebben vier jaar lang een heftige 
en grootscheepse campagne gevoerd met allerlei acties. 
Deze overwinning is de vrucht van die strijd. Maar het 
recht van ons volk op gezondheid verkeert nog altijd 
voortdurend in gevaar als gevolg van een beleid dat 
gezondheid als koopwaar beschouwt.”56 

CONCLUSIE

De meerderheid van de Filipijnen heeft onvoldoende 
toegang tot gezondheidszorg door financiële belemme-
ringen. De aanpak van publiek-private samenwerking 
is geen oplossing voor dat probleem. Integendeel,  
ze leidt tot nog hogere eigen bijdragen en kosten.  
Het voorbeeld van het nationale ziekteverzekerings-
programma PhilHealth toont dat een sterk gesubsi-
dieerde sociale ziekteverzekering alleen niet volstaat  
om toegang tot gezondheidsdiensten voor iedereen  
te garanderen als andere aspecten van het gezond-
heidssysteem de resultaten op het vlak van gezond-
heid ondermijnen.

Volgens plaatselijke organisaties – IBON, Gabriela, The 
Council for Health and Development en The Alliance 
of Health Workers – is gezondheidszorg bieden aan de 
bevolking, vooral aan arme en kwetsbare mensen, een 
van de essentiële functies van de overheid. Die functie 
mag dan ook niet worden onderworpen aan winstmo-
tieven en andere invloeden.
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De toegang tot geneesmiddelen en medische tech-
nologieën is een van de essentiële elementen die de 
toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg 
bepalen. Meer dan twee miljard mensen hebben geen 
betrouwbare toegang tot essentiële geneesmiddelen57 
omdat de prijs van de medicijnen een grote belemme-
ring vormt voor de lage- en middeninkomenslanden.58 
Zij hebben des te meer nood aan goedkope genees-
middelen omdat ze worden geconfronteerd met een 
dubbele gezondheidslast: de behandeling van besmet-
telijke ziekten als hiv en aids, hepatitis C of malaria,  
in combinatie met de groeiende plaag van niet- 
overdraagbare aandoeningen als kanker of diabetes. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 80% van 
de overlijdens in lage- en middeninkomenslanden59 
het gevolg van deze ziekten. 

Toegang tot betaalbare geneesmiddelen is een cruciale 
factor voor de aanpak van deze problemen in de ont-
wikkelingslanden, waar een groot deel van de uitgaven 
voor gezondheidszorg naar farmaceutische producten 
gaat. Bovendien moeten de zieken hun geneesmiddelen 
vaak uit eigen zak betalen omdat er geen systeem van 
openbare gezondheidszorg bestaat zoals in België, waar 
geneesmiddelen worden betaald of terugbetaald door de 
ziekteverzekering met tussenkomst van de overheid. 

De farmaceutische bedrijven hebben dus een grote 
verantwoordelijkheid wanneer zij de prijzen van hun 
producten vastleggen. Sinds enkele jaren zien we een 
toenemende stijging van de prijzen van nieuwe ge-
neesmiddelen die op de markt worden gebracht. Voor 
nieuwe middelen tegen kanker moeten patiënten soms 
de astronomische som van meer dan 100.000 euro 
per behandeling neerleggen. Zoals we verder zullen 
zien, hebben handelsregels en vrijhandelsakkoorden 
een directe impact op de prijzen van geneesmiddelen 
en kunnen zij ertoe leiden dat de economische en fi-
nanciële belangen van grote farmaceutische bedrijven 
doorwegen ten koste van het recht op gezondheid. 

 

4.1. GENERISCHE GENEESMIDDELEN 

Sleutelfactoren om de prijzen van geneesmiddelen te 
laten dalen zijn generische geneesmiddelen en con-
currentie tussen producenten. Sinds 1995 regelt het 
TRIPS-akkoord (Trade Related Intellectual Property 
Rights)60 de regels voor intellectuele eigendom voor  
de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).  
Dat akkoord voorziet onder andere een octrooi dat  
een monopolie van twintig jaar biedt voor nieuwe 
geneesmiddelen. Maar een overmatige bescherming 
van de intellectuele eigendomsrechten belemmert 
concurrentie en onderzoek en ontwikkeling (R&D) 
door overheidslaboratoria. Dat beperkt dan weer de 
toegang tot geneesmiddelen en de ontwikkeling van 
een plaatselijke farmaceutische industrie.61 

Om de gezondheidszorg te beschermen tegen de 
kwalijke gevolgen van een te strikte intellectuele-eigen-
domsregeling voorziet het TRIPS-akkoord bepaalde 
flexibiliteiten, zoals een afwijking waardoor de minst 
ontwikkelde landen de bepalingen met betrekking tot 
farmaceutische octrooien niet hoeven toe te passen 
vóór 2033.62 

De juridische strijd om de toegang tot generische 
geneesmiddelen in Zuid-Afrika aan het eind van de 
jaren 1990 vormde een keerpunt in de bewustwording 
van de mogelijke risico’s van intellectuele eigendom 
voor de gezondheid.63 Hiv- en aidspatiënten en actie-
voerders voor gezondheid stonden tegenover een 
coalitie van 39 farmaceuticagiganten. Deze laatste 
vochten aan dat de Zuid-Afrikaanse regering beslist 
had om generische geneesmiddelen in te voeren voor 
de behandeling van de 4,7 miljoen Zuid-Afrikanen die 
leden aan hiv en aids, onder het voorwendsel dat de 
TRIPS-akkoorden waren geschonden. Dit voorval, dat 
illustreerde dat (voor die bedrijven) winst belangrijker 
was dan de gezondheid van de patiënten, schudde 

4. COMMERCIALISERING VAN GENEESMIDDELEN 
EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
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de wereld dooreen en leidde binnen de WTO tot het 
opstellen van de Verklaring van Doha over het TRIPS- 
akkoord en de volksgezondheid.64 Die verklaring bepaalt 
dat de volksgezondheid voorrang moet krijgen bij de 
interpretatie en uitvoering van de regels in verband 
met intellectuele eigendom en herbevestigt de flexi-
biliteiten die voorzien zijn in het TRIPS-akkoord. 

India, ook wel de ‘apotheek van de ontwikkelingslanden’ 
genoemd, speelde en speelt nog altijd een cruciale 
rol in de daling van de prijzen van geneesmiddelen 
voor ontwikkelingslanden. Het land heeft gekozen voor 
een evenwichtig systeem van bescherming van de 
intellectuele rechten. Het bevordert de volksgezond-
heid en kent alleen octrooien toe als er sprake is van 
echte innovatie. Daardoor kunnen de producenten van 
Indiase generische producten 20% van alle generische 
geneesmiddelen ter wereld leveren en 80% van alle 
geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behande-
ling van hiv en aids.65 Dankzij de Indiase concurrentie66 
is de prijs van de antiretrovirale middelen van de eerste 
generatie gedaald van 10.000 tot 100 dollar per patiënt 
per jaar en kregen meer dan 5 miljoen patiënten de 
kans om van deze behandeling te genieten. 

Maar deze visie op intellectuele eigendom kan niet 
overal op instemming rekenen en irriteert vooral de far-
maceutische bedrijven. Dat blijkt onder andere uit de 
juridische strijd tussen het farmaceutische bedrijf No-
vartis en de Indiase staat. Op 1 april 2013 verwierp het 
Indiase Hooggerechtshof definitief de octrooiaanvraag 
die het bedrijf had ingediend voor zijn behandeling 
tegen kanker, Glivec. Daardoor werd de generische 
versie, die vijftien keer minder kostte dan het origineel, 
beschikbaar. De beslissing bevestigde ook dat de 
Indiase regels op intellectuele eigendom overeenstem-
men met de TRIPS-akkoorden, iets wat Novartis al 
sinds 2006 in twijfel had getrokken. Deze historische 
overwinning beaamde dat enkel echt vernieuwende 
geneesmiddelen met een therapeutische meerwaarde 
beschermd kunnen worden door octrooien en liet de 
volksgezondheid voorgaan op commerciële belangen. 

Dit voorval toont aan dat lage- en middeninkomens-
landen die bij de interpretatie en toepassing van de 

intellectuele eigendom voorrang geven aan de volks-
gezondheid te maken krijgen met heel grote juridische 
of politieke belemmeringen. Zo werd Thailand in 2007 
tot de orde geroepen door Europees commissaris voor 
Handel Peter Mandelson nadat het land gebruik had 
gemaakt van een van de TRIPS-flexibiliteiten om een 
octrooi te omzeilen om redenen van volksgezondheid.67 
Thailand staat samen met India nog altijd op de Ameri-
kaanse watch list van landen die achterophinken op het 
gebied van bescherming van intellectuele eigendom.68 

4.2. HET EUROPESE BELEID

Binnen de WTO stuit de doorgedreven liberalisering van 
de internationale handel steeds meer op verzet van de 
ontwikkelingslanden en lijkt het multilateralisme aan 
kracht te verliezen. De Verenigde Staten geven al meer 
dan tien jaar de voorkeur aan bilaterale handelsonder-
handelingen met verscheidene landen of regio’s ter 
wereld. Ook de Europese Unie voert onderhandelingen 
over enkele vrijhandelsakkoorden met onder andere  
India, Thailand, Canada en de Verenigde Staten en 
sloot in december 2015 een akkoord met Vietnam. 

Voor de EU gaat het TRIPS-akkoord niet ver genoeg 
in de bescherming van de intellectuele eigendom, die 
wordt beschouwd als een instrument om de R&D van 
Europese farmaceutische bedrijven te promoten en 
economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. 
De vrijhandelsakkoorden met partnerlanden of -regio’s 
omvatten dus systematisch een hoofdstuk dat bedoeld 
is om de intellectuele eigendom in het buitenland zo 
goed mogelijk te beschermen. Het standpunt van de 
staten wordt vooral bepaald door het standpunt van de 
farmaceutische industrie. In het kader van TTIP, het 
Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag, 
blijkt uit een tekst van de Amerikaanse farmaceutische 
industrie dat zij de bescherming van intellectuele  
eigendom wil uitbreiden en de normen voor octrooi-
eerbaarheid wil harmoniseren volgens het Ameri-
kaanse model, waardoor een octrooi verkrijgen 
gemakkelijker wordt.69 
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Deze regels, die de monopolies versterken en de con-
currentie beperken, worden ‘TRIPS-plus’ genoemd  
omdat zij verder gaan dan wat voorzien is in de TRIPS- 
akkoorden. Zij kunnen de vorm aannemen van:70 

• Een verlenging van de duur van de bescherming 
door het octrooi bovenop de twintig jaar die zijn 
voorzien in het TRIPS-akkoord.

• De exclusiviteit van de gegevens (vijf à tien jaar, 
afhankelijk van het verdrag).71 Deze maatregel 
verhindert producenten van generische genees-
middelen tijdens een bepaald aantal jaren om te 
verwijzen naar de gegevens van klinische tests die 
de ontwikkelaar van het product heeft gebruikt 
om het in de handel te mogen brengen, ook als er 
geen enkel octrooi bestaat of als dat vervallen is. 
Hij verplicht een producent van generische mid-
delen de facto om eigen testgegevens te leveren 
als hij een geneesmiddel op de markt wil brengen 
en dus nieuw onderzoek uit te voeren. Het gevolg 
is een verlenging van het monopolie, waardoor de 
toegang tot geneesmiddelen beperkt wordt.72 

• Sanctiemaatregelen voor de niet-naleving van 
intellectuele eigendomsrechten. De Europese 
Commissie overweegt zelfs om landen die herhaal-
delijk intellectuele eigendomsrechten inperken  
uit te sluiten van door de EU gefinancierde  
programma’s.73

• Douanemaatregelen: inbeslagneming van ge-
neesmiddelen aan de Europese grenzen als de 
douanediensten menen dat zij een intellectueel 
eigendomsrecht schenden. Tussen 2008 en 2009 
werden negentien ladingen generische midde-
len uit Brazilië en India die bestemd waren voor 
ontwikkelingslanden onterecht in beslag genomen, 
omdat ze verward werden met namaak.74

De farmaceutische industrie zou ook recht van inzage 
willen in de beslissingen van regeringen over het vast-
stellen en terugbetalen van de prijs van geneesmidde-
len. Dit dreigt de bewegingsruimte van overheden om 
de uitgaven voor medicijnen onder controle te houden, 
in te perken.75 

4.3. GESCHILLENBESLECHTING  
IN HANDELSAKKOORDEN 

De mechanismen om de rechten van investeerders te 
beschermen, zijn eveneens sterk omstreden en hebben 
een invloed op de verhandeling van geneesmiddelen.  
De vrijhandelsakkoorden waarover de Europese 
Commissie onderhandelt voorzien systematisch een 
mechanisme om geschillen tussen investeerders en 
staten te beslechten. Bedrijven die menen dat hun 
winst en rechten als investeerder geschaad zijn door 
een maatregel, wet of bepaling van een staat, hebben 
dankzij zo’n mechanisme de mogelijkheid om een 
rechtsvordering voor schadevergoeding in te stellen via 
een arbitragesysteem. De werking daarvan is daarenbo-
ven vaak ondoorzichtig, wat leidt tot belangenconflicten.

Een dergelijk systeem kan maatregelen voor de volks-
gezondheid onderuithalen. Tabaksgigant Philip Morris76 
maakte er gebruik van om de regeringen van Australië 
en Uruguay77 aan te klagen omdat zij besloten hadden 
nieuwe regels op sigarettenverpakkingen in te voeren om 
roken te bestrijden. Het Amerikaanse farmaceutische 
bedrijf Eli Lilly betwist dan weer de beslissing van Canada 
om de octrooien op twee van zijn geneesmiddelen ongel-
dig te verklaren omdat ze niet innovatief genoeg zouden 
zijn. Het doet dat via het arbitragesysteem dat vervat zit 
in het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA). 
De multinational eist 500 miljoen Canadese dollar scha-
devergoeding plus interesten van de Canadese staat.78 

Door zulke mechanismen in handelsakkoorden krijgen 
bedrijven een onevenredig grote macht tegenover sta-
ten. Dat kan staten ontmoedigen om beslissingen te ne-
men die de bedrijven in twijfel zouden kunnen trekken, 
zoals het gebruik van de TRIPS-flexibiliteiten om een 
octrooi te omzeilen omwille van de volksgezondheid.  
Zelfs wanneer een staat uiteindelijk wint, betekent dit 
een verlies voor de overheidsfinanciën. De Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) berekende dat de juridische en arbitragekosten 
gemiddeld 8 miljoen US dollar bedragen en in bepaalde 
gevallen kunnen oplopen tot 30 miljoen dollar.79 
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DE KOSTEN VAN STERKERE INTELLECTUELE  
EIGENDOMSRECHTEN 

In allerlei onderzoeken werden de kosten van de  
versterking van de intellectuele eigendom berekend. 
Tegen 2030 zou de verlenging van de looptijd van 
octrooien de Colombiaanse uitgaven voor genees-
middelen met nagenoeg 280 miljoen dollar kunnen 
verhogen; de regels over exclusiviteit van gegevens 
zouden een verhoging van meer dan 340 miljoen 
dollar met zich mee kunnen brengen.80 
De exclusiviteit van gegevens in de vrijhandelsakkoor-
den tussen de VS en Jordanië van 2001 heeft voor 79% 
van de onderzochte geneesmiddelen de lancering van 
generische middelen vertraagd en de prijs van de mid-
delen met ongeveer 20% verhoogd. Indien generische 
middelen beschikbaar waren geweest, had Jordanië 
tussen 2002 en 2006 6,3 à 22 miljoen dollar kunnen 
besparen op de uitgaven voor geneesmiddelen.81 
Ook Thailand loopt het risico kosten te moeten dragen 
van TRIPS-plus-maatregelen: een onderzoek wees 
uit dat de prijs van geneesmiddelen tegen 2027 met 
32% zou kunnen stijgen als gevolg van de exclusiviteit 
van gegevens en de verlenging van de looptijd van 
octrooien.82 

4.4. BELGIË, FARMACEUTISCH 
PARADIJS 

België ontsnapt niet aan het probleem van de stijgen-
de geneesmiddelenprijzen en heeft er alle belang bij 
om ervoor te zorgen dat de situatie niet verergert. De 
uitgaven voor geneesmiddelen in ons land zijn immers 
nu al heel hoog. Ze vertegenwoordigen 16% van  
de totale uitgaven voor gezondheid, namelijk bijna  
6 miljard euro. Bovendien zijn geneesmiddelen de 
zwaarste factor in de kosten die ten laste vallen van 
de patiënten. In 2012 bedroegen de uitgaven voor 
geneesmiddelen in België 550 euro per inwoner.  
Van die jaarlijkse factuur betaalden de patiënten  

218 euro (of 40%) uit eigen zak voor niet-terugbetaalde 
geneesmiddelen en remgeld. Het saldo, of 332 euro, 
werd terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. 
Door dit uitgavenpeil per inwoner behoort België tot 
de kopgroep van landen met een hoge geneesmid-
delenconsumptie. In Nederland bedroegen de totale 
uitgaven in dezelfde periode bijvoorbeeld 401 euro  
per inwoner en betaalden de patiënten slechts 85 euro 
(of 21%) uit eigen middelen.

De voorbije twintig jaar (1990-2010) zijn de uitgaven 
voor farmaceutische producten in België met gemid-
deld 6,8% per jaar gestegen.83 Die stijging lag hoger 
dan die van de totale uitgaven voor gezondheidszorg, 
die in dezelfde periode een jaarlijkse groei van 6% 
kenden. Daarom heeft de overheid sinds 2001 een 
aantal maatregelen genomen om de afgifte van goed-
kopere geneesmiddelen te bevorderen (referentiete-
rugbetaling, voorschrift met algemene internationale 
benaming (INN), opgelegde quota voor voorschriften 
van goedkopere geneesmiddelen, vervanging door 
generische middelen). 

Na de invoering van deze maatregelen verwachtte 
de regering een daling van de uitgaven voor genees-
middelen. Ze zou het bespaarde geld gebruiken om 
nieuwe, vaak dure geneesmiddelen met een hoge 
toegevoegde therapeutische waarde te financieren. 
Maar in dezelfde periode verhoogden de uitgaven voor 
terugbetaalde geneesmiddelen met netto 4%. Dit was 
deels te verklaren doordat nieuwe, erg dure speciale 
geneesmiddelen werden opgenomen in het systeem 
van terugbetaling, maar vooral doordat de verbruikte 
hoeveelheden enorm toenamen (+20% tussen 2008 
en 2012). Dat was enerzijds toe te schrijven aan een 
betere behandeling van de patiënten, maar anderzijds 
waren inspanningen nodig om de patiënten op te 
voeden tot een beter geneesmiddelenverbruik, naar 
het voorbeeld van de campagne voor een juist gebruik 
van antibiotica. De regering nam dan ook concrete 
maatregelen om de hoeveelheid voorgeschreven ge-
neesmiddelen onder controle te houden, onder andere 
door het voorschrijfgedrag van zorgverstrekkers te 
onderzoeken en door meer te responsabiliseren. 
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DE PRIJS EN DE TERUGBETALING VAN  
GENEESMIDDELEN IN BELGIË

Farmaceutische bedrijven die een vergunning gekre-
gen hebben om een geneesmiddel in de handel te 
brengen, moeten bij de FOD Economie een aanvraag 
indienen om een maximumprijs voor hun genees-
middel vast te leggen. Tegelijk kan het bedrijf aan het 
RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver-
zekering, vragen dat dit middel aan de patiënten wordt 
terugbetaald. De uiteindelijke prijs hangt af van een 
ministeriële beslissing na advies van de Commissie 
Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)84, die voor 
de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten 
optreedt als adviesorgaan voor de minister van Sociale 
Zaken. Theoretisch gezien worden daarbij de volgende 
elementen in rekening genomen: de indicatie voor 
het geneesmiddel, het evenwicht tussen doeltreffend-
heid en risico’s, het aantal patiënten die de meeste 
voordelen zullen hebben in verhouding tot de kosten, 
een vergelijking met eventueel andere bestaande 
geneesmiddelen, enzovoort. In werkelijkheid volgen de 
instanties vaak de prijsvoorstellen van de bedrijven.85 

Het voorbeeld van Sovaldi (S-sofosbuvir, een doeltref-
fende behandeling tegen hepatitis C) van het bedrijf 
Gilead is bijzonder treffend. De productiekosten  
bedragen ongeveer 100 euro voor drie maanden 
behandeling, maar door de verkoopprijs kost een 
behandeling van drie maanden 50.000 euro. Buiten-
sporig, vooral omdat Gilead dit middel niet zelf heeft 
ontwikkeld en evenmin het nodige onderzoek heeft 
uitgevoerd, maar gewoon de eigendom heeft gekocht. 
Bovendien staat de uiteindelijk gevraagde verkoopprijs 
helemaal niet in verhouding tot de kosten voor onder-
zoek en ontwikkeling.86

4.5. CONCLUSIE 

De problematiek van de toegang tot geneesmiddelen 
legt een constante spanning bloot tussen het recht op 
gezondheid van de bevolking en de belangen van de 
farmaceutische bedrijven. Het is dus belangrijk dat 
regeringen op verschillende niveaus tussenkomen om 
de acties van deze bedrijven te reglementeren en de 
prijzen van essentiële geneesmiddelen betaalbaar te 
houden voor hun bevolking.

Het principe van beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling (Art. 208 van het Verdrag van Lissabon) 
bepaalt dat de lidstaten van de EU moeten vermijden 
dat het Europese handelsbeleid nadelig is voor de 
toegang tot geneesmiddelen, zowel in Europa als 
elders in de wereld. Het TRIPS-akkoord van de WTO  
erkent een octrooi van twintig jaar, maar staat be-
paalde flexibiliteiten toe om voorrang te geven aan 
de volksgezondheid. De EU en haar lidstaten moeten 
steun verlenen aan staten die, zoals India, gebruik-
maken van die flexibiliteiten. De EU moet uit haar 
handels akkoorden TRIPS-plus-maatregelen en  
ISDS-mechanismen uitsluiten als die de politieke be-
wegingsruimte van staten op het gebied van gezond-
heid inperken. Daartoe moet de EU ook waken over  
de transparantie van farmaceutische lobbygroepen  
en hun tussenkomst in het handelsbeleid beperken.

De EU moet zich er bovendien toe verbinden om steun 
te verlenen aan de concurrentie van generische mid-
delen zodat een brede toegang tot geneesmiddelen 
mogelijk wordt in lage- en middeninkomenslanden. 
Ze moet werken aan de overdracht van technologieën 
naar de minst ontwikkelde landen om onder andere 
de lokale productie van geneesmiddelen mogelijk  
te maken. 

De Europese lidstaten moeten de activiteiten van de 
farmaceutische bedrijven omkaderen en reglemen-
teren en in het bijzonder toezien op de invoering van 
een duidelijke en voldoende beperkende omschrijving 
van therapeutische innovatie die toegang verleent tot 
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een octrooi. Bij het vastleggen van de uiteindelijke  
prijs van geneesmiddelen zou het interessant zijn  
om een nieuw ‘businessmodel’ te promoten dat het 
mogelijk maakt om zuiver op winst gerichte benade-
ringen te vermijden. Dat kan als enkel de werkelijke 
kosten voor onderzoek en ontwikkeling in rekening 
gebracht worden. 

De EU en haar lidstaten moeten steun bieden aan 
nieuwe innovatiemodellen die uitgaan van de noden.  
Innovatie en biomedische kennis die geheel of 
gedeeltelijk voortkomen uit R&D gefinancierd met 
overheidsgeld, moeten leiden tot medische producten 

en geneesmiddelen die aangepast, betaalbaar en 
toegankelijk zijn.

Ten slotte mag België niet langer een farmaceutisch 
paradijs zijn en moet het doeltreffende en veilige 
geneesmiddelen tegen een aanvaardbare prijs ter 
beschikking stellen van de patiënten. Daartoe moeten 
de prijzen op transparantere wijze vastgelegd worden. 
Alle artsen moeten in hun voorschriften systematisch 
gebruikmaken van de internationale gemeenschappe-
lijke benaming (INN). En tot slot kan de regering acties 
ondernemen om de (slechte) gewoonten op het gebied 
van het verbruik van geneesmiddelen te veranderen.
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5.1. TRENDS IN HET BELEID  
INZAKE GEZONDHEIDSPERSONEEL 

In 2004 publiceerde het Joint Learning Initiative on 
Human Resources for Health and Development (JLI) 
een analyse van het gezondheidspersoneel over de 
hele wereld. Daarin riep het JLI op tot mobilisatie en 
versterking van het personeel in de gezondheidszorg als 
essentiële strategie om de strijd aan te binden met ge-
zondheidscrises in de armste landen van de wereld en 
om duurzame gezondheidssystemen op te bouwen.88 

Het JLI-rapport vormde het begin van een korte periode 
waarin de crisis van het gezondheidspersoneel behoor-
lijk wat aandacht kreeg. Het Wereldgezondheidsrap-
port van 2006 met de titel ‘Working together for health’ 
en het eerste ‘Global Forum on Human Resources 
for Health’ in 2008 waren mijlpalen in die evolutie. In 
2006 leidde het Wereldgezondheidsrapport ook tot de 
start van een ‘decennium van actie’ en de oprichting 
van de ‘Global Health Workforce Alliance’ (GHWA). 
Sindsdien heeft de GHWA geprobeerd om de uitdagingen 
op vlak van gezondheidspersoneel aan te pakken, 
zij het met gemengd succes. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de regeringen geen grote bijkomende 
investeringen hebben gedaan in gezondheidsperso-
neel of daartoe niet in staat waren. Er waren enkele 
opvallende uitzonderingen, ook in een aantal lage-  
en middeninkomenslanden, maar over het algemeen 
waren de resultaten slechter dan verwacht. Zowel  
bij de binnenlandse als internationale financiering op 
het gebied van gezondheid hielden de permanente  
of terugkerende kosten (lonen en vorming) voor 
gezondheidswerkers geen gelijke tred met de andere 
investeringen in gezondheid.

In 2010 keurde de Wereldgezondheidsraad unaniem 
de (niet-bindende) ‘WHO Global Code of Practice on 
the International Recruitment of Health Personnel’ 

goed.89 De WHO deed de aanbeveling om deze ge-
dragscode op te nemen in internationale beleidslijnen 
en wetten, zodat zij wettelijk bindend kan worden. 
Maar enkele staten hebben erop gewezen dat er een 
formeler systeem voor de opvolging en toepassing 
van de code nodig is voor zij een zinvol antwoord kan 
bieden bij het aanwerven van gezondheidswerkers 
wereldwijd. De goedkeuring van de code vormde 
jammer genoeg het einde van de enkele ‘goede jaren 
voor het gezondheidspersoneel’ in het wereldwijde 
gezondheidsbeleid. De crisis in het gezondheidsper-
soneel zou eigenlijk meer moeten worden onderzocht 
als onderdeel van het systeem in plaats van als een 
afzonderlijk thematisch probleem.

Begin 2016 heeft de WHO een ontwerp opgesteld van 
een internationale strategie voor het gezondheidsper-
soneel met de titel ‘Workforce 2030’. De uiteindelijke 
versie zal worden bekrachtigd tijdens de 69ste zitting 
van de Wereldgezondheidsraad in mei 2016. De tekst 
‘Workforce 2030’ wil een nieuwe agenda aanreiken in 
verband met het gezondheidspersoneel, maar zal dat 
een progressieve agenda zijn?

5.2. GROTE UITDAGINGEN 

Het recht op gezondheid, zoals uiteengezet in Alge-
meen Commentaar 14 bij het Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, 
verwijst slechts gedeeltelijk naar de gezondheidswer-
kers.90 In tegenstelling tot de universele betaalbaarheid 
van gezondheidsdiensten, sociale gezondheidsbe-
scherming en toegang tot essentiële geneesmiddelen 
voor iedereen, wordt dit principe niet toegepast op de 
gezondheidswerkers. Dit kan deels verklaren waarom 
het de voorbije decennia zo moeilijk is geweest om 
een rechtenbenadering te hanteren voor het beleid 

5. GEZONDHEIDSWERKERS87 
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op vlak van gezondheidspersoneel. Dit was eigenlijk 
een belangrijk en nogal verwaarloosd knelpunt bij het 
bevorderen van gezondheidszorg voor iedereen. 

 
 
5.3. STRUCTURELE AANPASSING 
EN BEGROTINGSRUIMTE

In de jaren 1980 en 1990 legde het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) structurele aanpassingspro-
gramma’s op aan heel wat ontwikkelingslanden. 
Tijdens die decennia is er sterk aangedrongen op 
macro-economische stabiliteit en groei in de lage- en 
middeninkomenslanden, door middel van deregulering 
en privatisering van de economie. Door de voorwaar-
den van de Wereldbank en het IMF bij het verstrekken 
van investeringskredieten en crisisfinanciering werden 
landen gedwongen om hun economie open te stellen 
voor buitenlandse investeringen, hun overheidsuitgaven 
te beperken en een strikte bovengrens in te stellen op 
de lonen van werknemers in de openbare sector, zoals 
gezondheidswerkers. 

Het IMF kwam in 2007 zelf tot de conclusie dat zijn 
structurele aanpassingsprogramma’s te veel gebruik 
hadden gemaakt van bovengrenzen op de loonmassa. 
In de periode 2003-2005 kregen zeventien landen in 
Afrika een begrenzing van de loonkosten opgelegd.  
Al die landen, waaronder Malawi, Mozambique en 
Zambia, werden en worden geconfronteerd met 
ernstige tekorten aan gezondheidswerkers, die nog 
toenamen door de hiv- en aidscrisis en de vraag naar 
gezondheidszorg. De overheid in die landen kon in die 
periode geen nieuwe gezondheidswerkers inzetten, 
omwille van die opgelegde bovengrenzen (al stelt het 
IMF dat uitzonderingen mogelijk waren geweest voor 
de gezondheidssector). In plaats daarvan leverden 
internationale partnerschappen voor gezondheid 
zoals het Wereldwijde Fonds voor de Bestrijding van 
Aids, Tuberculose en Malaria en het initiatief van het 
Noodplan voor Aidsbestrijding van de president van 
de Verenigde Staten middelen aan ngo’s en religieus 
geïnspireerde organisaties om parallel aan het over-

heidssysteem gezondheidsdiensten aan te bieden, 
waarbij de gezondheidswerkers werden aangeworven 
met particuliere en al te vaak kortetermijncontracten.91

De huidige fiscale realiteit die het kader schept voor 
de overheidsmiddelen die beschikbaar zijn voor het 
gezondheidssysteem en de lonen van gezondheids-
werkers, wordt mee bepaald door problemen als 
onbelast vermogen, kapitaalvlucht, ongelijke verdeling 
van de rijkdom, enzovoort. Deze begrotingscrisis en de 
voormalige ‘plafonds’ op de overheidsuitgaven voor de 
lonen van gezondheidswerkers, bevorderden migratie 
naar het buitenland.

Die migratie leidde op haar beurt tot aanzienlijke  
verliezen aan opleidingskosten voor de ‘exporterende’  
landen. In negen Afrikaanse landen waaruit veel 
gezondheidswerkers wegtrekken, variëren de door 
de overheid gesubsidieerde kosten voor de opleiding 
van een dokter van naar schatting 21.000 US dollar 
in Oeganda tot 58.700 dollar in Zuid-Afrika. Voor alle 
dokters die momenteel in een ander land werken, 
bedroeg het totale geschatte verlies aan rendement  
op de investering 2,17 miljard dollar, gaande van  
2,16 miljoen voor Malawi tot 1,41 miljard dollar  
voor Zuid-Afrika. De winst van het rekruteren van  
geschoolde artsen in het buitenland was het grootst 
voor het Verenigd Koninkrijk (2,7 miljard dollar) en  
de Verenigde Staten (846 miljoen dollar).92 

5.4. GEZONDHEIDSWERKERS  
IN EUROPA

In Europa stellen we vandaag vast dat dit beleid niet 
beperkt blijft tot de lage- en middeninkomenslanden, 
maar dat de Europese Centrale Bank (ECB), de EU en 
het IMF (bekend als de ‘Trojka’) landen als Grieken-
land, Portugal, Ierland en Spanje hebben gedwongen 
om hun overheidsuitgaven aanzienlijk te beperken. 
Welke gevolgen had en heeft dit voor het personeel in 
de gezondheidszorg? 
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In Griekenland zijn door het besparingsplan dat de 
Trojka heeft goedgekeurd tussen 2011 en 2015 zo’n 
150.000 banen bij de overheid verdwenen. De Trojka 
eist dat de overheidsuitgaven voor gezondheid niet ho-
ger liggen dan 6% van het bruto binnenlands product, 
waardoor 25% minder artsen kunnen werken voor 
het centrale socialezekerheidsfonds en de lonen van 
de artsen met 25% zijn gedaald. Het aantal mensen 
dat zorg nodig heeft maar die niet kan krijgen, is sterk 
toegenomen. In Catalonië werden gezondheidsdiensten  
opgedoekt en is het aantal ziekenhuisbedden en 
gepresteerde uren gedaald als gevolg van besparingen. 
In Portugal werd in 2011 en 2012 gesnoeid in het 
inkomen van de werknemers in de openbare sector. 
Verwacht wordt dat de loonverschillen in Europa, met 
zijn vrije interne arbeidsmarkt, kunnen leiden tot een 
interne Europese braindrain.93 

5.5. DE WERELDWIJDE 
GEDRAGSCODE VAN DE WHO: 
DODELIJK ONTOEREIKEND 

Tijdens de Wereldgezondheidsraad van 2013, toen 
voor de eerste keer verslag werd uitgebracht over de 
toepassing van de gedragscode, gaf een adjunct-alge-
meen directeur toe dat de vorderingen “pijnlijk traag 
verlopen”.94 Hoewel die trage uitvoering zorgwekkend 
is, moeten we erop wijzen dat de code ook dodelijk 
tekortschiet met betrekking tot één heel belangrijk 
aspect. De gedragscode geeft richtlijnen over ethisch 
verantwoord aanwerven, de rechten van gezondheids-
werkers en het versterken van gezondheidssystemen. 
Maar er ontbreekt één voor de hand liggend element: 
dat van de financiële vergoeding.95 Bij het opstellen 
van de code in 2010 werd de formulering afgezwakt 
om de tekst aanvaardbaar te maken voor alle lidstaten 
van de WHO (en dus ook de machtige landen van 
het Noorden die voordeel hebben bij de migratie van 
gezondheidswerkers). Daarom werd de vermelding 
van een vergoeding voor de opleidingskosten van 
migrerende gezondheidswerkers aan de landen waar 
dat personeel vandaan komt, geschrapt. Het is tijd om 
de discussie opnieuw te voeren op beleidsniveau en 
er moeten veel sterkere instrumenten worden ontwik-
keld om iets te doen aan de investeringen die landen 
kwijtspelen door migratie naar het buitenland. 

Het gebrek aan gezondheidswerkers in Sierra Leone en 
Liberia als gevolg van internationale migratie was een 
van de belangrijkste redenen waarom de overheidsdien-
sten voor gezondheid niet doeltreffend konden reageren 
op de ebolaepidemie. Deze Afrikaanse landen konden 
de gedragscode niet gebruiken als een instrument in 
de onderhandelingen om hun eigen beleidsdoelstellin-
gen na te streven, omdat landen uit het Noorden liever 
ontwikkelingshulp gebruiken dan bilaterale akkoorden 
om problemen in verband met gezondheidswerkers 
aan te pakken. De indruk bestaat dat deze Afrikaanse 
belangen niet ernstig worden genomen in internationale 
gezondheidskringen, ook niet door de meeste ‘donor’ 
landen in het Noorden. De voorbije jaren zijn beloften 
en toezeggingen over de financiering van de versterking 
van gezondheidssystemen immers niet nagekomen.96 

EUROPESE MOBILITEIT  
IN DE THUISVERZORGING

In Nederland heeft de ngo Wemos vastgesteld dat 
het aanwerven van goedkoop personeel uit andere 
Europese landen of zelfs uit andere continenten een 
aantrekkelijke optie wordt, zowel voor de thuiszorg 
die wordt verstrekt via gemeenten als voor parti-
culiere (24-uurs) zorg aan huis. Verscheidene 
middenveldorganisaties en vakbonden streven  
naar samenwerking tussen wervingskantoren,  
Nederlandse inspecties, het ministerie van  
Gezondheid, het ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, gemeenten en vakbonden,  
om een eerlijke aanwerving en de rechten van  
internationale gezondheidswerkers te garanderen. 

Wemos. Caring for carers in Dutch home-based care.  
Health Workers for all. Case Study, 2014,  
https://interact.healthworkers4all.eu/download/ 
attachments/4622955/Case%20StudiesNLcaring.pdf 
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Er moet worden nagegaan en besproken in hoeverre 
het haalbaar is om een vergoeding te voorzien voor 
landen die hun gezondheidswerkers zien vertrekken, 
bijvoorbeeld door de belastingen die ‘geïmporteerde’ 
gezondheidswerkers betalen te repatriëren naar hun 
land van herkomst. Daarnaast zijn strategieën nodig 
om aanzienlijk meer middelen beschikbaar te stellen 
voor de financiering van gezondheidsdiensten in lage- 
en middeninkomenslanden. 

Er bestaat een beleidsvoorstel voor een ‘Gobal Health 
Resource Fund’, een wereldwijd fonds voor middelen 
voor gezondheid. Dat fonds zou werken met een dyna-
mische bijdragestructuur die hoge-inkomenslanden 
en privéactoren die gezondheidswerkers aanwerven in 
landen met weinig middelen, verplicht om financieel bij 
te dragen aan de versterking van het gezondheidssys-
teem en aan werkgelegenheid in de openbare sector. 
Het fonds zou een aanvulling zijn op de bestaande 
inspanningen van een platform voor de financiering 
van gezondheidssystemen van de WHO, de Wereld-
bank, het Wereldwijde Fonds ter Bestrijding van Aids, 
Tuberculose en Malaria en GAVI.97 Dit voorstel sluit 
mooi aan bij recente suggesties voor een internationaal 
fonds voor gezondheidssystemen98 en de resolutie  
van de speciale zitting van het uitvoerend bestuur  
van de WHO over ebola in januari 2015, die opriep  
tot “het voorzien van een grotere, wereldwijde reserve 
aan personeel voor de volksgezondheid”.99 

5.6. WIE ZIJN DE 
GEZONDHEIDSWERKERS?

Laten we het nu even hebben over een blinde vlek  
in het verhaal van de crisis van het gezondheids-
personeel. Het Wereldgezondheidsrapport van 2006  
aanvaardt dat de beschikbare gegevens over het  
aantal gezondheidswerkers meestal beperkt zijn tot  
de mensen die in dienst zijn voor betaalde activiteiten.  
Verder voorziet het rapport twee categorieën van 
gezondheidswerkers: ‘mensen die gezondheidszorg 
verstrekken’ en ‘mensen die werkzaam zijn in het 

beheer en de ondersteuning van de gezondheidszorg’. 
Op die manier worden enkel artsen, verple(e)g(st)
ers en verloskundigen meegerekend als professionele 
zorgverleners. Wanneer de WHO het heeft over een 
tekort aan gezondheidswerkers, gaat het vooral om 
deze beroepsgroepen.

Informele gezondheidswerkers die zorg verlenen in 
hun eigen gemeenschap, vaak omschreven als com-
munity health workers (CHW’s), vormen in veel landen 
echter een cruciaal onderdeel van een mensgericht 
gezondheidssysteem, maar worden meestal niet 
meegerekend als deel van het gezondheidspersoneel. 
Ondanks plaatselijke successen zijn er maar weinig 
regeringen die deze CHW’s opnemen in duurzame 
nationale programma’s met een eigen vergoeding en 
opleiding. 

Voorstellen om de CHW’s toch op te nemen in het 
gezondheidssysteem moeten zorgvuldig bestudeerd 
worden. De coalitie ‘1 Million Community Health 
Workers Campaign’ 100 stelt bijvoorbeeld voor om 
gezondheidswerkers in te zetten die opgeleid zouden 
worden tijdens korte intensieve cursussen. Ze worden 
uitgerust met hoogtechnologische instrumenten om ter 
plaatse diagnoses te stellen en ze communiceren met 
nationale coördinatoren via breedbandverbindingen en 
smartphones. Op die manier zouden ze gestandaardi-
seerde zorg verstrekken op basis van een constante 
aanvoer van levensreddende geneesmiddelen en 
gemakkelijk te volgen behandelingsprotocollen. 

Daarbij duiken evenwel enkele vragen op: 
• Hoe zullen deze informele gezondheidswerkers 

geïntegreerd worden in de nationale gezondheids-
systemen?

• Hoe zal dit gefinancierd worden? En hoe zal worden 
vermeden dat deze ‘goedkope’ werkkrachten  
uitgebuit worden?

• Wat wordt het werkterrein van deze CHW’s? Hoe 
zullen zij worden gekoppeld aan de gemeenschap-
pen die ze moeten bedienen? 

• Hoe kunnen dergelijke CHW’s optimaal werken 
zonder een aanzienlijke versterking van de  
nationale gezondheidssystemen?
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5.7. GEZONDHEIDSWERKERS IN 
HET TIJDPERK VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING

Doel 3c. van de nieuwe Doelstellingen voor Duurzame  
Ontwikkeling (SDG’s) stelt “De financiering voor ge-
zondheid aanzienlijk verhogen ... van de gezondheids-
werkers in ontwikkelingslanden ...” ‘Workforce 2030’  

gebruikt een nieuwe benchmark indicator, de zoge-
naamde ‘SDG-composite-methode’. Die schat dat er 
4,45 gezondheidswerkers nodig zijn per 1.000 inwoners 
om tegen 2030 de gezondheidsdoelen van de SDG’s 
te bereiken. Dit betekent dat er in 2030 wereldwijd een 
tekort zal zijn van 17,6 miljoen gezondheidswerkers 
in vergelijking met het huidige aanbod. Voor de lage- 
en middeninkomenslanden alleen wordt een tekort 
voorzien van 13,6 miljoen gezondheidswerkers.101 De 

PERSONEELSONTWIKKELING  
IN THAILAND EN ETHIOPIË

Thailand heeft al veertig jaar ervaring met strategieën om de ongelijke spreiding van het gezondheids-
personeel tussen stedelijke en landelijke gebieden op te lossen. 
Die strategieën tellen vier belangrijke componenten: 
1. De ontwikkeling van een gezondheidsinfrastructuur op het platteland. 
2. Vormingsstrategieën, met onder andere rekrutering op het platteland, opleiding en aanstelling  

in de eigen gemeente. 
3. Strategieën voor het vervangen van professionals, zoals een opleiding in essentiële medische  

vaardigheden voor gezondheidswerkers op het platteland. 
4. Financiële strategieën, zoals verplichte openbare dienst, stimulansen voor werk in landelijke  

diensten, terugbetaling van lesgeld voor werken voor de overheid op het platteland, hervorming 
van het financieringssysteem voor gezondheidszorg. 

Sinds 2003 zet de regering van Ethiopië speciaal opgeleide nieuwe gezondheidswerkers uit de 
gemeenschappen in, die ‘health extension workers’ (HEW’s) – gezondheidsvoorlichters – worden ge-
noemd. Dit initiatief wordt het ‘Health Extension Program’ genoemd en staat ook bekend als de ‘HRH 
flooding strategy’. De HEW’s hebben er in grote mate toe geleid dat vrouwen nu vaker een beroep 
doen op diensten voor gezinsplanning, prenatale zorg en hiv-screening. Ze zijn niet opgeleid voor  
hulp bij bevallingen, maar de Ethiopische regering ontwikkelt strategieën om de HEW’s bij te staan  
bij het identificeren van moeders die meer risico lopen, om na te gaan of vrouwen voorbereid zijn op 
de bevalling en hen indien nodig door te verwijzen naar gezondheidscentra met verloskundigen en 
betere voorzieningen. 

Wibulpolprasert S, Pengpaiboon P., Integrated strategies to tackle the inequitable distribution  
of doctors in Thailand: four decades of experience, Human Resources for Health, 2003,  
http://www.human-resourceshealth.com/content/pdf/1478-4491-1-12.pdf; Medhanyie, Araya,  
et al., The role of health extension workers in improving utilization of maternal health services  
in rural areas in Ethiopia: a cross sectional study. BMC health services research, 2012,  
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-12-352
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tekorten zijn het grootst op het platteland. Momenteel 
woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in  
landelijke gebieden, maar toch werkt slechts 23%  
van het wereldwijde gezondheidspersoneel op het 
platteland. Volgens schattingen zijn er momenteel  
7,1 miljoen gezondheidswerkers te kort op het platte-
land, op een totaal tekort van 10,3 miljoen ontbreken-
de gezondheidswerkers.102 

‘Workforce 2030’ is een sterke bouwsteen om de ont-
wikkeling van het gezondheidspersoneel op te nemen 
in een bredere duurzame ontwikkelingsagenda. De 
strategie toont ook aan dat investeringen in personeel 
een drievoudig rendement opleveren: sociale en econo-
mische voordelen, een verbeterde gezondheidstoestand 
en een stevige ‘verdedigingslinie’ voor de internationale 
veiligheid op het vlak van gezondheid.103 

Internationaal is een aanzienlijke bijkomende loonsom 
nodig om het personeel in de lage- en middeninkomens-
landen uit te breiden. Een belangrijke vraag daarbij is 
wie dit zal financieren. Zal het binnenlandse inkomen 
volstaan of wordt dit een gedeelde verantwoordelijkheid, 
met ook een internationaal financieel kader? 

‘Workforce 2030’ veronderstelt een (sterke) economi-
sche groei in de lage- en middeninkomenslanden om 
de personeelstekorten te financieren. De strategie pleit 
voor een interventie van de openbare sector om “de 
ontoereikende inzet van gezondheidswerkers en hun 
oneerlijke spreiding aan te pakken” en overheidsin-
vesteringen in gezondheidspersoneel zouden moeten 
worden ondersteund door een “passend macro- 
economisch beleid” en er moet ook worden gezorgd 
voor “toereikende budgettaire ruimte”. De volgende 
paragraaf vermeldt “verwachte groei op de arbeids-
markt voor gezondheidszorg (...) als een manier om 
geschoolde arbeidsplaatsen te creëren”.104 

Het probleem is echter dat het overheersende, ma-
cro-economische model (de ‘Washington Consensus’) 
heeft geleid tot minder begrotingsruimte, besparings-
maatregelen over de hele wereld, privatisering van 
diensten, liberalisering van handel en kapitaal en 
deregulering van de arbeidsmarkten, enzovoort.105 

Het is echter een misvatting en een mythe om te denken  
dat zo’n monetaristisch economisch model en de 
arbeidsmarkt zelf de tekorten aan personeel zullen over-
winnen en de gezondheidssituatie zullen verbeteren.106 
De privatisering van de onderwijs- en gezondheidsdien-
sten zal inderdaad zorgen voor hoogopgeleide, profes-
sionele, medische beroepskrachten, maar die zullen 
enkel toegankelijk zijn voor degenen die zich dat kunnen 
veroorloven (bv. via systemen van ziekteverzekering). 

In die benadering komt de gelijkheid en de toegang tot 
gezondheidszorg voor iedereen in gevaar, omdat dit de 
(wereldwijde) mobiliteit van geschoolde gezondheids-
werkers verder zal stimuleren, net zoals het wegtrekken 
van geschoold personeel naar economisch interessante 
onderdelen van de gezondheidssector. Beperkte over-
heidsfinanciering en liefdadigheid zullen dan moeten 
instaan voor andere functies van de volksgezondheid 
en ook voor de inzet van lager geschoolde Community 
Health Workers (CHW’s) in armere buurten en op het 
platteland. CHW’s zijn van essentieel belang voor geïn-
tegreerde, mensgerichte gezondheidsdiensten, maar 
het bovenstaande scenario leidt tot parallelle systemen: 
toegang tot geschoolde medische vakkrachten voor wie 
zich dat kan veroorloven en diensten van minder goede 
kwaliteit voor degenen die terugvallen op de minimale 
gezondheidszorg.

 
5.8. HOE MOET HET NU VERDER? 

Het goede nieuws is dat er alternatieve trajecten zijn, 
maar die moeten dan wel een kans krijgen. ‘Workforce 
2030’ en de actoren die daaraan werken, zouden minder 
de nadruk moeten leggen op de instrumentalistische, 
utilitaire rol van het gezondheidspersoneel voor economi-
sche groei en de arbeidsmarkt en vooral moeten wijzen 
op de intrinsieke waarde van bekwaam personeel bij het 
verbeteren van de gezondheidssituatie en het verminde-
ren van de gezondheidsongelijkheid. Wellicht kunnen zij 
inspiratie vinden bij diegenen die economische prestaties 
nu al in de eerste plaats beschouwen als een middel  
om vooruitgang te boeken op het vlak van sociale  
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ontwikkeling en gezondheid, in plaats van als een doel op 
zich.107 In dit scenario zou ‘Health Workforce 2030’ niet 
louter een technisch programma zijn of leiden tot een 
zoveelste wereldwijd initiatief op het vlak van gezond-
heid. Als ‘Workforce 2030’ een deel kan worden van 
een breder sociaal en politiek project waarvoor de tijd 
rijp is,108 kan dat helpen om het huidige internationale 
gezondheidsparadigma te veranderen.

Terwijl de uitbreiding van medische opleidingsplaatsen 
aan overheidsinstellingen in de meeste Afrikaanse lan-
den – op enkele uitzonderingen na, zoals Ethiopië – is 
stilgevallen, hebben de particuliere medische scholen 
het voorbije decennium een snelle groei gekend. Een 
onderzoek uit 2009 naar medische opleidingsinstellingen  
in Sub-Sahara-Afrika telde 168 medische scholen, 
waarvan er 33 het voorbije decennium waren opge-
richt. Ongeveer 26% van de medische scholen waren 
privé.109 De eerste privéscholen openden hun deuren 
in de jaren 1990 en het aantal stijgt nog altijd, al zou 
een aantal ervan volgens rapporten van dubieuze 
kwaliteit zijn. De verdere privatisering van de medische 
opleiding moet worden geanalyseerd om de trajecten 
te beoordelen en na te gaan welke de gevolgen zijn 
voor de gelijkheid op het gebied van gezondheid. 

De aanpak van de migratie van gezondheidswerkers is 
in de loop der jaren complexer geworden en staat nu 
centraal in bredere internationale beleidsinitiatieven en 
debatten. De migratie van gezondheidswerkers heeft 
zowel te maken met het recht op mobiliteit, het recht 
op gezondheid als met het recht op waardig werk. Het 
gaat om het vinden van een aanvaardbaar compromis  
tussen de rechten en plichten van migrerende  
werk nemers, werkgevers en regeringen op basis  
van degelijke onderzoeksresultaten.110 

Maar er is ook nood aan een bredere coördinatie van 
het overheidsbeleid met betrekking tot de migratie 
van gezondheidswerkers. Zo moet het beleid onder 
andere coherent zijn met het Multilaterale Kader voor 
Arbeidsmigratie van de IAO. De migratie van gezond-
heidswerkers moet ook een thema zijn binnen de 
post-2015-ontwikkelingsagenda en in het debat over 
de rol van internationale handelsakkoorden en hun 
impact op ontwikkeling.111 

CASE

VRIJE MARKT VOOR 
ZORG VERZEKERING  
IN NEDERLAND

De economische crisis van 2008 zorgde voor 
een kentering in de ideologische benadering 
van het Europese op solidariteit gebaseerde 
model van sociale zekerheid. In een poging 
de begrotingen op orde te krijgen, beval de 
EU een strategie van liberalisering en priva-
tisering in publieke diensten aan. Door het 
zorgsysteem te laten sturen door de markt, 
wilden beleidsmakers tot een efficiëntere 
dienstverlening komen en zo de kosten voor 
zowel overheid als patiënt drukken. 

In Nederland wordt deze strategie al tien 
jaar toegepast en zijn de gevolgen duidelijk: 
ondanks de mooie voornemens is de toegan-
kelijkheid van de gezondheidszorg dramatisch 
achteruitgegaan.

In 2006 werd het publieke ziekenfonds 
vervangen door een concurrentiesysteem van 
private zorgverzekeraars. De marktwerking 
tussen zorgverzekeraars en zorgverleners 
moest ervoor zorgen dat artsen en instellingen 
meer werk leverden voor minder kosten. De 
marktwerking tussen patiënten en zorgver-
zekeraars moest de concurrentie tussen de 
verzekeraars stimuleren. Om de toegankelijk-
heid te beschermen werden bepaalde regels 
ingevoerd. Een wettelijk vastgelegd basispakket 
en een acceptatieplicht moest vermijden dat 
ouderen en zieken uitgesloten zouden worden. 
Als sociale correctie kwam er een zorgtoeslag: 
een forfaitaire tegemoetkoming volgens een 
bepaalde inkomensgrens om een deel van de 
verzekeringspremie te betalen.
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STIJGENDE PREMIES, VERMINDERDE TOEGANKELIJKHEID 

Voor veel behandelingen is de eigen bijdrage in de vorm van een maandelijkse premie gestegen en 
in 2009 werd daarbovenop een verplicht eigen risico ingevoerd. Het eigen risico is het deel van de 
zorg dat voor eigen rekening is. In het eerste jaar ging het om 155 euro, in 2015 al om 375 euro.112 
Dit is een stijging van 142 procent op zes jaar tijd. 

Voorstanders van de hervorming wijzen erop dat de wachtlijsten voor medische raadplegingen kor-
ter geworden zijn. Dit kan echter worden verklaard doordat meer Nederlanders hun zorg uitstellen 
omwille van de hoge kosten. Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal Nederlanders die aangaven 
dat ze hadden afgezien van een doktersbezoek vanwege de kosten van 2% naar 12%. Een verge-
lijkbare toename is te vinden bij Nederlanders die afzien van een aanbevolen medisch onderzoek 
of medische behandeling (van 3% naar 16%).113 In een enquête uitgevoerd door de Landelijke 
Huisartsenvereniging gaf 94% van de huisartsen aan dat patiënten adviezen soms niet opvolgen 
vanwege de kosten. 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee. Grote delen van fysiotherapie, tand-
zorg, vele soorten psychische zorg en de terugbetaling van bepaalde vaak duurdere medicijnen 
zijn bovendien al uit het verplichte basispakket gehaald en worden niet meer terugbetaald. Sinds 
2012 daalt de inkomensgrens voor de zorgtoeslag en zijn er jaarlijks honderdduizenden Nederlanders 
die ondanks de stijgende armoede hun toeslag kwijtraken.114 

MINDER VERSPILLING?

Leidt vermarkting tot minder verspilling? De totale kosten stegen sinds 2011 inderdaad minder 
dan voorheen, hoewel het systeem al bestaat sinds 2006. De gemiddelde stijging tussen 2000 en 
2013 bedroeg 5,5%, terwijl ze in 2011, 2012 en 2013 beperkt bleef tot respectievelijk 2,5%, 4,3% 
en 2%.115 Volgens de voorstanders is dit grotendeels te danken aan de vermarkting. Zo daalden 
de prijzen van verschillende medische handelingen. Maar niet elke kostendaling is een efficiëntie-
winst. Enerzijds gebeuren er minder overbodige onderzoeken, maar anderzijds wordt noodzakelijke 
zorg uitgesteld omdat de patiënt een grotere eigen bijdrage moet betalen. De ‘Zorgbalans’ geeft 
als voornaamste verklaring voor de kleinere stijging van de kosten de economische recessie en de 
bijhorende besparingen, zoals de uitholling van het basispakket.

Nederlanders merken dat private zorgverzekeraars steeds meer bepalen hoe de zorg wordt 
uitgebouwd en welke zorgen een ziekenhuis of arts mag aanbieden. Huisartsen voelen dat hun 
professionele autonomie wordt bedreigd. Steeds vaker zijn het de verzekeraars die bepalen welke 
geneesmiddelen de patiënt moet nemen of naar welke specialist hij of zij moet gaan. 

Ondanks de vermarkting zijn de verzekeringspremies op minder dan tien jaar tijd fel gestegen: van 
gemiddeld 1.080 euro in 2006 naar 1.260 euro in 2014. De vraag is waar dit geld heen gaat en 
of het wel degelijk wordt besteed aan zorg. Jaarlijks geven zorgverzekeraars ongeveer 500 miljoen 
euro uit aan publiciteit. De jaarlijkse winsten lopen op tot meer dan 1 miljard euro. In totaal hebben 
de zorgverzekeraars ondertussen al 9,3 miljard euro aan reserves.116

Er gaan dan ook stemmen op om opnieuw een publieke basisverzekering in te voeren. In maart 
2015 lanceerde een groep huisartsen een manifest dat in enkele weken tijd werd ondertekend 
door ongeveer twee derde van de Nederlandse actieve huisartsenpopulatie.
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6.1. DERTIG JAAR PRIVATISERING 
VAN DE FINANCIERING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG 

Een van de hervormingen van de voorbije decennia  
die de meeste invloed gehad hebben op de gezond-
heidssystemen in de ontwikkelingslanden, is de  
invoering van de directe betalingen door de gebruiker  
van openbare gezondheidsdiensten. Dat zijn de 
uitgaven die de gebruiker van de diensten ter plaatse 
moet betalen om toegang te krijgen tot de zorg, zonder 
formele mogelijkheid om de betaling te spreiden of 
om achteraf terugbetaald te worden. Het gaat dus om 
een privéfinanciering die de patiënt individueel moet 
dragen. Hoe groter deze betaling in verhouding tot 
de kosten van de zorg, hoe minder de kosten voor de 
gezondheidszorg onderling worden verdeeld en hoe 
groter het financiële risico voor de patiënt. 

Deze vorm van betaling heeft uiteraard altijd bestaan, 
maar tot het begin van de jaren 1990 was het aandeel 
ervan in de globale financiering van de gezondheids-
systemen in de ontwikkelingslanden marginaal. Enkel 
de op winst gerichte privésector, die zich destijds pas 
begon te ontwikkelen en uitsluitend bestond in de 
steden, en – voor een klein deel – het netwerk van 
confessionele zorgverleners rekenden kosten aan de 
patiënten aan. Vanaf het einde van de jaren 1980 
veranderde de plaats die dit soort privéfinanciering in-
nam in de financiering van de openbare gezondheids-
diensten in ontwikkelingslanden, die tot dan toe altijd 
officieel gratis waren geweest voor de gebruikers.117 

Toen de ontwikkelingslanden geconfronteerd werden 
met nooit eerder geziene schuldencrisissen, kregen  
de meeste regeringen economische hervormingen  
opgelegd. Die bestonden vooral uit de vrijmaking  
van hun binnen landse markt, de beperking van  
de overheidsuit gaven en de ontwikkeling van een 

begrotingsbeleid dat gunstig was voor economische 
groei. Naar aanleiding van die structurele aanpas-
singsprogramma’s nam de Wereldbank voor het 
eerst deel aan discussies over de organisatie van de 
gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden. 

In 1987 publiceerde de Wereldbank een rapport over 
de financiering van de gezondheidszorg118, met daarin 
een agenda voor hervormingen die de staten de kans 
moest bieden om het door hun schuldeisers gevraag-
de bezuinigingsbeleid te voeren. Het belangrijkste 
voorstel bestond erin de dalende overheidsfinancie-
ring in de gezondheidssector te compenseren door 
directe betalingen van de patiënten, ook wel user fees 
genoemd. Door solvabele gebruikers te vragen om te 
betalen voor tot dan toe gratis gezondheidszorg, moes-
ten de nodige middelen vrijkomen om de daling van 
de overheidsfinanciering op te vangen, de overcon-
sumptie als gevolg van de gratis zorg te beperken en 
de middelen van de staat beter te richten op de arme 
bevolking. Dat had dan moeten leiden tot een renda-
belere en rechtvaardigere overheidsfinanciering. 

De beleidsmakers uit die tijd beseften al snel dat zij 
niet langer konden instaan voor gratis gezondheids-
zorg. Ze moesten een alternatief vinden. Omdat velen 
dat niet hadden, paste de overgrote meerderheid van 
de ontwikkelingslanden de hervormingsagenda van 
de Wereldbank toe. In de jaren 1990 publiceerde de 
Bank nog twee andere rapporten om aan te dringen 
op deze agenda voor hervormingen en werd zij een 
onvermijdelijke speler in de gezondheidssector.119

6.2. STEEDS LUIDERE KRITIEK

Al snel gingen er kritische stemmen op over de in-
voering van de user fees. In 2000 noemde Margareth 

6. DE PRIVATISERING VAN DE FINANCIERING: 
PATIËNTEN BETALEN DE REKENING
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Whitehead, hoofd van het WHO Collaborating Centre 
for Policy Research on the Social Determinants of 
Health, dit onderdeel van de strategie van de Wereld-
bank een vorm van “privatisering van de financiering 
van de openbare diensten”120, die volgens haar twee 
dramatische gevolgen heeft: 
1. Ze vormt een aanmoediging voor de ontwikkeling 

van de privésector, onder andere door de dubbele 
praktijk van de zorgverleners in overheidsdienst. 
Die hadden vaak ook een privépraktijk die volledig 
buiten de controle van de staat viel, om ten minste 
een deel mee te pikken van de directe betaling. 

2. Ze leidt tot een medische armoedeval, die op haar 
beurt leidt tot een stijging van het aantal niet- 
behandelde ziektegevallen, een beperktere toegang 
tot gezondheidszorg voor onder andere de armsten,  
een verarming op lange termijn voor wie zijn 
zorgkosten niet kan betalen en een steeds onver-
standiger gebruik van geneesmiddelen, die te koop 
zijn op een bloeiende markt van kleine particuliere 
apotheken of in marktkraampjes. 

Bij het begin van het nieuwe millennium bleek de 
directe betaling door de gebruiker nog hardnekkig 
aanwezig. Daarna werden – geleidelijk aan – kennis 
en bewijzen verzameld over de negatieve gevolgen 
van deze privatisering van de financiering van gezond-
heidszorg. Robert Yates, senior expert gezondheids-
economie, vatte die bewijzen in 2009 als volgt samen 
in The Lancet: “uit een gedetailleerde analyse van de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat de directe  
betaling door de gebruikers is mislukt voor alle succes-
beloften uit de hervormingsagenda van 1987”.121

In 2014 aanvaardden de deskundigen van de Wereld-
bank en ook een grote meerderheid van de inter-
nationale spelers op het gebied van gezondheid die 
verbijsterende conclusie.122 Op 3 april 2014 verklaarde 
toen uitvoerend directeur van de Wereldbank, Jim 
Yong Kim, in The Guardian: “Er zijn nu genoeg door-
slaggevende bewijzen dat de directe betaling door de 
gebruiker in werkelijkheid de resultaten op het vlak 
van gezondheid heeft verslechterd. Dat lijdt geen twijfel 
meer. Maar heeft de Bank zich vroeger dan vergist?  
Ja. Ik denk dat de bank ideologisch heeft gehandeld.”

DE SITUATIE IN BELGIË

Dankzij de verplichte ziekteverzekering heeft iedereen 
recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling door 
de mutualiteit voor allerlei diensten op het vlak van 
gezondheid die worden uitgevoerd door artsen, tand-
artsen, kinesitherapeuten, verple(e)g(st)ers, enzovoort. 
De lijst van terugbetaalde gezondheidsdiensten wordt 
de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkin-
gen’ genoemd. Het bedrag dat de patiënt zelf moet 
betalen, na terugbetaling door de mutualiteit, is het 
‘remgeld’ of het ‘persoonlijk aandeel’.123 Sommige 
categorieën van patiënten124 krijgen, onder bepaalde 
voorwaarden, een hogere terugbetaling van hun medi-
sche kosten. Dit is de ‘verhoogde tegemoetkoming’.  
Zij betalen dus een minder hoog persoonlijk aandeel 
voor medische zorg. 
Bij dure zorg geldt voor iedereen de derdebetalers-
regeling. Door die regeling hoeven patiënten niet het 
volledige bedrag van sommige verstrekkingen voor  
te schieten. Dit geldt onder andere voor ziekenhuis-
rekeningen, geneesmiddelen, thuisverpleging, kinesi-
therapie, zorg in rusthuizen. Het gaat momenteel om 
85% van de verstrekkingen in de gezondheidszorg.

6.3. NAAR EEN NORM VOOR HET AAN - 
DEEL VAN DE DIRECTE BETALINGEN 
IN DE TOTALE FINANCIERING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG?

In de loop van de jaren 2000 berekende de Wereld-
gezondheidsorganisatie op basis van verschillende 
analyses van routinegegevens uit haar lidstaten de 
volgende norm: de directe betaling wordt problema-
tisch wanneer zij een aandeel van meer dan 15% van 
de totale financiering vertegenwoordigt.125 Boven die 
drempel wordt het risico op catastrofale uitgaven voor 
gezondheidszorg – dat wil zeggen uitgaven die tussen 
de 20% en 40% van het gezinsbudget opslorpen – 
duidelijk meer uitgesproken. 
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6.4. CATASTROFALE UITGAVEN  
EN EIGEN BIJDRAGEN126 

Wanneer mensen eigen bijdragen moeten betalen voor 
gezondheidszorg, kan het bedrag in verhouding tot 
hun inkomen zo hoog zijn, dat dit leidt tot een ‘finan-
ciële ramp’ voor die personen of hun gezin. De WHO 
heeft voorgesteld dat uitgaven voor gezondheidszorg 
als rampzalig worden beschouwd wanneer ze hoger 
liggen dan of gelijk zijn aan 40% van het niet-overle-
vingsinkomen van een gezin, d.w.z. het inkomen dat 
beschikbaar is nadat de basisbehoeften vervuld zijn. 
Mensen kunnen dan gedwongen worden te besparen 
op noodzakelijke dingen als voedsel en kleding, of op 
het onderwijs van de kinderen. Elk jaar worden onge-
veer 44 miljoen gezinnen, of meer dan 150 miljoen 
mensen, over de hele wereld geconfronteerd met zo’n 
catastrofale uitgaven. Ongeveer 25 miljoen gezinnen of 
meer dan 100 miljoen mensen belanden in armoede 
doordat ze moeten betalen voor gezondheidszorg. 

Bovendien gaat de impact van deze eigen bijdragen 
verder dan de catastrofale uitgave alleen. Het kan 
gebeuren dat mensen beslissen om geen gebruik te 
maken van bepaalde diensten, gewoon omdat ze zich 
de directe kosten – consultaties, geneesmiddelen, 
laboratoriumtests – of de indirecte kosten – vervoer, 
speciale voeding – niet kunnen veroorloven. Arme  
gezinnen zakken meestal nog dieper weg in de armoede  
door de negatieve effecten van hun ziekte op hun 
inkomsten en hun algemeen welzijn. Beleidsmakers 
moeten mensen dan ook beschermen tegen financiële 
catastrofes en verarming als gevolg van het gebruik 
van gezondheidsdiensten. 

6.5. DIRECTE BETALINGEN DOOR  
DE PATIËNT ZIJN HARDNEKKIG 

Dankzij deze overvloed aan bewijzen en de aanbeveling 
van de WHO zijn er dus duidelijk sterke argumenten 
om het aandeel van de directe privé-uitgaven in de 

financiering van de gezondheidszorg te beperken. Hoe 
zit het in realiteit?

De bovenstaande grafiek toont hoe gezondheidszorg 
gefinancierd werd in elke WHO-regio in 2000 en 2013. 
Hij maakt daarbij een onderscheid tussen overheids-  
en privéfinanciering. Deze laatste wordt nog eens op-
gesplitst in directe betalingen door de patiënt (Out-Of- 
Pocket Payments - OOP’s) en andere privéfinanciering. 

Voor de OOP’s wijst dit op drie zaken:
• Allereerst neemt deze financiering, ondanks de 

overvloedige bewijzen van de negatieve gevolgen 
ervan, nog altijd een belangrijke plaats in binnen 
de financiering van de gezondheidszorg. In bepaalde 
landen is dit zelfs nog steeds de meest voorkomen-
de vorm. In sommige regio’s – Zuidoost-Azië, het 
oostelijke Middellandse Zeegebied en ook Afrika 
– schommelt het aandeel van de OOP’s tussen 
bijna een derde en meer dan de helft van de totale 
financiering van de gezondheidszorg.

• Ten tweede vertoont het aandeel van de OOP’s wel 
een algemeen dalende trend, maar is die daling 
slechts gering. In regio’s met een sterke verminde-
ring, zoals Zuidoost-Azië, moet de patiënt nog altijd 
meer dan de helft van de kosten direct met eigen 
middelen betalen.

• Ten slotte passen weinig landen de 15%-norm van 
de WHO toe. Enkel Europa en Amerika hebben 

	  
Bron: Global Health Observatory, WHO
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een vrij laag niveau van directe financiering. En 
ook in die continenten moeten we opletten voor 
overmatig triomfalisme. In Europa is het aandeel 
van de financiering uit directe betalingen tussen 
2000 en 2013 regelmatig gestegen. Stap voor stap 
gaat Europa steeds meer in tegen de internationale 
aanbevelingen. Heel wat landen – sommige sneller 
dan andere als gevolg van opgelegde besparingen – 
breken hun systeem van solidaire financiering van 
de gezondheidssector geleidelijk aan af, waardoor 
de financiële druk op patiënten verhoogt. 

In Amerika, daarentegen, is de betrokkenheid van de 
staat sinds de jaren 2000 onmiskenbaar sterker, vooral 
in Latijns-Amerika, sinds het aantreden van partijen  
van sociaaldemocratische strekking. Landen als 
Brazilië en ook Mexico hebben een omvangrijk sociaal 
beleid ingevoerd dat het financiële risico voor patiënten 
moet verminderen, vooral voor de armste bevolkings-
groepen. Dat gaat gepaard met een stijging van de 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, van 4,9% 
tot 6,7% van het bbp. Paradoxaal genoeg zijn ook de 
privé-uitgaven gestegen, van 6,1% tot 6,9% van het 
bbp. Door de groei van de overheidsuitgaven is het 
mogelijk om het niveau van de OOP’s in verhouding 
ongeveer even hoog te houden als in 2000, maar het 
toenemende belang van privéverzekeringen, in 2013 
goed voor 4,8% van het bbp, blijft zorgwekkend. Die 
verzekeringen bieden dan wel een betere bescherming 
voor wie ervan geniet, maar sluiten grote delen van de 
bevolking uit en garanderen dus geen echte daling van 
het financiële risico voor de hele bevolking.

Als we dezelfde indicator analyseren door de landen te 
groeperen volgens inkomensniveau, stellen we andere 
interessante trends vast (grafiek rechtsboven).
De dalende trend wordt opnieuw bevestigd, maar in 
mindere mate dan wanneer we alleen de financiering 
in rekening nemen. 

We kunnen drie duidelijk verschillende situaties aantonen: 
• Ten eerste zijn de OOP’s duidelijk een plaag in de 

lage-inkomenslanden en in de lage middeninkomens - 
landen. In deze landengroepen is de internationale 
hulp aan de gezondheidszorg de voorbije vijftien 

jaar duidelijk toegenomen, onder andere onder 
impuls van de Millenniumdoelstellingen voor 
Ontwikkeling (MDG’s). Toch is ook het aandeel van 
de directe betalingen er in de loop van het voorbije 
decennium aanzienlijk gestegen. 

• Ten tweede zien we een daling van de OOP’s in de 
hoge middeninkomenslanden. Wanneer een land 
een zeker inkomenspeil bereikt, lijkt een beleids-
proces op gang te komen dat leidt tot een grotere 
overheidsinvestering in gezondheid. Bevolkings-
groepen die voordien niet beschermd waren, zoals 
mensen uit de informele sector, worden beter op-
genomen in de sociale bescherming op het gebied 
van gezondheid. Brazilië, Mexico, maar ook Thai-
land en China zijn voorbeelden van landen die dit 
proces hebben doorgemaakt. Opgelet, dit gebeurt 
niet automatisch: sommige landen uit deze groep 
hebben deze veranderingen niet gekend. Het heeft 
dus alles te maken met beleidskeuzes.

• Ten slotte stellen we voor de hoge-inkomenslanden 
een aanzienlijke toename vast van het aandeel 
van gezondheidszorg in het bbp, maar ook van het 
deel dat direct door de patiënt wordt betaald. 

Voor de ontwikkelingslanden staat één ding onomsto-
telijk vast: de structuur van de financiering van de ge-
zondheidszorg verandert uitzonderlijk langzaam, ook 
al wordt de directe betaling algemeen veroordeeld. Dit 
illustreert hoe moeilijk het is om een einde te maken 
aan een proces dat dertig jaar geleden is ingezet.  

	  
Bron: Global Health Observatory, WHO
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PRIVÉFINANCIERING IN BELGIË

Met 22% privéfinanciering in de gezondheidszorg 
zit België boven het gemiddelde van de EU-15129 
(20,6%). Het privéaandeel van de financiering is de 
voorbije tien jaar stabiel gebleven, ook al zijn de totale 
uitgaven in dezelfde periode gestegen. 

Maar toch wordt bepaalde essentiële zorg, waaronder 
tandverzorging, brillen, hoorapparaten, bepaalde ge-
neesmiddelen en psychotherapie, nog altijd nauwelijks 
terugbetaald. Bovendien leidt de mogelijkheid om ho-
norariumsupplementen aan te rekenen tot een duale 
geneeskunde: sommige specialisten zijn niet meer be-
reid om zorg aan te bieden aan het geconventioneerde 
tarief en kunnen enkel worden geraadpleegd door 
supplementen te betalen. Afhankelijk van de soort 
zorg kunnen het aandeel van de financiering dat wordt 
gedekt door de sociale verzekering en het aandeel dat 
ten laste valt van de patiënt, dus sterk variëren.

Tot vandaag is de gezondheidszorg in België gevrij-
waard gebleven van commercialisering. Meer dan 
78% van de gezondheidszorg wordt gefinancierd door 
de gemeenschap. Maar heel wat uitdagingen steken 
de kop op. Hoewel de noden toenemen (door de 
veroudering van de bevolking, de toename van chroni-
sche ziekten, enzovoort), lijken de overheidsmiddelen 
te dalen (sanering van de overheidsfinanciën, institu-
tionele hervormingen). We stellen onder andere de 
ontwikkeling van privéverzekeringen vast, vooral voor 
verzorging in het ziekenhuis en tandheelkunde. De  
onderfinanciering van sommige sectoren bevordert de 
ontwikkeling van commerciële praktijken of publiek- 
private medefinanciering. Dit mechanisme is vooral 
zichtbaar in de sector van de rusthuizen, die duidelijk 
interessant blijkt voor commerciële privéspelers. 

Tot 2019 is slechts een geringe stijging van de uitgaven 
voor gezondheidszorg toegestaan. Dat dreigt de druk 
op het noodlijdende budget voor gezondheidszorg nog 
te verhogen, waardoor een grotere commercialisering 
van het zorgaanbod wordt aangemoedigd.

Het systeem blijft echt afhankelijk van keuzes die  
zijn gemaakt in de jaren 1980 en zo heeft de directe 
betaling nog altijd dramatische gevolgen voor een 
groot aantal gezinnen in de hele wereld.

6.6. GEVOLGEN VOOR DE 
ONTWIKKELINGSLANDEN?

Het behoud van de directe betaling als belangrijkste 
financieringsvorm in veel ontwikkelingslanden komt 
bovenop een aantal andere belemmeringen voor de 
toegang tot zorg en heeft drie belangrijke gevolgen:127 
1. Meer mensen zien af van gezondheidszorg.  

Vandaag doen naar schatting bijna één miljard  
mensen per jaar geen beroep op zorg om financiële 
redenen, vooral in de ontwikkelingslanden.

2. Jaarlijks worden meer dan 150 miljoen mensen 
geconfronteerd met catastrofale uitgaven voor 
gezondheid. Meer dan 100 miljoen van hen wonen 
in de ontwikkelingslanden.

3. Naar schatting bijna 100 miljoen mensen waren 
niet onder de armoededrempel terechtgekomen als 
zij een alternatief hadden gehad voor de financie-
ring van hun gezondheidszorg. 

Toch hebben de gezinnen in ontwikkelingslanden 
geleidelijk aan strategieën ontwikkeld om deze directe 
betalingen te kunnen dragen. Wanneer er niet meteen  
geld beschikbaar is, verkopen ze hun grond of ge-
reedschap, hun oogst of de vrucht van hun arbeid, al 
dan niet vooraf of met een grote korting, of lenen zij 
bij familie of vrienden als dat mogelijk is. Sommigen 
wenden zich tot privékredietverleners die woekerrentes 
aanrekenen, soms tot 100% van het geleende bedrag. 
Deze aanpassingsstrategieën vormen op middellange 
termijn een gevaar voor het welzijn en de economische 
stabiliteit van het gezin.128 De gevolgen zijn vooral 
dramatisch voor gezinnen die kwetsbaar zijn. Elk jaar 
komt een groot aantal, vooral arme gezinnen terecht 
in wat Margareth Whitehead de medische armoedeval 
noemt.
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6.8. CONCLUSIE

Naarmate er meer bewijzen komen, wordt het steeds 
aannemelijker dat deze nieuwe initiatieven voor de 
financiering van de gezondheidszorg niet zullen  
volstaan. Ze zullen de gevolgen van het proces van 
privatisering van de financiering dat dertig jaar geleden 
is ingezet niet in aanzienlijke mate kunnen temperen, 
vooral niet voor de meest kwetsbare mensen. Ze 
bieden wel de mogelijkheid om middelen vrij te maken 
voor dit doel – waardoor zij dus noodzakelijk zijn. Ze 
volstaan echter niet om de dynamiek van verandering 
op gang te brengen die nodig is om te evolueren naar 
een rechtvaardiger gezondheidssysteem.132 

Doordat gezondheidszorg voor iedereen is opgenomen 
in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) – zijn er 
nu nieuwe kansen om te komen tot rechtvaardigere 
gezondheidssystemen. Op het vlak van de financiering 
trekken de deskundigen twee grote lessen uit de 
voorbije jaren voor landen die snel vooruitgang willen 
boeken op dat vlak.

Bijkomende overheidsmiddelen inzetten lijkt de  
snelste weg om te komen tot universele dekking,133 
vooral wanneer dat overheidsgeld wordt ingezet om  
de toegang tot zorg te bevorderen voor de meest 
kwetsbare mensen.134 

Maar alleen dat volstaat niet. Alle bijkomende finan-
ciering die wordt vrijgemaakt moet rechtvaardig 
worden verdeeld, want dat is een onontbeerlijke 
voorwaarde om de verwachte veranderingen te 
bereiken. Het sociaal contract kan maar berusten op 
rechtvaardigheid wanneer er verschillende actoren bij 
betrokken zijn die deze ambitie delen. In landen waar 
de ongelijkheid snel toeneemt, moeten er absoluut 
waarborgen zijn voor rechtvaardigheid als centraal 
principe van het gezondheidssysteem.

Het is duidelijk dat de strijd om de hervorming van 
de gezondheidssystemen verre van gewonnen is. Hij 
is echter wel de moeite waard om te voeren, want hij 
kan een aanzienlijke kentering teweegbrengen in het 

6.7. NAAR HET EINDE  
VAN DE EIGEN BIJDRAGEN?

In veel ontwikkelingslanden lijkt alvast in het discours 
de wil te bestaan om een eind te maken aan de directe 
betalingen. Er kwamen ook al acties, zowel vanuit de 
overheid als de privésector, vooral gericht op bepaalde 
kwetsbare groepen. 

Allerlei instrumenten voor de financiering van de 
gezondheidszorg zijn uitgetest: een gedeeltelijke of 
volledige vrijstelling van de directe betalingen in de 
openbare sector voor bepaalde diensten en/of bepaal-
de groepen van patiënten, een subsidiëring van de bij-
dragen aan de ziekteverzekering, ‘gelijkheidsfondsen’ 
voor de armsten, ‘moederschapsbonnen’ waarmee 
zwangere vrouwen toegang krijgen tot zorg voor moeder 
en kind tegen een sterk verlaagde prijs, nationale 
strategieën voor het oprichten van ziekenfondsen in de 
gemeenschappen, de aanstelling van zorgverstrekkers 
op basis van contracten (contracting in/out) met  
de toegang tot gezondheidsdiensten als evaluatie-
criterium, enzovoort. De lijst van uitgeteste financierings- 
mechanismen is lang en verschillende ervan zitten nog 
in de fase van uitwerking op grotere schaal. 

Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken die 
gelden voor al deze initiatieven. Maar toch blijkt uit 
een gedetailleerde analyse dat de resultaten van deze 
financieringsmechanismen onder de verwachtingen 
blijven, vooral op het vlak van rechtvaardigheid.130 De 
meeste initiatieven stuiten niet alleen op al bestaande 
fouten in de gezondheidssystemen, die zij niet kunnen 
oplossen, maar ook op ongelijke sociale structuren in 
de samenleving. Daardoor kunnen zij vaak de kwets-
baarste mensen niet bereiken.131 Het komt trouwens 
niet zelden voor dat de middelen die ter beschikking 
worden gesteld voor dit sociaal bedoelde beleid 
opgepikt worden door niet-beoogde groepen, vaak ten 
nadele van bijzonder kwetsbare groepen als vrouwen 
of ongeletterde mensen. Daardoor kunnen deze  
strategieën slechts op weinig aanvaarding rekenen  
bij de meerderheid van de bevolking.
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dat bijna automatisch leidt tot een sterke inflatie 
van de kosten voor gezondheidszorg en tot te sterk 
gemedicaliseerde gezondheidssystemen. Op termijn 
dreigt deze privatisering de verwachte effecten van 
bijkomende overheidsmiddelen te beperken of zelfs 
teniet te doen.

 

proces van privatisering van de financiering van de 
gezondheidszorg dat de meeste ontwikkelingslanden 
kennen en waarvan de eerste slachtoffers de mensen 
in een precaire situatie zijn. Er is ook strijd nodig tegen 
het proces van privatisering van andere aspecten van 
het gezondheidssysteem, zoals de zorgverstrekking, 

DE ZIEKENFONDSEN: 
ACTOREN VAN SOCIALE VERANDERING

ACHTERGRONDINFO

Het voorbije decennium hebben de ontwikkelingslanden 
geëxperimenteerd met de oprichting van zieken-
fondsen. Omdat mutualiteiten een basis leggen voor 
systemen waarbij het risico op ziekte(kosten) wordt 
verdeeld tussen alle leden, vormen zij een positieve 
stap in de geleidelijke invoering van gezondheidszorg 
voor iedereen in die landen, en wel om verschillende 
redenen:

– Ze maken het mogelijk om werknemers uit de 
informele economie en plattelandsbewoners te 
bereiken en te organiseren.

– Ze sensibiliseren en emanciperen individuen en 
gemeenschappen en organiseren het maatschap-
pelijk middenveld. Ze bieden bevolkingsgroepen 
de kans om hun gezondheid in eigen handen  
te nemen.

– Op plaatselijk vlak biedt de interactie tussen  
mutualiteiten en zorgverstrekkers de kans om te 
komen tot een meer gedragen omschrijving van  
de kwaliteit van de zorg.

– Ze spelen een rol van tegenmacht en toezicht bij 
het beheer van gezondheidssystemen en kunnen 
de belangen van de gebruikers van gezondheids-
diensten vertegenwoordigen bij het bepalen, uit-
voeren en controleren van het gezondheidsbeleid. 
Zij garanderen dat dit beleid voeling blijft houden 

met de realiteit op het terrein en beantwoordt aan 
de noden van de patiënten. Door deelname aan 
sociaal overleg kunnen zij ook proberen de kosten 
voor gezondheidszorg en geneesmiddelen onder 
controle te houden.

– Ze garanderen stabiliteit en vertrouwen in een 
systeem van verplichte ziekteverzekering. Dat is 
soms nuttig als tegengewicht tegen de instabiliteit 
of de politieke instrumentalisering van dergelijke 
systemen.

– Door de verschillende rollen die ze spelen, verwerven 
de mutualiteiten geleidelijk aan deskundigheid in 
het beheer van ziekterisico’s.

– Door de deskundigheid die ze de voorbije tien jaar 
hebben verworven op het vlak van ziekterisico-
beheer, kunnen mutualiteiten ook optreden als 
doorgeefluik van de overheid binnen de gemeen-
schap en op lokaal vlak een bepalende rol spelen 
voor de verschillende beleidslijnen voor sociale 
bescherming op het vlak van gezondheid. 

– Als sociale beweging bij uitstek kunnen mutua-
liteiten een aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
goede beheer van het gezondheidssysteem. Zij 
staan voor de grote uitdaging om de belangen  
van alle gebruikers van de gezondheidsdiensten  
te verdedigen, dus niet enkel van hun leden. 
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Toch staan projecten voor mutualiteiten opgezet in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking voor heel wat 
uitdagingen. Uit de opgedane ervaringen blijkt dat de 
mutualiteiten zoals ze zijn opgericht geïsoleerd staan 
en niet voldoende bescherming kunnen bieden aan 
hun leden. Uit financiële overwegingen moeten ze vaak 
de tussenkomst aan de patiënten aanpassen aan het 
vermogen van de patiënten om bij te dragen. Omdat ze 
bovendien de bijdrage niet verplicht kunnen maken, is 
het moeilijk om een groot deel van de bevolking in te 
schrijven. Mensen die niet vertrouwd zijn met de cultuur 
van voorzorg en die moeten kiezen tussen gezondheid 
(wanneer ze nog niet ziek zijn) en andere levensnood-
zakelijke prioriteiten, verkiezen vaak om geen lid te 
worden, niet uit vrije keuze maar uit gebrek aan geld 
om bijdragen te betalen. Op technisch vlak hebben de 

mutualiteiten vaak een schrijnend gebrek aan steun 
om taken uit te voeren die nochtans essentieel zijn om 
de universele dekking uit te breiden (sensibilisering, 
uitwerken van verzekeringsproducten, risicobeheer, 
contracten sluiten met zorgverstrekkers).

In België zijn grote inspanningen geleverd om die 
uitdagingen aan te pakken, onder andere door de 
oprichting van een mutualistisch platform, Masmut. 
De oprichters van Masmut beschouwen de commer-
cialisering van de zorg als een permanente bedreiging 
voor de gezondheid van de bevolking. Zij vinden dat 
mutualiteiten deel moeten uitmaken van de universele 
dekking als sociaal en solidair mechanisme voor een 
verbetering van de gezondheid en de toegang tot zorg 
van een goede kwaliteit.
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CASE

UNIVERSELE GEZONDHEIDSZORG IN THAILAND135

Een goede praktijk voor gezondheidsfinanciering in gevaar?

Thailand kent sinds 2002 een ‘universele gezondheidsdekking’. Dit betekent dat alle Thais onder de  
ziekte verzekering vallen. Zo krijgen ze toegang tot een uitgebreid aanbod aan gezondheidsdiensten, met  
vooral aandacht voor basisgezondheidszorg. Dit succes werd mogelijk gemaakt door de invoering van  
het Universal Coverage Scheme (UCS) of Programma van Universele Dekking. 

Dit programma ging van start in 2001 en bereikte na één 
jaar al 47 miljoen mensen of 75% van de hele bevolking, 
onder wie ook 18 miljoen Thais die voordien niet verze-
kerd waren. De overige 25% waren overheidsambtenaren,  
gepensioneerden, personen ten laste en werknemers uit 
de privésector, die allemaal al werden gedekt door twee 
andere stelsels van ziektekostenverzekering. 

Het is niet alleen opmerkelijk dat het UCS-programma 
erg snel werd uitgerold, maar ook dat dit zeer kort na 
de Aziatische financiële crisis gebeurde. Het bbp per 
hoofd van de bevolking was gedaald van 2.700 US 
dollar in 1997 tot 1.900 dollar in 2002. Bovendien 
werd het programma ingevoerd tegen het advies van 
enkele externe deskundigen in, die meenden dat het 
financieel niet haalbaar was.

INDRUKWEKKENDE RESULTATEN

De resultaten van het programma van universele dek-
king zijn indrukwekkend. De onvervulde behoefte aan 
gezondheidszorg ligt heel erg laag en het aantal niet-ar-
me gezinnen dat door betalingen voor gezondheidszorg 
of geneesmiddelen onder de nationale armoededrempel 
zakt, daalde van 2,71% in 2000 tot 0,49% in 2009.  
De zuigelingensterfte daalde van 15 per 1.000 levend-
geborenen in 2000 tot 11 in 2010. In dezelfde periode 
zakte de sterfte bij kinderen jonger dan 5 jaar van  
18 tot 13 per duizend. De moedersterfte daalde tot 20 
per 100.000 levendgeborenen in 2015. De opsporing 
van tuberculose verbeterde van 40% tot 70%.

De overheidsuitgaven voor gezondheidszorg (in 
absolute termen) zijn aanzienlijk gestegen. De eigen 
bijdragen die de mensen moeten betalen, zijn sterk 
gedaald. De Thaise regering geeft expliciet voorrang 
aan het budget voor het UCS-programma, maar toch 
bedragen de totale overheidsuitgaven voor gezond-
heidszorg nog altijd ongeveer 4% van het bbp. 
Daardoor, samen met een verhoging van het aandeel 
van de financiering uit directe belastingen, kon de 
regering de kloof tussen rijk en arm wegwerken op het 
vlak van de eigen bijdragen. Het UCS zorgde ook voor 
meer gelijkheid in de overheidssubsidies en de totale 
uitgaven voor gezondheid waren erg progressief (in het 
voordeel van de armen).

UITDAGINGEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST

Er blijven evenwel nog belangrijke uitdagingen. Hoewel 
de Thaise regering tot nu toe voorrang heeft gegeven 
aan het budget dat nodig is voor het UCS-programma, 
zal het niet gemakkelijk zijn om dat ook in de toekomst 
te blijven doen. De financiering van ziekenhuizen 
en medisch personeel is de laatste jaren aanzienlijk 
verlaagd. De gezondheidszorg kent een geleidelijke 
commercialisering. Dat maakt de ziekteverzekering 
duurder, want commerciële zorgaanbieders spitsen 
zich vooral toe op curatieve zorg. De regering moet 
ook de drie verschillende stelsels van ziekteverzekering 
in het land harmoniseren, omdat die niet allemaal 
volledig dezelfde dekking bieden. 
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In dit dossier onderzochten we hoe de beleidskeuze 
om gezondheidszorg te commercialiseren het recht 
op gezondheid van de bevolking in gevaar brengt. 
We bestudeerden daarvoor de verschillende compo-
nenten van gezondheidssystemen: beschikbaarheid, 
toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit. 

BESCHIKBAARHEID

Het belangrijkste doel van commerciële bedrijven is 
winst maken. Ze zijn niet verplicht om diensten of 
behandelingen voor iedereen toegankelijk te maken. 
Die winstlogica is nadelig voor de beschikbaarheid van 
de zorg voor bevolkingsgroepen die niet voldoende geld 
opleveren (bv. in gebieden op het platteland met een 
geringe bevolkingsdichtheid) of die niet over voldoende 
geld beschikken. Die vaststelling geldt zowel voor on-
dernemingen die gezondheidsdiensten leveren als voor 
farmaceutische bedrijven. Het is niet interessant om 
geneesmiddelen te ontwikkelen voor groepen die niet 
kunnen betalen, behalve wanneer deze bedrijven kun-
nen rekenen op een specifieke financiering of gegaran-
deerde inkomsten vanuit de overheid. Een gebrek aan 
overheidsmiddelen voor gezondheidszorg of onderzoek 
naar nieuwe behandelingen verhoogt bovendien de 
afhankelijkheid van commerciële privébedrijven. 

De structurele aanpassingsprogramma’s die de 
internationale financiële instellingen in de jaren 1980 
en 1990 oplegden aan de ontwikkelingslanden en 
vandaag aan de landen in het zuiden van Europa, zijn 
zowel nadelig voor de openbare gezondheidsdiensten 
als voor de opleiding en de beschikbaarheid van ge-
zondheidspersoneel. In de ontwikkelingslanden geven 
geschoolde gezondheidswerkers daarenboven vaak 
de voorkeur aan de lonen en vooruitzichten van de 
privésector of aan aantrekkelijkere werkaanbiedingen 
in het buitenland.

TOEGANKELIJKHEID

De bezuinigingsprogramma’s van het IMF blijken na-
delig voor de financiële en fysieke toegankelijkheid van 
de zorg. Als tegengewicht voor de dalende overheids-
uitgaven voor gezondheid zijn de directe betalingen 
door de gebruiker (OOP’s - out-of-pocket payments) 
gestegen, waardoor mensen steeds vaker behande-
lingen uitstellen of te maken krijgen met rampzalige 
gezondheidsuitgaven. Privéverzekeringen kunnen 
de risico’s dekken, maar blijken te duur voor de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen. Bovendien kunnen 
patiënten met een medische voorgeschiedenis vaak 
niet terecht bij dergelijke verzekeringen. Financierings-
systemen die berusten op solidariteit, zoals een ziekte-
verzekering die wordt gedragen door de overheid of 
door op solidariteit gebaseerde mutualiteiten, bieden 
een oplossing. Zij moeten weliswaar enerzijds worden 
omkaderd en gestuurd door de overheid om ervoor te 
zorgen dat ze iedereen dekken en anderzijds gepaard 
gaan met een openbare dienstverlening van goede 
kwaliteit. Als dat niet het geval is dienen ze louter  
voor de terugbetaling van steeds duurdere privé-
gezondheidszorg en kunnen ze niet overleven op 
financieel vlak. 

Publiek-private partnerschappen en andere systemen 
om kapitaal van bedrijven in de gezondheidssector te 
trekken, leiden middelen die nodig zijn om basisge-
zondheidsdiensten op te zetten af naar de privésector, 
maar bieden geen garantie dat de diensten die in 
deze privé-instellingen worden aangeboden betaal-
baar en toegankelijk zijn voor de armsten. Door de 
commercialisering van de financiering, de diensten 
en de aanwerving en opleiding van gezondheidsper-
soneel ontstaat een duaal systeem van gezondheids-
zorg. Enkel wie voldoende geld heeft kan zich dan 
gezondheidszorg van goede kwaliteit veroorloven. De 
armen, daarentegen, hebben enkel toegang tot slecht 

7. ALGEMENE CONCLUSIE 
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gefinancierde zorgverlening van bedenkelijke kwaliteit. 
Bovendien kunnen mensen op het platteland en in 
afgelegen gebieden minder rekenen op gezondheids-
diensten in hun eigen omgeving als de gezondheids-
zorg gecommercialiseerd is. 

Ook het handelsbeleid van de EU is schadelijk voor  
de toegang tot gezondheidszorg en geneesmiddelen.  
Allereerst probeert de EU systematisch ‘TRIPS-plus- 
maatregelen’ in te voeren in haar bilaterale handelsak-
koorden. Die maatregelen versterken de intellectuele 
eigendomsrechten, waardoor octrooien langer geldig 
blijven en generische geneesmiddelen langer onbe-
schikbaar blijven in de ontwikkelingslanden. Boven-
dien krijgen investeerders door de mechanismen ter 
bescherming van investeringen die in die akkoorden 
vervat zitten, het recht om klacht in te dienen tegen 
staten als die een gezondheidsbeleid voeren dat hun 
winst negatief zou kunnen beïnvloeden. 

AANVAARDBAARHEID

Een gebrek aan regelgeving voor privézorgaanbieders 
veroorzaakt vaak een verkeerd voorschrijfgedrag, wat 
leidt tot overbodige behandelingen en geneesmiddelen  
en dus hogere uitgaven voor de directe betalingen door 
de gebruiker (OOP’s) en de (openbare of solidaire) 
ziekteverzekeringen. De prijs voor commerciële gezond-
heidszorg ligt bovendien vaak hoger door kosten  
voor marketing en reclame, die nodig zijn om de  
concurrentie aan te kunnen. Farmaceutische bedrijven 
gebruiken lobbywerk en mechanismen ter bescherming 
van investeringen om de regelgeving op reclame voor 
geneesmiddelen ongedaan te maken. 

KWALITEIT

De besparingen op overheidsuitgaven en het inter-
nationale handelsbeleid leiden tot een privatisering 
van de financiering. Daardoor ontstaat een genees-
kunde met twee snelheden: snelle behandelingen  
van goede kwaliteit aangeboden door geschoold 
personeel, voor wie dat kan betalen; openbare ge-
zondheidszorg van minder goede kwaliteit met lange 
wachttijden, voor de armere mensen. Door het gebrek 
aan overheidscontrole op de farmaceutische bedrijven 
hebben die bovendien de mogelijkheid om octrooien 
aan te vragen en dus meer geld te vragen voor hun 
producten, zelfs als die geen echte therapeutische 
innovatie brengen.
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Gezondheid mag niet worden overgelaten aan 
commerciële bedrijven in de gezondheidssector. 
Die streven immers in de eerste plaats naar winst 
en hebben niet, zoals overheden, de plicht om het 
recht op gezondheid van de bevolking te garanderen. 
Daarom is het nodig om overheden en relevante en 
representatieve middenveldorganisaties te betrekken 
bij het beleid om een universele gezondheidsdekking 
en dus de beschikbaarheid, toegankelijkheid, aan-
vaardbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg 
en geneesmiddelen te garanderen.  

VIJF AANDACHTSPUNTEN  
VOOR DE OVERHEDEN:

1. EEN TOEREIKENDE OVERHEIDSFINANCIERING 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG GARANDEREN

– Voldoende openbare diensten voor gezondheids-
zorg van goede kwaliteit, die op een eerlijke 
manier verdeeld zijn over het grondgebied.

– Een toereikende financiering van het medisch en 
farmaceutisch onderzoek om te vermijden dat 
innovatie enkel afhangt van commerciële actoren.

– Een toereikende opleiding en aanwerving van 
gezondheidspersoneel door de overheid.

– De directe betalingen door de gebruiker (OOP’s) 
blijven onder de 15% van de totale kost van  
de verstrekte zorg, om ervoor te zorgen dat  
de duurste behandelingen toegankelijk blijven 
voor iedereen.

– Geen publiek-private financieringssystemen  
die voordelig zijn voor privé-investeerders door  
de risico’s af te wentelen op de overheid.

– Voldoende financiële bewegingsruimte om een 
universele gezondheidsbescherming (UHC)  
te verzekeren.

2. REGELS OPLEGGEN AAN COMMERCIËLE  
PRIVÉSPELERS IN DE GEZONDHEIDSZORG 

– De discriminerende praktijken van privéverzeke-
ringen verbieden.

– De prijzen van geneesmiddelen en privégezond-
heidsdiensten die worden terugbetaald door de 
openbare ziekteverzekering beperken.

– Minimumnormen opleggen voor de kwaliteit van 
de gezondheidsdiensten. 

– Lessen trekken uit de ervaringen met publiek- 

8. AANBEVELINGEN
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private samenwerking in de gezondheidssector en 
ze zo veel mogelijk vermijden in alle landen, maar 
vooral in de lage- en middeninkomenslanden die 
minder goed in staat zijn om te onderhandelen 
over voor zichzelf voordelige contracten.

– Toezien op de voorschriften voor geneesmiddelen 
en behandelingen opdat die beperkt blijven tot 
wat noodzakelijk is. 

– Regels opleggen voor reclame voor geneesmiddelen 
en behandelingen.

– Zorgen voor transparantie en de lobbyactiviteiten 
van farmaceutische bedrijven en bedrijven die 
gezondheidszorg verstrekken aan banden leggen.

3. WAKEN OVER DE COHERENTIE TUSSEN HET 
HANDELSBELEID EN HET RECHT OP GEZONDHEID 

– Gezondheidsdiensten en solidaire ziekte-
verzekeringen uitsluiten van door bilaterale 
handelsakkoorden geliberaliseerde sectoren.

– ‘TRIPS-plus’-maatregelen uitsluiten uit toekomstige 
handelsakkoorden.

– Mechanismen ter bescherming van investeringen 
(ISDS) uitsluiten die het vermogen van staten om 
wetten op te stellen op het vlak van gezondheid 
kunnen beperken. 

– Ex ante impactstudies uitvoeren om na te gaan 
wat de mogelijke gevolgen van handelsakkoorden 
zijn voor het recht op gezondheid van de bevolking.

4. DE ACTOREN VAN HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD BETREKKEN BIJ HET UITSTIPPELEN, 
UITVOEREN EN OPVOLGEN VAN HET  
GEZONDHEIDSBELEID

– De actoren van het maatschappelijk middenveld, 
mutualiteiten en andere spelers in de gezond-
heidszorg betrekken bij het opstellen, uitvoeren 

en opvolgen van programma’s voor een univer sele 
ziekteverzekering.

– De betrokkenheid van middenveldactoren  
garanderen bij het uitstippelen van het gezond-
heidsbeleid.

– De organisaties van het maatschappelijk midden-
veld en de betrokken actoren raadplegen bij het 
vastleggen van de prijzen van geneesmiddelen.

5. DE GEZONDHEIDSSYSTEMEN VAN  
DE ONTWIKKELINGSLANDEN VERSTERKEN  
VIA INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

– Steun verlenen aan instrumenten voor de  
financiering van gezondheidszorg in de ontwik-
kelingslanden die berusten op solidariteit,  
zoals mutualiteiten of publieke systemen van 
ziekte verzekering.

– Steun verlenen aan het onderzoek naar de  
weinig rendabele ziekten die voorkomen in de 
ontwikkelingslanden. 

– Steun verlenen aan de opleiding van gezond-
heidspersoneel door onderwijsprogramma’s  
of beurzen voor buitenlandse studenten te  
financieren.

– De gedragscode van de WHO toepassen bij  
de internationale aanwerving van gezondheids-
personeel en een financiële vergoeding bepleiten 
voor de landen waar de gezondheidswerkers  
vandaan komen, als het gaat om lage- of  
middeninkomenslanden.
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