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1 Deel uitmakend van het recht op gezondheid, meldt de nota dat “de kosten van verzorging van een ernstig gezondheidsprobleem kunnen
snel hoog oplopen … waardoor men geen verzorging gaat opzoeken” en stelt dan “het opzetten van een systeem van sociale zekerheid”
voor (zie punt 2.2 p. 10). “Een falende financieringsstrategie heeft negatieve gevolgen voor de duurzame opbouw van de gezondheidssector. (…) en het garanderen van de toegang voor de armen” (zie punt 5.1.4 p. 18). Maar wat de operationalisering van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking betreft vergt het punt 6.3.3 een concretere invulling hiervan in het licht van wereldgezondheidsrapport rond de
financiering van de gezondheidssystemen van 2010.
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I. Universele dekking als deel van het recht op gezondheidszorg
Om de bestaande ongelijkheid in gezondheid te doorbreken is het cruciaal dat iedereen toegang
krijgt tot de meest noodzakelijke gezondheidszorgen die ook van goede kwaliteit zijn. Deze
toegankelijkheid mag niet gepaard gaan met catastrofale financiële gevolgen en dient te kaderen
in een geheel van sociale bescherming en van socio-economische determinanten.1, 2 Dat is wat
men noemt “universal health coverage”, de universele dekking van de gezondheidszorg, een
noodzakelijk onderdeel van het recht op gezondheid en gezondheidszorg.(4)
De drie dimensies van universele dekking van de gezondheidszorg
Hoewel er verschillende kaders bestaan om de universele dekking van de gezondheidszorg
uit te bouwen, wordt het driedimensioneel kader van de Wereldgezondheidsorganisatie vaak
gebruikt om vooruitgang in het proces te beoordelen.(5)
• De breedte van de dekking, nl. de proportie van de populatie die toegang heeft tot sociale
bescherming. Uitsluiting van de minder begoeden moet daarbij voorkomen worden,
bijvoorbeeld door hen gratis zorg te verlenen, of een minimale bijdrage te vragen. Ook het
samenbrengen van bestaande systemen, en de progressieve uitbreiding van de dekking is
een complex proces.
• De hoogte van de dekking, nl. welke proportie van de volledige kost wordt gedragen door
prefinanciering. Op lange termijn is het doel de directe privébetalingen onder de 15 tot 20%
van de totale kost te krijgen.
• De diepte van de dekking, nl. welke zijn de zorgen die beschikbaar zijn om aan de
gezondheidsnoden van de bevolking tegemoet te komen.3

1 Gezondheid wordt beïnvloed door een veelheid van factoren, zoals voeding, de woon-, werk- en leefomstandigheden, schoolopleiding,
enz. Dergelijke factoren die gezondheid op een directe of indirecte manier beïnvloeden worden de sociale determinanten voor gezondheid
genoemd, “the social determinants of health”. (1, 2) Het is pas als gewerkt wordt op al de politieke, socio-culturele en financiële factoren
samen dat een gelijkwaardigheid kan worden bekomen in het bereiken van gezondheid als “een toestand van volkomen welzijn, zowel
lichamelijk als psychisch en sociaal, en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek”. (3)
2 Sociale bescherming verwijst naar de preventie, het beheer en het te boven komen van situaties die een negatieve invloed hebben op
het welzijn van een individu. Sociale bescherming omvat het beleid en de programma’s die erop gericht zijn om armoede en kwetsbaarheid te verminderen door het promoten van een efficiënte arbeidsmarkt, het inperken van blootstelling aan risico’s, en het versterken
van de capaciteit om economische en sociale risico’s te beheren, zoals werkloosheid, uitsluiting, ziekte, onbekwaamheid en ouderdom.
www.unrisd.org/publications/cpi
3 Geïnspireerd door de sociale determinanten voor gezondheid, stelt het Comité voor Mensenrechten van de Verenigde Naties het volgende
pakket van essentiële gezondheidszorgen voor:
- Toegang tot gezondheidsfaciliteiten, goederen en diensten, zonder discriminatie;
- Essentiële geneesmiddelen;
- Toegang tot een minimum van essentiële, nutritioneel aangepaste en veilige voeding;
- Toegang tot onderdak, behuizing en hygiëne, en een voldoende beschikbaarheid van veilig en drinkbaar water;
- Moeder, kind en reproductieve gezondheidszorg, inclusief gezinsplanning en urgente obstetrische zorgen;
- Vaccinaties tegen de voornaamste infectieziektes in de gemeenschap;
- Gezondheidsopvoeding voor de voornaamste gezondheidsproblemen in de gemeenschap;
- Toegang tot middelen ter preventie, behandeling en controle van epidemische en endemische ziektes.
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II. Uitdagingen
Om tot universele dekking van de gezondheidszorg (en dus tot een bredere sociale bescherming)
te komen, moeten voorwaarden van politieke en functionele aard vervuld worden:
Politieke wil is cruciaal voor het welslagen van universele dekking, o.a. om financiële middelen
vrij te maken en goed bestuur te promoten.
Er moeten strategische keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld: maken we een beperkt aantal
basiszorgen ineens wijdverspreid beschikbaar of breiden we een ruim eerstelijnsaansbod
geleidelijk uit, district per district?4 Andere keuzes betreffen de kwaliteit van de diensten, of
de relatie tussen het gezondheidsaanbod en de vraag vanuit individuen en gemeenschappen.
Een goed functionerend systeem van gezondheidsfinanciering is essentieel om de universele
dekking te dragen (zie ook punt 5.1.4 op p. 18 van de beleidsnota). Het wereldgezondheidsrapport
2010 is daar volledig aan gewijd en stelt drie belangrijke pijlers voor: (6)
• Beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om de dekking door het systeem
te verruimen en de duurzaamheid te verzekeren. Overheidsinkomsten en innovatieve
bronnen van inkomsten moeten eventueel met bijkomende steun aangevuld worden.
• Verwijderen van financiële risico’s en eventuele andere factoren die toegang
tot het systeem belemmeren. Een systeem van voorafbetaling met een gedeeld
risico, aangepast aan de lokale context, verzekert een verlaging van de drempel om
gezondheidszorgen te zoeken.
• Efficiënt gebruik van de middelen. Een lokale analyse is nodig om eventuele verliezen
op te sporen en erop in te grijpen.

III. De rol van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in
universele dekking van de gezondheidszorg
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking moet via een geïntegreerde en coherente aanpak
lage inkomenslanden op weg helpen naar een universele dekking van de gezondheidszorg.
Deze aanpak berust op de volgende krachtlijnen:
-

Op verzoek van de partnerlanden

België kan de partnerlanden steunen om een sterk strategisch plan te maken voor de
ontwikkeling van de gezondheidssector (sector-wide approach, zie ook punt 5.1 op p. 16-18
van de beleidsnota), en de uitvoering blijven opvolgen. Een dergelijk plan moet rekening houden
met de sociale determinanten van gezondheid, en intersectoraal opgezet worden. Nieuwe
bestuursvormen - aangepast aan de lokale context, vooral in de zogenaamd “fragiele staten” kunnen een belangrijke impact hebben op de weg naar universele dekking. Het belang van de
lokale, provinciale en districtsniveaus mag daarbij niet onderschat worden.
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Het is duidelijk dat de situatie in elk land, provincie of district, goed geanalyseerd moet worden vooraleer de best passende strategie voor
universele dekking van de gezondheidszorg kan bepaald worden: de specificiteit van de lokale context, welke de stakeholders zijn en welke
middelen beschikbaar zijn. Mogelijke uitdagingen zoals een disfunctionele, of zelfs afwezige gezondheidsinfrastructuur, de wijde spreiding
van sommige bevolkingsgroepen, of ongelijkheden die ingebakken zijn in het bestaande gezondheidszorgsysteem, moeten in acht genomen worden.

De Belgische expertise en ervaring zowel op gebied van mutualiteit5 als voor het bereiken
van sociaal-politieke consensus6 kan aangewend worden om nationale dekking van
gezondheidszorg te promoten en te steunen. De mutualiteiten steunen immers op een actieve
deelname van hun leden en op een democratisch beheer, met een unieke sociale nabijheid als
gevolg. 7
-

Bruggen bouwen tussen lokale, nationale en internationale niveaus

Naast nationaal geleide initiatieven om tot universele toegang tot gezondheidszorg te komen,
bestaan er vaak ook verschillende initiatieven op lokaal niveau, op kleine of grotere schaal.
Al die initiatieven moeten gecoördineerd worden. Uitwisseling en kennismanagement tussen
de verschillende actoren is daarbij essentieel. De gezondheidsverstrekkers en de civiele
maatschappij, met hun kennis van de realiteit op het terrein, worden actief betrokken. Het
principe van “community of practice”, waarbij beleidsmakers, uitvoerders en onderzoekers
worden samengebracht om hun kennis en ervaring uit te wisselen, is daar een goed voorbeeld
van.8
-

Op internationaal vlak

Aangezien gezondheid meer en meer erkend wordt als een recht, wordt het ook een steeds
belangrijker element in internationaal beleid. (8) Tegelijkertijd zijn er lokaal in lage inkomenslanden
minder middelen beschikbaar voor gezondheid. Er is dus meer politieke wil nodig om het aandeel
van de gezondheidssector in de nationale begrotingen voldoende hoog te houden. Tegelijk is er
nog veel ruimte voor bijkomende financiering door internationale donoren, bijvoorbeeld als de
OESO-landen de beloofde 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp zouden besteden. België
levert effectief inspanningen wat haar bijdragen betreft en promoot gelijkaardige inspanningen
bij andere donoren.9
Daarbij kunnen innovatieve mechanismen en financieringsmethodes een universele dekking van
de gezondheidszorg meeverzekeren. Een mogelijk en veelbelovend mechanisme, gesteund
door België, is de belasting op financiële transacties.

5 De mutualiteiten werken in op elk van de drie dimensies die de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft (7):
1) de breedte, aangezien een groter aantal leden betekent dat er meer mensen beschermd worden door een ziekteverzekering;
2) de diepte, aangezien de mutualiteiten een ruim en kwaliteitsvol aanbod van zorgen nastreven;
3) de hoogte, aangezien de mutualiteiten het recht nastreven voor de bevolking om toegang te hebben tot kwaliteitsgezondheidszorg aan
betaalbare prijzen.
Er wordt geen winst nagestreefd, en opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd in de dienstverlening voor de leden.
6 In België dateren de eerste initiatieven die uiteindelijk tot het huidig systeem van mutualiteiten heeft geleid, van de 19e eeuw; het is pas
sinds 2008 dat meer dan 99% van de burgers gedekt zijn voor kleine en grote risico’s en toegang hebben tot een ruim aanbod van gezondheidszorgen.
7 De Belgische platformen Masmut (Micro-assurance santé/Mutuelles de santé) en Be-cause Health zijn een samenwerking tussen nietgouvernementele organisaties, mutualiteiten, onderzoeksinstellingen en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn erop gericht om
de ruime Belgische ervaring te delen met de lage inkomenslanden, aangepast aan de lokale context.(7)
8 In België lanceerde het Instituut voor Tropische Geneeskunde eind 2006 het initiatief “switching the poles”. Landen worden gesteund op hun
weg naar universele dekking van de gezondheidszorg door op een duurzame manier voldoende professionele bekwaamheid uit te bouwen,
alsook expertise in management en analytische capaciteit.
9 België streeft ernaar om 0,7% van het BNP aan te wenden voor ontwikkelingssamenwerking (0,64% in 2010). Hiervan gaat voor België
±13% (wat overeenkomt met 0,1% van het BNP) naar de versterking van de universele dekking van de gezondheidszorg. Indien alle
OESO landen een gelijkaardige inspanning doen, kan het verschil tussen de actuele nationale budgetten voor gezondheid in de lage
inkomenslanden (25$ per inwoner) en de noden (54$ per inwoner) overbrugd worden (gebaseerd op een BNP van 37 miljard in 2010
voor een OESO populatie van 1,2 miljard inwoners). (zie http://www.unicef.org/health/files/MBB_Technical_Background_Global_Costing_HLTF_Final_Draft_30_July.pdf en www.tradingeconomics.com/high-income/population-total-wb-data.html)
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IV. Kort samengevat
Principes
• Universele dekking van de gezondheidszorg is een middel bij uitstek voor het recht op
kwaliteitsvolle gezondheid en gezondheidszorg.
• Universele dekking van de gezondheidszorg moet geplaatst worden in een breder kader
van sociale bescherming.
• Politieke, socio-culturele en financiële factoren bepalen mee de gezondheid van een
persoon/bevolking; daarom is een multisectorale benadering belangrijk.
Universele dekking in de praktijk
• Grondige analyse van lokale context.
• Steun aan het definiëren van een langetermijnvisie en planning.
• Vrijmaken van de nodige financiële middelen.
Rol van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
• Ondersteuning van partnerlanden, financieel en met Belgische ervaring en expertise.
• Bruggen bouwen tussen internationale, nationale en lokale initiatieven.
• Internationale verantwoordelijkheden opnemen en verder promoten in alliantie met zowel
donor- als partnerlanden, onder meer door middel van innovatieve mechanismen.
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