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Advies over de Nota Basisgezondheidszorg   
 

1-    Algemene opmerkingen: 
• De CVO is onder de indruk van de goede kwaliteit van de nota die een coherente 

strategie biedt voor het Belgische ontwikkelingsbeleid aangaande basis-gezondheidszorg. 
De nota vertrekt van een gedegen analyse met een realistische kijk op mogelijkheden en 
beperkingen, en een kritische blik op de huidige ontwikkelingstendenzen vooral ook in 
internationaal verband. 

• Het is van groot belang dat er aandacht wordt gevraagd voor een meer democratische 
werkwijze van internationale instellingen, waardoor regeringen en civiele maatschappij in 
het Zuiden volwaardig zullen kunnen deelnemen in beheers- en adviesorganen. In dit 
verband juichen wij ook het belang toe dat in de nota aan ownership wordt toegekend. 

• De CVO onderschrijft tevens het belang van een goede reproductieve gezondheidszorg 
zoals de nota voorstaat en waarvoor België zich heeft geëngageerd in diverse 
internationale verdragen. Het gebrek hieraan leidt immers nog steeds tot het 
onaanvaardbaar lijden en sterven van veel te veel (vooral) vrouwen. 

• Bijkomend voordeel van de nota is dat deze zeer duidelijk is, onder meer op het terrein 
van de benodigde middelen voor een wereldwijd goede basisgezondheidszorg en welke 
inspanningen gedaan moeten worden om deze te realiseren. In dit verband wordt terecht 
verwezen naar engagementen die internationaal zijn aangegaan om duurzame ontwikkeling 
te financieren (vb Monterrey 2002) maar die nog steeds niet worden verwezenlijkt: denk 
aan de 0.7%. 

• Grootste kritiekpunt op de nota betreft het volledig ontbreken van een 
genderperspectief. Voor sommige punten wordt er verwezen naar een verschillende 
impact voor vrouwen en mannen maar een genderanalyse, genderspecifieke statistieken, 
genderspecifieke indicatoren, gendergevoelige evaluaties e.d. ontbreken volledig. De CVO 
ervaart dit als een gemiste kans om ernst te maken met gender-mainstreaming binnen 
ontwikkelingssamenwerking en betreurt het dat hierdoor strategieën, beleidskeuzes en 
prioriteiten aan concreetheid inboeten, alsook dat daardoor bepaalde doelgroepen over 
het hoofd gezien worden, bijvoorbeeld oudere vrouwen binnen de reproductieve 
gezondheidszorg. 

• Ook voor wat betreft de afstemming met andere sectoren laat de nota mogelijkheden 
liggen, door op sommige plaatsen wel naar de linken met bijvoorbeeld infrastructuur of 
onderwijs te verwijzen maar deze niet systematisch in de tekst te integreren. 

 
1.  Specifieke opmerkingen 

• 40 is een van de paragrafen waarin gegevens uitgesplitst worden naar gender. 
Maar in het grootste deel van de tekst gebeurt dit niet. Nochtans wordt in 231 
opgeroepen om te werken aan efficiënte gegevensbanken voor de 
basisgezondheidszorg. Daarin zouden naar onze mening de gegevens uitgesplitst 
moeten worden naar mannen en vrouwen om een betere afstemming van de zorg 
te verwezenlijken. 

• 102 De toegang tot geneesmiddelen waarover in deze paragraaf sprake is zou ook 
toegang tot voorbehoedsmiddelen en condooms moeten bevatten. 

• 118 hierin worden kostwinners naast moeders en kinderen geplaatst, de indruk 
achterlatend dat dit mannen zijn. Dat is onjuist. Wereldwijd gezien stijgt het % 
vrouwelijke kostwinners door de toenemende armoede, evenals het aantal 
vrouwelijke gezinshoofden. 
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• 150 In deze paragraaf wordt wel melding gemaakt van gender, maar uitsluitend in 
relatie tot geweld. Gender gaat over machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen en is als zodanig veel breder dan geweld. 

• 177 Hierin ontbreekt UNIFEM als internationale VN-partner 
 

2. Aanbevelingen 
• Het dossier zou versterkt moeten worden met een genderanalyse, waardoor 

beter beantwoord zou worden aan een van de uitgangspunten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, nl het realiseren van gendergelijkheid. Er zou dan 
wellicht ook een kritischer houding zijn aangenomen inzake PRSP (bv.228)  

• De nota zou ook aan kracht winnen door de passages over financiele middelen te 
verbinden aan de initiatieven van gendergevoelig budgetteren, die door de 
Belgische regering worden ondersteund. Dit zou ons bijvoorbeeld in staat stellen 
om te zien of kosten gemaakt om de basisgezondheidszorg toegankelijker te 
maken inderdaad resulteren in een gelijke mate van participatie van mannen en 
vrouwen. 

• In hoofdstuk 5.5 pleiten wij voor een afstemming van de 4-jaarlijkse actieplannen 
met de gendernota’s die eveneens per land worden opgemaakt. 

• In hoofdstuk 5.7 adviseren wij de cel gender te betrekken bij de coordinatie van 
de initiatieven inzake basisgezondheidszorg . 

• Tenslotte adviseert de CVO om op basis van deze nota een checklist op te maken 
van de belangrijkste indicatoren inzake basisgezondheidszorg en deze toe te 
voegen aan de andere (strategie- en landen)nota’s zodat kruisbestuiving kan 
plaatsvinden en er bijgedragen wordt tot een werkelijk coherent Belgisch beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking. 

 
De nota behelst een goed plan om via basisgezondheidszorg welzijn en gezondheid af te dwingen 
voor mannen en vrouwen wereldwijd. De CVO hoopt dat er voldoende menselijke en financiele 
middelen worden gegenereerd om dit plan te realiseren, en vooral dat er voldoende politieke wil 
zal blijken te zijn om dit plan te doen slagen. 
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