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Centraal-Amerika heeft een rijke traditie van gezondheidsactivisme. Van mili-
tanten van het Nationaal Gezondheidsforum in El Salvador tot de Hondurese 
bevolking die de privatisering van gezondheidszorg tegenhoudt. Ze komen 
allemaal op voor recht op gezondheid.  En ook in covid-tijden zaten ze niet stil.

Het Nationaal Gezondheidsforum staat op de barricades voor een nieuwe 
waterwet, omdat de Salvadoraanse regering enkel rekening houdt met grote 
bedrijven en plantages. In Honduras sloegen activisten van ALCISAHO en vak-
bonden van het gezondheidspersoneel de handen in elkaar om samen een 
ontwerp van een nieuwe gezondheidswet te maken.  

De strijd voor een toegankelijke gezondheidszorg en aandacht voor sociale 
determinanten van gezondheid zijn een rode draad door het activisme in de 
regio. Tegelijkertijd, strijden we wereldwijd voor een betere gezondheid!
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Gezondheidsactivisme tijdens 
de coronacrisis

Jasper Rommel  
Programmabegeleider Centraal-Amerika 

EDITO



Hoopvol voor de toekomst
Een jonge moeder houdt haar kindje vast in het Ghanees  
dorp Adwenpaye, gelegen vlakbij de stad Kumasi
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Burgerparticipatie  
dicht de gezondheidskloof 
Community Health Workers worden ingezet om de gezond-
heidskennis te vergroten bij kwetsbare mensen.

DOELGROEPSPECIFIEKE  
AANPAK
Gezondheid is een basisrecht, maar 
de weg ernaartoe is niet voor ieder-
een even toegankelijk. Zo ervaren 
mensen in maatschappelijk kwets-
bare situaties meerdere drempels 
voor een gezond leven. Hoe kunnen 
we die verlagen om gelijkheid op vlak 
van gezondheid te vergroten?

Een deel van het antwoord is de 
inzet op gezondheidszorgsystemen 
die aandacht hebben voor gezond-
heidsbevordering, het versterken van 
gezondheidsvaardigheden en pre-
ventie. Gezondheid is immers veel 

meer dan genezen alleen. Maar daar 
stopt het antwoord niet. De gezond-
heidskloof kan enkel gedicht worden 
als de initiatieven die georganiseerd 
worden ter preventie van ziekten en 
ter bevordering van gezondheid ook 
daadwerkelijk de meest kwetsbare 
groepen kunnen bereiken.

Daarvoor is er een doelgroepspe-
cifieke aanpak nodig. Het winnen 
van het vertrouwen van kwetsbare 
mensen is cruciaal. Iets wat alleen 
bereikt kan worden met een inter-
persoonlijke en participatieve aan-
pak. Om echt gezondheid te bekomen 
is burgerparticipatie aan gezondheid 
minstens even belangrijk.
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LUISTER NAAR  
DE FOSCAST GELIJK 
MAAKT GEZOND 

en kom meer te weten over 
burgerparticipatie aan 
gezondheid. (zie p.10)

OOK IN BELGIË

In Centraal-Amerika is er een lange 
geschiedenis van burgerparticipa-
tie aan gezondheid. Zij werken met 
gezondheidspromotoren die zelf 
afkomstig zijn uit de kwetsbare wij-
ken en gemeenschappen waarvoor ze 
zich inzetten. Ze sensibiliseren over 
gezondheidsthema’s op creatieve en 
doelgroepspecifieke manieren, bij-
voorbeeld door op lokale radio over 
gezondheidsthema’s uit te zenden. 
Tenslotte doen ze ook aan beleids-
werk om verandering te brengen op 
een structurele manier.

De promotoren doen aan ‘commu-
nity health work’. Het is een bekende 
methode om kwetsbare groepen 
naar de gezondheidszorg toe te lei-
den. Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie zijn er wereldwijd 3,3 
miljoen Community Health Workers 
(CHW) actief. Vaak zijn het vrouwen 
die hoog- of laagopgeleid of zelfs 
analfabeet kunnen zijn. Wat hen bindt 
is dat ze dezelfde taal spreken als de 
mensen waarvoor ze zich inzetten. 
CHW is de inzet op het menselijke 
van de zorg.

 

Hun aanpak inspireert wereldwijd, 
ook in België.  Het kabinet van minis-
ter Frank Vandenbroucke (Vooruit) 
initieerde vorig jaar in 11 Belgische 
steden een pilootproject genaamd 
Community Health Work. Dit project 
wordt uitgevoerd door de zieken-
fondsen. Een 50-tal CHW maken 
kwetsbare mensen wegwijs in ons 
zorglandschap, wijzen hen de weg 
naar eerstelijnsgezondheidszorg en 
vergroten hun gezondheidskennis.

CHW werken nauw samen met lokale 
organisaties die actief zijn in kwets-
bare wijken. Ze willen de noden die ze 
tegenkomen zo goed mogelijk verta-
len naar het beleid. 

 

Strijd voor gezondheid! Lees meer op
FOS.ngo/community-health-workers
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INTERVIEW

“Het is een baan die me voldoening geeft, zeker wanneer 
je beseft dat het belang heeft voor de gemeenschap. Ik 
kan jongeren helpen optillen naar een ander leerniveau. 
Dat mijn job vruchten afwerpt, motiveert me eindeloos.”

Lorwing Rebecca Gutierrez Lopez 
Gezondheidspromotor MCN, Volksbeweging van Nicaragua - Nicaragua

Lees het interview op 
FOS.ngo/lorwing
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“Op vlak van welzijn en gezondheid tasten nieuwkomers 
vaak in het duister. Als “Community Health Worker” wil ik 
dat lichtje aanreiken richting de juiste zorg.”

Nikhat Sereke
Community Health Worker - Gent

Lees het interview op
FOS.ngo/nikhat
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MONDIAAL

Past die gsm niet goed in je hand? 
De medicijnen die je slikt, hebben 
die bijwerkingen die je niet terug kan 
vinden in de bijsluiter? Antwoordde 
je hierop ja, dan is de kans groot dat 
je een vrouw bent. Samen met onge-
veer de helft van de wereldbevolking 
zijn jouw noden en behoeften deels 
onzichtbaar. Zo is een gsm gemaakt 
om te passen in de gemiddelde man-
nenhand en worden medicijnen door 
de band genomen getest op 20- tot 
30–jarige mannen. We zouden dit een 
blinde vlek kunnen noemen of een 
ondervertegenwoordiging van vrou-
wen op wereldschaal bij beleid,ont-
wikkeling, economie enz. We noemen 
dit de genderdatakloof.

Om deze discrepantie tegen te gaan 
is er nochtans een makkelijke oplos-
sing: vrouwen en andere belangrijke 
kenmerken meenemen in beleid. 
Inzetten dus op genderspecifieke 
data maar ook vrouwen toegang 
geven tot beleidsparticipatie. Zeker 
voor het gezondheidsbeleid is dit 
belangrijk: zo zijn er specifieke ziek-
tebeelden voor vrouwen en als groot-
ste zorgverleners binnen gezinnen 
hebben zij specifieke noden.

OOK OP DE ZUID-AFRIKAANSE 
WIJNPLANTAGES
Door participatie en inclusiviteit zorg 
je ervoor dat vrouwen een plaats 
krijgen in het gezondheidsbeleid. 
We ondersteunen dit bijvoorbeeld,  

MONDIAAL 

Een gendersensitief  
gezondheidsbeleid: dat doe  
je samen met vrouwen
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samen met Women on Farms, op de 
Zuid-Afrikaanse wijnplantages. Heel 
wat vrouwen werken er op de lande-
rijen en staan in voor de kinderen. 
Het aantal alleenstaande moeders 
is er hoog, de lonen laag. Hun stem 
is dan ook makkelijk om te verge-
ten. Maar dat is buiten Women on 
Farms gerekend. Zij trekken naar 
de verschillende plantages of nabu-
rige woongebieden en ondersteu-
nen verschillende landarbeiders tot 
gezondheidswerker. Ze brengen de 
vrouwen samen en werken rond hun 
rechten en behoeften. De gezond-
heidswerkers gaan hun vertegen-
woordigen bij de lokale ziekenpost of 
overheid. De dagelijkse zorgnoden, 
zoals chronische patiënten die de 
lange wachttijden of afstand naar 
de gezondheidspost niet kunnen 
overbruggen, discriminatie door het 
gezondheidspersoneel of een gebrek 
aan noodhulp worden aangepakt. Zo 
kan er een mobiele gezondheidspost 
worden opgestart of krijgt het perso-
neel extra begeleiding.

Niet alleen op lokaal niveau maar 
ook regionaal en landelijk worden de 
vrijwilligers ingezet voor een beter 
gezondheidsbeleid. Zo worden er 
‘health indaba’s’ georganiseerd met 
honderden landarbeiders vanuit ver-
schillende districten. Tijdens deze 
samenkomsten wordt er uitgewis-
seld over moeilijkheden maar ook in 
dialoog gegaan met de gezondheids-
verantwoordelijken.

 
VEEL VOORKOMENDE  
GEZONDHEIDSEISEN OP  
DE WIJNPLANTAGES:
• Goede huisvesting (met hygië-

nische sanitaire voorzieningen), 
drinkbaar water

• Toegankelijke gezondheidszorg 
(lokale ziekenpost, noodvervoer)

• Verbod op of veilig gebruik van 
pesticiden

• Bestrijden van gender- 
gerelateerd geweld

• Overheden en werkgever respec-
teren en organiseren de toegang 
tot basisrechten

ZONDER HOKJESDENKEN
Wat al gauw duidelijk is dat een 
gezondheidsbeleid niet kan losstaan 
van andere domeinen. Hoe kan je 
bijvoorbeeld niet ziek worden als je 
in een huis woont waar er veel vocht-
problemen zijn? Een brede aanpak 
is dan ook noodzakelijk. Gezondheid 
maak je over verschillende domeinen 
heen, samen met en voor vrouwen. 

Strijd voor gezondheid! Lees meer op
FOS.ngo/gender-gezondheid



PODCAST

FOSCAST:  
Gelijk Maakt Gezond
De podcast Gelijk maakt Gezond neemt burgerparticipatie aan 
gezondheid onder de loep, een doeltreffende manier om de 
gezondheidskloof in te dijken.

VERSCHILLENDE LANDEN, HET-
ZELFDE DOEL
We maakten samen met podcast-
maker Renée Demeulemeester de 
podcast Gelijk Maakt Gezond.In de 
eerste aflevering word je meegeno-
men naar het Centraal-Amerikaans 
land Nicaragua, de tweede houdt je 
in België. Terwijl België vorig jaar 
het pilootproject ‘Community health 
work’ opzette, kent Nicaragua een 
lange geschiedenis van burgerparti-
cipatie aan gezondheid. Maar beide 
landen hebben hetzelfde doel, name-
lijk meer gelijkheid in gezondheid 
bekomen en de situatie structureel 
verbeteren.

WARME VERHALEN
Nikhat, een Belgische ‘community 
health worker’ en Lorwing, een 
Nicaraguaanse ‘promotora de salud’ 
nemen jou mee tijdens hun werk. Ze 
informeren en activeren de mensen 
in hun wijk of gemeenschap over 
hun rechten. Ze doen aan preven-
tie en zoeken naar de oorzaken van 
concrete gezondheidsproblemen 
in hun leefomgeving. Ze promoten 
een gezondere levensstijl. Stuk voor 
stuk zijn het warme verhalen over 
gezondheidsactivisme, hoop en ver-
andering. De podcast slaat de 
brug tussen België en Nica-
ragua. Mathias Neelen van 
Socialistische Mutualiteiten 
en Jasper Rommel van FOS 
geven duiding. 
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Strijd voor gezondheid! 
fos.ngo/foscast-gelijk-maakt-gezond/ Beluister de 

podcast
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Documentaire:  
“Sanas Nos Queremos” 
In samenwerking met filmmaker en journalist Jan De Deken, 
brengen we de documentaire ‘Sanas Nos Queremos’ uit. Een 
film over de kracht van gezondheidsactivisten in El Salvador.

GEZONDHEID IS MEER DAN EEN 
DOKTERSVOORSCHRIFT
We werken in El Salvador samen met 
verschillende gezondheidspartners 
die hun gezondheid in eigen handen 
nemen. Op het Salvadoraanse plat-
teland bundelen ze de krachten voor 
meer participatie van de gemeen-
schap aan het gezondheidsbeleid.

Gezondheid is immers meer dan 
een doktersvoorschrift. Documen-
tairemaker Jan De Deken volgt drie 
Salvadoraanse vrouwen die gezond-
heidszorg van onderuit opbouwen en 
de overheid ter verantwoording roe-

pen. Gloria wil geen vrouw meer aan 
baarmoederhalskanker zien sterven. 
Isabel brengt met onaangekondigde 
bezoeken de moeilijke toestanden in 
Salvadoraanse ziekenhuizen in kaart. 
Nancy zorgt voor drinkwater in haar 
gemeenschap aan het meer van Coa-
tepeque, maar ziet haar inspannin-
gen bedreigd door een op til staande 
privatisering. Behoedzaam maar 
bezield laveren deze vrouwen in de 
plooien van een politieke context 
waarin basisrechten afbrokkelen en 
middenveldorganisaties steeds meer 
buitenspel worden gezet.

DOCUMENTAIRE

Te bekijken vanaf 11 december 2021 via 
FOS.ngo/sanasnosqueremos
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