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LIJST VAN AFKORTINGEN 

 
 
 
ABOS: Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking 
ACP: Afrika - Caraïben - Pacific 
AIDS: Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 
ART: Anti-Retroviral Therapy  (behandeling HIV/AIDS) 
AZG: Artsen Zonder Grenzen 
BOF: Belgisch Overlevingsfonds 
BTC: Belgische Technische Coöperatie 
BNP: Bruto Nationaal Product 
BVO: Beleidsvoorbereidend Onderzoek 
CMH: Commission on Macroeconomics and Health (van de WHO) 
CRC: Convention on the Rights of the Child: Conventie Kinderrechten 
DAC: Development Assistance Committee (van OESO) 
DALY’s: Disability-adjusted life years  
DGOS: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGCD (Frans), DGDC (Engels) 
DOTS: Directly Observed Treatment Short-course (behandeling TB) 
DS: District de Santé = Gezondheidsdistrict 
EC: Europese Commissie 
EU: Europese Unie 
GAVI: Global Alliance for Vaccines and Immunization 
GFATM: Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (sinds December 2001) 
GHRF: Global Health Research Fund (van Commissie Macro-economie en Gezondheid) 
GPG: Global Public Good: publieke goederen voor meerdere landen/regio’s 
HALE: Health-adjusted live expectancy 
HAP: Health-Aids-Population 
HAT: Humane Afrikaanse Trypanosomiasis 
HIV Human Immunodeficiency Virus (aidsvirus) 
IAVI International AIDS Vaccine Initiative 
ICESRC: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICPD: International Conference on Population and Development (Caïro) 
IDG: International Development Goal 
IDT: International Development Targets 
IEC: Informatie Educatie Communicatie 
ILO: International Labour Organisation = Internationale Arbeidsorganisatie 
IPAA: International Partnership on Aids in Africa 
ITG: Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen 
IVR: Initiative for Vaccine Research (Initiatief van WHO en UNAIDS) 
MDG: Millennium Development Goals (aangenomen tijdens Ungass sept.2000) 
MOL: Minst Ontwikkelde Landen 
MSBT: Maîtrise en Sciences Biomédicales Tropicales  
NGO: Niet-Gouvernementele Organisaties 
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OCP: Onchocerciasis Control Programme 
OL: Ontwikkelingslanden 
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PPP: Public-private partnership 



 
PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper 
R&D: Research and Development 
RBM: Roll Back Malaria 
RDC : République Démocratique du Congo, Democratische Republiek Congo 
(R)UG: Universiteit Gent 
SADC: Southern African Development Community 
SOA’s: Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 
SWAp: Sector Wide Approach 
TBC of TB: Tuberculose 
TDR: Tropical Disease Research 
TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
UCL: Université Catholique de Louvain  
ULB:  Université Libre de Bruxelles 
UNAIDS: Gezamenlijk Programma van de VN voor HIV/AIDS (UNICEF, UNDP, UNFPA, 

UNDCP, UNESCO, WHO, WB)   
UNDFW: United Nations Development Fund for Women / VN-Ontwikkelingsfonds voor de 

Vrouw 
UNDP: United Nations Development Programme / Ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties 
UNDCP: United Nations International Drug Control Programme 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / VN-Organisatie 

voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
UNFPA: United Nations Population Fund / Bevolkingsfonds van de VN 
UNGASS: United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS  
UNICEF: Kinderfonds van de Verenigde Naties 
VN: Verenigde Naties 
WB: Worldbank Wereldbank 
WHO: World Health Organisation: Wereldgezondheidsorganisatie 
WTO: World Trade Organisation: Wereldhandelsorganisatie 
WFP: World Food Programme: Wereldvoedselprogramma 
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VOORWOORD  
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 
 

 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke ontwikkeling te 
realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale samenwerking een strategienota 
wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens opgesteld voor de vijf sectoren van de Belgische 
bilaterale samenwerking en drie sectoroverschrijdende thema’s. De nota’s worden met het advies van 
de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en 
procedures voor het uitwerken van deze strategienota’s werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit 
van 21 september 2000. Deze strategienota’s worden om de vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de wereldgemeenschap 
zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding gedefinieerd zoals deze 
opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD)’  (zie bijlage), of 
gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de bestaande hulpsystemen zo open 
en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 1997 
de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier decennia oude 
geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale samenwerking – de hulp 
tussen België en de partnerstaat – stelde de opvolgingscommissie disfuncties vast.  De 
combinatie van beperkte middelen, geografische en sectorale versnippering, onaangepaste 
hulpinstrumenten, en een te grote invloed van politieke en/of commerciële belangen 
verminderden de impact van de Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid 
en gebrek aan transparantie waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de 
multilaterale samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming van 
het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de Wet op 
de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de algemene 
doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds legt de wet 
eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de transparante 
programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel uitmaken van de 
modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid bij 
het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming bij het 
programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een vermindering 
van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners werd teruggebracht 



tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën verduidelijkt van de 
Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de overheid de 
inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; onderwijs/vorming, 
landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde en 
samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. De 
Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische strategieën 
voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de ontwikkelingsdimensie 
van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt een 
grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter bestrijding 
van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) genoemd. Het is 
in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat de 
capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het centraal 
of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor duurzaamheid en is 
medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden betrokken 
bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere betrokkenheid 
van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor armoedebestrijding. De 
aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen 
armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat komt onder meer tot uiting in het 
programma van schuldkwijtschelding (High Indebted Poverty Countries - HIPC) van de 
Internationale Financiële Instellingen. Landen die in aanmerking willen komen voor zulke 
schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke wijze een ruimere maatschappelijke dialoog 
is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. “Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. 
Té veel echter wordt enkel lippendienst bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat 
het verbreden van zulk maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele 
oriënterende vragen daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-
sector, het parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale en 
culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al deze 
thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde kopieën van 
Westerse modellen?  
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Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van de 
hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers geen 
zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de plaatselijke en 
nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet worden 
overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een impact hebben 
op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: de oriëntaties van 
het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot basisdiensten, de 
betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij armoedebestrijding, de situatie van de 
individuele, politieke, sociale en culturele mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, 
de inbedding in de internationale economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook 
aangeven hoe donoren tewerk gaan, over welke troeven ze beschikken en moeten een langer 
termijnperspectief weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de 
principes van duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen het 
jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  geïntegreerde 
en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen donoren en 
multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Dit 
moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van taken, het collectief 
inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren van procedures en het 
reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van instellingen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en verantwoordingssystemen 
(accountability) van de openbare instanties van het partnerland. Begrotingshulp biedt allerlei 
potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar veronderstelt wel een beter inzicht in 
zowel beleid (begrotingsopmaak en prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch 
beheer van de overheid, en de risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de 
overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde wijze 
worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er een 
dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die cirkel 
een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan institutionele 
onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de zgn. ‘fragiele 
staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in complexe 
regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere partnerlanden hebben 
net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met politieke instabiliteit. 
Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de programmering van de hulp en de 
keuze van de partners aangepast dient te worden aan de dynamiek van de oplossing van het 
conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de problematiek 
van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van partnerschappen in onstabiele 
partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals deze over de sectoren onderwijs, 
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landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en gezondheidszorg zetten strategische  
krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen in de partnerlanden en voor andere 
samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische strategienota's reiken andere aspecten 
aan voor duurzame armoedebestrijding: de gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht 
van het milieu, de sociale economie. Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun 
samenhang. Armoede is een meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met 
eenduidige ‘sectorale’ oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening 
gehouden wordt met het geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en 
ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook werden 
deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s komen tot 
stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de verschillende 
directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk middenveld, gespecialiseerde 
instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat heeft 
vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid van 
nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na advies van 
de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar moeilijk te 
organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en synergieën tussen de 
nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere donoren en over een 
verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance Strategies, 
en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale ontwikkelingsorganisaties zulke 
strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook 
voor het gevaar van een proliferatie van schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de 
capaciteit van de partnerlanden om nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – 
strategieën voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te 
voeren. Toekomstige strategienota’s zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van 
de nieuwe Belgische landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends 
om zo het partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd worden 
in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen en 
om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn als 
kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
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1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  



Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de Parlementaire 
Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd moeten krijgen – de 
commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt zich de integratie van 
DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het resultaatgericht administratief 
beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een debat aangezwengeld rond de 
ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en Gemeenschappen in hun relatie tot de federale 
ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft gegeven 
en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, 
zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen – minstens 
tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie naar grotere 
voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume en 
kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk van 
kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op verbetering. Ik 
pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet ‘en bloc’ na vier 
jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee jaar, één deel na drie 
jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal alleszins nog meer moeten 
aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale armoedebestrijding van de partners, en nog 
meer streven naar coördinatie met andere donorinstellingen.  
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 

de bevolking met een inkomen van minder dan 
één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 
de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit voeding 
krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal ter 

wereld, ongeacht hun sekse, de basisschool 
kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man en 

vrouw in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 en uiterlijk in 
2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 15-
24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in handen 
is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar oud 
19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de incidentie 
van malaria en andere ernstige ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband met 
tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en genezen 
in het kader van DOTS (Directly Observed Treatment Short 
Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s van 
landen en terugdringen van het verlies aan 
milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame toegang 
tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering hebben 

bereikt in de levens van ten minste 100 miljoen 
mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde riolering 
32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak boven 

hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande indicatoren 
voor de stad en het platteland kan van belang zijn voor de 
monitoring van de verbetering in de levens van de bewoners 
van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen die 
zich verplichten tot armoedebestrijding 

 
Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

ontwikkelingslanden die omringd zijn door land en 
de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en de 
bepalingen van de 22° Algemene Vergadering) 

 
Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 

schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om de 
schuld op de lange termijn duurzaam te maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-donors 

[doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor MOL’s] 
34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 

voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor milieubescherming 
in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector in 
ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van goederen 

en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid te 
vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare en 
essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van nieuwe 
technologieën, met name informatie- en 
communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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DEFINITIES 

 
 
 
BASISGEZONDHEIDSZORG is essentiële gezondheidszorg die beantwoordt aan de volgende criteria: 
een zorgaanbod volgens praktische methodes en technieken die wetenschappelijk gestaafd en sociaal 
aanvaardbaar zijn; voor iedereen toegankelijk; met de medewerking en de deelname van de lokale 
gemeenschap; tegen een prijs die betaalbaar is voor de plaatselijke gemeenschap en het land; in een 
geest van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking. (Alma Ata 1978). Basisgezondheidszorg houdt 
zowel preventie, curatieve zorg, nazorg als informatie en gezondheidsbevorderende maatregelen in.  
 
DALY (disability-adjusted life years) is een maatstaf voor de ziektelast van een bevolking. Zij wordt 
uitgedrukt in het aantal verloren levensjaren vergeleken met de levensverwachting van het land dat op 
dit gebied het hoogste scoort, gecorrigeerd door het effect op de gezondheid van degenen die met 
ziekte leven. De bedoeling van deze correctie is rekening te houden met de kwalitatieve en subjectieve 
aspecten van ziekte en gezondheid, en met de waardeoordelen van de bevolking over het relatieve 
belang van de verschillende aspecten van morbiditeit. Aldus is één DALY gelijk aan één verloren jaar 
gezond leven.  
 
ESSENTIËLE GENEESMIDDELEN zijn geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de gezondheidszorg 
van het merendeel van de bevolking. Daarom moeten deze geneesmiddelen altijd en in voldoende 
hoeveelheden beschikbaar zijn en tegen een prijs die het individu en de gemeenschap kunnen betalen. 
 
HALE (health adjusted life expectancy): Levensverwachting bij de geboorte met een correctie voor 
het aantal jaren in slechte gezondheid. Het kan opgevat worden als het equivalent aantal jaren dat een 
nieuwgeborene naar verwachting in goede gezondheid zal leven, rekening houdend met de actuele 
mortaliteits- en morbiditeitsgegevens van de betreffende bevolking. De correctie wordt ingeschat op 
een analoge manier als bij de DALY’s. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN (public goods): zijn goederen ter beschikking van iedereen. Zij 
hebben de eigenschap “niet uitsluitbaar” en “zonder rivaliteit” te zijn. “Niet uitsluitbaar” impliceert 
dat bij een eventuele vraag om vergoeding, het goed niet kan geweigerd worden aan een individu of 
groep die niet kan betalen. “Zonder rivaliteit” impliceert dat het gebruik van een bepaald goed door 
een individu, groep of land, het gebruik van een gelijkaardig goed niet in de weg staat. 
 
GEZONDHEID is een toestand van volkomen welzijn, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Het 
is niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek (WHO 1946). 
 
PRIVÉ-GEZONDHEIDSSECTOR 
Men kan de privé-gezondheidssector in 3 categorieën onderverdelen: 

• de informele sector (traditionele genezers, de verkopers van medicijnen, niet-opgeleide 
en niet-geregistreerde beoefenaars van de geneeskunde) 

• de privé-sector zonder winstoogmerk (liefdadigheidsinstellingen, missies/kerken, 
NGO’s) 

• de privé-sector met winstoogmerk (individuele artsen, verpleegkundigen met een 
privé-praktijk, privé-dispensaria, privé-klinieken of ziekenhuizen). 
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REPRODUCTIEVE GEZONDHEID is een toestand van volkomen welzijn, zowel lichamelijk als 
psychisch en sociaal wat betreft het voortplantingssysteem, zijn activiteiten en functies. Dit impliceert 
dat personen de mogelijkheid hebben een bevredigend seksueel leven te leiden, dat zij de 
mogelijkheid en de vrijheid hebben om te beslissen zich al dan niet voort te planten en te bepalen hoe 
de geboorten gespreid worden (toegankelijkheid van contraceptiva en vruchtbaarheidsregulerende 
methodes) en dat vrouwen toegang hebben tot gezondheidsdiensten die een veilige zwangerschap en 
bevalling garanderen en de best mogelijke kansen bieden om een gezond kind te hebben. 
(International Conference on Population and Development (ICPD) 1994)  



 
REPRODUCTIEVE GEZONDHEIDSZORG is een geheel van methodes, technieken en middelen die 
bijdragen tot de reproductieve gezondheid door preventie, behandeling en nazorg.  
 
SWAp (Sector Wide Approach): is een benadering waarbij een collectieve groep van donoren en 
instellingen en het ontvangende land een globaal ontwikkelingsplan voor een gegeven sector 
uitwerken met gezamenlijk overeengekomen modaliteiten voor uitvoering, opvolging en evaluatie. De 
donorondersteuning kan diverse vormen aannemen: i) begrotingshulp, ii) het scheppen van een 
fondsenkorf waarin de donoren hun bijdrage storten die het ondersteunde land kan aanwenden 
overeenkomstig gezamenlijk vooraf overeengekomen modaliteiten, of zelfs iii) een mozaïek van 
complementaire projecten, wanneer het begunstigde land nog niet de deskundigheid bezit om 
begrotingshulp of “basket funding” te beheren. 
 
TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): Tijdens de Uruguay-Ronde van de 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) in april 1994, ondertekenden 123 landen de 
“Overeenkomst inzake aan handel gerelateerde intellectuele-eigendomsrechten” (TRIPS). Het was de 
bedoeling de lacunes in verband met het intellectuele-eigendomsrecht (het recht van de uitvinder om 
anderen te beletten gebruik te maken van zijn uitvinding, ontwerp, schepping) wereldwijd weg te 
werken. Door de TRIPS-overeenkomst vallen de intellectuele-eigendomsrechten onder een 
internationale regelgeving. De overeenkomst legt de ondertekenaars een octrooibescherming van 20 
jaar op voor alle nieuwe, niet voor de hand liggende uitvindingen in alle domeinen van de technologie, 
met inbegrip van de farmaceutische producten. De Wereldhandelsorganisatie (World Trade 
Organisation WTO) is verantwoordelijk voor het opleggen van resoluties die vallen onder de TRIPS-
overeenkomst. 
 
VOLKSGEZONDHEID: is de synthese van alle specifieke activiteiten die als doel hebben de 
gezondheid van een bevolking te herstellen, te behouden of te promoten. 
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SYNTHETISCH OVERZICHT 

 
 
 
De kloof tussen de arme en rijke landen en tussen de arme en rijke burgers binnen een land neemt nog 
steeds toe, ook op het gebied van gezondheid. We stellen een groot verschil vast, zowel wat de meest 
voorkomende aandoeningen en doodsoorzaken betreft, als wat de toegankelijkheid tot de zorg 
aangaat. Bovendien hebben het gebrek aan onderwijs, water, adequate voeding, huisvesting en een 
gezond leefmilieu, een groot effect op de gezondheid van de arme bevolking. De aanpak en het beleid 
op verschillende niveaus, van lokale gemeenschappen en gezinnen tot en met de internationale 
instellingen, oefenen een positieve of een negatieve invloed uit op de gezondheid van het individu. 
Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. Bovendien zijn ziekte en vroegtijdige dood niet 
alleen een gevolg van armoede, maar is gezondheidszorg een efficiënt middel om de armoede in te 
dijken. Dit verklaart waarom er 3 van de 8 millenniumdoelstellingen, onderschreven door 189 landen, 
betrekking hebben op gezondheid en gezondheidszorg 
 
Een optimaal gezondheidssysteem omvat aangepaste zorgverlening, financiering, publieke en private 
samenwerking en voogdijschap. De ervaring toont aan dat een systeem dat basisgezondheidszorg 
verzekert aan iedereen, het meest kostenefficiënt en rechtvaardigst is en het best tegemoetkomt aan de 
verwachtingen van de lokale gemeenschap. Om dit systeem uit te bouwen en functioneel te houden, 
zijn echter voldoende middelen nodig, met name financiën, voldoende en geschoold personeel, een 
aangepaste infrastructuur, de nodige behandelingsmiddelen, vaccins en medicijnen, maar tevens een 
efficiënt beheer van dit alles. De financiële middelen zijn echter meestal ruimschoots onvoldoende. Zo 
heeft de “Commission on Macroeconomics and Health” berekend dat er per jaar en per persoon 
minimum 40-60 EUR nodig is voor essentiële gezondheidszorg. In de meeste landen wordt er echter 
slechts 10 tot 13 EUR per persoon uitgegeven voor gezondheid, de persoonlijke en publieke uitgaven 
samengeteld. De financiering van de gezondheid moet dus opgetrokken worden. Dit kan door 
aangepaste solidariteitsmechanismen binnen de gemeenschap, een verhoging van de 
begrotingsinspanningen door de lokale overheid en door een grotere internationale solidariteit. De 
noodzaak om samen te werken met alle partners, ook met de privé-sector, wordt meer en meer erkend. 
Hierbij moet de staat de rol van voogd vervullen, waarbij de nadruk veeleer ligt op het sturen van de 
verschillende actoren dan op de uitvoering zelf. Ook de internationale context wordt steeds 
belangrijker, zoals in het investeren in globale gemeenschappelijke goederen, de ontwikkeling van 
kennis en techniek en de internationale ziektebewaking. De coherentie tussen gezondheidszorg en 
handel wordt eveneens onderstreept; zo moeten de TRIPS-akkoorden aangepast worden om 
noodzakelijke vaccins en medicijnen toegankelijk te maken voor iedereen.  
 
De Belgische internationale samenwerking stoelt haar gezondheidsstrategie op de erkenning van het 
universeel recht op gezondheidszorg, op de gezondheidsproblematiek in de partnerlanden en op de 
opgedane ervaringen inzake kostenefficiëntie, rechtvaardigheid en solidariteit. Wat de 
gezondheidszorg betreft wil België daarom systemen en modellen ondersteunen waarbij iedereen, ook 
de armste bevolkingsgroepen, toegang krijgt tot de essentiële gezondheidszorg. Binnen de prioritaire 
basisgezondheidszorg, die zowel de preventie, behandeling, controle als gezondheidsbevorderende 
maatregelen omvat, wil België in zijn interventies extra aandacht schenken aan reproductieve 
gezondheidszorg en aan de bestrijding van HIV/aids, malaria, tuberculose en de zogenaamde 
“verwaarloosde” overdraagbare ziekten. De Belgische samenwerking wil deze prioriteit en de 
accenten binnen deze prioriteit bepleiten en ondersteunen op het internationaal niveau, op het vlak van 
het nationaal en lokaal overheidsbeleid, op het niveau van de gezondheidsdiensten en van de lokale 
gemeenschappen. 
Een overzicht van de gezondheidsstrategie van de Belgische internationale samenwerking vindt u op 
het einde van hoofdstuk 3 van de strategienota. 
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Het Belgisch beleid stemt in grote lijnen overeen met het EU-document “Health and Poverty 
Reduction in Developing Countries”, hoewel er meer nadruk gelegd wordt op de 
basisgezondheidszorg. De voorgestelde strategie strookt ook met het beleid van de verschillende VN-
organisaties die zich bekommeren om de gezondheid in de wereld. Voorgesteld wordt te streven naar 
meer interne coherentie tussen de verschillende Belgische beleidsverantwoordelijken wat voorstellen 
en maatregelen betreft voor de verbetering van de gezondheid in de wereld. Binnen de partnerlanden 
zelf wil België ijveren voor meer coördinatie, coherentie en samenwerking tussen de verschillende 
partners (het lokale beleid, de verschillende donoren en actoren). Hiertoe wil België zijn 
samenwerking meer richten naar programmaondersteuning en SWAp. 
 
Ten slotte wordt aangestipt hoe de voorgestelde strategie moet geconcretiseerd worden: door de 
middelen te verhogen, door de belofte na te komen om tegen 2010 het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking op te trekken tot 0,70 % van het BNP, en door minimum 15 % van de 
uitgaven van DGOS te besteden aan gezondheidszorg. België zal, zowel in de partnerlanden als in 
Europa, streven naar een grotere samenwerking met de EU, met de internationale instellingen en met 
de andere donoren die actief zijn op het gebied van gezondheid. In de partnerlanden zal België zich 
actief inschakelen in de coördinatie, geleid door het lokale bestuur. Tevens zal DGOS streven naar een 
grotere samenwerking en een betere afstemming tussen de verschillende uitvoeringskanalen voor 
ontwikkelingssamenwerking, met name de multilaterale, de bilateraal directe en de bilateraal indirecte 
(universiteiten, wetenschappelijke instellingen, VVOB, APEFE en NGO’s). Het gebruik van resultaat-
, proces-, input- en impactindicatoren, het opmaken van betere statistieken en het opstellen van 
vierjarenactieplannen dienen de relevantie en de doelmatigheid van de Belgische inspanningen te 
verhogen. Ten slotte wordt gepleit voor een versterking van de werkgroep gezondheid en de 
oprichting van een nationaal forum voor internationale samenwerking op het gebied van gezondheid. 
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0. INLEIDING 
 
 
 
(1) De bedoeling van deze strategienota is het sectorale beleid op het gebied van 
basisgezondheidszorg te definiëren binnen het algemene kader van het Belgische 
samenwerkingsbeleid. Sinds lang voelden de verantwoordelijken van de gezondheidssector op 
ontwikkelingssamenwerking de behoefte aan een beleidsdocument. In het verleden stelden zij dan ook 
enkele sectorale beleidsnota’s op. Reeds in 1989 verscheen de tekst “Lignes de force de la politique 
belge de coopération dans le secteur du développement sanitaire”. In 1992 volgde een eerste 
actualisering van deze tekst onder de titel "medische ontwikkelingssamenwerking in het kader van het 
ABOS". Vanaf 1995 werkte de werkgroep gezondheid van het ABOS aan een sectorale beleidsnota 
gezondheidszorg, die in augustus 1998 officieel zou verschijnen. 
 
(2) De voorliggende nota kadert in de Belgische Wet van 25 mei 1999, die een duidelijk wettelijk 
kader verleent aan het internationale samenwerkingsbeleid van België en die bepaalt dat de Belgische 
bilateraal directe samenwerking zich voortaan zal toespitsen op vijf prioritaire sectoren en drie 
transsectorale thema’s. Basisgezondheidszorg is één van deze vijf prioritaire sectoren. Het Koninklijk 
Besluit van 17 september 2000 specificeert hoe de strategienota’s, waarvan sprake in bovenvermelde 
wet, moeten worden opgesteld en goedgekeurd. Bij het uitwerken van de strategie inzake gezondheid 
werd rekening gehouden met: 

• de specificiteit van de gezondheidsnoden en prioriteiten van de lage-
inkomenslanden; 

• de Belgische deskundigheid inzake volksgezondheid (zowel organisaties, instituten 
als experts); 

• het beleid van de EU en van de gespecialiseerde VN-instellingen aangaande deze 
sector. 

 
(3) De strategienota vormt het basisdocument waarmee België zijn samenwerkingsbeleid op het 
gebied van gezondheid kenbaar maakt aan het publiek, aan de internationale instellingen en 
organisaties, aan de uitvoerders van het beleid (BTC en  indirecte actoren) en aan de partnerlanden. 
Deze nota vormt een basis voor verdere discussies en dient permanent bijgeschaafd en verfijnd te 
worden, omdat strategieën zich nu eenmaal moeten inschrijven in een evolutief ontwikkelingsbeleid. 
Een concrete beleidsvisie is nodig om een coherent samenwerkingsbeleid te promoten in een 
multidisciplinaire en multisectorale dimensie. Een strategienota is de uitdrukking van deze 
beleidsvisie en kan aldus als een referentiedocument gebruikt worden door de verschillende diensten 
en vormen van samenwerking en ondersteuning (direct - indirect, bilateraal – multilateraal, project-, 
programma- en budgetondersteuning). Deze strategienota bestaat uit 5 hoofdstukken: 

1. Gezondheid en duurzame ontwikkeling: een analyse van de gezondheidstoestand in de 
wereld 

2. Opgedane ervaringen: op internationaal vlak en binnen de Belgische samenwerking, met 
enkele voorbeelden uit de Belgische Coöperatie 

3. Strategische aanpak: principes, prioriteiten en klemtonen 
4. Coherentie en complementariteit:  
5. Concrete inzet: hoe de voorgestelde strategie te concretiseren 



 
 

HOOFDSTUK 1. GEZONDHEID EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
 

 
1.0. Algemene Schets: gezondheid in de wereld 
 
 
(4) Tijdens de voorbije eeuw is onze wetenschappelijke en technische kennis sterk toegenomen, 
ook op het gebied van geneeskunde en ziektebestrijding. Daardoor hebben we nu meer welvaart en 
leven we langer, gezonder en comfortabeler. Bij het begin van de 21ste eeuw moeten we echter 
vaststellen dat deze verbetering enkel geldt voor een klein deel van de wereldbevolking en dat ook op 
het gebied van gezondheid de kloof tussen de rijkste en armste landen nog nooit zo groot was. 
 
(5) Een kind dat vandaag wordt geboren wordt in een land met een hoog inkomen (Noord-
Amerika, Europa, Japan, Australië/Nieuw-Zeeland) zal gemiddeld langer leven dan 70 jaar, terwijl de 
levensverwachting in de minst ontwikkelde landen amper 50 jaar bedraagt, in landen als Malawi, 
Botswana en Mozambique zelfs niet eens 40.  
 
(6) Gezondheid alleen maar afmeten aan het aantal levensjaren is echter te beperkt: een mens 
wenst immers te leven in een zo goed mogelijke gezondheid. Daarom werden de laatste jaren door de 
WHO nieuwe begrippen ingevoerd zoals HALE. HALE, of “Health adjusted life expectancy”, schat 
de levensverwachting in, rekening houdend met het verlies van levenskwaliteit door ziekte. De cijfers 
van het aantal “levensjaren in goede gezondheid” wijzen op een nog grotere kloof tussen de rijke en 
de arme landen. In het WHO-rapport van 2001 werd voor ieder land berekend hoeveel jaren een 
gemiddelde inwoner kan verwachten in goede gezondheid door te brengen (HALE: Health Life 
Expectancy = Jaren levensverwachting – het aantal jaren in slechte gezondheid). Wat HALE betreft, is 
de verhouding tussen de rijkste en armste landen 2 op 1. 
 
 
Tabel 1 : levensverwachting en HALE in de rijkste en armste landen 

 Bevolking 
miljoen 

Levensverwachting 
M                              Vr 

HALE 

Wereld 6.134 63,9 j. 68,1 j. 56 jaar 
Rijkste Landen 1.194 71,9 j. 79,3 j. 65 à 72 jaar 
Armste landen 625 50,6 j. 52,2 j.  30 à 35 jaar 

Bron : WHO-Rapport 2001 
 
 
(7) Een verklaring voor deze kloof is te zoeken in de verschillen in aandoeningen, in 
gezondheidszorg en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, en in invloeden van niet-medische 
aard tussen arme en rijke landen. Daar de gezondheidstoestand van een bevolking overal ter wereld 
voornamelijk bepaald wordt door invloeden uitgeoefend op het niveau van de gemeenschappen, het 
gezondheidssysteem, de overheid en ook op internationaal niveau, zijn dit de niveaus waarop actie kan 
worden ondernomen.  
 
(8) Gezondheid is niet alleen een gunstig gevolg van economische groei van een land, maar 
draagt ook in belangrijke mate bij tot duurzame ontwikkeling. Dit laatste is totnogtoe onvoldoende 
erkend. Bovendien is degelijke gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat gezondheidsverbetering een belangrijke plaats inneemt in de internationale 
millenniumdoelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Diensten voor basisgezondheidszorg prioritair 
stellen en toegankelijk maken voor iedereen is wellicht de meest efficiënte bijdrage om armoede te 
voorkomen en te bestrijden. 
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1.1. De kloof tussen rijk en arm op het gebied van gezondheid 
 
 
1.1.a Verschil in aandoeningen 
 
(9) Bevolking en ziektepatronen verschillen per geografische streek. Landen met een laag 
inkomen kennen een grote kindersterfte (zie Figuur 1), maar omdat het geboortecijfer daar nog groter 
is, worden deze landen eveneens geconfronteerd met een hoge bevolkingsgroei. In de landen met een 
laag inkomen, maar ook onder de armen van landen met een middelhoog inkomen, overheersen de 
ziekten die de WHO klasseert onder de categorie 1. Ziekten van deze categorie omvatten de 
kosmopolitische aandoeningen die vrijwel onder controle zijn in westerse landen, maar in de arme 
landen nog geweldig veel leed en sterfte veroorzaken, zoals kinderziekten, diarree, 
ademhalingsziekten, maternale en perinatale aandoeningen en voedingsziekten, maar eveneens 
de overdraagbare aandoeningen die vrijwel enkel in tropische of subtropische gebieden 
voorkomen. De reden hiervoor is dat de vector, de overdrager van deze ziekten, enkel in die bepaalde 
gebieden kan overleven (malaria, slaapziekte, tropische wormziekten, Chagas, leishmania, …). In de 
armste landen zijn verwondingen en mentale problemen eveneens belangrijk. Een geval apart vormt 
HIV/aids, een aandoening die amper 20 jaar geleden ontdekt werd, maar sindsdien een enorme 
uitbreiding genomen heeft in de lage- en middelhoge-inkomenslanden, vooral in Subsaharaans Afrika, 
terwijl deze ziekte onder controle bleef in de rijke landen.  
 
Figuur 1 : Kindersterfte – 5 jaar : percentage op totaal sterftecijfer 
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Bron:WHO-Rapport 1998 

 
 
(10) Vanuit demografisch oogpunt bevinden de landen met een middelhoog inkomen zich meestal 
in een overgangspositie: de kindersterfte is er minder frequent, het geboortecijfer daalt, de bevolking 
is er overwegend jong. In deze landen wordt de ziektelast vooral veroorzaakt door niet-overdraagbare 
aandoeningen (vooral cardiovasculaire aandoeningen, mentale problemen, kankers) en verwondingen. 
Sommige landen gaan gebukt onder een dubbele last: enerzijds blijft het percentage overdraagbare 
aandoeningen er tamelijk hoog, terwijl anderzijds het aantal niet-overdraagbare aandoeningen er vlug 
toeneemt, dit laatste vooral onder de minder arme bevolkingslagen. 
 
(11) Het merendeel van de kankers in de lage-inkomenslanden, vooral in de landen van Zuidoost-
Azië, is een gevolg van het steeds groeiend rookgedrag. Terwijl in de hoge-inkomenslanden het 
sigarettengebruik sinds de jaren 80 fel verminderde, stijgt het gebruik nog steeds in de lage-
inkomenslanden. Ook het voedingstekort stelt zeer grote problemen bij de minstbedeelden van de 
arme landen: groeistoornissen van kinderen wijzen op een chronische ondervoeding met levenslange 
gevolgen. 
 
(12) Op het gebied van ziekte zorgen de overdraagbare aandoeningen voor veruit het grootste 
verschil tussen arm en rijk. In de 20 armste landen is in 59 % van de sterfgevallen een overdraagbare 
ziekte de doodsoorzaak, terwijl in de 20 rijkste landen dit slechts in 8 % het geval is. 
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Figuur 2: Kloof arm – rijk:  overdraagbare en niet-overdraagbare aandoeningen, toestand in 
1990 
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Bron: The Lancet 1999, vol 354, 5862 

 
 
(13) In het jaar 2000 stierven 10,5 miljoen mensen ten gevolge van overdraagbare aandoeningen, 
52 %  in Afrika, 3 % in Latijns-Amerika, 33 % in de lage-inkomenslanden van Zuidoost-Azië. Meer 
dan 1 miljoen mensen overleden aan één van de volgende ziekten: HIV/AIDS (2,94 miljoen), diarree 
(2,12), tuberculose (1,66), malaria (1,08) en infectieuze kinderziekten (1,38). In hetzelfde jaar waren 
de overdraagbare ziekten de oorzaak van 340 miljoen DALY’s (disability-adjusted life years): 
HIV/AIDS (90 miljoen), diarreeziekten (62), malaria (40), tuberculose (35), kinderziekten (in de 
eerste plaats mazelen) (50) en de verschillende (sub)tropische ziekten (12), voornamelijk lymfatische 
filariasis, leishmaniasis, bilharziasis, Afrikaanse slaapziekte, onchocerciasis, de ziekte van Chagas, 
dengue en melaatsheid3.  Deze (sub)tropische ziekten worden ook wel de “vergeten” of 
“verwaarloosde” ziekten genoemd, omdat ze vooral voorkomen in de armere landen, en om die reden 
het onderzoek naar medicijnen en andere beheersingsmiddelen niet of weinig  rendabel is voor de 
profitsector. 
 
 
Figuur 3: Percentages sterfgevallen veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare 
ziekten 
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          Bron: WHO-Rapport 2001, cijfers herwerkt tot grafiek 

 
 
(14) Gelet op hun groot belang in de ontwikkelingslanden, worden de voornaamste overdraagbare 
aandoeningen, AIDS, malaria, tuberculose en enkele verwaarloosde ziekten zoals slaapziekte, 
lymfatische filariasis, bilharziasis, onchocerciasis (rivierblindheid), leishmaniasis en dengue hieronder 
apart beschreven. 
 

                                                 
2 Davidson R. Gwatkin, Michel Guillot, Patrick Heuveline : “The burden of disease among the global poor” The 
Lancet, vol 354, p.586 
3 WHO: rapport 2001 
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(15) AIDS (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome of Verworven Immuniteitsstoornis 
Syndroom) is een virale aandoening die overgedragen wordt via seksueel contact, via besmet bloed of 
door de overdracht van moeder op kind. De eerste tekenen van een nieuwe ziekte verschenen eind 
jaren zeventig. Sindsdien groeide HIV/aids uit tot een pandemie, verspreid over alle continenten. Eind 
jaren 80 schatte men het aantal personen dat besmet werd door het virus reeds op 10 miljoen, waarvan 
er op dat ogenblik reeds 1,5 miljoen gestorven waren. UNAIDS schat het aantal personen die stierven 
aan AIDS op meer dan 24 miljoen. 
 
(16) In 2001 zag de toestand er als volgt uit: 
 
Tabel 2: HIV/AIDS-besmettingen 

Type Aantal 
Personen die leven met HIV/aids 40 miljoen 
Aantal nieuwe HIV-besmettingen in 2001 5 miljoen 
Sterfgevallen veroorzaakt door HIV/aids in 2001 3 miljoen 
Cumulatief aantal sterfgevallen veroorzaakt door HIV/aids 24,8 miljoen 

Bron : UNAIDS 2002
 
 
(17) Tabel 3 toont de geografische verspreiding van de 40 miljoen personen die eind 2001 leven 
met HIV/aids  
 
Tabel 3: geografische verspreiding HIV/AIDS 

Type Aantal Percentage 
Subsaharaans Afrika 28.100.000 70,25 % 
Zuid- en Zuidoost-Azië 6.100.000 15,25 % 
Latijns-Amerika 1.400.000 3,50 % 
Noord-Amerika 940.000 2,35 % 
Oost-Europa en Centraal-Azië 1.000.000 2,50 % 
Oost-Azië en de Pacific 1.000.000 2,50 % 
West-Europa 500.000 1,25 % 
Noord-Afrika en Midden-Oosten 440.000 1,10 % 
Caraïben 420.000 1,05 % 
Australië en Nieuw-Zeeland 15.000 0,04 % 

Bron UNAIDS : 2002
 
 
(18) De diepere oorzaken van de snelle verspreiding van HIV/aids zijn armoede en de ongelijke 
machtsverhoudingen tussen man en vrouw. (Armen hebben weinig toegang tot informatie en 
gezondheidsdiensten, zij worden gedwongen tot prostitutie en tot overlevingsstrategieën, zoals 
mannen die voor langere tijd ver van huis moeten werken en blootgesteld worden aan HIV-besmetting 
en anderen besmettingen. Sociaal-culturele factoren bepalen dikwijls de machtsverhouding man-
vrouw en belemmeren de keuze van voorbehoedsmiddelen, testen …) HIV/aids leidt tot 
arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden, tot een beperking van de economische en sociale 
activiteiten, een vermindering van het inkomen, minder voedsel, een slechtere levenskwaliteit, een 
belemmering van duurzame ontwikkeling en grotere algemene armoede. 
 
(19) In sommige ontwikkelingslanden is de impact van HIV/aids dermate groot dat ze de sociale, 
economische structuren van het land ontwricht, inclusief de structuren en diensten van de 
gezondheidszorg. Daarom is de vermindering van de impact van HIV/aids een topprioriteit en een 
doelstelling die niet beperkt is tot de gezondheidssector. Anderzijds speelt de basisgezondheidszorg 
een grote rol in de preventie, controle en de bestrijding van HIV/aids. Zonder een antiretrovirale 
behandeling sterft iemand 8 tot 12 jaar nadat hij besmet werd met HIV. De enorme morbiditeit en 
mortaliteit die we vandaag kennen, zullen in de nabije toekomst nog toenemen met alle gevolgen van 
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dien voor zowel individuen en hun families als voor alle sectoren van de maatschappij. De 
onmiddellijke impact laat zich vooral voelen op de gezondheidsdiensten, op de huishoudens en op de 
kinderen en jongeren. Op lange termijn heeft de epidemie vooral een impact op de demografische 
structuur van de getroffen landen, op de families, op de sectoren onderwijs, landbouw, handel en op 
de ontwikkeling in het algemeen. 
 
(20) De gezondheidssector wordt tweemaal getroffen door de aids-epidemie: enerzijds wordt de 
vraag naar zorg steeds groter en worden de gezondheidsdiensten meer aangesproken, anderzijds 
vermindert de capaciteit van de gezondheidsdiensten omdat ook het gezondheidspersoneel niet 
gespaard blijft van HIV-besmetting. 
 
(21) In sommige streken van de wereld wijzigt aids op een drastische wijze de demografische 
structuur van de bevolking (het zogenaamde schoorsteenfenomeen, zie bijlage), met noodlottige 
gevolgen voor de sociale en economische ontwikkeling, zoals blijkt uit indicatoren zoals de 
levensverwachting, de kindersterfte, de bevolkingsaangroei en het aantal productieve krachten van de 
samenleving. 
 
(22) Malaria of Paludisme is de tropische parasitaire ziekte die het meest voorkomt en het grootste 
aantal dodelijke slachtoffers maakt. Volgens de laatste schattingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie melden de 101 landen waar paludisme endemisch is, ieder jaar 300 tot 
500 miljoen klinische gevallen van malaria. De ziekte is endemisch in praktisch heel Subsaharaans 
Afrika, 90 % van alle malariagevallen komen voor in deze regio. Paludisme stelt echter eveneens 
zware volksgezondheidsproblemen in bepaalde regio's van Azië, Latijns-Amerika en het Midden-
Oosten. Malaria doodt meer dan 1 miljoen mensen per jaar, gemiddeld dus 3.000 per dag. 70 % 
hiervan zijn kinderen die nog geen 5 jaar oud zijn. Malaria, alleen of in combinatie met andere 
ziekten, doodt iedere 40 seconden een kind. De ziekte belemmert de economische ontwikkeling van 
Afrika: de sociaal-economische verliezen ten gevolge van malaria zijn enorm: sterfte, afwezigheid op 
school en op het werk, verminderde voedselproductie enz. In 1997 kostte de ziekte meer dan 2 miljard 
US$ aan de economie van Subsaharaans Afrika. Men schat het productieverlies als gevolg van deze 
ziekte op 2 tot 6 % van het BNP.  
 
(23) Tuberculose (TB) doodt ieder jaar 2 miljoen mensen. Volgens de prognoses van de WHO 
zullen er tussen het jaar 2000 en 2020 1 miljard personen besmet worden met TB. Onder hen zullen er 
200 miljoen de ziekte ontwikkelen en 35 miljoen hiervan sterven. Subsaharaans Afrika kent meer dan 
1,5 miljoen nieuwe TB-gevallen per jaar. Dit aantal stijgt onrustwekkend als gevolg van de HIV/aids-
epidemie. In Zuidoost-Azië worden jaarlijks 3 miljoen gevallen van TB opgespoord. Oost-Europa en 
vooral de landen van de vroegere USSR melden de laatste jaren 250.000 TB-gevallen per jaar. 
 
(24) Verwaarloosde ziekten 
Op de WHO-lijst 2000 van de “tropische ziekten”, althans wat het aantal sterftegevallen betreft, staat 
de Afrikaanse Slaapziekte (de menselijke Afrikaanse trypanosomiasis) op de eerste plaats. De ziekte 
richtte in het begin van de twintigste eeuw enorme ravages aan en was voor de toenmalige koloniale 
mogendheden het gezondheidsprobleem nummer één van Centraal-Afrika. De ziekte blijft sluimerend 
aanwezig, en nog steeds wordt er melding gemaakt van dorpen waar tot 25 % en meer van de 
bevolking besmet is. In 1998 werden er officieel 36.147 nieuwe gevallen van Afrikaanse slaapziekte 
aangegeven (zowel de gambiense- als de rhodesiense-vorm). De landen die de meeste nieuwe gevallen 
rapporteerden, waren: D.R. Congo: 27.044; Angola: 6.610; Centraal-Afrikaanse Republiek: 1.069, 
Uganda: 677, Republiek Congo: 201. Deze 5 landen, allen buurlanden van D.R. Congo, telden samen 
35.061 of 98,5 % van alle gemelde nieuwe gevallen van slaapziekte in 1998. De bovenvermelde 
cijfers geven enkel de officieel aangegeven gevallen weer. Daar de slaapziekte vooral woekert in 
conflictlanden waar de opsporing niet optimaal kan gebeuren, vermoedt de WHO dat in werkelijkheid 
het aantal gevallen 5 à 10 maal hoger moet liggen.  
 
(25) Lymfatische filariasis, bilharziose, onchocercose (rivierblindheid), leishmaniasis en 
dengue zijn samen met slaapziekte verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY’s. Deze ziekten 
kennen echter een grotere geografische verspreiding dan de menselijke trypanosomiasis: Afrikaanse 
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slaapziekte (beperkt tot tropisch Afrika) en de Ziekte van Chagas (beperkt tot Latijns-Amerika), die 
lokaal een grote impact hebben. Lepra of melaatsheid is nog steeds verspreid over een 70-tal landen. 
Lepra is op de meeste plaatsen onder controle, maar vroegtijdige opsporing en behandeling blijven 
noodzakelijk om te beletten dat ze onomkeerbare letsels veroorzaakt. 
 
 
1.1.b Verschil in gezondheidszorg 
 
(26) Ook de gezondheidszorg verschilt en vormt een belangrijke oorzaak van de kloof op het 
gebied van gezondheid tussen de rijke en de arme landen. Bij gebrek aan kwalitatieve 
gezondheidszorg sterven nog steeds een groot aantal moeders en kinderen bij de bevalling/geboorte 
(zie figuur 4). Zowel het aanbod (aantal en kwaliteit van gezondheidsdiensten) als de toegankelijkheid 
(geografische, financiële en culturele) van de zorg spelen hierbij een grote rol.  
 
(27) De correlatie tussen gezondheidszorg en mortaliteit wordt duidelijk aangetoond in het WHO-
rapport 2000, waarin de doeltreffendheid van de gezondheidszorgsystemen van haar 191 lidstaten 
vergeleken wordt. De 50 laagst gerangschikte landen zijn praktisch allemaal Afrikaanse landen, 
terwijl ook 48 % van alle gevallen van kraamdood wereldwijd voorkomen in Afrika. Perinatale sterfte 
komt het vaakst voor in Afrika en in de lage-inkomenslanden van Zuidoost-Azië. 
 
 
Figuur 4: Percentages perinatale en moedersterfte (2000) 
Wereldwijd ligt de moedersterfte het hoogst in Afrika (48 %), terwijl de meeste lage-
inkomenslanden hoog scoren wat betreft het aantal perinatale overlijdens. 
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Bron: grafiek opgesteld volgens cijfers van het WHO-rapport 2001 

 
 
(28) In de eerste plaats spelen de organisatie van en het aantal gezondheidsdiensten een grote 
rol. Te kleine gezondheidsbudgetten, onveiligheid en gewapende conflicten, onderbetaald en 
ongemotiveerd personeel, gebrek aan medicijnen, diagnosemateriaal en werkingsmiddelen, maar ook 
de groeiende armoede van de bevolking, die niet meer in staat is voor de zorg te betalen, leiden ertoe 
dat men op veel plaatsten in de armste landen nog nauwelijks kan spreken van functionerende 
gezondheidsdiensten. De kwaliteit van de gezondheidscentra en de eerstelijnshospitalen laat dikwijls 
te wensen over. Hierdoor verliezen de gezondheidsdiensten hun aantrekkingskracht bij de burgers, die 
vaak teruggrijpen naar zelfmedicatie en traditionele geneeskunde. Bovendien ontwricht in sommige 
regio’s de aids-problematiek de nog relatief goed functionerende zorgverstrekking: in streken met een 
seroprevalentie van 20 % en meer kunnen de instellingen en het personeel de verzorging van aids-
patiënten niet meer aan. 
 
(29) Financiële middelen: De financiering van de gezondheidszorg is in heel de wereld een 
belangrijke politieke kwestie. De functionering en de ontwikkeling van de gezondheidssector zijn 
hiervan immers afhankelijk. Het deel van het overheidsbudget dat besteed wordt aan de 
gezondheidssector is van wezenlijk belang. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de verlenging 
van de levensduur niet enkel afhangt van de economische rijkdom (BNP per hoofd), maar dat er een 
relatie bestaat tussen de levensduur van de burgers en het beleid van een land inzake 
armoedevermindering enerzijds en de publieke gezondheidszorg anderzijds. Om die reden is de 
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levensverwachting in landen als China, Sri Lanka en andere landen van Zuidoost Azië veel hoger dan 
in landen met een groter nationaal inkomen zoals Brazilië.4  
 
(30) Wereldwijd evolueerden de uitgaven voor gezondheidszorg van 3 % van het BNP in 1948 
naar 7,9 % in 1997. Het merendeel van de minst ontwikkelde landen besteden echter slechts 2,4 % van 
het BNP aan overheidsuitgaven in de gezondheid. Terwijl in de hoge-inkomenslanden het percentage 
van de nationale gezondheidsuitgaven voor de gezondheidsdiensten steeg, stagneerde het percentage 
in de ontwikkelingslanden en verminderde het zelfs in de minst ontwikkelde landen.  
 
(31) Wat de besteding van de beschikbare middelen betreft, blijft de verhouding tussen de uitgaven 
voor de lonen van de gezondheidsstaf en de uitgaven voor andere zorgkosten een netelig probleem. 
Enkele kleine uitzonderingen niet te na gesproken, gaat het grootste gedeelte van het 
gezondheidsbudget in Afrika (80 % en meer) naar salarissen, met als gevolg dat er weinig overblijft 
voor de aankoop van medicijnen en materiaal en het betalen van infrastructuur- en werkingskosten. 
Bovendien bestaat er nog steeds een wanverhouding in de toekenning van de overheidskredieten: er 
gaan relatief veel te weinig middelen naar de diensten voor basisgezondheidszorg, te veel naar 
tertiaire stedelijke ziekenhuizen. Ten slotte lopen de kosten die de aids-epidemie met zich meebrengt 
steeds hoger op: ze verarmen niet alleen de HIV-patiënten, maar wegen meer en meer op de uitgaven 
van de overheid van de ergst getroffen landen. 
 
(32) Dit alles brengt met zich mee dat de gezondheidszorg voor een groot deel aangewezen is op 
de bijdragen van de donoren en de financiering door de privé-sector, zowel de privé-sector met 
(firma’s, privé-klinieken) als zonder winstoogmerk (kerken, NGO’s, …). Bovendien wordt er een 
steeds grotere bijdrage gevraagd aan de patiënt zelf, waardoor een groot deel van de armen uitgesloten 
wordt en kleinverdieners naar de armoede gedreven worden (zie infra). 
 
(33) Medicijnen: Arme landen kennen, vooral in afgelegen regio’s, een grote schaarste aan 
medicijnen. Dit is enerzijds te wijten aan de beperkte beschikbaarheid van geneesmiddelen en 
anderzijds aan het ontbreken van een goed distributienet. Gezondheidsdiensten zitten dikwijls door 
hun voorraad essentiële geneesmiddelen heen ten gevolge van tal van administratieve, logistieke en 
financiële problemen. De grootsteden kampen met problemen als zelfmedicatie, wildverkoop en 
gebrek aan kwaliteitscontrole. Om de beschikbaarheid, de prijs en het gebruik van essentiële 
geneesmiddelen te verbeteren, hebben veel ontwikkelingslanden hiervoor speciale programma’s 
opgezet.  
 
(34) Sinds de oprichting van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) en de TRIPS-akkoorden (Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights) worstelen de ontwikkelingslanden met een stijgende 
aankoopprijs van de basismedicijnen die beschermd worden door een octrooi. Een patent geeft immers 
de farmaceutische industrie de mogelijkheid haar prijzen op te leggen. Als gevolg hiervan kunnen 
sommige basismedicijnen niet tegen een betaalbare prijs aangeboden worden aan de arme lagen van 
de bevolking (de prijs van de antiretrovirale middelen voor de behandeling van aids is een voorbeeld 
dat de internationale media haalde). Een bijkomend probleem vormt de toenemende resistentie van 
ziektekiemen tegen de bestaande geneesmiddelen, terwijl er geen nieuwe medicijnen ontwikkeld 
worden voor de behandeling van ziekten die uitsluitend in de arme landen van het Zuiden voorkomen. 
Er bestaat immers in het algemeen een grote desinteresse van de industrie om onderzoek te doen naar 
de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen voor tropische ziekten en typische 
aandoeningen van de armen, omdat de researchkosten geweldig hoog liggen en de te verwachten 
winstmarges te klein of zelfs negatief uitvallen. 
 
(35) Tijdens de 4de sessie van de Ministeriële Conferentie van de WTO, die plaatsvond in Doha in 
november 2001, werd een Verklaring aangenomen over een Akkoord inzake TRIPS en 
Volksgezondheid. De Leden van de WTO erkenden dat de TRIPS-akkoorden geen belemmering 
mochten vormen voor de volksgezondheid en dat de Leden van de WTO het recht hadden de toegang 
tot geneesmiddelen voor allen te promoten. Daarom werd een zekere flexibiliteit ingebouwd in geval 

                                                 

7 
 

4 Amartya Sen “Economics and health”, The Lancet 2000.354.December 1999 



van noodsituaties op het gebied van volksgezondheid, o.m. ten gevolge van HIV/aids, tuberculose, 
malaria en andere epidemieën.5 In opvolging van deze Verklaring van Doha, nam in januari 2002 de 
Executive Board van de WTO een resolutie aan die zal voorgelegd worden aan de 55ste Algemene 
Mondiale Vergadering van de Gezondheid, om de toegang tot essentiële geneesmiddelen te 
garanderen.6 
 
(36) Gezondheidspersoneel: De doeltreffendheid van de gezondheidszorg hangt in de eerste 
plaats af van de kennis, de competentie en de motivatie van het zorgpersoneel en zijn intermenselijke 
relaties met de patiënt. Een studie van de WHO in 18 lage- en middelhoge-inkomenslanden (Rapport 
2000) toont aan dat er in de meeste van deze landen een tekort is aan personeel. Ofwel is het 
gezondheidspersoneel onvoldoende gevormd, zoals dikwijls het geval is in Subsaharaans Afrika, 
ofwel is zijn competentie niet aangepast aan de noden en prioriteiten, zoals in Centraal-Azië. In 
Subsaharaans Afrika vormt de onderbetaling van het gezondheidspersoneel een enorm probleem, met 
een braindrain naar de privé-gezondheidsdiensten, naar de rijkere landen of naar internationale 
organisaties als gevolg. Bovendien is in veel arme landen het personeel ongelijk gespreid over het 
land. In Cambodja bijvoorbeeld woont 85 % van de bevolking op het platteland, terwijl slechts 13 % 
van het gezondheidspersoneel daar werkt. In Angola bevindt 85 % van het gezondheidspersoneel zich 
in de stad, terwijl 65 % van de bevolking op het platteland woont. Ten slotte hebben landen met een 
hoge HIV-prevalentie te kampen met een groeiende schaarste aan opgeleide artsen en 
verpleegkundigen, ten gevolge van de aids-sterfte onder het gezondheidspersoneel.  
 
 
1.1.c Niet-medische invloeden 
 
(37) Armoede. Ondanks de mondiale economische groei leven nog meer dan 1,5 miljard mensen 
in absolute armoede en miserie. Armoede is een keten van oorzaken en gevolgen die een vicieuze 
cirkel vormen: geringe productiviteit leidt tot een klein inkomen, onvoldoende voor een adequate 
voeding -ondervoeding geeft minder resistentie tegen ziekten-, ondervoeding en ziekten verhogen de 
kindersterfte, verminderen het concentratievermogen (onderwijs), verminderen de productiviteit enz. 
 
(38) Het verband tussen gezondheid en armoede is complex. Een slechte gezondheid is zelf een 
vorm van miserie en armoede. Bovendien kan ze zowel de oorzaak als het gevolg van armoede zijn: 
enerzijds leidt armoede immers tot een slechtere gezondheid (minder of geen toegang tot 
gezondheidszorg, slechte leefomstandigheden, arme staten investeren weinig in ziektebestrijding en 
gezondheidszorg), en anderzijds leidt een slechte gezondheid ook tot armoede (minder productiviteit, 
verlies van inkomen, rem op verdere ontwikkeling). Gezondheidszorg in de ruime zin, d.w.z. 
preventie, behandeling en zorg, draagt dus cruciaal bij tot het verminderen van de armoede en tot 
duurzame ontwikkeling. 
 
(39) In de landen met een laag inkomen bestaat er op het gebied van gezondheid ook een grote 
kloof tussen armen en niet-armen. Dit komt vooral tot uiting in de cijfers van kindersterfte en van 
ondervoeding bij kinderen en in het percentage prenataal onderzoek van zwangere vrouwen. Terwijl 
er voor de kinderen relatief veel gegevens voorhanden zijn, is dit niet het geval voor de volwassenen. 
Beleidsmensen hebben deze gegevens nochtans nodig om een beleid uit te stippelen om de kloof 
tussen de rijksten en de armsten te verminderen.  

                                                 
5 Organisation Mondiale du Commerce WT/MIN(01)/DEC/2 : Déclaration sur l’accord  sur les ADPIC et la 
Santé Publique, adoptee le 14 novembre 2001 
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Figuur 5: Kindersterfte onder de 5 jaar:  kloof tussen arm en rijk in enkele partnerlanden van 
België 
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Poverty Net, Augustus 2001  
 
 
(40) Man-vrouwverhouding: In de armste landen sterven 7,5 % méér vrouwen dan mannen ten 
gevolge van een overdraagbare ziekte. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de impact van sommige van 
deze ziekten op het moederschap. Afgezien daarvan bestaat er nog steeds een verschil van 6,3 % in 
het nadeel van de vrouwen. Hiervoor worden verschillende redenen aangegeven: vrouwen hebben 
minder toegang tot gezondheidszorg; in de arme landen werken de vrouwen meer op het land en 
komen ze dus meer in contact met de vector van sommige ziekten. Er komt ook meer ondervoeding 
voor bij vrouwen en meisjes: door een tekort aan ijzer zijn ze vatbaarder voor ziekten en lijden meer 
aan bloedarmoede. 600.000 vrouwen, waarvan 99 % uit de lage-inkomenslanden, sterven jaarlijks ten 
gevolge van zwangerschapsverwikkelingen; in Afrika komt dit voor bij 1 vrouw op de 16, in Europa 
bij 1 op de 1.400. Verder zijn de vrouwen het grootste slachtoffer van geweld in het gezin, van 
verkrachtingen en seksuele martelpraktijken. Vrouwelijke genitale mutilatie, die nog steeds in tal van 
Afrikaanse landen wordt toegepast, heeft niet alleen ernstige en blijvende gevolgen voor een gezond 
seksueel leven, maar veroorzaakt ook complicaties bij de bevalling. 
 
(41) Gezin: Het gezinsinkomen en het recht van man en vrouw om hiervan in gelijke mate gebruik 
te maken (meestal wordt ook hier de vrouw benadeeld), het niveau van ontwikkeling van vooral de 
moeder,  de toegankelijkheid van water, sanitair, huisvesting (vooral steden), gezonde voeding, en de 
toegang tot gezondheidsdiensten, met inbegrip van de diensten voor de reproductieve gezondheid, zijn 
allemaal factoren die mee de gezondheid van de leden van het gezin bepalen. 
 
(42) Demografische druk: het volume van de demografische groei en de verspreiding van de 
bevolking hebben een grote impact op het milieu, de huisvesting en de hygiënische 
woonomstandigheden, de toegang tot onderwijs en de gezondheidsdiensten en dus ook op de 
algemene ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van een bevolking. De vruchtbaarheid is het 
hoogst in de armste landen en bij de armste lagen van de bevolking van deze landen. De 
gezondheidsdiensten zijn dikwijls niet in staat tegemoet te komen aan de groeiende vraag van vooral 
vrouwen, in verband met reproductieve en andere gezondheidsproblemen. Dit heeft als gevolg een 
hoge graad van moedersterfte en een laag gebruik van voorbehoedsmiddelen. Door de demografische 
groei worden geschikte landbouwgrond, water en levensmiddelen schaars, met als gevolg een 
plattelandsvlucht naar de steden en migraties naar streken zonder infrastructuur. Aan de randen van de 
steden ontstaan sloppenwijken met overbevolkte krotwoningen die de verspreiding van infecties in de 
hand werken (de zuigelingensterfte in arme en overbevolkte wijken ligt viermaal hoger dan elders). 
Gebrek aan hygiëne en basisinfrastructuur, ongedierte, overbewoning en slechte behuizing vormen 
een broeihaard voor epidemieën als cholera en tuberculose, en promiscuïteit werkt de verspreiding van 
SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) en HIV in de hand. 
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(43) Leefmilieu: Bijna 60 % van de 4,4 miljard inwoners van de lage-inkomenslanden beschikt 
niet over elementair sanitair. Een derde heeft geen toegang tot zuiver water, een kwart geen 
fatsoenlijke huisvesting. Milieuomstandigheden dragen significant bij tot besmettelijke ziekten, die 
verantwoordelijk zijn voor 20 tot 25 % van het aantal doden. Naar schatting kunnen wereldwijd 60 % 
van de acute infecties aan de luchtwegen, 90 % van de gevallen van diarree, 50 % van de chronische 
aandoeningen van de luchtwegen en 90 % van de gevallen van malaria voorkomen worden door 
eenvoudige milieumaatregelen7. Arme mensen vestigen zich vooral in kwetsbare gebieden omdat 
beschikbaar land zeer beperkt is. Bijna de helft van de bevolking in de ontwikkelingslanden leeft in 
steden, die geconfronteerd worden met ernstige milieu- en gezondheidsproblemen ten gevolge van de 
snelle groei, het gebrek aan infrastructuur, verontreinigde lucht en water en onverwerkt afval. 
Specifieke gezondheidsproblemen duiken op in mijnbouwstreken, in landbouwgebieden waar 
intensief gebruikgemaakt wordt van pesticiden en in streken waar ecologisch drastisch ingrepen 
wordt, zoals bij de aanleg van grote stuwmeren. De relatie tussen gezondheid en het milieu op 
wereldvlak is erg complex. Door de temperatuursstijging van de aarde vergroten het gebied en de 
hoogtegraad waar de malariamuggen kunnen gedijen, en nemen het aantal en de kracht van tropische 
stormen toe, met meer schade en slachtoffers tot gevolg. Door de aantasting van het regenwoud 
verdwijnen talrijke dier- en plantensoorten, waardoor een ongekend aantal geneeskrachtige stoffen 
onherroepelijk verloren gaat. 
 
(44) Gewapende conflicten, natuurrampen en migraties kunnen een nefaste invloed hebben op 
de gezondheid en de gezondheidszorg. De gezondheid zelf wordt aangetast door het uitbreken van 
epidemieën (cholera, tyfus, mazelen), door gebrek aan zuiver water, sanitair, voedsel en huisvesting. 
Promiscuïteit en verkrachtingen leiden tot een groeiend aantal SOA’s en HIV-besmettingen; 
landmijnen veroorzaken dood, verwondingen en blijvende handicaps; onveiligheid en honger door 
verlies van voedsel en oogst leiden tot algemene verzwakking. Vooral kinderen zijn vaak het grootste 
slachtoffer van deze ongezonde situatie, met een groeiende kindersterfte als gevolg. 
Zorginfrastructuur en diensten worden vernietigd en er ontstaat een tekort aan gezondheidspersoneel.  
 
(45) Invloeden van andere sectoren op de gezondheid. Onderwijs of het gebrek eraan, in het 
bijzonder bij de meisjes (toekomstige moeders): het is steeds duidelijker dat er een grote correlatie 
bestaat tussen het onderwijsniveau van de moeder en de kindersterfte. Onderwijs leert niet alleen 
bepaalde gezondheidsregels aan, maar is gedurende het hele leven belangrijk voor het inwinnen van 
informatie en voor de persoonlijke ontwikkeling, ook op het gebied van preventie, zorg en opvoeding. 
Cultuur, gebruiken en gewoontes, religie en geloof, economie, infrastructuur, behuizing, mobiliteit, 
het gezinsinkomen, de al dan niet aanwezigheid van drinkwater en voedsel: al die factoren hebben een 
negatieve of positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de mens. 
 
 
1.2. Actieniveaus met impact op de gezondheidstoestand 
 
 
(46) De verbetering van de gezondheid wordt bepaald door activiteiten en interventies op 
verschillende niveaus: i) op internationaal niveau: de internationale acties en regelgevingen, ii) op 
nationaal niveau: de activiteiten van de overheid, iii) op operationeel niveau: het gezondheidssysteem 
en ten slotte iv) op lokaal niveau: de lokale gemeenschap en het gezin. 
 
 

                                                 
7 UNFPA, rapport 2001 
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Figuur 6 : niveaus met determinerende impact op de gezondheid 

Geïnspireerd op “WB – Health, Nutrition and Population, Conceptual framework for linking government 
policies to health-sector outcomes” 
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(47) Acties en regelgevingen op internationaal niveau: Supranationale organisaties (VN- en 
andere multilaterale organisaties) bepalen mee de internationale regelgevingen voor ziektepreventie 
(vaccinatie). Ze doen aanbevelingen, verrichten internationaal onderzoek, zorgen voor de controle en 
de bewaking van de ziekten over de grenzen heen, zetten concrete gezondheidsacties op en vervangen 
soms de staat wanneer die door oorlog of noodsituaties zelf niet kan ageren. Regionale organisaties 
zoals OUA, SADC enz hebben eveneens invloed op het gezondheidsbeleid in hun respectieve regio 
door het opzetten van regionale programma’s en netwerken, het gezamenlijk bepalen van prioriteiten 
en het uitwisselen ven kennis en ervaring. Ook privé-firma’s werken internationaal: zij doen aan 
research en produceren geneesmiddelen, vaccins, medische apparatuur en materiaal. Universiteiten en 
wetenschappelijke instituten richten internationale cursussen en opleidingen in en ondersteunen zo de 
capaciteitsopbouw. Een vrij recent fenomeen is het oprichten van internationale fondsen die gespijsd 
worden door de privé-sector of door de publieke en privé-sector samen. Deze fondsen stellen 
middelen ter beschikking om initiatieven op het gebied van gezondheid te financieren. 
 
(48) Overheidsbeleid: De overheid is beleidsmatig verantwoordelijk voor de gezondheid van haar 
bevolking. Ze neemt maatregelen om de armoedegenererende effecten van een slechte gezondheid op 
te vangen of te verminderen (i) door de begroting voor gezondheid te verhogen (macroniveau), (ii) 
door de besteding van de budgetten te sturen ten gunste van gezondheidsbevorderende maatregelen, 
(iii) door een adequaat gezondheidssysteem te organiseren en (iv) door op microniveau een beleid te 
voeren dat het recht op zorgverlening aan iedereen garandeert. Het beleid van de overheid is eveneens 
determinerend voor de andere sectoren die invloed hebben op de gezondheid van de burgers zoals 
infrastructuur, mobiliteit, milieu, watervoorziening, onderwijs, voedselzekerheid, economische 
activiteiten, veiligheid enz. 
 
(49) Gezondheidssysteem Een gezondheidssysteem behelst alle activiteiten die als essentieel doel 
hebben de gezondheid te promoten, te herstellen of te onderhouden8. Een gezondheidssysteem moet 
niet alleen de gezondheid van de mensen verbeteren, maar hen ook beschermen tegen de financiële 
kosten die ziekte met zich meebrengt en zorg aanbieden met respect voor de waardigheid van de 
patiënt. Daarom hebben de gezondheidssystemen drie fundamentele doelstellingen:  

• de gezondheid van de bevolking verbeteren (de hoofddoelstelling) 
• de verwachtingen van de mensen beantwoorden  
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8 WHO,”Rapport sur la Santé dans le monde 2000 » 



• een financiële bescherming verzekeren tegen de kosten die een slechte gezondheid 
meebrengt9.  

 
Een gezondheidssysteem voorziet dus in een structuur van gezondheidsdiensten en de financiering 
ervan. De gezondheidsdiensten worden georganiseerd door de overheid of door de privé-sector (al dan 
niet met winstoogmerk). De financiering gebeurt (i) door de overheid, via een rechtstreekse 
financiering of betoelaging, (ii) door de privé-sector (al dan niet met winstoogmerk), (iii) door de 
rechtstreekse of onrechtstreekse (via ziekteverzekering) betaling door de patiënt, of (iv) door een mix 
van de opgesomde mogelijkheden. 
 
(50) Huishoudens en Gemeenschappen: Een gezin en een gemeenschap hebben een grote impact 
op de gezondheid. Ze bevorderen de gezondheid of werken het tegendeel in de hand door: voedingrijk 
of eenzijdig voedsel te gebruiken, zuiver of besmet water te benutten, gebruik te maken van sanitair, 
van muskietennetten, het al dan niet roken van sigaretten, de huiselijke hygiëne, enz. De culturele en 
sociale normen van een gemeenschap, de lokale organisaties (sociale, economische, financiële 
organisaties zoals kredietorganisaties, vrouwen- en boerenorganisaties, coöperaties enz) bevorderen al 
dan niet de toegankelijkheid tot gezondheidsdiensten en het welzijn en gezondheid van haar leden. 
 
 
1.3. Gezondheid, hoeksteen van duurzame ontwikkeling  
 
 
(51) Gezondheid en ontwikkeling. Internationaal (Top van Rio, Millenniumtop) bestaat er 
eensgezindheid omtrent het doel van de internationale samenwerking: het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling. Bij het concept “duurzame ontwikkeling” legt de term “duurzaam” de klemtoon op de 
tijdsdimensie: ontwikkeling is duurzaam als de voorwaarden vervuld zijn om het proces in stand te 
houden. Het zich kunnen terugvinden in dit ontwikkelingsproces en dit “zelf” kunnen beheersen 
spelen hierbij een belangrijke rol. Vandaar dat de beheersoverdracht naar de nationale/lokale 
instanties en de erkenning dat zij “eigenaar” (ownership) zijn van het ontwikkelingsproces als 
fundamentele voorwaarden worden geponeerd.  
 
(52) Gezondheid is een essentiële voorwaarde voor het welzijn van individuen en een  
fundamentele conditie voor een sociale en economische ontwikkeling. Een gezonde bevolking kan 
zich meer en beter inzetten voor sociaal-culturele en economisch productieve activiteiten en zo haar 
inkomen en algemene levensstandaard verhogen. Een algemene slechte gezondheidstoestand 
daarentegen brengt rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met zich mee voor de behandeling; dit zijn 
financiële middelen die niet kunnen benut worden voor een sociaal-economische ontplooiing. Ziekten 
verminderen op verschillende manieren de duurzame ontwikkeling: 

• Ziekte leidt tot (i) een verlies van economisch welzijn door een vermindering van het 
inkomen, (ii) een verkorting van het leven en (iii) een vermindering van 
psychologisch welzijn; 

• Ziekte kan de hele levenscyclus beïnvloeden, zowel biologisch als economisch. 
Ziekte tijdens de kinderjaren remt de fysieke en cognitieve ontwikkeling, wat later 
tot verminderde economische activiteiten kan leiden. Een verminderde cognitieve 
capaciteit wordt dikwijls nog verergerd door een vroegtijdige schoolverlating;  

• Ziekten hebben een intergeneratie-effect. De dood van één van de ouders, zeker 
wanneer het de moeder is, vermindert de levenskans van de kinderen. Bovendien 
leidt een hoog sterftecijfer onder kinderen dikwijls tot een stijging van het 
geboortecijfer, wat dan weer de kansen per kind vermindert; 

• Ziekten brengen maatschappelijke kosten met zich mee die de draagkracht van 
individuen of families overstijgen. Zo kampen bedrijven in landen met een hoge 
aids-prevalentie met een grote verandering van personeel, zodat geen ploeggeest kan 
opgebouwd worden en opleiding veel vaker moet gebeuren.  

                                                 
9  idem 
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(53) Echte ontwikkeling betracht meer dan de groei van het BNP en de industrialisatiegraad. Zij 
moet in de eerste plaats gericht zijn op een verhoging van de levenskwaliteit: een goede gezondheid is 
hiervan een essentieel gegeven. Gezondheid en levensverwachting zijn trouwens minder afhankelijk 
van de rijkdom van een land (gemeten aan het BNP) dan van de toegankelijkheid tot gezondheidszorg, 
onderwijs en sociale diensten.  
 
(54) Investeringen in gezondheidszorg hebben dus een rechtstreekse invloed op de levensduur en 
het welzijn van de bevolking. Nochtans is het budget dat hieraan besteed wordt in de lage-
inkomenslanden veruit onvoldoende, zoals blijkt uit Figuur 7, die de uitgaven voor gezondheid in de 
Belgische partnerlanden weergeeft.  
 
 
Figuur 7 : Uitgaven voor Gezondheid per inwoner in de Belgische partnerlanden (1997) 
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Bron : grafiek naar cijfers in WHO-rapport 2000 

  
 
1.4. Gezondheidszorg: een fundamenteel recht 
 
 
(55) Het principe van recht op gezondheid en gezondheidszorg is opgenomen in de Universele 
Verklaring van de Mensenrechten (artikel 25), in de Conventie over de Rechten van het Kind (artikel 
24) en in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (artikel 12)10, 
terwijl de rechten inzake reproductieve gezondheid onderschreven werden door 184 regeringen naar 
aanleiding van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro. 
 
(56) De Universele Verklaring van de Mensenrechten stelt dat ieder recht heeft op een 
levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn eigen gezondheid en welzijn en die van zijn gezin, 
waaronder inbegrepen (……….) geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten. 
 
(57) De Conventie inzake de Rechten van het Kind, die België ondertekende, bepaalt onder meer 
dat de ondertekenende Staten maatregelen zullen nemen om (i) de kinder- en zuigelingensterfte te 
verminderen, (ii) de noodzakelijk basisgezondheidszorg te ontwikkelen, (iii) ziekte en malnutritie te 
bestrijden in het kader van de basisgezondheidszorg (iv) passende prenatale en postnatale zorg te 
organiseren voor moeders, (v) preventie, gezondheidszorg, educatie en diensten voor geboorteregeling 

                                                 
10 Teksten in bijlage 
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te ontwikkelen. De Staten verbinden zich ertoe de internationale samenwerking te promoten en aan te 
moedigen om de bovenvermelde rechten progressief te realiseren, rekening houdend met de noden van 
de ontwikkelingslanden. 
 
(58) De “International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESRC)”, 
ondertekend/geratificeerd door meer dan 130 landen, erkent de rechten van ieder om in een zo goed 
mogelijke fysieke en mentale gezondheid te verkeren. Daartoe verbinden de ondertekenende landen 
zich om maatregelen te nemen (i) om het aantal doodgeboren kinderen en de kindersterfte te 
verminderen en de gezonde ontwikkeling van het kind te verbeteren, (ii) voor een beter milieu en 
industriële hygiëne, (iii) voor de preventie, behandeling en controle van epidemische, endemische, 
beroeps- en andere ziekten en (iv) om medische diensten en zorg te organiseren in geval van ziekte. 
 
(59) Tot de universele rechten van de mens behoren eveneens de reproductieve rechten zoals ze 
werden omschreven in het Actieprogramma van de Caïro-conferentie. Deze houden in: (i) het recht 
van alle koppels en individuen om vrij en verantwoordelijk te beslissen over het aantal en de spreiding 
van de nakomelingen op basis van toegang tot de nodige informatie en de nodige middelen; (ii) het 
recht op de hoogste standaard van seksuele en reproductieve gezondheid en het recht op informatie en 
dienstverlening om dit mogelijk te maken; (iii) het recht om te beslissen over voortplanting, vrij van 
discriminatie, dwang en geweld.11 
 
(60) Recht op gezondheidszorg met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg is dus een 
fundamenteel mensenrecht dat inschreven staat in verschillende internationale verdragen die België 
ondertekende. In de CRC (art.24,4) en ICESCR (art.2,1) staat eveneens uitdrukkelijk vermeld dat de 
Staten via de internationale samenwerking moeten bijdragen om dit recht in de ontwikkelingslanden 
progressief te realiseren. Men stelt echter nog steeds vast dat de armste bevolkingslagen van de 
ontwikkelingslanden uitgesloten blijven van dit recht op gezondheidszorg omdat ze niet over de 
middelen beschikken om ervoor te betalen. Deze strategienota wil rekening houden met deze realiteit 
en bijdragen om dit onrecht en deze sociale onrechtvaardigheid te verhelpen. 
 
 
1.5. Gezondheid en de millenniumdoelstellingen 
 
 
(61) Internationale benaderingen en doelstellingen: Sinds 1990 hebben de Verenigde Naties 
verschillende wereldconferenties georganiseerd die de voornaamste problemen van onze planeet onder 
de loep namen. Hierbij werden de volgende internationale benaderingen in verband met ontwikkeling 
en meer in het bijzonder gezondheid gedefinieerd: 

• Ontwikkeling moet gericht zijn op de mens. 
• De doelstellingen van ontwikkeling zijn: de uitroeiing van de armoede, de 

bevrediging van de fundamentele behoeften van iedereen en de bescherming van de 
mensenrechten. 

• Investeringen in gezondheid, onderwijs en vorming spelen een beslissende rol in de 
ontwikkeling van de menselijke middelen. 

• De verbetering van de positie van de vrouw, met name haar zelfbeschikkingsrecht, is 
noodzakelijk zowel voor een duurzame economische en sociale ontwikkeling als wat 
het leefmilieu betreft. 

• Er moet absoluut vermeden worden dat de middelen die noodzakelijk zijn voor de 
sociale prioriteiten aangewend worden voor andere doeleinden. 
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11 Naar aanleiding van de conferentie van Caïro werd op aanvraag van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking door het International Centre for Reproductive Health van de Universiteit van 
Gent, een ontwerptekst voor een beleid inzake reproductieve gezondheidszorg opgesteld. : Patricia Claeys & Lut 
Jaeken “Beleidsnota over Reproductieve Gezondheidszorg naar aanleiding van de Internationale Conferentie 
over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro, 1994”, ontwerptekst 1998 



• De privé-sector heeft een vitale rol te vervullen in de economische ontwikkeling, 
maar de regeringen moeten actief deelnemen aan de formulering, de regelgeving en 
de bewaking van het beleid inzake volksgezondheid, sociale zaken en milieu. 

 
(62) De internationale doelstellingen die ontwikkeld werden tijdens de verschillende VN-
conferenties, met name de vermindering van de armoede, de versterking van gezondheid en educatie, 
en de bescherming van het leefmilieu, werden overgenomen door de Wereldbank, het IMF en de 
OESO. Zij werden nogmaals benadrukt tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 
september 2000 en werden gestructureerd in 8 millenniumontwikkelingsdoelstellingen (Millennium 
Development Goals MDG), die verder opgesplitst werden in 18 specifieke streefdoelen (targets). 
 
(63) Wat de gezondheid betreft, werden de volgende Millenniumdoelstellingen aangenomen: 

• Tegen het jaar 2015, de kindersterfte terugdringen tot één derde van het sterftecijfer van 
1990 (MDG 4, Target5); 

• Tegen het jaar 2015, de moedersterfte terugdringen tot één vierde van het sterftecijfer van 
1990 (MDG 5, target 6); 

• Tegen het jaar 2015, een verdere verspreiding van HIV/aids stoppen en de huidige 
tendens van besmetting omkeren (MDG 6, target 7); 

• Tegen het jaar 2015, malaria en de voornaamste ziekten onder controle hebben en de 
huidige tendens van besmetting omkeren (MDG 6, target 8). 

De doelstellingen die eerder onder de internationale doelstellingen voorkwamen maar niet meer terug 
te vinden zijn onder de Millenniumdoelstellingen, zijn : 

• Het terugdringen van de zuigelingensterfte tot één derde van 1990 
• Een universele toegankelijkheid tot de diensten voor reproductieve gezondheid tegen 

2015 
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HOOFDSTUK 2. OPGEDANE ERVARINGEN 
 
 

 
2.0. Van ziektebestrijding naar een globaal gezondheidssysteem 
 
 
(64) Mensen hebben steeds een systeem van gezondheidszorg gekend. Gedurende eeuwen 
gebeurde dit in de vorm van traditionele geneeskunde, die preventieve en curatieve zorg verstrekte op 
basis van de genezende kracht van planten en spirituele heling. Ook vandaag nog is deze methode van 
zorg wereldwijd verspreid.  
 
(65) Sinds haar ontwikkeling werd de moderne westerse geneeskunde geleidelijk aan overal ter 
wereld ingevoerd. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw beoogden de koloniserende staten in de 
eerste plaats de bestrijding van de endemische ziekten en epidemieën. Dit gebeurde vaak via verticale 
bestrijdingsprogramma’s die gepaard gingen met een zekere vorm van dwang. Tezelfdertijd werd in 
de kolonies een gezondheidszorgsysteem ontwikkeld, met enerzijds een goed uitgebouwd 
staatssysteem en anderzijds een caritatief en privé-systeem.  
 
(66) Sinds het einde van de zestiger jaren van de 20ste eeuw groeide in de ontwikkelingslanden het 
bewustzijn dat de gezondheidszorg algemeen toegankelijk moest zijn voor iedereen. Er werden 
modellen uitgeprobeerd die steunden op een netwerk van bestaande en nieuw gebouwde 
gezondheidscentra en dispensaria, eerstelijnshospitalen en gespecialiseerde nationale 
referentieziekenhuizen.  
 
 
Kader 1:  Belgische coöperatie: Ontwikkeling  gezondheidsdistricten  
In de jaren na de onafhankelijkheid van Congo (RDC) ontstond er door de concentratie van de 
Belgische hulp een multiplicatie van ervaringen op het gebied van gezondheid. Een aantal 
gezondheidszones (“zones de santé”, in andere landen gezondheidsdistricten genoemd) zoals 
Bwamanda, Kasongo en Kisantu, die in het begin van de jaren 70 ondersteund en uitgebouwd 
werden in het kader van de Belgische bilaterale samenwerking, hebben duidelijk als model 
gefungeerd voor de nationale gezondheidszorg van Congo. Deze ervaringen hebben ook 
internationaal veel weerklank gekregen, mede door de wetenschappelijke opvolging van het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen, wat leidde tot tal van publicaties over het 
“Kasongo”-model, en door ex-coöperanten van Kisantu die aangeworven werden door WHO en de 
WB en die meewerkten aan tal van publicaties, o.a. “Better Health in Africa”. 
Belgische coöperanten hielpen ook mee om een operationeel model voor basisgezondheidszorg uit 
te bouwen in andere delen van de wereld: in West-Afrika (Niger, Senegal, Ivoorkust, nadien ook 
Benin, Burkina Faso), in Latijns-Amerika (Ecuador en Bolivia) en in Azië (Laos, Filippijnen, 
Cambodja). 
Sinds een tiental jaar doen Belgische vorsers onderzoek naar aangepaste operationele modellen 
voor Afrikaanse grootsteden. 
 
 
(67) In 1978 culmineerden deze nieuw ontstane modellen in de Verklaring van Alma Ata, waarin 
bevestigd werd dat gezondheid essentieel is voor de sociale en economische ontwikkeling en dat 
basisgezondheidszorg het middel is om aan alle volkeren een niveau van gezondheid te geven dat 
hun toelaat een sociaal en economisch productief leven te leiden. Het voorgestelde zorgmodel werd 
technisch geschraagd door een aanbod van essentiële elementen van basisgezondheidszorg die door 
de jaren heen verfijnd werden, en het beklemtonen van het intersectoraal karakter van de zorg. 
Politiek en organisatorisch diende het model te steunen op de participatie, de aanvaardbaarheid en de 
haalbaarheid van de aangeboden diensten. België ondertekende de Verklaring van Alma Ata, en de 
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Belgische samenwerking heeft, net zoals vele multilaterale, bilaterale en niet-gouvernementele 
organisaties, sindsdien bewust gekozen voor het ondersteunen van een beleid dat gericht is op een 
gezondheidssysteem dat steunt op het concept van basisgezondheidszorg.  
 
(68) De economische crisis, het gebrek aan managementcapaciteit en de politieke veranderingen in 
de tachtiger jaren van vorige eeuw, gevolgd door structurele hervormingen die opgelegd werden door 
de multilaterale instituten en die de staat een minimalistische rol toeschreven, brachten met zich mee 
dat vanaf de tweede helft van de jaren '80 de sociale sectoren, waaronder de gezondheidssector, hard 
werden getroffen. De vooropgestelde doelstelling van de strategie van Alma Ata “Gezondheid voor 
Allen tegen het jaar 2000” werd niet bereikt, integendeel: in sommige Afrikaanse landen werd de 
investering in gezondheid zelfs virtueel stopgezet.   
 
(69) In de loop der jaren werd het Alma Ata-concept op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd en 
kwamen enkele inherente tekortkomingen tot uiting, voornamelijk de te geringe aandacht voor de 
vraag van de bevolking inzake zorg. Die wordt voornamelijk bepaald door het ervaren van de 
kwaliteit en het beantwoorden aan de verwachtingen (responsiveness).  
 
(70) Dit alles leidde vanaf het einde van de tachtiger jaren tot een nieuwe reeks hervormingen, die 
in tegenstelling tot vroeger meer gericht werden op de verwachtingen van de bevolking, terwijl de 
verworvenheden van de Alma Ata Verklaring toch behouden bleven. Aldus groeide wat de WHO 
noemt een “nieuw” universalisme, dit is verstrekking van essentiële kwaliteitszorg voor ieder, 
gedefinieerd volgens het criterium van de kostenefficiëntie. 
 
(71) In vele landen wordt thans geëxperimenteerd met deze hervormingen, rekening houdend met 
de plaatselijke toestand en steunend op ervaringen, zoals de noodzaak om het gezondheidssysteem 
voldoende ruim te definiëren en in te spelen op de verschillende niveaus: het macroniveau van het 
gezondheidssysteem, het eigenlijke gezondheidszorgsysteem (mesoniveau) en de specifieke 
gezondheidsinterventies (microniveau). De doelstellingen van gezondheidszorg, inclusief het 
verstrekken van kwaliteitszorg aan de armen, en de functies van het gezondheidssysteem werden dan 
ook kritisch herzien. Ten slotte werd de nood aan meer en geheroriënteerde internationale acties en 
aan betere internationale samenwerking erkend. 
 
 
2.1. Gezondheids- en gezondheidszorgsysteem 
 
 
(72) Inspelend op de vele factoren die de gezondheidstoestand van een bevolking beïnvloeden, 
zoals het nationale inkomen, de inkomensverdeling, de scholingsgraad van vooral de vrouwen, de 
cultuur, enz., kunnen initiatieven voor de verbetering van de gezondheid zowel binnen als buiten de 
gezondheidssector ondersteund worden. Wetgeving en maatregelen inzake verkeersveiligheid, roken, 
prostitutie enz. zijn vaak efficiënter voor de vermindering van de ziektelast dan specifiek medische 
interventies. Daarom definieert de WHO het gezondheidssysteem in ruime zin, met name: alle 
activiteiten die als rechtstreeks doel hebben de gezondheid te bevorderen, te herstellen of te behouden. 
Zo valt de aanpassing van schoolcurricula voor aids-preventie onder deze definitie, in tegenstelling tot 
onderwijs in het algemeen, dat nochtans ook in grote mate bijdraagt tot verbetering van de 
gezondheid. Het is duidelijk dat de integratie, en dus de intersectorale samenwerking, belangrijk is om 
de beoogde resultaten te optimaliseren. De gezondheidsrelevantie van de ervaringen die beschreven 
worden in de strategienota’s van de andere sectoren moet dus bestudeerd worden om tot een 
harmonieuze ontwikkelingssamenwerking in het gezondheidsbeleid te komen. 
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Kader 2: Een voorbeeld van een multisectorale aanpak : Bestrijding van jodiumdeficiëntie in de 
Andes  
Bestrijding van jodiumdeficiëntie: van een Belgisch bilateraal gezondheidsproject in Ecuador 
tot een multisectorale aanpak in heel de Andesregio.  
Bij de start van het Belgisch project was het nog gebruikelijk jodiumdeficiëntie te bestrijden via een 
sterke medische aanpak: iedere 5 jaar onderzochten de endocrinologen de prevalentie van het 
kropgezwel en overtuigden ze de beleidsmakers de mensen jodium in te spuiten om kropgezwel en 
cretinisme te voorkomen.  
Het project ontwikkelde echter na enkele jaren een innovatieve gedemedicaliseerde strategie.  
Overleg met de zoutfabrikanten (privé-industrie) leidde tot een wetsvoorstel in het Ecuadoraans 
Parlement dat jodiumverrijking van het zout voor menselijk gebruik verplicht maakte. Na een 
overgangsperiode werden de zoutstalen per merk systematisch  onderzocht op hun jodiumgehalte. 
Ook werden dorpsonderwijzers opgeleid om, via de schoolkinderen, te enquêteren naar de 
zoutconsumptie van de families en na te gaan welke radio-uitzendingen het meest werden 
beluisterd. Op basis van deze gegevens werd een communicatiestrategie uitgewerkt die gebaseerd 
was op sociale marketing, waarbij de intensiteit van de communicatie aangepast werd aan het 
risiconiveau van de Andesstreken. Wanneer het risico groot was (meer dan 80% van de mensen in 
een streek gebruiken ongejodeerd zout), werden alle communicatiekanalen gebruikt: een mengeling 
van radiospots, lessen door de leraars en/of door een verpleger, en theater op de wekelijkse 
markten. Wanneer het risico eerder beperkt was, werd enkel een beroep gedaan op de lokale radio. 
Al het communicatiemateriaal werd opgesteld en getest door de risicobevolking zelf. Specifieke 
communicatiestrategieën werden uitgewerkt voor de zoutproducenten en -verkopers, de leraars, het 
gezondheidspersoneel en de pers. Na een onderzoek door veeartsen op het vee, werden specifieke 
boodschappen opgesteld voor de kleine boeren, die aantoonden dat het voor hen ook voordelig was 
dat ook het vee gejodeerd zout gebruikte. Door deze verticale, niet-medische aanpak was de 
problematiek 2 jaar eerder dan verwacht onder controle, en de WHO en CDC Atlanta verklaarden 
Ecuador als het eerste ontwikkelingsland vrij van jodiumdeficiëntie. Dit model werd nadien 
overgenomen in de vorm van een bilateraal-multilateraal project van België en Unicef voor het hele 
Andesgebied. De strategie die ontstond uit een Belgisch bilateraal project wordt thans onder impuls 
van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF wereldwijd toegepast. 
 
 
(73) Gezondheidssystemen zijn belangrijk omdat enerzijds de ontwikkeling en de toepassing van 
de medische kennis (de wetenschappelijke en technische vooruitgang) de mortaliteit vermindert 
(vergelijking in tijdsperspectief) en anderzijds het nationaal inkomen, de inkomensgelijkheid, de 
ontwikkeling van de vrouwen en allerhande culturele factoren (vergelijking tussen landen) een 
belangrijke rol spelen in het terugdringen van ziekte en vroegtijdig sterven.  
 
(74) Het gezondheidszorgsysteem, waarnaar deze strategienota verwijst, gaat over 
gezondheidspromotie, zorgverlening en investeringen in gezondheidsdiensten op zowel preventief, 
curatief als palliatief vlak, en dit voor zowel individuen als bevolkingsgroepen.  
 
(75) Ieder gezondheidssysteem, en dus ook gezondheidszorgsysteem, heeft drie doelstellingen: 

• de gezondheid van de betrokken bevolking verbeteren; 
• aan de verwachtingen van de bevolking beantwoorden; 
• de bevolking financieel beschermen tegen de kosten die een slechte gezondheid 

meebrengt. 
De tweede doelstelling vloeit enerzijds voort uit het groeiend besef van de menselijke waardigheid 
van ieder persoon, ook de armste, waarbij een volwaardige gezondheidszorg een menselijk recht is, en 
anderzijds uit het feit dat het beantwoorden aan de vraag van de bevolking de doeltreffendheid van het 
systeem sterk kan bevorderen. De financiële bescherming tegen de onkosten die gepaard gaan met een 
slechte gezondheid steunt op het menselijk gelijkheidsbeginsel en moet voorkomen dat mensen onder 
de armoedegrens vallen, wat hun toekomst, en dus de duurzame ontwikkeling in het algemeen, in het 
gedrang brengt. 
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(76) Een gezondheidszorgsysteem dient de volgende functies te vervullen: de zorgverstrekking, de 
financiering van lopende en investeringsuitgaven en de regelgeving en administratieve controle.  
Organisatorisch bestaan er verschillende modellen voor de zorgverstrekking, de financiering en de 
administratieve controle, die de doelstellingen van de gezondheidszorg min of meer gunstig kunnen 
beïnvloeden.  
 
(77) Ten slotte is gebleken dat een publiek-private samenwerking belangrijk is voor de 
gezondheidszorg. Zo bieden de NGO- of missieziekenhuizen vaak betere diensten aan dan 
staatshospitalen. De NGO’s kunnen gesubsidieerd worden, of de staat kan contracten afsluiten met de 
al dan niet winstnastrevende privé-sector. Vaak ontbreekt echter de wil en/of capaciteit om die 
contracten op te stellen en op te volgen. 
 
 
2.1.a Zorgverstrekking 
 
(78) Gezondheidszorg is geëchelonneerd vanaf het centrale niveau tot aan het perifere “Close to 
Client”- niveau, met specifieke taken op ieder niveau. Centraal gebeurt de planning, de coördinatie, de 
opvolging en de bewaking van de ziektebestrijding (nationale programma’s, 
ziektebewakingssystemen, bevoorrading vaccins enz), de planning en coördinatie van de 
gezondheidszorg. De daadwerkelijke zorgverstrekking wordt zoveel mogelijk gedecentraliseerd, vaak, 
vooral in Afrika, volgens een piramidaal systeem.  
 
(79) Sedert de verklaring van Alma Ata wordt basisgezondheidszorg gezien als het middel om de 
best mogelijke gezondheid voor iedereen te garanderen. Naderhand werd de nood ervaren meer te 
luisteren naar de verwachtingen van de gemeenschappen, en werd ook meer nadruk gelegd op de 
ziektelast. De Verklaring van Antwerpen “Gezondheidszorg voor Allen” van oktober 2001 (zie 
hoofdstuk 3), herhaalt deze klemtoon op het fundamenteel recht van iedereen op 
basisgezondheidszorg, een principe waar zowel de staten als de internationale gemeenschap zich om 
sociale, medische, epidemiologische, wetenschappelijke, economische als internationale redenen 
dienen achter te scharen. Een basisgezondheidszorg die tegemoetkomt aan de verwachtingen van de 
gemeenschap kan verzekerd worden door het aanbod van een pakket van essentiële zorg in het 
systeem van gezondheidsdistricten, gesteund door een aantal programma’s voor de bewaking en 
controle van enkele grote gezondheidsproblemen. België heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 
uitbouwen van dit model. Ook hier wint het belang van een  publiek-private samenwerking veld. 
 
(80) Een randstedelijk of ruraal gezondheidsdistrict steunt op twee onafscheidelijke pijlers die 
elkaar aanvullen: een netwerk van gezondheidscentra (het eerste niveau van de zorgverstrekking) en 
het districtshospitaal, het eerste verwijzingsniveau. Deze twee pijlers vormen samen één organisch 
geheel: het gezondheidsdistrict. Het gezondheidsdistrict vervult deze sleutelrol (i) omdat het 
aanpakken van alle elementen van de basisgezondheidszorg op dit niveau beantwoordt aan het 
overgrote deel van de aangevoelde noden en vragen van de mensen en (ii) omdat het district een 
structuur is waar een goed raakvlak (interface) mogelijk is tussen de bevolking en de 
gezondheidsdienst. Het uitbouwen en versterken van een dergelijke structuur veronderstelt voldoende 
kennis van de lokale gemeenschap en haar problemen. 
 
(81) Het model voor de (groot)stedelijke basisgezondheidszorg is in de meeste landen nog in een 
experimenteel stadium. Nochtans is in grootsteden de armoede en het gebrek aan gezondheid in de 
ruime zin vaak het grootst, getuige de straatkinderen, prostitutie, de aids-problematiek, krotwoningen, 
werkloosheid en ondervoeding. Grootsteden hebben een mobiele bevolking, hospitalen van 
verschillende niveaus van zorgverlening, veel privé-klinieken en -apotheken. Ze kampen met 
problemen wat de opvolging en het verwijzingssysteem in de gezondheidszorg betreft. Een stedelijk 
model voor basisgezondheidszorg dient rekening te houden met deze specificiteit, waarbij de 
geografisch-administratieve entiteit van minder belang is dan de eigenheid van de doelgroepen. In de 
grootsteden schept de benaming “districtsysteem” soms verwarring wegens zijn geografische 
connotatie. In het stedelijk model dienen de gezondheidscentra, bij voorkeur zowel privé als publiek, 
tot een soepel netwerk uitgebouwd te worden, waarvoor desnoods nieuwe diensten moeten opgericht 
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worden om de bestaande leemtes op te vullen. Het geheel dient dusdanig georganiseerd en 
gecoördineerd te worden dat een eerstelijnszorg van goede kwaliteit wordt aangeboden aan iedereen 
van de doelgroep, met inbegrip van een eerste verwijzing, nodig voor de medisch-technische 
basisinterventies. De organisatie van dergelijke modellen vereist een versterking van het intermediaire 
niveau, de gedecentraliseerde overheidsstructuur op stedelijk niveau.  
 
 
Kader 3 : Belgische Universiteiten: op zoek naar een model voor  basisgezondheidszorg in steden  
De afdelingen Volksgezondheid van de Universiteiten UCL en ULB deden en doen nogal wat 
onderzoek naar de organisatie van de basisgezondheidszorg in (groot)steden. De gezondheidszorg 
in de steden Cotonou (Benin), Ouagadougou (Burkina Faso), Yaoundé (Kameroen), Conakry 
(Guinee), Bamako (Mali), Pnom-Penh (Cambodja) en Port au Prince (Haïti) werden onderzocht. 
Vanuit dit onderzoek werden de bovenvermelde bevindingen en aanbevelingen geformuleerd. 
 
 
(82) Basispakket van essentiële zorg. Meestal kan niet alle zorg universeel en op een 
ongediscrimineerde manier verstrekt worden. Het is daarom belangrijk dat een keuze gemaakt wordt 
op basis van de ziektelast, van een kosten-batenanalyse en van zoveel mogelijk expliciete sociale 
opties. 
 
(83) Nationale programma’s dienen de versterking van basisgezondheidsstructuren aan te vullen 
door welbepaalde interventies zoals capaciteitsopbouw, regelgeving, logistieke ondersteuning en 
eventueel gerichte activiteiten voor de aanpak van belangrijke aandoeningen zoals aids, malaria, 
tuberculose, slaapziekte en andere.  
 
 
2.1.b Financiering 
 
Kader 4 : Kasongo (RDC) : financiering door staat  
Wanneer de Afrikaanse Staten onafhankelijk werden, was kosteloze gezondheidszorg een recht, en 
openbare gezondheidsdiensten waren volledig gefinancierd door de belastingen. Dit bleek vlug een 
illusie: de economische groei was laag (minder dan 1% in de jaren 70), en terzelfder tijd ging deze 
periode gepaard met een grote bevolkingsgroei. De impact van de wereldwijde economische 
crisissen van 1973 en 1979-1980 op de Afrikaanse economieën was dramatisch. Daardoor 
verminderde het budget van de gezondheidssector, waardoor vooral de rurale gebieden steeds 
minder middelen kregen voor gezondheidszorg. Zo kregen de staatsgezondheidsdiensten van het 
gezondheidsdistrict Kasongo in 1985 slechts 1/5 van de subsidies van 1981 (1981: 0,5 US$, 1985: 
0,1 US$ per capita).  

Bron: Van Lerberghe 1993 
 
 
(84) Voldoende middelen. Het is duidelijk geworden dat het beschikken over voldoende middelen 
een primordiale vereiste is om een gezondheidssysteem adequaat te laten functioneren. In die zin 
hebben Afrikaanse staatshoofden zich in de Abuja Verklaring van 2001 verbonden 15 % van hun 
begroting te besteden aan gezondheid. Ook de donoren dienen hun financiële inspanningen drastisch 
te verhogen. 
 
(85) Adequaat gebruik van middelen. De allocatieve efficiëntie, dit is de verdeling van fondsen 
tussen de verschillende inputs, zoals personeel, geneesmiddelen, infrastructuur en lopende uitgaven, 
dient optimaal te zijn, evenals de verdeling tussen de verschillende regio’s en bevolkingslagen, en 
tussen de privé- en staatsuitgaven en inkomsten voor gezondheid. Verkeerde investeringen, zoals in 
hoogtechnologische apparatuur, tertiaire ziekenhuizen en opleidingen van hooggespecialiseerde 
kaders, kunnen gedurende lange tijd op de begroting van een land wegen. Studies wezen uit dat de 
staatsuitgaven voor gezondheidszorg in Afrika vaak meer ten goede komen van de rijken dan van de 
armen. Het algemeen bestuur van het land is terzake zeer belangrijk.  
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(86) Bron van financiering. De laatste 25 jaar werd in de meeste ontwikkelingslanden een beleid 
gevoerd van directe betaling door de gebruiker van de gezondheidsdiensten. Als argumenten werden 
ingeroepen: (i) het tegengaan van overconsumptie, (ii) het dekken van de kosten die de staat niet meer 
kon dragen, (iii) het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverstrekking door de input van meer 
middelen, (iv) het bevorderen van de participatie en verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
gemeenschap door het mee beheren van deze lokale middelen. De invoering van de rechtstreekse 
betaling leidde echter in veel gevallen tot een afname van het gebruik van de gezondheidsdiensten, 
zeker in de landen die een groeiende armoede kenden en waar de armste bevolkingslagen niet meer 
over de nodige middelen beschikken om onmiddellijk te betalen bij ziekte of verwonding12. Betaling 
gebeurt dus het best via derden, d.w.z. via bijdragen van de staat en/of een sociaal 
verzekeringssysteem. Vermits de meeste ontwikkelingslanden, zelfs met de huidige steun van de 
donoren, over onvoldoende financiën beschikken, dienen ze naast het ijveren voor meer steun van de 
internationale gemeenschap, via regelgeving, het solidariteitsprincipe te bevorderen in de privé- of 
associatieve verzekeringswereld. 
 
(87) Systemen van ziekteverzekering en ziekenfondsen. In de ontwikkelingslanden bestaan er 
allerhande collectieve mechanismen om individuele risico's in te dekken (familie- en clansolidariteit, 
tontines, voorafbetalingen). Deze mechanismen worden echter niet als “verzekering” beschouwd. 
“Verzekering” wordt onder meer door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) gedefinieerd als: 
“reduction or elimination of the uncertain risk of loss for the individual or household, by combining a 
larger number of similarly exposed individuals or households who are included in a common fund that 
makes good the loss caused to any one member”. Verzekering houdt dus een mogelijke discrepantie in 
tussen de investering (bijdrage van de verzekerde) en het eventueel resultaat van deze investering. 
Verzekering tegen ziekte gebeurt op vrijwillige basis of kan opgelegd worden door de overheid (in 
Afrika is dit meestal alleen het geval voor het personeel in overheidsdienst). Bij de ziekteverzekering 
op vrijwillige basis kunnen twee grote modellen onderscheiden worden: het mutualistisch model en 
het technocratisch model. In een mutualistisch systeem werkt een ledenvereniging of een organisatie 
als een intermediaire structuur tussen de betalende leden (bron van fondsen) en de zorgverstrekkers 
(de bestemming van de fondsen). In het technocratisch model is de zorgverstrekker tevens de 
verzekeraar.  
 
Kader 5 : Voorbeeld lokale gezondheidsverzekering in Belgische Coöperatie  
BWAMANDA (D.R.Congo): een voorbeeld van een gezondheidsverzekering op het niveau 
van de gemeenschap. 
Het gaat hier om een systeem van ziekteverzekering dat opgezet en uitgewerkt werd in de tachtiger 
jaren, nadat er door samenwerking tussen de bilaterale coöperatie en NGO’s een geïntegreerd 
project (gezondheid, landbouw, onderwijs, infrastructuur, water..) tot stand kwam in de streek van 
Bwamanda (RDC). Dit model van ziekteverzekering heeft verschillende specifieke karakteristieken 
die bijdroegen tot het succes ervan.  
1. De verzekering werd georganiseerd door de zorgverstrekker, wat problemen vermeed in 
verband met de tarifering en het overmaken van de fondsen.  
2. Een eenvoudig gestructureerde tarifering en de verplichting van de patiënt(e) om zich eerst 
bij het laagste zorgechelon aan te bieden dat hem/haar eventueel doorverwijst. Dit voorkomt een 
overmatig gebruik van het zorgsysteem.  
3. Het systeem is ook goed gecommercialiseerd, wat mogelijk werd door het multisectorale 
aspect van het project, voornamelijk het stimuleren van de landbouw (soja/maïs/koffie) en het 
garanderen van de opkoop van de landbouwproducten tegen eerlijke prijzen.  
Bij het begin (1986) sloot 30% van de gemeenschap zich aan bij de verzekering; dit aantal groeide 
tot 80% in 1989. Het systeem loopt nog altijd door, ondanks de periodes van politieke en 
economische crisissen, onveiligheid en burgeroorlog. 
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(88) Er bestaan verschillende intermediaire vormen tussen de 2 bovenvermelde modellen. Een 
tussenmodel heeft het voordeel dat het de transparantie en het deelnemerspotentieel van het 
mutualistische model verenigt met de doeltreffendheid en efficiëntie van het technocratische model. 
Het is met andere woorden een synthese tussen de prioriteiten van de bevolking en de technische 
knowhow van de gezondheidswerkers. Een intermediair model sluit dan ook beter aan bij de filosofie 
van de basisgezondheidszorg zoals het geformuleerd werd in Alma Ata. Een schematische 
voorstelling van de verschillende vormen van ziekteverzekering, dat als raamwerk kan dienen voor de 
beleidsmakers en de donoren, ziet er als volgt uit: 
 
Figuur 8: Schema van verschillende modellen ziekteverzekering 

Aangepast schema naar dr. Bart Criel, ITG, BVO 2000 
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(89) Betaling gezondheidswerkers: De zorgverstrekkers kunnen op privé-basis werken of 
geïntegreerd zijn in een privé- of in een staatssysteem. Ze kunnen betaald worden per prestatie, via 
capitatie13, of via een salaris. Terwijl in een staatssysteem de staat meestal én betaler én werkgever is, 
zijn in het privé- of associatief systeem deze rollen vaak gescheiden. Betaling per prestatie bevordert 
het beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking, maar werkt ook overconsumptie in de 
hand. Salariëring kan gelijkheid bevorderen; in de armste landen is dit echter minder het geval omdat 
de salariëring onvoldoende is en aangevuld wordt door niet-officiële betalingen per prestatie. 
Salariëring bevordert trouwens niet het beantwoorden aan verwachtingen. Er bestaat weinig ervaring 
inzake het capitatiesysteem in de minst ontwikkelde landen. Wel wordt het meer en meer duidelijk dat 
een flexibel systeem nodig is, waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen de verschillende 
partners. 
 
 
2.1.c Publiek-privaat partnerschap.  
 
(90) In de landen ontstaan er meer en meer samenwerkingsverbanden tussen de publieke en de 
privé-sector voor de gezondheidszorg. Een partnerschap stoelt op een gezamenlijk doel en de 
verdeling van de taken en middelen die ieder van de partners inzet. Er bestaat een ruime waaier van 
publiek-private samenwerkingsverbanden, gekenmerkt door een hele variëteit van actoren, 
doelstellingen, structuren en controlemechanismen. Een partnerschap kan een meerwaarde 
aanbrengen, zoals een betere samenwerking tussen de staat en de civiele maatschappij, een 
verbetering van de beheerscapaciteit, een betere werking van de diensten, een verbetering van de 
kwaliteit van de gezondheidswerkers (opleiding, motivatie), enz. Er kunnen echter ook nadelen aan 
verbonden zijn, zoals het opzetten van parallelle systemen van gezondheidsbewaking, monitoring en 
distributie, het verslechteren van billijkheid (equity) door het bevoordelen/benadelen van een bepaalde 
streek of bevolkingsgroep, door het afwenden van middelen uitgetrokken voor andere nationale 
prioriteiten. 
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2.1.d Voogdijschap 
 
(91) Door enerzijds de stijgende vraag naar gezondheidszorg, onder meer als gevolg van de 
ontwikkeling van het technologische kunnen en de aids-epidemie, en anderzijds het verminderd 
aanbod ten gevolge van de verslechterde algemene sociaal-economische toestand en een zwak beheer, 
werd de rol van de staat in vraag gesteld. Algemeen erkent men dat deze rol minder uitvoerend maar 
meer sturend moet zijn. De staat dient de strategische oriëntaties te bepalen vanuit een 
langetermijnvisie, een erkenning en samenwerking van alle, zowel private als publieke, actoren. Het 
sturen van dit systeem vergt echter meer dan een louter administratieve controle, zoals nog vaak 
gebeurt. Een evenwichtige balans tussen een reeks controles en regelgevingen is nodig om te 
garanderen dat het uitgestippelde beleid ook uitgevoerd en ten gepaste tijd bijgestuurd wordt. Hierbij 
mag niet vergeten worden dat de staat verantwoordelijk blijft voor de gezondheid van zijn burgers en 
de noodzakelijke middelen voor gezondheidszorg moet uittrekken in zijn begroting. 
 
 
2.2. Huidige belemmeringen voor een efficiënt gezondheidssysteem 
 
 
(92) De “Commissie Macroeconomics and Health” van de WHO14 berekende dat jaarlijks een 
bedrag van 30 à 40 US$ per persoon nodig is om te voorzien in een minimum aan essentiële 
gezondheidszorg, de bestrijding van HIV/aids inbegrepen. In 1997 besteedden de armste landen 
(MOL), met een jaarlijks inkomen tot 300 US$ per inwoner, ieder jaar gemiddeld 4 % of 11à 13 US$ 
per persoon voor gezondheid. Arme landen, met een gemiddeld inkomen van 540 US$ per inwoner, 
gaven ongeveer 23 US$ per persoon en per jaar uit. De bedragen afkomstig uit het overheidsbudget 
bedroegen toen respectievelijk slechts 6 en 13 US$. De gezondheidssteun afkomstig van donoren 
bleef  zeer beperkt: respectievelijk 2,3 US$ en 1 US$. Het is dus duidelijk dat nog een groot deel van 
de gezondheidskosten gedragen werd door de patiënten zelf. Het is nochtans belangrijk dat de privé-
uitgaven beperkt blijven, niet alleen om de armen te beschermen, maar ook omdat de beheersing van 
overdraagbare aandoeningen moet beschouwd worden als een gemeenschappelijk goed.  
 
(93) De lage-inkomenslanden zijn te arm om het deficit van hun gezondheidsbudget zelf te dekken. 
Op hun eigen begroting kunnen ze immers maximum 1 à 2 % méér middelen vrijmaken dan nu het 
geval is. Het ligt trouwens niet in het verwachtingspatroon dat dit in de eerstkomende jaren mogelijk 
zal zijn, zelfs als zou de welvaart in deze landen toenemen. In de meeste landen gaat immers een 
toename van 1 % van het nationaal inkomen slechts gepaard met een iets grotere toename van het 
budget voor de gezondheidszorg. De 30 à 40 US$ per inwoner die noodzakelijk zijn voor de 
basisbehoeften inzake gezondheidszorg, komen overeen met meer dan 10 % van het BNP van de 
MOL, en gaan dus de mogelijkheden van deze landen ver te boven. Het is dus de plicht van de 
donorgemeenschap haar bijdragen op te voeren van de huidige 6 miljard US$ tot 27 miljard US$ in 
2007.  
 
(94) Een algemeen tekort aan financiële middelen vormt een belangrijke, maar zeker niet de enige 
belemmering voor een betere gezondheidszorg. Zoals in het eerste hoofdstuk vermeld wordt, vormen 
ook het gebrek aan organisatie, het tekort aan gezondheidspersoneel, de culturele achtergronden, de 
invloed van huishoudens en gemeenschappen, allerhande omgevingsfactoren, een zwakke 
institutionele capaciteit enz. een grote hindernis voor een efficiënt gezondheidssysteem.  
 
(95) Talrijke ervaringen hebben geleerd wat werkt en welke struikelblokken overwonnen moeten 
worden om tot een degelijke gezondheidszorg te komen. Daarom wordt er nu in vele landen 
geëxperimenteerd met hervormingen in de gezondheidssector die rekening houden met deze lessen en 
met de lokale situatie van het land.  
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2.3. Internationale context 
 
(96) Wegens de mondialisering, de nood aan voldoende globale gemeenschappelijke goederen en 
aan een rechtmatige toegang tot essentiële geneesmiddelen groeide de laatste decennia het inzicht dat 
gezondheid meer dan ooit bepaald wordt door het internationaal gebeuren. Het internationaal besef 
van de noodzaak van schuldenlastvermindering, structurele aanpassingen, hervormingen in de 
gezondheidssector (Health Sector Reform) en het uitwerken van “Poverty Reduction Strategies” vond 
zijn weerklank bij de beleidsvoerders van landen in Noord en Zuid. 
 
(97) Mondialisering. Mondialisering kan bijdragen tot de verspreiding van overdraagbare 
aandoeningen. Zij verandert lokale gewoonten zoals voeding, het rookgedrag en het gebruik van 
genotsmiddelen, maar brengt eveneens een braindrain van hooggeschoolde gezondheidswerkers mee, 
en kan op korte termijn de schatkist van de minst ontwikkelde landen aantasten doordat gepoogd 
wordt via belastingsverminderingen industrieën aan te trekken in een zeer competitief internationaal 
milieu. 
 
(98) Globale gemeenschappelijke goederen. Gemeenschappelijke goederen zijn goederen die ter 
beschikking staan van iedereen, dit wil zeggen dat ze “niet uitsluitbaar” zijn en “geen rivaliteit” 
vertonen. “Niet uitsluitbaar” houdt in dat aan een individu of groep het goed niet kan ontzegd worden, 
zelfs al kan zij, bij een eventuele vraag om vergoeding, die niet betalen. “Zonder rivaliteit” betekent 
dat het gebruik van het goed door een individu, een groep of een land, het gebruik hiervan voor 
anderen niet ontzegd of beperkt wordt. Hun publiek karakter maakt dat voor de levering van 
gemeenschappelijke goederen de gewone marktmechanismen niet volstaan. Globale 
gemeenschappelijke goederen kunnen van toepassing zijn op meerdere landen of op een regio. 
Vermits hun nut de nationale grenzen overstijgt, volstaat de levering ervan door lokale en nationale 
regeringen niet.  
 
(99) Globale gemeenschappelijke goederen omvatten onder meer het tot stand komen en het 
gebruik van nieuwe kennis op het gebied van epidemiologie, gezondheidseconomie, 
gezondheidssystemen, gezondheidsbeleid, ervaringen, surveillance, normstelling en technologische 
knowhow voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en diagnostica. Normaliter worden deze diensten 
en goederen verkregen door een overheidsfinanciering en/of octrooirechten. Arme landen hebben 
echter onvoldoende mogelijkheden om dergelijk onderzoek te financieren en uit te voeren, en een 
octrooi verliest aan betekenis als er géén of onvoldoende afzetmogelijkheden bestaan. Als gevolg 
hiervan stelt men vast dat er een 90/10 wanverhouding bestaat tussen de ziektelast en het onderzoek: 
voor meer dan 90 % van de ziektelast in de wereld gebeurt er minder dan 10 % van de globale 
research. Deze ongelijkheid is vooral frappant voor ziekten die enkel in arme landen voorkomen, zoals 
slaapziekte, filariasis enz.   
 
(100) De Commissie “Macroeconomics and Health” heeft berekend dat er voor het genereren van 
de gemeenschappelijke goederen in de gezondheid 5 miljard US$ extra nodig is tegen het jaar 2007 en 
7 miljard US$ tegen 2015. In dit verband zagen de laatste 10 jaar allerlei nieuwe initiatieven en 
fondsen het licht. Om er maar enkele te noemen: Roll Back Malaria (RBM), Integrated Management 
of Childhood Illnesses (IMCI), Stop TB Initiative (STI), Polio Eradication Initiative, Medicines for 
Malaria Venture (MMV), International Aids Vaccine Initiative, het Onchocerciasis Control 
Programme for West Africa (OCP), het Global Health Research Fund, de Global Alliance for 
Vaccines and Immunisations (GAVI), enz. De jongste telg, het Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM), werd begin 2002 opgericht en moet niet alleen meer financiële 
middelen ter beschikking stellen van de minst ontwikkelde landen, maar ook instaan voor de 
ontwikkeling van globale gemeenschappelijke goederen. Ook niet-financiële middelen moeten ingezet 
worden, zoals de vrije toegang van medische literatuur via het internet voor de armste landen.  
 
(101) Publiek-privaat partnerschap. Ook internationaal is de samenwerking tussen de publieke en 
privé-sector op het gebied van gezondheid volop in opmars. Ook deze samenwerkingsverbanden 
worden gekenmerkt door hun diversiteit en complexiteit. Op internationaal vlak bestrijken ze vooral 
domeinen als: research en financiering van het onderzoek, de levering van geneesmiddelen en vaccins, 
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het werven van additionele fondsen, capaciteitsopbouw en -versterking, de uitwisseling van 
ervaringen. Naast de uitgesproken voordelen die een samenwerking tussen de publieke en privé-sector 
meebrengen, werden ook een aantal nadelen vastgesteld waarmee rekening dient te worden gehouden. 
Zo brengt een partnerschap een aantal meeruitgaven met zich mee als gevolg van het opzetten van een 
nieuwe administratie, worden bijkomende structuren opgezet in de landen, ontwrichten sommige 
nieuwe initiatieven de bestaande distributienetten en gezondheidssystemen, trekken ze de toch al 
schaarse experts weg uit de gezondheids- en beleidsdiensten, enz. 
 
(102) Toegang tot geneesmiddelen. De regeringen van de arme landen beschikken over 
onvoldoende middelen om essentiële geneesmiddelen aan te schaffen. Bovendien heeft de behoeftige 
burger van deze landen onvoldoende toegang tot de gezondheidszorg en dus ook tot de 
geneesmiddelen, en ten slotte innen de MOL nog al te vaak belastingen op geneesmiddelen. Een zeer 
belangrijke struikelblok, de onbetaalbare prijzen, kan het best aangepakt worden door afspraken te 
maken met de farmaceutische industrie omtrent een vrijwillige prijzendifferentiatie tussen de rijke en 
de arme landen, waarbij de arme landen enkel de productiekosten betalen, en niet de onderzoeks- en 
ontwikkelingsonkosten. De WHO en UNAIDS hebben wat dit betreft enkele successen kunnen 
bedingen. Dit systeem veronderstelt dat de arme landen akkoord gaan dat deze geneesmiddelen niet 
opnieuw geëxporteerd worden naar de rijke landen, en dat ze toezien op een correct gebruik van de 
medicijnen, om mogelijke resistentie tot een minimum te beperken. Ook de “Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights” (TRIPS) werden herzien ten voordele van de armste landen. Wanneer ze 
zelf géén productiecapaciteit hebben voor het vervaardigen van medicijnen, kunnen deze landen thans 
een beroep doen op een uitbreiding van de verplichte licenties voor generische producten die nog 
onder octrooi staan, om zo import uit derde landen mogelijk te maken. Ook de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers nam op 26 april 2001 een Resolutie aan betreffende de toegang van 
patiënten in de Derde Wereld tot geneesmiddelen. 
 
 
2.4. Effectieve internationale samenwerking 
 
 
(103) Onder druk van de niet-gouvernementele organisaties verbonden de rijke landen zich om 0,70 
% van hun inkomen aan te wenden voor ontwikkelingssamenwerking. De conferentie van 
Kopenhagen schoof het 20/20-voorstel naar voren, waarbij ontwikkelingslanden die 20 % van hun 
budget aan sociale sectoren besteden, daarbovenop nog eens 20 % zouden ontvangen via 
internationale samenwerking. Met zijn 0,36 % van het BNP in 2001 heeft België, zoals vele andere 
donoren, dit cijfer nog niet gehaald. De Belgische regering heeft tijdens de Internationale Conferentie 
over de Financiering van de Ontwikkeling, die plaatsvond in Monterrey (Mexico) in maart 2002, een 
intentieverklaring afgelegd om het budget voor ontwikkelingssamenwerking jaarlijks op te trekken en 
zo de 0,7-norm te bereiken in 2010. Het optrekken van de bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking 
dient gepaard te gaan met het opbouwen van het vertrouwen en het besef van de Belgische bevolking 
dat investeringen in de ontwikkelingssamenwerking noodzakelijk zijn en daadwerkelijk rendement 
hebben. Hierbij zijn de volgende beschouwingen belangrijk. 
 
(104) Kwaliteitswerk. Er is manifest nood aan duidelijke en kwantificeerbare doelstellingen, niet 
alleen om de samenwerkingsinspanningen, hun resultaten en impact te meten, maar ook voor een 
goede transparantie in de formulering, uitvoering en evaluatie van de interventies. Het nut van erkende 
deskundigen werd tevens aangevoeld. Het is in die zin dat DGOS hervormd werd en een reeks 
procedures voor de ontwikkeling van projecten en programma’s werden opgesteld. 
 
(105) Nood aan coördinatie en coherentie. Donorsteun mag niet leiden tot eilanden van kleine 
projecten die vaak met elkaar in competitie treden, maar moet de opbouw van de capaciteit van het 
partnerland nastreven. Donorhulp moet passen in een coherent macro-economisch ontwikkelingsplan 
voor duurzame armoedebestrijding. Onder impuls van de Wereldbank gebeurt dit nu via de Poverty 
Reduction Strategy Papers. De landenstrategienota’s opgesteld voor de Belgische partnerlanden 
kunnen hiertoe bijdragen. 
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(106) Selectieve keuze van partnerlanden. De samenwerking dient zich bij voorkeur toe te leggen 
op die landen die zichzelf helpen. Studies hebben duidelijk aangetoond dat alleen financiële steun die 
geïnvesteerd wordt in landen met een goede institutionele capaciteit een reële meerwaarde biedt. In 
deze landen kan er begrotingssteun gegeven worden, terwijl er in andere landen beter geïnvesteerd 
wordt in projecten die dicht bij de bevolking staan, of in de geïsoleerde cellen van behoorlijk bestuur, 
waarbij overleg tussen de verschillende donoren niet vergeten mag worden. In landen die 
institutioneel zwak staan, moet tevens geïnvesteerd worden in een institutionele capaciteitsversterking. 
 
 
2.5. Gezondheidszorg in noodsituaties 
 
(107) Sommige catastrofen en noodtoestanden vereisen eigen urgentiestrategieën om deze zeer 
specifieke situaties zo vlug mogelijk onder controle te krijgen. Noodhulp wordt geboden in 
verschillende situaties: 

• Rampen ten gevolge van de natuur (overstromingen, aardbevingen, droogtes) of 
veroorzaakt door menselijke activiteiten (ontploffingen, brand, oorlog..), waarbij de 
bestaande infrastructuur en diensten (gedeeltelijk) vernield worden. 

• Migraties ten gevolge van oorlog of burgeroorlog: vluchtelingen, ontheemden. 
Hierbij ontstaat er een “tijdelijke” situatie waarbij er naast de bestaande 
infrastructuur en diensten voor de lokale “gast”-bevolking, “tijdelijke” infrastructuur 
en diensten moeten worden geboden voor mensen op de vlucht.  

• Een noodsituatie ten gevolge van het plotseling uitbreken van een “dodelijke” 
epidemie (bv. Ebola) die vereist dat er bovenop de plaatselijke infrastructuur en 
diensten gespecialiseerde urgentiemaatregelen worden getroffen en specifieke 
diensten opgezet. 

• Een zeer aparte situatie doet zich voor wanneer de staat zijn verplichtingen niet 
nakomt. Hierdoor verloederden in sommige streken de sociale diensten en 
infrastructuur zodanig dat men nog nauwelijks kan spreken van sociale diensten en 
de facto grote gebieden in een “noodsituatie” verkeren. 

 
(108) Vluchtelingen, of ze nu afkomstig zijn uit het buitenland of van binnen de landsgrenzen, 
hebben ook recht op basisgezondheidszorg, met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg (zorg 
ruim gezien: informatie, preventie en curatieve zorg). De strategieën om hun die zorg te verstrekken, 
dienen echter aangepast te worden aan de lokale noodsituatie. 
 
(109) In elk van de hierboven beschreven situaties heeft de humanitaire hulp daarom een 
belangrijke opdracht te vervullen, waarvoor strategieën ontwikkeld moeten worden die de competentie 
van de onderhavige nota te buiten gaan. Het verleden heeft ons echter wel geleerd dat er zich, vooral 
in de 2de en in mindere mate de 3de van de bovenbeschreven situatie, wrijvingen en botsingen 
voordoen tussen de activiteiten in het raam van de noodhulp en de bestaande gezondheidsdiensten, 
omdat er parallelle structuren worden opgezet met een heel andere doelstelling dan de bestaande 
structuren en diensten. Hoewel het opzetten van tijdelijke noodstructuren in vluchtelingenkampen een 
noodzaak is, mag men de negatieve effecten die ze met zich kunnen meebrengen niet uit het oog 
verliezen en dient men ze zoveel mogelijk te vermijden. Voor de betrokkenen zelf is het trouwens 
aangewezen dat de “kamp”-situatie beperkt blijft in de tijd.  
 
(110) Onder de negatieve effecten die dikwijls gesignaleerd worden bij het opzetten van 
“urgentiediensten” werden vooral genoteerd: (i) het negeren van de lokale autoriteiten, (ii) het te 
weinig oog hebben voor gezondheidsdiensten van de “gastbevolking” door het weglokken van het 
gezondheidspersoneel (door het aanbieden van veel hogere salarissen en betere middelen) en (iii) door 
het ondergraven van het systeem van autofinanciering, en actieve participatie van de plaatselijke 
bevolking.  
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(111) De ervaring heeft eveneens geleerd dat een efficiënte noodhulp zich moet inschakelen in een 
proces dat leidt tot wederopbouw en tot een duurzame ontwikkelingssamenwerking. Er dient actief 
voor gezorgd te worden dat de “noodsituatie” zo kort mogelijk gehouden wordt. Coördinatie en 
evaluatie op alle niveaus zijn van groot belang om de efficiëntie van de hulp te verhogen. En last but 
not least: de aanpak van gezondheidsproblemen dient maximaal door en met de bestaande 
basisgezondheidsdiensten te gebeuren via capaciteitsondersteuning en -versterking.  
 
(112) Het is dan ook de uitdaging voor de komende jaren om, in overleg met alle partners, een 
beleid door te voeren dat een evenwicht vindt tussen noodhulp en structurele hulp. Duidelijk is zeker 
dat het ondersteunen van humanitaire en urgentieacties geen stopzetting van de steun aan het lokale 
gezondheidssysteem met zich mag meebrengen, integendeel. 
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HOOFDSTUK 3. STRATEGISCHE AANPAK   
 
 

 
3.0. Situering van de strategie basisgezondheidszorg 
 
 
(113) Het uiteindelijk doel van de Belgische internationale samenwerking bestaat erin de 
levenskwaliteit van de bevolking in de partnerlanden te verbeteren door actief bij te dragen tot de 
algemene duurzame ontwikkeling en de bestrijding van de armoede. In de direct bilaterale 
samenwerking zal de coöperatie zich concentreren op 5 sectoren (basisgezondheidszorg, onderwijs en 
opleiding, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en conflictpreventie en 
maatschappijopbouw) en op 3 thema’s die in iedere sector aan bod dienen te komen: evenwichtige 
rechten en kansen voor man en vrouw, respect voor het leefmilieu en sociale economie. 
 
(114) Ook tussen de verschillende sectoren bestaan er intersecties: onderwijs heeft 
gemeenschappelijke domeinen met gezondheid en basisgezondheidszorg, zo ook infrastructuur, 
voedselzekerheid, conflictpreventie en maatschappijopbouw. Alle strategieën in de verschillende 
sectoren met inbegrip van de 3 transversale thema’s moeten samen leiden tot armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling.     

4   
1

2

3

5 1  basisgezondheidszorg   
2  onderwijs en vorming   
3  conflictpreventie en maatschappijopbouw
4 landbouw en voedselveilighe  
5  basisinfrastructuu  r 

Duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding 

id  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(115) Hieronder wordt de strategische aanpak van de Belgische Samenwerking inzake 
basisgezondheidszorg nader omschreven.  
 
 
3.1. Principes  
 
 
(116) Voor de Belgische Internationale Samenwerking is gezondheidszorg een universeel recht én 
een middel tot armoedebestrijding. De Belgische steun moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op de 
feitelijke kennis van wat werkt. Ze kan de grenzen van de gezondheidssector en van de landen 
overschrijden. Internationale samenwerking dient tevens te gebeuren in een geest van solidariteit en 
waarachtig partnership.  
 
(117) Universeel recht op gezondheidszorg. België onderschrijft volledig de zienswijze dat 
eenieder gelijke rechten heeft en daarom toegang tot gezondheidszorg dient te hebben, en wil de vele 
internationale verdragen die het in dit verband ondertekend heeft, vertalen in concrete acties in het 
raam van de internationale gezondheidssamenwerking. 
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(118) Gezondheidszorg als middel tot armoedebestrijding. Welvaart verbetert enerzijds de 
gezondheid en anderzijds is gezondheidszorg een krachtig middel om armoede te voorkomen en de 
bestaande armoede in te dijken. Basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg, die er 
integraal deel van uitmaakt, garanderen de best mogelijke gezondheid voor iedereen, want ze zijn 
gebaseerd op het principe van sociale rechtvaardigheid. Het uitgangspunt is immers dat een 
kwalitatieve essentiële zorg financieel, geografisch en cultureel toegankelijk moet zijn voor iedereen. 
Kwalitatieve basisgezondheidszorg moet dus aan iedereen, ook aan de armen, perspectieven bieden 
voor welzijn, productiviteit, een langer leven en menselijke ontwikkeling. Ze voorkomt armoede in 
het gezin (preventie) door zorg te bieden aan kostwinners, moeders en kinderen. 
 
(119) Intersectorale aanpak. Heel wat andere sectoren zoals onderwijs, huisvesting, economie 
(gezinsinkomen), infrastructuur en energie, milieubeheer, landbouw, voedselzekerheid, veiligheid en 
conflictbeheer, cultuur, mensen- en vrouwenrechten hebben een invloed op de gezondheid van de 
gemeenschappen. Enkel een holistische benadering, waarbij alle relevante sectoren betrokken worden,  
kan de gezondheid van een gemeenschap verbeteren. Deze strategienota dient dus gelezen te worden 
samen met de Belgische strategieën voor andere sectoren om tot optimale gezondheidsinterventies te 
komen.  
 
(120) Evidence-based interventies en onderzoek. Gezondheid wordt door een veelheid van 
factoren en interventies bepaald. Vaak is het moeilijk de resultaten van interventies naar waarde te 
schatten of hun impact te toetsen. Daarom onderstreept DGOS het belang van documentatie over de 
concrete ervaringen en het belang van de noodzaak om operationeel onderzoek te koppelen aan 
interventies in uitvoering. Vermits de laatste vijftig jaar bijna de helft van de verbetering van 
gezondheid toegeschreven kan worden aan de ontwikkeling van de wetenschap en de toepassing van 
de verworven kennis, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke hoeksteen van de internationale 
medische samenwerking. 
 
(121) Internationale acties. Een aantal verworvenheden hebben een wereldwijd belang en behoren 
tot de categorie gemeenschappelijke goederen, dit wil zeggen dat niemand hun gebruik kan ontzegd 
worden, en dat dit gebruik vrijwel onbeperkt is. Globale gemeenschappelijke goederen zoals de 
ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ziekten die vooral in arme landen voorkomen, het verzamelen 
en verspreiden van de beste methodes en gebruiken, de regionale voortgangsbewaking van de 
gezondheid, enz., zijn totnogtoe te weinig aan bod gekomen. Hierin schuilt nochtans een groot 
potentieel om op een kostenefficiënte manier de globale gezondheid te verbeteren. België kan samen 
met de internationale gemeenschap dit tekort verhelpen. 
 
(122) Partnerschap in solidariteit. Solidaire samenwerking is gestoeld op wederzijds vertrouwen, 
transparantie en lokaal ownership. Het veronderstelt een open dialoog op alle niveaus, werkt 
autonomie in de hand en bouwt mee aan het zich eigen maken van het beleid en van de realisaties. 
Respect voor de partner houdt in dat hij zijn prioriteiten en toekomstvisie zelf mag definiëren. Op 
basis hiervan en de prioriteiten van de Belgische samenwerking kunnen in gezamenlijk overleg acties 
ondersteund worden. Solidariteit houdt ook in dat België meewerkt aan het bereiken van de 
internationale millenniumontwikkelingsdoelstellingen, door internationaal meer middelen ter 
beschikking te stellen en door  de partnerlanden een grotere stem te verlenen over het efficiënt gebruik 
van deze middelen.  
 
(123) Resultaat- en impactgericht. Gedurende lange tijd werd onze bijdrage vooral afgemeten aan 
de geleverde middelen en activiteiten, zonder dat men er zich voldoende rekenschap van gaf in welke 
mate en hoe deze interventies leidden tot een verbetering van de gezondheidstoestand en 
armoedebestrijding bij de doelgroep. Dit dient verholpen te worden door de interventies te koppelen 
aan gezondheids- en toegankelijksindicatoren. (indicatoren die het gebruik van de 
gezondheidsdiensten weerspiegelen: zie figuur 9). 
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Figuur 9: Gebruik van de gezondheidsdiensten 

.2. Eén prioriteit met drie klemtonen en vier interventieniveaus
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24) Steunend op deze principes wil België voortbouwen op zijn rijke ervaring aan internationale 

ene 

2. , essentieel zijn voor een adequate aanpak van de 

3.  en dus 

 
25) Gezien de internationale verdragen die België ondertekende en in het bijzonder de Conventie 

26) Gelet op de enorme sociale en economische problematiek ten gevolge van de HIV/aids-

27) Omdat malaria en tuberculose een enorm menselijk en economisch verlies veroorzaken in de 

28) Rekening houdend met de ziektelast en de financiële draagkracht in het partnerland en met de 

 
 
(1
samenwerking in de gezondheidszorg en tevens rekening houden met de nieuwe, internationaal 
verworven inzichten. De Belgische samenwerking is van oordeel dat een kwalitatieve 
basisgezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen, de kern moet vormen van haar internationale 
samenwerkingspolitiek met de partnerlanden in het Zuiden op het gebied van gezondheid omdat:  

1. kwalitatief goede basisgezondheidszorg de beste garanties biedt voor een algem
aanpak van kinderziekten, ademhalingsziekten, maternale en perinatale aandoeningen, de 
aanpak van nutritionele problemen, de reproductieve gezondheidszorg, de preventie en 
behandeling van HIV/aids en overdraagbare ziekten als malaria, tuberculose en 
(sub)tropische ziekten. (cfr. 1.1.a) 
diensten die kwaliteitszorg bieden
ziekten en een correct gebruik van geneesmiddelen, vaccins, medische producten en 
producten. Economisch is een adequaat systeem van basisgezondheidszorg ook het meest 
kostenefficiënt voor een globale aanpak van de gezondheidsproblemen (cfr 1.1.b) 
basisgezondheidszorg een globaal antwoord geeft aan de gezondheidsproblemen
rekening moet houden met zowel de medische als de niet-medische factoren die de 
gezondheid van de doelgroep beïnvloeden (cfr. 1.1.c). 

(1
van de Rechten van het Kind en het Actieprogramma van de Caïro-conferentie, wil België binnen de 
basisgezondheidszorg extra aandacht besteden aan de reproductieve gezondheidszorg. 
 
(1
pandemie in vooral Subsaharaans Afrika, wil de Belgische Samenwerking een speciaal accent leggen 
op de globale aanpak en de bestrijding van HIV/aids, niet alleen binnen de gezondheidssector, maar 
ook binnen alle sectoren en op alle interventieniveaus. 
 
(1
wereld en in de Belgische partnerlanden, verdient de bestrijding van deze 2 ziekten speciale aandacht. 
België is steeds een voorvechter geweest van de aanpak van (sub)tropische ziekten, die in de armere 
landen van het Zuiden nog steeds de oorzaak zijn van enorm veel leed en vroegtijdige sterfte 
(slaapziekte, ziekte van Chagas, filariasis, bilharziasis…). Daar de aanpak van deze ziekten zowel een 
epidemiologische bewaking op nationaal en internationaal vlak vereisen, als een efficiënte aanpak op 
het niveau van de basisgezondheidszorg, wil de Belgische Samenwerking, zowel binnen als bovenop 
de basisgezondheidszorg, de bestrijding van deze ziekten speciaal beklemtonen.  
 
(1
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noodzaak om de langetermijnbehoefte, de uitbouw van een degelijk gezondheidszorgsysteem, te 
verzoenen met de kortetermijnvoordelen van ziektebestrijding, wil de Belgische Samenwerking, 
binnen het algemeen concept van basisgezondheidszorg, de volgende prioriteit leggen: 
 



 
Ondersteuning van een gezondheidssysteem gebaseerd op basisgezondheidszorg 
waarbinnen en/of waarbovenop de volgende klemtonen kunnen worden gelegd: 
- Reproductieve gezondheidszorg 
- Bestrijding van HIV/AIDS; 
- Bestrijding van overdraagbare aandoeningen als tuberculose, malaria en verwaarloosde 

ziekten  
 

29) Dit strategisch concept dient geplaatst te worden binnen de internationale context en de 

asisgezondheidszorg; 

 
30) De Belgische Samenwerking hoopt dat haar respons, samen met die van de partners in de 

sen 1990 en 2015; 

 aandoeningen onder 

•  onder de jongvolwassenen van 

 

.3. Strategische prioriteit: basisgezondheidszorg

 
(1
specifieke toestand van het partnerland, rekening houdend met zijn sociaal-economische toestand, de 
gezondheidsnoden en de rol en capaciteiten van de publieke en privé-gezondheidszorg en van de 
gemeenschappen. België zal daarom dit concept op vier niveaus benaderen: 

1) Internationaal: internationale ondersteuning en acties; 
2) Nationaal: het overheidsbeleid; 
3) Operationeel: de diensten voor b
4) Lokaal: de gemeenschappen. 

(1
arme landen, van de andere donoren en internationale organisaties, bijdraagt tot het bereiken van de 
internationale en  millenniumontwikkelingsdoelstellingen: 

• Een driekwart reductie van de moedersterfte tus
• Universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg tegen 2015; 
• Een tweederde reductie van kindersterfte tussen 1990 en 2015; 
• Tegen het jaar 2015 malaria en de andere grote overdraagbare

controle hebben en de huidige verbreiding omkeren  
Een vermindering met 25 % van de HIV-besmetting
15 tot 24 jaar in de meest besmette landen tegen het jaar 2005, en wereldwijd tegen 
2010. 

 
3  
 
 

CONCEPT BASISGEZONDHEIDSZORG 
 een globaal antwo lemen van de mensen;  ord geven op de voornaamste gezondheidsprob
 financieel, geografisch en cultureel toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor de armen, 

en terzelfder tijd zorg bieden van een degelijke kwaliteit;  
 steunen op een actieve participatie van de betrokken bevolking;  
 zowel doeltreffend, doelmatig als duurzaam zijn. 

 
 
(131) België wil prioritair de basisgezondheidszorg ondersteunen, zowel in de rurale en periurbane 

32) België wil zijn ruime ervaring met basisgezondheidszorg in zowel Zuid-Amerika, Afrika als 

gebieden als in de steden. De Belgische steun zal in de eerste plaats gaan naar gezondheidszorg die 
een kwalitatieve essentiële gezondheidszorg, preventie, rehabilitatie en promotie wil aanbieden aan 
een welomschreven bevolkingsgroep, via een geïntegreerd gezondheidssysteem dat eerstelijns-
gezondheidscentra en een eersteverwijzingshospitaal omvat, en dat beheerd wordt door een lokale 
gezondheidsadministratie. Basisgezondheidszorg dient te voldoen aan de essentiële doelstellingen van 
een gezondheidssysteem, namelijk (i) de gezondheid van de doelgroep verbeteren, (ii) beantwoorden 
aan de verwachtingen van de bevolking, en (iii) een financiële bescherming bieden tegen de onkosten 
die voortvloeien uit de  slechte gezondheidstoestand. 
 
(1
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via zijn partners in Azië, verder uitbouwen en aanpassen aan de nieuwe uitdagingen en 
mogelijkheden, dit zowel via interventies in zijn partnerlanden als op regionaal en internationaal vlak. 



België onderschrijft hiertoe de oproep van de Verklaring van Antwerpen: “Gezondheidszorg voor 
Allen” (zie tekstkader 6).  
 
 
Kader 6 : De Verklaring Gezondheidszorg voor Allen, Antwerpen, oktober 2001   

   
DDDEEECCCLLLAAARRRAAATTTIIIOOONNN   ooonnn      “““HHHEEEAAALLLTTTHHH   CCCAAARRREEE   FFFOOORRR   AAALLLLLL:::   AAAnnntttwwweeerrrppp   OOOccctttooobbbeeerrr   222000000111   

Formul ference ated by a ministerial working group, endorsed by the participants of the con
“Health Care for All” 
 international organizatWe call on national governments, ions, all agencies and individuals 

concerned with health and development to 
alth care for all, requiring adequate human reso1. Recognise access to he urces, infrastructures, 

essential drugs and commodities, as a basic human right, and as essential for the control of the 
poverty related diseases; 
2. Acknowledge the need for multi-sectorial approaches to reduce the burden of HIV/AIDS, 
tuberculosis, malaria, and other infectious and non-communicable diseases; 
3. Ensure that specific disease control programmes strengthen regular health systems and that they 
are co-ordinated with other programmes and interventions; 
4. Ensure that health systems are responsive to the needs and expectations of the populations, 
benefit from fair and sustainable financing and contribute to improving health outcomes; 
5. Strengthen in partnership the financial, logistic, operational and scientific capacities of the low-
income countries to improve their health services and diseases control programmes, and to orient 
international research to the needs of the people and the health systems; 
6. Facilitate and encourage the development and management of human resources in the health 
sector, and ensure that market mechanisms allow and promote access to essential drugs and health-
promoting commodities; 
7. Share this declaration and the goal of “Health Care for All” as a common agenda behind which 
all stakeholders can unite. 
  
 
(133) België wil meehelpen de functies van het basisgezondheidszorgsysteem te verbeteren, met 

34) Zorgverlening

name de zorgverlening, de opbouw van de menselijke en materiële middelen, financiering en 
voogdijschap. Het zal hiervoor initiatieven van de publieke en de non-profitsector ondersteunen. 
 
(1 . De basisgezondheidszorg moet beantwoorden aan een aantal criteria: 

jn. 

• t een minimumpakket 

• Ze moet globaal, geïntegreerd, ononderbroken, toegankelijk en aanvaardbaar zi
Met “globaal” wordt bedoeld dat de volledige mens in zijn lokale context in 
aanmerking genomen wordt. “Geïntegreerd” betekent dat de gezondheidszorg en het 
gezondheidspersoneel niet in verschillende vakjes worden ingedeeld, maar dat de 
curatieve, de preventieve, de promotionele en de revalidatiezorg als één geheel 
worden beschouwd. “Ononderbroken” slaat zowel op het verschaffen van curatieve 
verzorging als op de opvolging van de zieken. Met 'toegankelijk' worden zowel de 
geografische nabijheid van de gezondheidscentra als de prijs van de verzorging 
bedoeld. 'Aanvaardbaar' ten slotte betekent dat er rekening gehouden wordt met de 
sociale en culturele aspecten van de betreffende gemeenschap. 
De kwaliteit van de aangeboden zorg moet degelijk zijn en ui
van preventieve, promotionele en curatieve zorg bestaan, met name (i) de 
behandeling van gewone ziekten en verwondingen, (ii) de beschikbaarheid van 
essentiële geneesmiddelen, vaccins, diagnosemiddelen en verbruiksgoederen, (iii) de 
preventie en beheersing van overdraagbare ziekten (zie verder), (iv) de vaccinatie, 
(v) de reproductieve gezondheidszorg (zie verder), (vi) de gezondheidsopvoeding en 
promotie, (vii) voeding, (viii) drinkbaar water. Het zorgpakket dient integraal 
aangeboden te worden volgens de noden van de patiënt en van de gemeenschap. De 
concrete invulling van die minimumzorg dient te gebeuren op basis van de ziektelast 
van een gemeenschap, het kosten-batenprincipe en expliciete sociale keuzen.  
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• Gelet op de hoge cijfers van de kindersterfte in de lage-inkomenslanden dient extra 
aandacht besteed te worden aan de kinderzorg. Zowel de pre-, peri- als postnatale 
zorg maakt deel uit van de basisgezondheidszorg, net als de preventie en de 
behandeling van infectieuze kinderziekten. Bijzondere aandacht dient eveneens te 
gaan naar de voedingscontrole, de groei- en gewichtscurve, luchtwegeninfecties en 
diarree. Voeding in voldoende hoeveelheid is van kapitaal belang voor de 
gezondheid en het welzijn, voldoende voeding is daarom een fundamenteel 
mensenrecht. Onvoldoende voedsel bij jonge kinderen leidt tot een groeiachterstand 
met levenslange gevolgen. Onevenwichtig voedsel kan nefaste gevolgen hebben voor 
de fysieke, psychische en mentale ontwikkeling van de mens en voor zijn 
resistentievermogen. Onevenwichtige voeding is de oorzaak van een kwart van de 
kinderziekten, besmet voedsel heeft diarree en worminfecties tot gevolg, gebrek aan 
levensnoodzakelijke micronutriënten (in het bijzonder jodium, ijzer, calcium en 
vitamine A) hebben allerlei aandoeningen tot gevolg. Tot de basisgezondheidszorg 
behoren (i) opvoeding en informatie inzake gezonde en evenwichtige voeding; (ii) 
een bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste groepen, met name jonge kinderen en 
zwangere vrouwen; (iii) de controle van groei en gewicht van jonge kinderen; (iv) de 
bestrijding van wormziekten; (v) het ondersteunen van toevoer van micronutriënten 
aan de voeding.  

• De gezondheidszorg dient multisectoraal aangepakt te worden. Het oplossen van de 
gezondheidsproblemen veronderstelt het erkennen van de multicausaliteit van een 
ziekte. Hiertoe moet de politieke wil bestaan, moet de institutionele capaciteit 
aanwezig zijn en moeten technische maatregelen getroffen worden. Het uiteindelijke 
doel van de gezondheidszorg is sociaal: gezondheidszorg moet leiden tot een ruimere 
ontplooiing en tot een groter welzijn van zowel het individu als van de gemeenschap. 
Gezondheidszorg beperkt zich dus niet tot het uitroeien van ziekten (dit is slechts een 
middel), maar tracht de globale gezondheidstoestand, ruim gedefinieerd, van 
individuen en gemeenschappen te verbeteren. 

• Er dient rekening gehouden te worden met de groeiende diversiteit van 
zorgverstrekkers, zowel in de publieke sector als in de privé-sector (informele, met 
en zonder winstoogmerk). Vooral in de steden, maar eveneens op het platteland dient 
het basisgezondheidssysteem ervoor te zorgen dat incorrecte handelingen en 
gebruiken geen schade toebrengen aan de gezondheid, en dat de diverse 
zorgverleners elkaar zoveel mogelijk aanvullen binnen een geheel. Gezien de grote 
impact van de traditionele geneeskunde in de ontwikkelingslanden kan een interactie 
tussen de traditionele genezers en de gezondheidswerkers zeer nuttig zijn, in zoverre 
de gebruiken onschadelijk en efficiënt zijn. 

• De zorgverlening dient prioritair de armen te begunstigen, door selectieve acties ten 
gunste van de minstbedeelden en het begunstigen van achtergebleven gebieden. 

 
(135) Financiering. België onderschrijft het streven van de internationale gemeenschap dat de 
partnerlanden in staat moeten zijn een minimumpakket aan gezondheidszorg aan te bieden aan 
iedereen. Hiervoor is een jaarlijkse uitgave nodig van 30 à 40 US$ per persoon. De internationale 
gemeenschap moet dit bereiken door een drastische verhoging van donorbijdragen, via bijdragen uit 
internationale fondsen en door de partnerlanden zelf aan te sporen de eigen begroting voor 
gezondheidszorg te verhogen.  
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(136) België staat achter het principe dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg en dat personen 
met dezelfde behoeften, ongeacht hun financiële draagkracht, het recht hebben om op dezelfde manier 
behandeld te worden. Dit heeft als consequentie dat de financiële en andere middelen prioritair 
moeten gaan naar een kwaliteitsbasisgezondheidszorg, die toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook 
voor de armste lagen van de bevolking. België wil er daarom, door politieke dialoog met de 
partnerlanden en de internationale gemeenschap, voor ijveren dat de basisgezondheidsdiensten 
absolute prioriteit krijgen bij de financiering, en dit door concrete bijdragen te ondersteunen. Om de 
toegankelijkheid van de basisgezondheidszorg te bevorderen, is België er voorstander van om, in 
overeenstemming met het beleid van de partnerlanden, de rechtstreekse betaling voor de 



basisgezondheidszorg tot een minimum te beperken en in de mate van het mogelijke af te schaffen. De 
ervaring leert immers dat de armsten dikwijls geen toegang hebben tot de basisgezondheidsdiensten 
omdat ze in de onmogelijkheid verkeren te betalen op het ogenblik dat ze zorg nodig hebben. 
Exemptiesystemen werken meestal niet omdat ze als discriminerend worden ervaren. Met het oog op 
de sociale rechtvaardigheid en de billijkheid, en om het recht op zorg van ieder te waarborgen, wil 
België daarom (i) zijn financiële bijdrage voor een grotere toegankelijkheid van de 
basisgezondheidszorg verhogen, (ii) effectief bijdragen om systemen te ontwikkelen en uit te bouwen 
die de rechtstreekse betaling voor gezondheidszorg maximaal en zo mogelijk volledig uitsluiten 
(hiervoor komen in aanmerking: een grotere input van de staat met de steun van de internationale 
gemeenschap, gemeenschapsinitiatieven,  lokale solidariteitsinitiatieven, ziekteverzekering, enz.). 
Creatieve samenwerking met de overheid van de partnerlanden en de plaatselijke bevolking om 
nieuwe, lokaal aangepaste en cultureel aanvaardbare modellen te ontwikkelen die dit beogen, zal 
aangemoedigd worden. Een van de bovenvermelde mogelijkheden is de oprichting en versterking van 
ziekteverzekeringssystemen. Zo’n systeem dient te beantwoorden aan criteria, beschreven in 
tekstkader 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kader 7: concept ziekteverzekeringssysteem  
Een aangepast ziekteverzekeringssysteem steunt op: 
i. onderlinge solidariteit tussen gezonden en zieken, tussen werkenden en niet-werkenden, 

tussen verdieners en niet-verdieners, tussen verschillende regio’s en eventueel zelfs tussen 
verschillende landen; 

ii. de participatie van de bevolking aan de lokale gezondheidszorg, gedragen door eigen 
inbreng en verantwoordelijkheid; 

iii. een duidelijk aangevoelde nood; 
iv. vertrouwen in de gezondheidsdiensten, wat een aanbod van kwaliteitszorg veronderstelt of 

de verzekering dat het systeem tot een verbetering van de kwaliteit leidt;  
v. vertrouwen in de werking, het beheer en de organisatie van het solidariteitssysteem; 
vi. een breed kader van een totale sociale en economische ontwikkeling. 

 
(137) Investeringen. Investeringen in de opleiding van mensen, materiaal, gebouwen en transport 
hebben een langdurige impact op de lopende uitgaven van een land. Daarom steunt België de 
ontwikkeling van optimale structuren en een institutionele capaciteit, die nodig zijn voor de aanschaf 
van belangrijke gebruiksartikelen in de gezondheid, zoals geneesmiddelen. Gezien het groot belang 
van voldoende en goedgevormd gezondheidspersoneel voor kwaliteitszorg, wil België blijven 
investeren in de vorming en bijscholing van paramedici en medici, nodig voor de diensten van 
basisgezondheidszorg. De ondersteuning beperkt zich niet tot investeringen in de publieke sector, 
maar omvat ook de non-profitsector, omdat de totaliteit van de uitgaven van een land in beschouwing 
moet genomen worden. Ten slotte staat België achter het principe van ongebonden hulp. 
 
(138) Voogdij. België erkent dat de staat de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de 
gezondheidszorg van zijn burgers. De regering is dus verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
systeem dat de gezondheid van zijn bevolking optimaal verbetert, dat rechtvaardig is, dat beantwoordt 
aan de gewettigde verlangens van zijn bevolking en dat rekening houdt met de culturele en sociale 
diversiteit van zijn bevolking. België wil dit voogdijschap bevorderen door het ondersteunen van (i) 
het beleid, (ii) een coördinatie van de hulp via Sector Wide Approaches (SWAp), (iii) de aanpassing 
en naleving van regelgeving, (iv) een multisectorale samenwerking, en (v) het gericht gebruikmaken 
van informatiesystemen. 
 
(139) Beleidsondersteuning. Op vraag van het partnerland en met respect voor het ownership, is de 
Belgische Samenwerking bereid het ministerie van Gezondheid en andere relevante ministeries te 
ondersteunen bij de formulering van het gezondheidsbeleid, en dit vanuit een langetermijnvisie waarin 
de doelstellingen, de prioriteiten en de strategieën worden gedefinieerd, en bij de tenuitvoerlegging en 
budgettering ervan. België wenst aldus een gezondheidsbeleid te ondersteunen dat een versterking van 
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basisgezondheidszorg beoogt, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking, ook voor de 
armste, en dat ingebed is in een efficiënt en rechtvaardig gezondheidssysteem. 
 
(140) SWAp: De Belgische samenwerking streeft er meer en meer naar het nationaal 
gezondheidsbeleid te ondersteunen in coördinatie met de andere donoren. Dit kan eventueel gebeuren 
in de vorm van een SWAp. Een sectorbenadering (Sector Wide Approach SWAp) past in de evolutie 
van de ontwikkelingssamenwerking. Gebaseerd op ondervinding (positieve en negatieve ervaringen) 
en de uitwisseling van ideeën, evolueerde de ontwikkelingssamenwerking van een eerder 
'overheersende' en 'opleggende' rol van iedere individuele donor naar  (i) een steeds grotere 
verantwoordelijkheid en meer 'eigenaarschap' (ownership) van de lokale regeringen; (ii) meer 
samenwerking tussen de verschillende donoren onderling; (iii) een partnerschap gestoeld op 
vertrouwen tussen de lokale regering en de donoren. Een ruime sectorbenadering biedt de 
mogelijkheid een goede administratie te ondersteunen. Verschillende donoren beschouwen SWAp als 
een goed middel om de regeringscapaciteit te verbeteren inzake (i) de controle van heel het 
gezondheidssysteem, (ii) de uitwerking van het beleid en (iii) de samenwerking met de partners van de 
niet-openbare sector.  
 
(141) Regelgeving en toezicht op naleving ervan. Het deficit van de zuivere staatsgezondheidszorg 
heeft geleid tot een mozaïek van zorgverleners en financiële organisaties. Naast de staat ontwikkelde 
de non-profit privé-sector zoals de NGO’s en missies, en de commerciële privé-sector, allerlei 
initiatieven inzake gezondheidszorg. De staat dient, via regelgeving en toezicht op hun naleving, en 
het uitwerken van geschikte motivaties, erover te waken dat de zorgverstrekkers en financiële agenten 
het algemene belang inzake de gezondheid van de burgers niet uit het oog verliezen. België wil zijn 
internationale expertise en de eigen ervaringen in het partnerland aanwenden om de overheid van de 
partnerlanden hierbij te ondersteunen.  
 
(142) Beleid in de andere sectoren. De overheid is een belangrijke partner voor het beleid inzake 
onderwijs, economie, transport, energie enz., sectoren die in meerdere of mindere mate een invloed 
hebben op de gezondheid van de bevolking. Gezondheid dient de nodige aandacht te krijgen in de 
nationale ontwikkelingsplannen, zoals in de Poverty Reduction Strategy Papers. Gezondheid moet 
hierbij niet alleen gezien wordt als een gevolg, maar ook als een middel om de armoede in te dijken. 
Wat onderwijs betreft, wil de Belgische samenwerking zich inspannen voor de bevordering van een 
gelijke toegang van jongens en meisjes tot het basisonderwijs en de integratie van hygiëne, seksuele 
vorming en geweldbestrijding enz. in de basiseducatie. Verder wil de Belgische samenwerking 
intersectorale projecten ondersteunen voor de bijscholing van leerkrachten inzake de problematiek van 
reproductieve gezondheid, HIV/AIDS en geweld, voor de aanpassing van de leerboeken en voor de 
uitwerking van vernieuwende preventie- en educatieprogramma’s.  
 
(143) Informatiesystemen en gezondheidsbewaking. De leiders van de arme landen hebben soms het 
gevoel dat er, ondanks de toegenomen investeringen en inspanningen in de gezondheidssector, geen 
resultaten geboekt worden: de morbiditeits- en mortaliteitscijfers blijken niet gunstig te evolueren. Dit 
kan te wijten zijn aan onefficiënte interventies, aan de impact van aids of aan het feit dat de gebruikte 
instrumenten niet ingrijpend genoeg zijn. België wil daarom met de andere donoren en internationale 
instellingen meehelpen om gepaste en gevoelige ziekte-, sterfte-, milieu- of gedragsrisico-indicatoren 
op te stellen en toe te passen om de impact van deze factoren op de armsten na te gaan. Ook wil 
België meewerken aan het opzetten van informatiesystemen om gegevens te verzamelen en te 
analyseren over de inputs in de gezondheidssector, de verschillende zorgverstrekkers en de financiële 
organisaties voor gezondheidszorg. 
 
(144) Rol van de gemeenschap. De gemeenschappen hebben een grote impact op de gezondheid. 
Daarom wil de Belgische samenwerking de eigen initiatieven van de gemeenschap ondersteunen, 
waarbij de lokale gemeenschap erkend wordt als een volwaardige actor en partner. De 
gezondheidsdiensten dienen zich te verantwoorden tegenover de gemeenschap, die volwaardig 
participeert aan het beheer van de gezondheidscentra en de districtplanning. Ook bij steun aan 
solidariteitsinitiatieven moet de rol van de gemeenschap bij het beheer van de kredieten en de 
organisatie van de ziekenfondsen erkend en aangemoedigd worden. De gemeenschappen dienen ook 
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aangemoedigd en gesteund te worden om deel te nemen aan preventieactiviteiten zoals vectorcontrole, 
distributie van muskietennetten en condooms, initiatieven voor zuiver water enz. Bovendien zijn de 
gemeenschappen een belangrijke partner in de promotie- en informatiecampagnes voor de 
gezondheid. 
 
 
3.4. Klemtoon 1: reproductieve gezondheidszorg  
 
 
(145) België onderschrijft de principes van de “Cairo International Conference on Population and  
Development (ICPD)”, met name dat (i) ieder mens reproductieve rechten heeft, (ii) de diensten voor 
reproductieve gezondheidszorg algemeen toegankelijk moeten zijn, en (iii) een multisectorale 
strategie nodig is voor zowel de gezondheidszorg, het onderwijs en de ontwikkeling van vrouwen, om 
de reproductieve rechten te operationaliseren. 
 
(146) Vermits reproductieve gezondheid een aspect is van de algemene gezondheidstoestand van 
een bevolking, is het aangewezen dat reproductieve gezondheidszorg deel uitmaakt van de 
basisgezondheidszorg. Deze integratie biedt verschillende voordelen, zoals een verhoogde 
toegankelijkheid tot de reproductieve gezondheidszorg, een grotere inspraakmogelijkheid van de 
lokale bevolking, een betere aanpassing aan de lokale noden, een betere benutting van de financiële 
middelen en een versterking van de basisgezondheidszorg. Zoals dit het geval is voor de 
basisgezondheidszorg moeten zowel de curatieve, preventieve als promotionele reproductieve 
gezondheidszorg aan bod komen en toegankelijk zijn voor ieder, ook de zwakste groepen van de 
samenleving. Bij preventieve en informatieve activiteiten mag de grote invloed die de man heeft op de 
reproductieve gezondheid van de vrouw niet uit het oog verloren worden. Wanneer er nood is aan 
afzonderlijke of meer gespecialiseerde diensten voor reproductieve gezondheidszorg, dienen zij 
opgezet te worden binnen het systeem van de basisgezondheidszorg. Vaak dient het 
gezondheidspersoneel gevormd en bijgeschoold te worden om meer ontvankelijk te zijn voor de 
specifieke noden en verwachtingen van de doelgroepen op dit gebied. 
 
(147) Reproductieve gezondheid en adolescenten. Hoewel interventies op het vlak van 
moederzorg, gezinsplanning, preventie en behandeling van SOA’s en HIV ook de adolescenten ten 
goede komen, is het dikwijls nodig deze bevolkingsgroep specifiek te behandelen. Adolescenten 
vormen een belangrijke groep, maar hun problemen komen veel te weinig aan bod binnen het 
klassieke gezondheidssysteem, met gevolgen als ongewenste zwangerschappen, onbeschermde 
seksuele relaties en een zekere drempelvrees, ten gevolge van schroom, familiale of sociale druk, om 
zich te wenden tot de diensten voor gezondheidszorg. Tienerzwangerschappen houden niet alleen een 
verhoogd risico in voor de moeder en de boreling, maar eindigen ook vaak in een onveilige abortus. 
De specifieke situatie van adolescenten vraagt een multidisciplinaire en multisectorale aanpak. 
Daarom kan de Belgische samenwerking specifieke interventies ondersteunen die (i) de problemen, 
noden en wensen van de adolescenten beter kennen en er een antwoord op geven; (ii) de relaties en 
verhoudingen tussen jongeren begrijpen; (iii) de toegankelijkheid tot de gezondheidsdiensten 
verbeteren; (iv) de terbeschikkingstelling van voorbehoedsmiddelen vergemakkelijken. 
 
(148) Gezinsplanning moet gezien worden binnen het algemeen kader van de reproductieve 
gezondheidszorg, uitgaande van de noden en behoeften van de mensen, met respect voor de 
persoonlijke wensen en ideeën. Culturele, sociale, medische en economische factoren kunnen de 
toegankelijkheid tot gezinsplanning hinderen en het gebruik van diverse methoden in de weg staan. 
Gezinsplanning mag ten slotte niet gezien worden als een equivalent van geboortebeperking. 
Behandeling en voorkomen van infertiliteit maken ook deel uit van de gezinsplanning.  
 
(149) Moeder- en vrouwenzorg. Om vrouwen de kans op een veilige zwangerschap en bevalling te 
geven, moeten ze vrij kunnen beslissen wanneer ze zwanger worden en de mogelijkheid krijgen aan 
geboortespreiding te doen. Ze moeten de tekens kunnen erkennen die wijzen op mogelijke 
verwikkelingen en zich kunnen wenden tot professionele zorg, en ze moeten toegang hebben tot 
prenatale, perinatale en postnatale kwaliteitszorg. Gynaecologische kankers, en vooral 
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baarmoederhalskanker, zijn de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de 
ontwikkelingslanden. Waar het nodig en haalbaar is, kan de systematische opsporing en controle van 
deze vormen van kanker gebeuren in het kader van basisgezondheidszorg. 
 
(150) Geweld tegen vrouwen. Gender is een transversaal thema voor de Belgische samenwerking. 
Geweld tegen vrouwen, verkrachting, seksueel misbruik en vrouwenverminking zijn belangrijke 
risicofactoren voor de gezondheid van het meisje en de vrouw. Het is van cruciaal belang dat 
gezondheidswerkers deze feiten onderkennen en bespreekbaar maken. Daarom moet het 
gezondheidspersoneel gesensibiliseerd en gevormd worden om te weten hoe zij kunnen reageren. 
België wil zich internationaal en nationaal inzetten voor het respect van de rechten van de vrouw en 
voor een beter juridisch en wettelijk kader in de partnerlanden in verband met het verbod op 
(seksueel) geweld tegen vrouwen. 
 
 
3.5. Klemtoon 2: HIV/AIDS-bestrijding 
 
 
(151) Gelet op de enorme maatschappelijke, economische en demografische problemen, het 
individueel leed en de algemene verarming die veroorzaakt worden door HIV/aids, maakt België er 
een algemene beleidsprioriteit van om de bestrijding van HIV/aids in al zijn 
samenwerkingsinterventies aan te raken en ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt in zijn partnerlanden 
en in de internationale arena. In deze optiek wordt er een afzonderlijke multisectorale aids-
strategienota ontwikkeld.  
 
(152) Aids hoog op de nationale en internationale politieke agenda plaatsen. De aandacht voor 
aids dient systematisch ingebouwd te worden in de verschillende vormen van samenwerking en in de 
beleidsdialoog met de partnerlanden. De aanpak van de HIV/aids-problematiek reikt immers verder 
dan de gezondheidssector. Dit vergt echter een grote sociale en politieke betrokkenheid, een 
veelzijdige, multisectorale invalshoek en de inzet van voldoende middelen. België zal dan ook blijven 
pleiten voor meer internationale steun via UNAIDS, de GFATM en andere fora en voor de toewijzing 
van een deel van de kredieten die vrijkomen in het raam van de schuldverlichting ten gunste van de 
meest getroffen gemeenschappen. Ten slotte zal België ook ijveren voor de verdere uitbouw van 
regionale initiatieven, zoals het International Partnership on AIDS in Africa (IPAA). 
 
(153) De Belgische samenwerking hecht tevens belang aan de ontwikkeling van internationale 
netwerken en aan de versterking van internationale banden tussen onderzoekers, beleidsmensen, 
gezondheidsexperts en de civiele maatschappij. 
 
(154) Kwetsbaarheid verminderen. België wil meewerken om de blootstelling van individuen, 
families en gemeenschappen aan het infectiegevaar en de nefaste gevolgen ervan, vooral wat de armen 
betreft, te verminderen. Daarom zullen initiatieven voor informatieverschaffing, verbetering van de 
basisinfrastructuur (scholen, gezondheidscentra, sociale diensten), en de participatie bij het uitwerken 
van preventie- en zorgstrategieën en van het lokale beleid ondersteund worden. Hetzelfde geldt voor 
initiatieven die de financiële last van de armsten lenigen en die de toegang vergemakkelijken tot zorg, 
voeding, scholing van wezen, juridisch advies en verdediging van rechten. 
 
(155) Preventie blijft een prioriteit. Preventie gaat verder dan gezondheidsopvoeding en 
condoomcampagnes. Effectieve preventie vergt betrokkenheid van de bevolking en het opstarten van 
aangepaste initiatieven. Meer jongeren en jongvolwassenen moeten bereikt worden, zowel binnen de 
onderwijssector als erbuiten (bijvoorbeeld jeugdclubs), voor informatieverschaffing, advies en 
bijstand. België wil eveneens interventies steunen die de kennis en de weerbaarheid van vrouwen 
verhogen, die speciale aandacht besteden aan risicogroepen zoals prostituees, vrachtwagenchauffeurs, 
seizoenarbeiders, soldaten, gevangenen en vluchtelingen. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de culturele omgeving waarin de interventies zich afspelen. Vandaar het grote belang van het 
basiswerk, dicht bij de lokale bevolking en gedragen door de mensen zelf.  
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(156) Gepaard met gepaste zorg. Aids-zorg is een fundamenteel recht, en preventie is niet 
geloofwaardig zonder zorg voor de getroffenen, met inbegrip van de behandeling van opportunistische 
infecties, counseling en spirituele zorg. Vrijwillige counseling en onderzoek vormen trouwens een 
belangrijke schakel tussen preventie en zorg en zal daarom prioritair ondersteund worden. 
 
Een veralgemeend gebruik van antiretrovirale (ARV) therapie moet haalbaar worden. Daarom wil 
België zich zowel internationaal als in de partnerlanden inzetten om preferentiële prijsverminderingen 
en concessies op geneesmiddelen en diagnostica af te dwingen voor de arme landen. Op nationaal vlak 
wil België nu reeds in welomschreven geschikte omstandigheden en eventueel in samenwerking met 
andere partners, proefprojecten opzetten voor ARV-behandeling, om ervaring op te doen voor een 
latere uitbreiding en geleidelijk een dergelijke behandeling te kunnen operationaliseren in lokale 
omstandigheden. Gelet op het feit dat de meeste HIV+ personen een beroep doen op traditionele 
behandelingen om hun lichamelijk en psychisch leed te verlichten, stelt UNAIDS een nauwere 
samenwerking voor met de traditionele genezers op het vlak van preventie en behandeling. 
 
Binnen de bilaterale samenwerking wordt de aandacht voor aids ingevoerd zowel in interventies in de 
gezondheidssector als in andere sectoren. De indirecte actoren worden gestimuleerd om de aandacht 
voor aids binnen hun programma’s te vergroten. 
 
 
3.6. Klemtoon 3: Malaria, tuberculose en verwaarloosde ziekten 
 
 
(157) Naast aids blijft malaria (paludisme) de meest voorkomende overdraagbare aandoening in de 
lage-inkomenslanden, vooral in Afrika. Tuberculose is overal ter wereld weer in opmars, ten gevolge 
van een toenemende chemoresistentie van de bacil, de groeiende armoede van bepaalde 
bevolkingsgroepen, het opeengepakt wonen in ongezonde omstandigheden en de aftakeling van de 
gezondheidszorg in Oost-Europa en Afrika. Tuberculose is ook de belangrijkste opportunistische 
infectie bij HIV/aids-besmetting. Malaria en tuberculose vormen aldus een ernstige oorzaak van lijden 
en vroegtijdige dood, van arbeidsongeschiktheid en verlies aan inkomen. Deze ziekten verhogen de 
kans dat individuen, gezinnen en gemeenschappen in de armoede terechtkomen. De Afrikaanse 
slaapziekte (Afrikaanse Humane Trypanosomiasis) richt nog altijd grote ravages aan in de Belgische 
partnerlanden in Centraal-Afrika, vooral in de D.R.Congo. België heeft een mondiaal erkende 
deskundigheid opgebouwd in de bestrijding van deze ziekte op zowel operationeel, epidemiologisch 
als onderzoeksvlak.  
 
(158) Wegens de impact van bovenvermelde aandoeningen en de specifieke Belgische ervaring op 
dit gebied, hecht de Belgische Samenwerking veel belang aan de bestrijding van deze ziekten in haar 
gouvernementele samenwerking.  
 
(159) Preventie, behandeling en zorg van overdraagbare aandoeningen dienen in de mate van het 
mogelijke geïntegreerd te worden in de diensten van de basisgezondheidszorg. De beschikbare 
middelen om deze aandoeningen te beheersen, dienen eveneens de uitbouw van de basisstructuren te 
versterken, door de opleiding en het waarborgen van de bevoorrading en het adequaat gebruik van 
geneesmiddelen en diagnostica. De specificiteit van de aandoeningen en hun bijzondere ziektelast 
rechtvaardigen een verdere ondersteuning van verticale programma’s, mits deze goed afgestemd zijn 
op de diensten van basisgezondheidszorg en een onontbeerlijke bewakings- en opvolgingsfunctie 
hebben. Voor bepaalde aspecten van preventie en controle is een intersectorale samenwerking van 
vitaal belang. 
 
(160) Op internationaal vlak wil België de preventie en beheersing van onchocerciasis, lymfatische 
filariasis en andere endemische ziekten blijven ondersteunen. Ook wil België zich inzetten voor meer 
onderzoek  naar geneesmiddelen en therapiemethodes voor de behandeling van alle verwaarloosde 
tropische ziekten, en dit door de ondersteuning van internationale organisaties en 
samenwerkingsverbanden tussen de wetenschappelijke instellingen in België en die in de 
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partnerlanden. Via de niet-gouvernementele samenwerking wil België verder de bestrijding van 
melaatsheid blijven aanmoedigen. 
  
 
3.7. Interventies op de vier niveaus 
 
 
(161) België wil de basisgezondheidszorg en de accenten op reproductieve gezondheidszorg, de 
bestrijding van HIV/aids en de bestrijding van overdraagbare aandoeningen ondersteunen op de vier 
niveaus die een impact hebben op de verbetering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de 
partnerlanden. 
 
(162) 1.  Op internationaal niveau wil België het internationaal beleid ondersteunen met 
betrekking tot de erkenning van zorg, de bewaking van de gezondheid, de toegankelijkheid van 
vaccins en geneesmiddelen, de internationale strijd tegen HIV/aids en de erkenning van de strijd tegen 
overdraagbare ziekten als een globaal gemeenschappelijk goed. Ons land wil eveneens bijdragen tot 
een grotere financiële solidariteit met de arme landen. Het wenst zich in te zetten voor meer 
internationaal onderzoek naar geneesmiddelen, vaccins en diagnostische middelen voor HIV/aids en 
de verwaarloosde ziekten, en voor research naar modellen voor basisgezondheidszorg en aangepaste 
ziekteverzekering. België wenst eveneens bij te dragen tot internationale netwerking en tot de 
regionale beheersing van bepaalde overdraagbare ziekten.  
 
(163) 2.  Op nationaal niveau wil België het nationaal gezondheidsbeleid van zijn partnerlanden 
steunen bij de uitbouw van een gezondheidszorg voor iedereen, en met name voor de arme en 
achtergestelde bevolkingsgroepen. Het wil een bijdrage leveren aan het nationaal beleid inzake 
beheersing, preventie en opvolging van HIV/aids, malaria, tuberculose en verwaarloosde ziekten. 
België wil dit doen in samenwerking met het partnerland en de andere donoren, door bij te dragen in 
de middelen, door mee te helpen aan de capaciteitsversterking en waar mogelijk door deelname aan 
SWAp. Het wil ook een pleitbezorger zijn voor het recht op gezondheid en reproductieve gezondheid, 
voor de rechten van de vrouw, het kind en de adolescent en voor de versterking van de andere 
sectoren die een grote invloed hebben op de gezondheid: onderwijs, water, sanitatie, voldoende en 
adequate voeding en een gezond leefmilieu. 
 
(164) 3. Op het perifeer niveau wenst de Belgische samenwerking de gedecentraliseerde 
organisatie van de basisgezondheidszorg te ondersteunen, evenals de bewakingsactiviteiten van de 
nationale programma’s die de overdraagbare ziekten controleren. Verder wil België meewerken aan 
het uitbouwen en het functioneren van de lokale gezondheidsdiensten binnen een conceptueel model 
van eerstelijnszorg en een eerste verwijzing, waar speciaal aandacht wordt besteed aan moeders en 
kinderen en de kwetsbare bevolkingsgroepen, aan gepaste preventie en zorg van HIV/aids-patiënten, 
aan preventie, diagnose en behandeling van overdraagbare ziekten. België wenst zich eveneens in te 
zetten voor aangepaste lokale solidariteitsmechanismen en vangnetten om de uitsluiting van de armen 
te voorkomen. 
 
(165) 4. Op het niveau van de lokale gemeenschappen wil België sociale organisaties 
ondersteunen zoals jeugdclubs, vrouwengroeperingen, boerenorganisaties, verenigingen van personen 
besmet met HIV en van activisten omtrent de aids-problematiek, omdat deze groepen een grote impact 
hebben op de gezondheid van hun leden en van hun gemeenschap. Bovendien vervullen zij dikwijls 
een brugfunctie tussen de leden van de gemeenschap en de formele instituten. Lokale 
gemeenschappen en organisaties spelen eveneens een niet te onderschatten rol in de aanpak van 
milieu- en hygiëneproblemen en in het zoeken naar oplossingen voor cultuurgebonden problemen 
zoals vrouwenbesnijdenis, gezinsplanning, bevallingen, aids-preventie, de rechten van de vrouw enz. 
 
(166) Op deze vier niveaus wil België zijn partnerlanden steunen door de menselijke en 
institutionele capaciteitsopbouw te bevorderen, door voldoende geldmiddelen en inputs zoals 
medicijnen en infrastructuur ter beschikking te stellen, door advocacy en bewustmaking en ten slotte 
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door fundamenteel en toegepast onderzoek te financieren. Ten slotte zal België erop toezien dat er 
rekening gehouden wordt met de gezondheidsimpact van zijn betrekkingen met het partnerland. 
 
(167) Capaciteitsversterking. De Belgische samenwerking wil extra aandacht besteden aan de 
bekwaamheidsverbetering van het personeel. Dit moet gepaard gaan met goed afgebakende en 
passende taakomschrijvingen, met een geschikte graad van autonomie en met een stimulering van de 
eigen verantwoordelijkheid. België wil deze capaciteitsversterking op de verschillende niveaus 
ondersteunen door: (i) experts ter beschikking te stellen; (ii) opleiding, vorming en nascholing aan te 
bieden en/of te ondersteunen; (iii) de toegang tot informatie te bevorderen; (iv) de uitwisseling van 
ervaring en deskundigheid tussen Noord en Zuid en tussen Zuid en Zuid aan te moedigen; (v) het 
herzien van de taakomschrijvingen en (vi) begeleiding van het personeel. Er zal getracht worden bij de 
ondersteuning van de capaciteitsversterking rekening te houden met de normale dienstverlening, zodat 
ze niet onnodig wordt verstoord. Wanneer niet voldoende lokale deskundigheid bestaat of volledig 
ontbreekt, kunnen buitenlandse experts ter beschikking gesteld worden. Hun taak mag zich niet 
beperken tot een loutere substitutiefunctie: zij moeten de motor zijn om het ontwikkelingsproces op 
gang te brengen en deze motorfunctie en hun deskundigheid progressief overdragen op hun partners. 
 
(168) Financiële middelen. Vermits vooral de armste landen over onvoldoende financiële middelen 
beschikken voor de gezondheidssector, zal België zijn investeringen in deze sector vergroten, en dit 
vooral door de toename van zijn bilaterale en multilaterale hulp en zijn financiële bijdrage aan het 
GFATM. Tegelijkertijd zal België zijn partnerlanden helpen hun eigen financieringsbronnen te 
vermeerderen door onder meer het beheer van de begrotingsmiddelen te verbeteren. Een van de pistes 
is het ontwikkelen en/of het ondersteunen van aangepaste ziekteverzekeringssystemen, op nationaal,  
regionaal vlak of op het niveau van de lokale gemeenschap. Op gemeenschapsvlak kunnen zulke 
systemen al dan niet geïntegreerd worden in bestaande microkredietsystemen.  
 
(169) Advocacy.  België zal blijven pleiten (i) voor de reproductieve rechten van de individuen en 
koppels, inclusief adolescenten; (ii) voor een beleid dat gezondheid als menselijk recht en als middel 
tot armoedebestrijding promoot, met deelname en steun aan gepaste wetgevingen, regelgevingen en 
conventies; (iii) voor de rechten van de vrouw en voor haar specifieke rol in de maatschappij; (iv) 
voor de rechten van HIV-patiënten. Gelet op het belang van de informatie en de communicatie voor 
de bevordering van een gezonde levensstijl en een vroegtijdige opsporing van ziekten en voor de 
opvolging van de medische behandelingen, zullen initiatieven hieromtrent de nodige aandacht krijgen. 
 
(170) Onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als operationeel, is 
noodzakelijk voor de ondersteuning van de strategische aanpak. Internationale research naar vaccins, 
medicijnen en diagnosemiddelen voor ziekten die vooral de armen treffen en waaraan de industrie met 
winstoogmerk niet geïnteresseerd is, moet aangemoedigd en ondersteund worden. Maar ook lokaal 
onderzoek aangaande efficiënte behandelingsmethodes, resistentie aan geneesmiddelen, planten 
gebruikt in de traditionele geneeskunde en naar modellen van basiszorgverlening en van sociaal-
economisch en cultureel aangepaste ziekteverzekering blijft belangrijk. Dit onderzoek past in de 
lokale capaciteitsversterking.  
 
 
3.8. Schematische voorstelling van de strategische aanpak 
 
 
(171) Samenvattend opteert de Belgische Internationale Samenwerking ervoor de strategische 
aanpak inzake basisgezondheidszorg te ondersteunen op de vier niveaus die een determinerende 
impact hebben op de gezondheidstoestand van de doelgroep: de internationale gemeenschap, de 
overheid, de operationele diensten voor basisgezondheidszorg en de gemeenschappen. 
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Figuur 10 
Matrix : Basisgezondheidszorg met drie klemtonen op vier niveaus 
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HOOFDSTUK 4. COHERENTIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
 

 
4.0. Rationale 
 
 
(172) De millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG) zijn zeer ambitieus en kunnen maar 
gehaald worden indien (i) de politieke wil hiertoe bestaat bij zowel de donoren als de 
ontwikkelingslanden, (ii) de ingezette middelen en de doelmatigheid ervan sterk worden opgedreven, 
(iii) de interventies wetenschappelijk beter onderbouwd worden, en (iv) de onderling coherente 
ontwikkelingsstrategieën worden toegepast en op een gecoördineerde manier uitgevoerd.  
 
(173) Coherentie slaat zowel op de ontwikkelingsstrategieën van de arme landen, als op de 
samenwerkingsstrategieën van donorlanden. De coherentie van de ontwikkelingsstrategie van een land 
wordt bevorderd wanneer de uitwerking ervan gepaard gaat met een gestructureerd participatief 
proces, onder de verantwoordelijkheid van het beleidsniveau. Hieraan moeten alle relevante 
bevolkingsgroepen en institutionele instanties, inclusief de donorgemeenschap, deelnemen. Dit leidt 
tot een grondige analyse van de toestand en de mogelijke oplossingen voor het land, waarna uit de 
waaier van voorgestelde strategieën een selectie wordt gemaakt. De Wereldbank en de Europese Unie 
hebben via een dergelijk proces ontwikkelingslanden ertoe aangezet respectievelijk “Poverty 
Reduction Strategy Papers” (PRSP) en “Comprehensive Development Frameworks” op te stellen. In 
deze strategienota’s is echter dikwijls van de eigen inbreng van het land en van de inspraak van de 
verschillende lijnministeries weinig terug te vinden, wat aanleiding kan geven tot een gebrek aan 
interne consistentie en coherentie. België zal daarom het lokale ownership stimuleren en de interactie 
tussen ontwikkeling en gezondheid benadrukken, zodat er voldoende geïnvesteerd wordt in 
gezondheidszorg en de meest geschikte gezondheidsstrategieën opgenomen worden. 
 
(174) De interne coherentie van de Belgische strategienota voor basisgezondheidszorg, de 
coherentie ervan met de strategienota’s van de andere prioritaire sectoren en transversale thema’s van 
België, en de coherentie tussen de strategieën van de verschillende Belgische actoren, werden tot op 
zekere hoogte verzekerd door een participatief teamwerk binnen en buiten DGOS. Ook werd rekening 
gehouden met de Belgische landenstrategienota’s. Het spreekt vanzelf dat er ruimte blijft bestaan voor 
verbetering, en dat deze strategienota mee moet evolueren met nieuw verworven inzichten en situaties. 
Daarom blijft een regelmatige, brede gedachtewisseling noodzakelijk voor een regelmatige 
actualisering van deze nota. 
 
(175) Tussen de verschillende partners van het ontwikkelingsland, de multilaterale en bilaterale 
donoren, de NGO-wereld en de associatieve verbanden moet er meer coördinatie zijn. Dit is vooral 
belangrijk in de armste landen, waar de coördinatiecapaciteit het zwakst is en om die reden het gevaar 
voor druk van buitenaf en de invloed van sommige partners des te groter is. De coördinatie dient te 
gebeuren op basis van wederzijds respect en met de bedoeling het comparatief voordeel van iedere 
partner optimaal te benutten.  
 
(176) Hieronder worden de coherentie en complementariteit van de voorgestelde strategie 
beschreven met 

1. het beleid en de activiteiten van de internationale partners: de VN-organisaties, 
het GFATM en de Europese Unie 

2. de andere vormen van het Belgisch buitenlands beleid 
3. het beleid in de partnerlanden zelf 
4. het beleid van supranationale organisaties  

 



 
4.1. Internationale Partners  
 
 
(177) Verenigde Naties. De voornaamste organisaties en instituten van de Verenigde Naties die 
betrokken zijn bij het gezondheidssysteem zijn de WHO (gezondheid), UNICEF (moeder en kind) en 
UNFPA (bevolking). Andere organisaties zoals UNDP (ontwikkeling), FAO (landbouw), WFP 
(voedsel), UNEP (milieu) en HABITAT (woning) zijn belast met aspecten die determinerend zijn voor 
een goede gezondheid, en zijn dus belangrijk voor intersectorale interventies. Wat de 
gezondheidssector betreft, neemt bij de Bretton Woods-instituten de Wereldbank meer en meer een 
prominente plaats in omdat ze de grootste donor/geldschieter is en sinds het “World Report 1993” 
duidelijk de band  tussen armoede en gezondheid beklemtoont. UNAIDS is dan weer een coördinerend 
secretariaat van zeven VN-organisaties voor de bestrijding van HIV/aids. 
 
(178) België geeft financiële steun aan en is een kritische partner van deze organisaties. België 
financiert eveneens de terbeschikkingstelling van verschillende experts aan VN-organisaties, om aldus 
tot een wederzijdse bevruchting van interventies en inzichten te komen. Deze deskundigen worden 
ingezet voor beleidswerk in de hoofd- en regionale zetels van de organisaties; voor de bestrijding van 
HIV/aids en andere overdraagbare ziekten en voor de versterking van de gezondheidssystemen in 
lage-inkomenslanden.  
 
(179) België is lid van een aantal bestuursorganen van organisaties en speciale programma's van de 
Verenigde Naties die zich toeleggen op gezondheidsactiviteiten. De deelname aan de discussies over 
gezondheidsproblemen op internationaal niveau geeft ons land de mogelijkheid om de prioriteiten van 
de het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking kenbaar te maken. In dit kader neemt 
DGOS deel aan de volgende vergaderingen: de Raad van Beheer van de UNFPA en UNICEF, de 
Wereldvergadering gezondheid van de WHO, de Coördinatieraad van het Programma UNAIDS, de 
Coördinatieraad van het Programma Onchocercosebestrijding in West-Afrika (OCP) en het Forum 
voor gezamenlijke actie van het Afrikaanse Programma van onchocercose bestrijding in centraal en 
oostelijk Afrika.  
 
(180) België volgt eveneens de richtlijnen van het “Global Leadership Framework”, een strategisch 
kader inzake de aanpak van HIV/aids voor de ontwikkeling van onze eigen aids- en 
gezondheidsstrategienota’s. 
 
(181) Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Dit fonds werd 
opgericht na de Algemene Vergadering van de VN over HIV/aids in juni 2001. Het is bedoeld om 
nieuwe en bijkomende financiële middelen te verzamelen, te beheren en te verdelen, om de enorme 
uitdagingen als gevolg van HIV/aids, tuberculose en malaria te beantwoorden. België steunt dit recent 
opgerichte fonds en wil aldus meewerken aan de ontwikkeling van globale publieke goederen voor de 
strijd tegen HIV/aids, TB en malaria en voor de gezondheidszorg in het algemeen, zodat er op een 
creatieve manier snel voldoende financiële middelen ter beschikking kunnen gesteld worden. GFATM 
wil dit bereiken door nauw samen te werken met de VN, bilaterale donoren en de privé-sector. 
 
(182) Tijdens de voorbereidende vergaderingen heeft België onder meer gepleit voor: 

• een volwaardige deelname van de ontwikkelingslanden en civiele organisaties in de 
beheers- en adviesorganen en in de besluitvorming van het Fonds; 

• het vermijden van de oprichting van een nieuwe grote organisatie: het Fonds moet 
maximaal steunen op bestaande mechanismen en structuren en onder meer op de 
expertise van UNAIDS en de WHO; 

• het belang van een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de drie ziekten op 
het niveau van de landen: per land dient er slechts één geïntegreerd programma te 
worden ondersteund, waarbij preventieve, curatieve en sociale maatregelen 
evenwichtig worden voorgesteld; 

• een vrije toegang van de NGO’s en civiele organisaties tot de middelen van het 
Fonds; 
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• het principe van het belonen van goede resultaten; 
• het gebruikmaken van het Fonds om het globale gezondheidssysteem te versterken; 
• de mogelijkheid om de aankoop van antiretrovirale medicijnen te financieren. 

 
(183) Europese Unie en Europese Commissie. Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie 
inzake gezondheid is vervat in de verschillende Mededelingen, Conclusies, Voorstellen, Resoluties en 
Regelgeving aangaande Gezondheid, HIV/aids, Bevolking en Reproductieve Gezondheid van de 
Europese Commissie, alsook in enkele relevante beleidsdocumenten en overeenkomsten van de 
Europese Unie (zoals de Overeenkomst E.U.-ACP van Cotonou en van de E.U. en Zuid-Afrika). De 
Europese Unie kadert haar ontwikkelingsbeleid in het overkoepelende raamwerk voor 
armoedevermindering (the overall poverty reduction framework). Zij legt de nadruk op het belang van 
de politieke verantwoordelijkheid van de regeringen als sleutelbegrip voor de strategieën van 
armoedevermindering en ownership. Het beleid werd door de EC in een HAP-strategie gegoten, 
waarbij HAP staat voor Health, HIV/AIDS, Population (Gezondheid, HIV/aids en Bevolking). De 
algemene doelstelling van de voorgestelde HAP-strategie, die in 2002 herzien wordt,  is de 
vermindering van armoede door een geïntegreerde menselijke en sociale ontwikkelingsbenadering. 
België werkt nauw samen met het “European Development Fund” (EDF) van de EU en steunt zijn 
sectorale en regionale aanpak en zijn inspanningen om tot een beleidscoherentie voor een betere 
gezondheid te komen in handel, onderzoek en buitenlandse betrekkingen.  
 
(184) In september 1999 organiseerde de Europese Commissie een ‘High Level Round Table’ ter 
voorbereiding van een Mededeling over de drie grote infectieziekten: HIV/aids, tuberculose en 
malaria. Na de goedkeuring van de Mededeling door de Europese Ministerraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking in november 1999 werd door de Commissie een actieplan opgesteld dat 
in mei 2000 door de Algemene Raad Buitenlandse Zaken werd goedgekeurd. Eén van de meerwaarden 
van dit actieplan bestaat uit de samenwerking van verschillende Europese Commissarissen, o.m. die 
van Handel, Onderzoek en Ontwikkelingssamenwerking, wat de coherentie van het Europees Beleid 
bevordert.  
 
(185) Het actieplan bevat vier componenten: 

• de optimalisering van de interventies 
• de betaalbaarheid van medicijnen (o.a. gedifferentieerde prijsbepaling en de 

tenuitvoerlegging van de TRIPS-overeenkomst met inbegrip van de vastgelegde 
uitzonderingen) 

• de intensivering van onderzoek en ontwikkeling 
• de deelname aan wereldwijde partnerships 

België heeft aan alle fasen van het Europese actieplan actief meegewerkt. Zo bestaat er ook 
samenwerking met de Europese Commissie voor de deelname aan het beleid van het nieuwe GFATM.  
 
 
4.2. Coherent beleid van de Internationale Samenwerking 
 
(186) Vermits gezondheid bepaald wordt door vele determinanten van buiten de gezondheidssector, 
is het nodig dat België een coherent ontwikkelingsbeleid inzake gezondheid voert, zowel in zijn 
politiek van buitenlandse betrekkingen en van internationale handel, onder meer wat betreft 
overeenkomsten en subsidiëringen, als in zijn beleid inzake migratie, wapenhandel, 
conflictinterventies en tabak, enz. 
 
(187) België heeft binnen het Europees kader reeds een belangrijke rol gespeeld in het 
totstandkomen van de “Trade Related Intellectual Property Rights” (TRIPS) overeenkomst. Het zal er 
dan ook nauwlettend op toezien dat de ontwikkelingslanden deze overeenkomst maximaal kunnen 
toepassen, met inbegrip van de uitzonderingsmaatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, en 
dit via zijn investeringspolitiek in geneesmiddelen of wettelijke steun aan de partnerlanden. 
 
(188) Binnen het kader van de EU zal België er op toezien dat structurele handelsinvloeden, zoals 
subsidiëringen, die potentieel nadelig zijn voor de gezondheidssector of de gezondheid in het 
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algemeen van de partnerlanden opgeheven worden, en ernaar streven dat de internationale 
handelsbetrekkingen tot een optimale gezondheid leiden in de partnerlanden. 
 
(189) De strategienota conflictpreventie beschrijft de houding van België ten opzichte van 
conflicten, wapenhandel en migratiebeleid. België heeft het initiatief genomen inzake het verbod op 
antipersoonsmijnen en de controle op kleine wapens. België wil ook een positief beleid voeren om tot 
een oplossing te komen voor de conflicten in Afrika en in het bijzonder in het Gebied van de Grote 
Meren. 
 
(190) Arme landen, en vooral die met een evoluerend gezondheidsprofiel, gaan gebukt onder zowel 
de last van overdraagbare aandoeningen als een snel stijgende toename van niet-overdraagbare 
aandoeningen. Tabaksgebruik speelt hierin een belangrijke rol. België wil dan ook zowel binnenlandse 
als internationale maatregelen promoten die de productie, handel en consumptie van tabak afremmen. 
 
 
4.3. Coherentie en coördinatie in ontwikkelingslanden 
 
 
(191) Het is belangrijk het gezondheidssysteem in zijn geheel te bekijken en de onderlinge 
afhankelijkheid van de partners voor de planning, financiering en uitvoering van programma’s en 
projecten in de gezondheid en in de andere relevante sectoren niet uit het oog te verliezen. Tot deze 
partners behoren: de lijnministeries, de donoren die steun verlenen door financiering, technische 
assistentie en capaciteitsopbouw, de nationale en internationale NGO’s, de privé-sector en de civiele 
maatschappij. Een coherent macro- en gezondheidsbeleid met een langetermijnvisie is dus nodig. Dit 
kan enkel totstandkomen onder de verantwoordelijkheid van het ontvangende land en mits een goede 
coördinatie van de ontwikkelingspartners. 
 
(192) Coherentie en coördinatie worden vaak bemoeilijkt door de soms zeer divergente werkwijzen 
en eisen van de ontwikkelingspartners, die elk hun eigen expliciete of impliciete doelstellingen, 
gedragsregels, administratieve regels en wetten hebben. De beslissingsmacht van donoren, ook van 
België, is dikwijls nog erg gecentraliseerd, wat tot onnodige vertraging leidt, en de 
beleidsperspectieven zijn vaak beperkt tot één legislatuur. Hierdoor worden resultaten op korte termijn 
nagestreefd ten nadele van langetermijnperspectieven.  
 
(193) De politieke wil van het ontvangende land, en zijn capaciteit om een coherent beleid te 
formuleren en uit te voeren, kan determinerend zijn voor het effectief gebruik van de donorsteun. 
Goed bestuur en voldoende capaciteit bepalen of de fungibiliteit tussen de verschillende inputs binnen 
en buiten de gezondheidssector wordt benut voor de armoedebestrijding en een betere gezondheid of 
voor andere, soms zelfs perverse doeleinden. Vaak echter beschikken net de armste landen over de 
geringste capaciteit om de hulp te coördineren.  
 
(194) In deze optiek onderschrijft België de noodzaak om mee te werken aan de coherentie van het 
nationaal beleid en aldus onze steun te optimaliseren. In een land met een goed bestuur zal België bij 
voorkeur sectorale of algemene begrotingssteun geven. Het gebrek aan capaciteit mag echter niet altijd 
een voorwendsel zijn om een dergelijke vorm van hulp achterwege te laten. Een versnipperd 
landschap van projecten kan immers volledig beslag leggen op de lokale capaciteit en weinig 
bijdragen tot de opbouw van eigen institutionele capaciteit. In dergelijke gevallen is technische 
assistentie voor de opbouw van een nationale capaciteit soms noodzakelijk. 
 
(195) In landen met een zwak bestuur bestaan er vaak nog eilanden van goed bestuur in bepaalde 
lijnministeries, departementen of op lagere beleidsniveaus. In dergelijke gevallen kan de steun beperkt 
blijven tot deze cellen van goed bestuur, en kan er gewerkt worden aan een capaciteitsopbouw, in de 
hoop dat dit uiteindelijk leidt tot een beter beleid. 
 
(196) Vaak is het niet mogelijk meteen over te schakelen van projectsteun naar begrotingssteun. 
Daarom wint in het hedendaagse ontwikkelingsdenken het concept van Sector Wide Approach 
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(SWAp) steeds meer veld. SWAp kan omschreven worden als een aanpak waarbij sectorfinanciering 
van enig belang één enkel sectorbeleid en uitgavenprogramma ondersteunt onder het leiderschap van 
de regering. Hierbij worden gezamenlijke benaderingsbeslissingen genomen over heel de sector. 
Klassieke projecten kunnen tijdens de beginfase in een SWAp worden ingepast, op voorwaarde dat er 
een doelbewuste richtingsverandering komt.  
 
 
4.4. Regionale Samenwerking 
 
 
(197) Landen zijn minder dan ooit gezondheidseilanden: overdraagbare ziekten kennen geen 
grenzen; grensbewoners zijn vaak afgestemd op gezondheidsdiensten in buurlanden; handel, 
conflicten of verschillen in levensstandaard zorgen voor een toenemende regionale migratie inclusief 
van het medisch personeel. De internationalisatie zorgt voor regionale kansen zoals de mogelijkheid 
om gezamenlijke voorlichtingscampagnes te voeren tijdens speciale sport- of cultuurevenementen, of 
voor gemeenschappelijke blootstelling aan nefaste invloeden zoals de promotie van schadelijke 
producten. Ten slotte kan de regionale productie van medische inputs zoals medicijnen rendabel zijn, 
daar waar nationale markten vaak te klein zijn.  
 
(198) België steunt reeds een aantal regionale initiatieven. Zo kunnen er binnen SADC, dat een 
prioriteitspartner is, bilateraal regionale projecten geformuleerd worden of programmasteun gegeven 
worden die passen in deze gezondheidsstrategie. Ook kan België regionale initiatieven steunen via de 
multilaterale samenwerking met de Regionale Bureaus van de WHO, zoals dit momenteel gebeurt 
voor de bestrijding van de Afrikaanse slaapziekte.  
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HOOFDSTUK 5. CONCRETE INZET 

 
 

  
5.0. Inzet tijdens de laatste jaren 
 
 
(199) Tijdens de vijfjarenperiode 1995-1999 besteedde DGOS/ABOS 2.356 miljoen EUR aan 
internationale samenwerking. Hiervan werden 537 miljoen EUR uitgegeven voor de direct bilaterale 
samenwerking (gouvernementele samenwerking), 1.035 miljoen voor bilateraal indirecte 
samenwerking (NGO’s, universiteiten en speciale organisaties) en 615 miljoen aan de multilaterale 
samenwerking (142 miljoen zonder de bijdragen aan de EU en WB, aangezien de relatieve besteding 
voor gezondheidszorg van deze bijdragen moeilijk berekenbaar is). 
Tijdens dezelfde periode werden 239 miljoen EUR uitgegeven voor steun aan de gezondheidssector, 
waarvan 85 miljoen in de direct bilaterale samenwerking, 121 miljoen in de bilateraal indirecte 
samenwerking en 32 in de multilaterale samenwerking (de EU- en WB-samenwerking niet 
meegerekend). De evolutie van de totale uitgaven en van hun spreiding volgens het type 
samenwerking wordt geïllustreerd in tabel 4, terwijl tabel 5 de uitgaven weergeeft in de 
gezondheidssector. Naast deze uitgaven voor specifieke interventies in de gezondheidssector, heeft 
DGOS ook verschillende multisectorale projecten of programma’s waarvan het specifieke 
gezondheidsaandeel moeilijk kan ingeschat worden, hoewel dit vaak niet onbelangrijk is.  
 
 
Tabel  4: Uitgaven DGOS over de vijfjarenperiode (1995-99)                      in miljoen euro 
  1995 1996 1997 1998 1999 Totaal 
Bilateraal direct 101 118 103 106 108 536 
Bilateraal indirect 192 195 210 223 215 1.035 
Multilateraal mét EU en WB 99 78 136 145 157 615 

 Waarvan multilateraal zonder EU 
en WB 

(29) (32) (28) (29) (24) (142) 

Noodhulp 11 15 24 16 22 88 
Andere 15 16 8 20 23 81 
TOTAAL Uitgaven ABOS/DGOS 418 422 481 510 525 2.356 

Bron : DGOS 
 
 
Tabel  5: Uitgaven DGOS aan gezondheidszorg over de vijf jarenperiode 1995-99                                      
in miljoen euro 
( 1995 1996 1997 1998 1999 Totaal 
Bilateraal direct (zonder 
coöperanten) 

10 15 18 19 23 85 

Bilateraal indirect 19 20 25 28 29 121 
Multilateraal zonder EU en WB 5 6 6 7 8 32 
Totaal gezondheidssector 34 41 50 54 60 238 

Bron: DGOS 
 
 
(201) Er is dus een reële stijging van de totale uitgaven voor internationale samenwerking, en deze 
stijging is nog meer uitgesproken voor besteding in de gezondheidssector, zoals voorgesteld in Tabel 
5. De uitgaven voor gezondheidsinterventies stijgen vooral bij de multilaterale samenwerking en zijn 
grotendeels toe te schrijven aan het fel toegenomen budget voor aids-bestrijding. Deze stijging 
onderstreept het toenemende belang dat België hecht aan de verbetering van gezondheid als 
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bestrijding en preventie van armoede en aan de aanpak van de maatschappelijke en economische 
impact van de aids-epidemie in vooral Subsaharaans Afrika. 
 
 
Figuur 11: Procentueel aandeel van de gezondheidssector van de bilateraal directe, de indirecte 
en de multilaterale (zonder EU en WB) uitgaven voor de periode 1995 – 1999 

Bron: DGOS 
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(202) DGOS bepaalt niet rechtstreekse de bestemming van de uitgaven aangegaan voor de bilateraal 
indirecte en multilaterale samenwerking, zodat we meestal enkel hun sectorale bestemming kennen. 
Daarentegen is de spreiding van de gezondheidsuitgaven voor de bilateraal directe samenwerking wel 
beschikbaar. Die wordt weergegeven in Tabel 6 . Globaal gezien stemmen de uitgaven in de directe 
samenwerking overeen met de domeinen waarin de Belgische Samenwerking zich wil blijven 
profileren, temeer daar de steun aan nationale hospitalen, die voorkomt in de tabel, vooral bedoeld was 
voor opleiding van personeel van de gezondheidscentra en districtshospitalen en voor de 
ondersteuning van de diensten voor basisgezondheidszorg. 
 
Tabel  6: Spreiding van de bilateraal directe Belgische internationale samenwerking in de 
gezondheidssector over de vijfjarenperiode 1995-99 (exclusief uitgaven coöperanten)                       
in 1000 euro 
Bilateraal directe samenwerking 
gezondheidssector 1995 1996 1997 1998 1999 Totaal 
Nationaal gezondheidsbeleid 2.050 85 1.774 1.736 6.144 11.789 
Basisgezondheidsdiensten 4.014 7.103 8.219 7.493 8.175 35.003 
Beheersing overdraagbare ziekten 1.494 2.727 4.038 6.025 5.211 19.495 
Capaciteitsversterking 1.423 3.641 1.971 245 1.835 9.114 
Hospitaal nationaal niveau 329 1.794 2.142 3.058 1.189 8.512 
Andere 237 72 184 235 193 921 

Totaal 9.547 
15.42

2 
18.32

6 
18.79

2 
22.74

7 84.834 
 
 
5.1. Nieuwe accenten 
 
 
(203) Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn de millenniumdoelstellingen zeer ambitieus maar 
haalbaar indien enkele voorwaarden worden vervuld. Wat de Belgische samenwerking betreft, moet 
DGOS nog meer dan vroeger haar acties focussen, nauwer samenwerken met haar partners, haar 
interventies degelijk  evalueren om ze tijdig bij te sturen, en regelmatig de relevantie en 
doeltreffendheid van haar samenwerkingsconcept toetsen. 
 
(204) Doelgerichte interventies. Gezondheid is niet alleen een gevolg van minder armoede, maar 
kan ook bijdragen tot vermindering van de armoede, op voorwaarde dat de interventies juist afgesteld 
zijn. Belangrijke elementen hierbij zijn het verminderen van de financiële ziektelast voor de armen; 
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het afstellen op arme streken; het bestrijden van de ziekten van de armen; het toegankelijk maken van 
de reproductieve gezondheidszorg; het bestrijden van HIV/aids en de impact van deze epidemie; en 
het verbeteren van de impact op de volksgezondheid. 
 
(205) Multisectorale aanpak. Vermits de gezondheidstoestand van een bevolking ook bepaald 
wordt door invloeden van de niet-medische sectoren, zoals de voedselverbetering, de 
watervoorziening, de basisinfrastructuur, het onderwijs enz., zal België voor ieder van zijn 
partnerlanden onderzoeken hoe de gezondheid van de armen het best kan verbeterd worden. Bepaalde 
samenwerkingsinterventies hebben een negatieve impact op de gezondheid; zo kan een verhoogde 
mobiliteit leiden tot de verspreiding van aids, gaat de ontginning van nieuwe landbouwgronden 
gepaard met een verhoogd contact met bepaalde ziektevectoren, enz. Bijgevolg dient bij het opstarten 
van een nieuw samenwerkingsproject of -programma zoveel mogelijk rekening gehouden te worden 
met de positieve of negatieve impact ervan op de gezondheid. België zal er tevens op toezien dat zijn 
buitenlands beleid coherent is voor de bevordering van de gezondheid. 
 
(206) Donorsamenwerking. Gelet op de enorme noden is DGOS van oordeel dat de samenwerking 
tussen de verschillende donoren opgevoerd moet worden om gezamenlijk en in onderling overleg een 
antwoord te bieden op de armoede- en gezondheidsproblematiek. Het behalen van de 
millenniumdoelstellingen en de verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking in de 
prioritaire partnerlanden is immers geen solowerk van de bilateraal directe samenwerking. Er dient dus 
een grotere coherentie tot stand te komen tussen de acties van de bilateraal directe samenwerking en 
die van de indirecte en van de multilaterale samenwerking.  
 
(207) Opvolging en monitoring. De relevantie en doelmatigheid van de interventies en van deze  
strategienota dienen getoetst te worden aan de werkelijkheid. Daarom dienen voor de partnerlanden 
niet alleen globale gezondheidsindicatoren verzameld te worden, maar moeten deze indicatoren ook 
opgesplitst worden volgens bevolkingslaag (armoedegraad) en de verschillende regio’s. Vermits de 
verandering van gezondheidsindicatoren een zaak van lange adem is, dienen ook procesindicatoren 
verzameld te worden, eveneens opgesplitst volgens de armoedegraad en de streek. 
 
(208) Publiek-private samenwerking Zoals uit de ervaringen bleek, kan een samenwerking tussen 
de publieke sector en de privé-sector leiden tot betere resultaten en tot meer middelen. België kan 
initiatieven op internationaal vlak, op nationaal vlak (in België) en in het partnerland ondersteunen na 
een grondige analyse en afweging van de meerwaarde en voordelen die het partnerschap met zich 
meebrengt en de kosten en eventueel nadelige gevolgen ervan. Zo steunt DGOS het GFATM op 
internationaal niveau, sloot ze raamakkoorden af met Belgische universiteiten en wetenschappelijke 
instellingen, en ondersteunt ze op bilateraal vlak initiatieven van de non-profitsector die een 
overeenkomst afsloten met de lokale overheid. 
 
 
5.2. En meer middelen  
 
 
(209) Toename van de globale samenwerkingsportefeuille voor gezondheid. Door het opdrijven 
van de kwaliteit en de efficiëntie alleen kunnen de millenniumdoelstellingen niet bereikt worden. De 
“Commission on Macroeconomics and Health” heeft berekend dat er voor de gezondheidszorg in de 
ontwikkelingslanden 27 miljard US$ aan donorhulp nodig is. Momenteel bedraagt deze hulp 2,5 
miljard US$, wat overeenkomt met 0,01 % van het gemiddelde BNP van de donorlanden. De uitgaven 
voor gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden moeten stijgen tot gemiddeld 0,1 % van het BNP van 
de donorlanden. 
 
(210) Indien men deze redenering doortrekt voor België betekent dit het volgende: in het jaar 2000 
bedroeg het budget van België voor de internationale samenwerking 0,358 % van het BNP. Het budget 
van DGOS bedroeg 0,242 % van het BNP, waarvan 11,14 % werd besteed aan steun aan de 
gezondheidssector, wat overeenkomt met 0,026 % van het BNP. Wanneer werk gemaakt wordt van 
het streefdoel om de 0,70 % van het BNP aan internationale samenwerking te besteden, komt 0,1 % 
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van het BNP voor gezondheidszorg overeen met 15 % van het samenwerkingsbudget. België dient dus 
jaarlijks minimum 15 % van zijn globaal budget voor ontwikkelingssamenwerking aan 
basisgezondheidszorg te spenderen en dit progressief zo te houden tot het bereiken van de 0,70 %-
belofte.  
 
(211) Afstemmen van de landen gezondheidsbijdrage op noden. In ieder van zijn partnerlanden 
zal België nagaan op welke manier de gezondheid het best kan verbeterd worden, en hierbij rekening 
houden met de financiële draagkracht en ziektelast in het land. Zo dient verhoudingsgewijs een grotere 
bijdrage geleverd te worden aan de landen waar de aids-epidemie het gezondheidssysteem 
ondergraaft, de gezondheidsdiensten verzwakt en zwaar doorweegt op de nationale 
begrotingsinkomsten en -uitgaven. In landen waar HIV/aids nog in de beginfase van een epidemie 
verkeert, dienen extra budgetten vrijgemaakt te worden voor preventieve maatregelen, zowel op 
nationaal vlak, voor extra aandacht binnen de diensten voor gezondheidszorg (voorlichting, 
bijscholing, meer middelen) als voor informatie en communicatie binnen de gemeenschappen. Extra 
middelen moeten ter beschikking gesteld worden om een kwalitatieve reproductieve gezondheidszorg 
te integreren in de diensten voor basisgezondheidszorg. Bij de ondersteuning van de bestrijding van de 
overdraagbare ziekten zal België de nodige middelen vrijmaken om de basisgezondheidsdiensten te 
versterken. Verder zullen meer middelen moeten besteed worden om de basisgezondheidszorg 
toegankelijk te maken voor de meest behoeftigen. 
 
(212) Pleidooi voor meer hulp in partnerlanden. België zal ook bij de internationale 
donorgemeenschap en bij zijn partnerlanden pleiten om meer aandacht te schenken aan 
gezondheidszorg en zo een klimaat te scheppen waarin meer fondsen vrijkomen voor gezondheid, 
zowel vanwege de donoren als van de partnerlanden zelf. 
 
(213) Investeringen in wetenschappelijke en technologische kennis voor de 
gezondheidsproblematiek van ontwikkelingslanden dienen opgedreven te worden. Hiertoe is 
onderzoek naar nieuwe diagnose- en behandelingsmiddelen en -methodes, ook inzake positieve 
ervaringen uit de traditionele geneeskunde, van groot belang, evenals research inzake 
gezondheidsbeleid, capaciteitsversterking via vorming en colloquia enz. België kan initiatieven die 
hiertoe bijdragen, ondersteunen, zowel via multilaterale organisaties als door het ondersteunen van 
relevant onderzoek via internationale samenwerkingsovereenkomsten tussen wetenschappelijke 
instituten. 
 
 
5.3. De bestaande uitvoeringskanalen  
 
(214) De officiële Belgische hulp voor internationale samenwerking heeft verschillende kanalen. 
DGOS coördineert en beheert deze hulp via de multilaterale, de direct bilaterale en indirecte 
samenwerking, de noodhulp en het Belgisch overlevingsfonds. 
 
(215) De multilaterale samenwerking kwam in het vorige hoofdstuk ruimschots aan bod. 
 
(216) De bilateraal directe samenwerking gebeurt in het kader van algemene en specifieke 
samenwerkingscontracten tussen de Belgische regering en de regering van de partnerlanden of de 
verantwoordelijken van SADC en wordt, zoals de wet bepaalt, uitgevoerd door de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC). Het opstellen van de intergouvernementele programma’s valt onder de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en DGOS. Voor de identificatie van de aanvragen tot 
samenwerking zijn de partner en de attaché voor de internationale samenwerking verantwoordelijk. 
 
(217) De bilateraal indirecte samenwerking van DGOS gebeurt op verschillende manieren: via de 
Vlaamse en Franstalige universiteiten in het kader van een raamakkoord met hun respectieve 
overkoepelende raad (VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad; CIUF: Conseil Interuniversitaire de la 
Communauté Française), via de Belgische erkende NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking en via de 
Vlaamse (VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking) en Franstalige (APEFE: 
Association pour la Promotion de l’Enseignement) ontwikkelingsorganisaties. Hoewel deze partners 
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een onafhankelijk statuut hebben, dienen hun activiteiten te beantwoorden aan de doelstellingen en 
criteria van de ontwikkelingsrelevantie van de Belgische internationale samenwerking. Onder de 123 
erkende niet-gouvernementele organisaties heeft een tiental zich gespecialiseerd in de 
gezondheidssector. Met het Instituut voor Tropische Geneeskunde werd eveneens een raamakkoord 
afgesloten, dat opgevolgd wordt via een gemengde stuurgroep. 
 
(218) Naast deze directe en indirecte samenwerking kennen we op federaal niveau nog de noodhulp 
en het Belgisch overlevingsfonds. Beide kanalen werken via de directe of de indirecte samenwerking. 
 
(219) De DGOS Noodhulp steunt interventies om de gevolgen van conflictsituaties of natuurlijke 
rampen op te vangen. Ze biedt een eerste vangnet voor het lenigen van de meest dringende nood, 
gevolgd door de wederopbouw en rehabilitatie. Deze periode, die maximum 18 tot 24 maanden zou 
mogen duren, dient gevolgd te worden door activiteiten om de gerehabiliteerde structuren en functies 
opnieuw in te passen in de normale werking van het land. De noodhulp en zeker de ondersteuning van 
de wederopbouw, uitgevoerd door NGO’s, multilaterale organen of de BTC, dient zoveel mogelijk 
ingepast te zijn in de bestaande sectorale en transversale strategienota’s. Dit vereist constant overleg 
binnen DGOS, haar partners en de betrokken landen. 
 
(220) Het Belgisch Overlevingsfonds (BOF) heeft als doel armoede en voedselzekerheid op een 
integrale manier te bestrijden in een aantal met droogte bedreigde landen van Subsaharaans Afrika. 
Het BOF ondersteunt projecten of programma’s in landen of regio’s via bilaterale, multilaterale 
(IFAD, Unicef, UNCDF, FAO) of indirecte actoren. In landen waar poverty reduction strategy papers 
(PRSP) uitgewerkt werden, worden die gebruikt om de nieuwe interventies te toetsen.  
 
 
5.4. Koppelen aan de samenwerkingsniveaus 
 
 
(221) De gezondheid van een bevolking wordt bepaald door de gebeurtenissen en interventies op 
internationaal vlak, door het beleid van de overheid, de werking van gezondheidsdiensten en de 
invloeden van de gemeenschappen. Daarom zal België zijn verhoogd budget voor internationale 
samenwerking in de gezondheidszorg evenwichtig verdelen tussen de diverse financieringskanalen, de 
multilaterale en bilateraal directe samenwerking enerzijds en de indirecte samenwerking via NGO’s, 
universiteiten en wetenschappelijke en speciale instellingen anderzijds. Elk van deze kanalen is 
gebonden aan specifieke regelgeving en richtlijnen en heeft zijn eigen sterkte. De bedoeling is te 
streven naar een optimale samenwerking met de partnerlanden en dit op de gepaste niveaus, om aldus 
de voorgestelde strategie op een coherente en gecoördineerde wijze uit te voeren.  
 
(222) Figuur 12 illustreert op een indicatieve wijze de wisselwerking tussen de 
financieringsmechanismen en het interactieniveau van de Belgische samenwerking. Op internationaal 
niveau zal DGOS vooral samenwerken via de multilaterale samenwerking, hoewel ook onderzoek 
ondersteund wordt via de indirecte samenwerking met Belgische en lokale universitaire en 
wetenschappelijke instellingen. Regionale acties worden gesteund via de bilateraal directe 
samenwerking (bijvoorbeeld in de SADC- regio) of via samenwerking met een multilaterale 
organisatie. Samenwerking met de lokale overheden blijft vrijwel beperkt  tot de bilateraal directe 
samenwerking, terwijl samenwerking op het niveau van de gezondheidsdiensten en gemeenschappen 
zowel door de bilateraal directe samenwerking als via NGO’s en de eigen initiatieven van de 
universiteiten en de wetenschappelijke instellingen kan gebeuren. Uiteraard kan de financiering van de 
verschillende niveaus doorsijpelen naar andere niveaus. Zo zullen multilaterale instellingen vaak ook 
inwerken op één of verschillende niveaus van een land. 

52 
 



Figuur 12 :  Interactie tussen de niveaus van samenwerking  en de uitvoeringskanalen  van DGOS 
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(223) Gezien het grote belang van de bilateraal directe samenwerking zal België een relevant deel 
van zijn budget voor deze vorm van coöperatie voorbehouden voor basisgezondheidszorg. In zijn 
multilaterale samenwerking zal België bijkomende middelen ter beschikking stellen voor de aanpak 
van de aids-problematiek en de bestrijding van de overdraagbare ziekten, en dit in een algemeen kader 
van versterking van de basisgezondheidsdiensten. In de indirecte samenwerking wordt erop 
aangedrongen om meer aandacht te besteden aan gezondheid en de HIV/aids-problematiek in al haar 
aspecten, en hiervoor bijkomende middelen vrij te maken.  
 
 
5.5. Waar beginnen? 
 
 
(224) Zoals eerder vermeld, is het voorgestelde beleid niet volledig nieuw, maar een actualisering en 
verfijning van de strategie die reeds sinds de jaren tachtig als richtlijn gold en waarbinnen enkele 
nieuwe accenten worden gelegd. De strategie legt o.a. meer nadruk op het streven naar meer 
coherentie en complementariteit tussen de verschillende Belgische samenwerkingsactoren en met de 
verschillende donoren, om de impact van de interventies te verhogen. De strategie volgt ook de grote 
lijnen van de internationale denkpistes. 
 
(225) België heeft in het verleden een grote reputatie opgebouwd op het gebied van 
basisgezondheidszorg en mee aan de basis gelegen van de ontwikkeling van verschillende 
gezondheidssystemen en modellen voor basisgezondheidszorg. Ons land blijft ervan overtuigd dat een 
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degelijk netwerk van diensten voor basisgezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen en met een 
degelijke dienstverlening voor reproductieve gezondheid, onontbeerlijk is voor het terugdringen van 
de moeder- en kindersterfte, en de preventie en behandeling van overdraagbare ziekten. 
 
(226) Dit netwerk van basisgezondheidsdiensten moet echter nationaal gedragen worden door een 
degelijk gezondheidsbeleid, door nationale programma’s die de epidemiologische evolutie van de 
overdraagbare ziekten opvolgen, door valabele opleidingsprogramma’s voor medisch en paramedisch 
personeel, door een personeelsbeleid dat de braindrain terugdringt en door allerhande multisectorale 
acties die de gezondheid bevorderen (milieu, opleiding en vorming van meisjes, inkomensverhoging, 
betere huisvesting enz). 
 
(227) Bij ieder samenwerkingsproject of -programma dient de duurzame ontwikkeling van het 
partnerland voorop te staan en moet erover gewaakt worden dat dit op een doelmatige manier bereikt 
wordt. DGOS kan dit onder meer verzekeren door de volgende punten in acht te nemen: 

• Het ownership van het partnerland respecteren en bevorderen; 
• De rechtstreekse hulp aan de nationale overheid beperken tot landen met een goed 

bestuur, en in de andere gevallen de steun voornamelijk richten naar lokale 
overheden met een goed bestuur en de civiele maatschappij;  

• Mee instappen in SWAp, wanneer en waar dit mogelijk is; 
• Enkel ongebonden hulp bieden; 
• Steun verlenen op basis van de lokale ziektelast en de financiële draagkracht; 
• Een evenwicht zoeken tussen de voordelen van steun aan beheersingsprogramma’s 

voor overdraagbare aandoeningen en de versterking van het 
basisgezondheidszorgsysteem;  

• Gezondheidszorg als één van de schakels beschouwen in de gezondheidsbevordering 
en zoeken naar een coherentie met andere interventies die de gezondheid evenzeer, 
en in bepaalde gevallen zelfs meer bevorderen; 

• Opvolging, monitoring, evaluatie en het systematisch lessen trekken insluiten;  
• Een coherent buitenlands gezondheidsbeleid voeren. 

 
(228) In het licht hiervan moet deze strategienota als een instrument en hulpmiddel beschouwd 
worden bij het opstellen van bilaterale samenwerkingsprojecten en -programma’s. In het kader van de 
directe samenwerking dient deze nota gebruikt te worden bij de bilaterale besprekingen en het 
opstellen van indicatieve ondersteuningsprogramma’s in de gezondheidssector. Omgekeerd kunnen 
discussies met de partners de strategienota verder verfijnen. Bij de project- of programma-identificatie 
kan het partnerland zich laten leiden door de gemeenschappelijke elementen die voorkomen in de 
Belgische strategie voor samenwerking in gezondheidszorg enerzijds, zijn eigen gezondheidspolitiek 
en de ruimere ontwikkelingsstrategie zoals bijvoorbeeld uitgewerkt in zijn poverty reduction strategy 
papers (PRSP), anderzijds. 
 
(229) Voorgesteld wordt de tijdsspanne die de internationale gemeenschap voorstelde voor het 
behalen van de millenniumdoelstellingen (2015) in te delen in periodes van 4 jaar. Voor de eerste 
periode 2003 – 2006 dient na de goedkeuring van de strategienota, in samenspraak met de 
geografische diensten van DGOS en de ontwikkelingsattaché ter plaatse, een gezondheidsactieplan 
uitgewerkt te worden per land. Dit actieplan dient om de 2 à 3 jaar geëvalueerd te worden. Voor het 
einde van een vierjarenperiode en op basis van de eventueel bijgewerkte strategie dient het actieplan 
opgesteld te worden voor de volgende periode. 
 
 
5.6. Op goede weg? 
 
 
(230) De Belgische gouvernementele coöperatie, vaak in nauwe samenwerking met andere donoren 
in het raam van de SWAp, maar ook zijn multilaterale coöperatie en de actieplannen van de indirecte 
samenwerking, NGO’s, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, dienen bij te dragen tot het 
bereiken van de millenniumdoeleinden, de ondersteuning van de PRSP en betere 
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gezondheidssystemen en -diensten. Voor het bepalen van al deze interventies en een goede monitoring 
ervan zijn gegevens en indicatoren noodzakelijk. 
 
(231) Vaak bieden de bestaande systemen heel veel gegevens maar weinig informatie, omdat ze 
vaak onvolledig zijn en dikwijls weinig betrouwbaar. Bovendien bestaat er weinig coördinatie tussen 
de informatiesystemen opgezet door de nationale bestrijdingsprogramma’s en de gegevensbanken voor 
de basisgezondheidszorg. Om die redenen maken de donoren meestal gebruik van de “Demographic 
Health Surveys” (DHS) (Wereldbank) voor de gezondheid en van de “Living Standards and 
Measurement Surveys” (LSMS) (Wereldbank) voor de armoede. Hoewel deze bronnen een beter 
inzicht geven, zijn de indicatoren van beide systemen onvoldoende aan elkaar gekoppeld, worden ze 
vaak door buitenstaanders beheerd en bestaat er te weinig capaciteit in de partnerlanden. De uitdaging 
bestaat er dus in lokale deskundigheid op te bouwen, en de bestaande instrumenten te verbeteren en op 
elkaar af te stemmen, om zo het ownership van de evaluatie over te laten aan de partnerlanden zelf, 
terwijl terzelfder tijd de internationale vergelijkbaarheid van actueel gebleven gegevens behouden 
blijft.  
 
(232) België kan samenwerken met internationale initiatieven om de bestaande gezondheids- en 
armoede-indicatoren te verbeteren en eventueel nieuwe te ontwikkelen. Ondertussen zal DGOS niet 
alleen resultaat- en impactindicatoren gebruiken, maar ook procesindicatoren. In het algemeen stelt 
DGOS voor haar gezondheidsbeleid de volgende indicatoren voor:  
 
 Resultaat-/impactindicatoren: 

indicatoren MDG 
• kindersterfte onder de 5 jaar: meet het risico te sterven tijdens de eerste 5 jaar aan 

besmettelijke kinderziekten, luchtwegeninfecties, voedingsproblemen: geeft een 
indicatie omtrent de gezondheidszorg (ook indicator millenniumdoelstelling),  

• moedersterfte: aantal gevallen van kraambeddood op 10.000 (soms 100.000) levend 
geborenen: geeft een indicatie omtrent de diensten van basisgezondheidszorg: 
prenatale opvolging, bevallingen onder goede omstandigheden (ook indicator 
millenniumdoelstelling) 

indicatoren voor andere dan de MDG 
• levensverwachting bij geboorte: wordt vooral beïnvloed door de gezondheidszorg en 

aids 
• HIV-prevalentie (%) bij zwangere vrouwen in de leeftijdsgroep 15-24 jaar die bij een 

anonieme test tijdens het prenataal onderzoek HIV-seropositief worden bevonden  
• aantal kinderen die hun moeder of ouders verloren sinds het begin van de aids-

epidemie 
 

 inputindicatoren: 
• uitgave voor gezondheid per inwoner in een land: geeft een indicatie omtrent de 

inspanningen die geleverd worden voor gezondheidszorg in een land. Deze indicator 
kan verkregen worden via het National Health Accounts-systeem (VN en OESO), dat 
zowel de publieke, de private als de donoruitgaven optelt. 

• overheidsuitgave voor gezondheid per inwoner (% begroting of absoluut bedrag): 
geeft een indicatie van de inspanningen die de overheid levert voor de 
gezondheidszorg in een land. 

 
 procesindicatoren: 

• gebruik van contraceptiva: proxy-indicator voor de toegankelijkheid tot en de 
werking van diensten voor reproductieve gezondheidszorg en geboorteregeling en als 
gedragsindicator voor de preventie SOA’s en HIV/aids. 

• Vaccinatiegraad van kinderen van 12 maanden oud (%) (DTP3 of mazelen): geeft 
een indicatie van de werking, de toegankelijkheid en de effectieve actiegraad van de 
gezondheidsdiensten, de bevoorrading in vaccins. 

• Het aantal gedetecteerde, behandelde gevallen en aantal sterftes ten gevolge van 
malaria, tuberculose en slaapziekte.   
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(233) Enkele van de bovenvermelde indicatoren voor de Belgische partnerlanden zijn opgenomen 
als bijlage bij deze strategienota. Cijfermateriaal betreffende bepaalde streken waar de samenwerking 
al dan niet intervenieert, ontbreken echter. Deze cijfers zijn nochtans onontbeerlijk (i) voor de 
evaluatie van de input van de samenwerking, (ii) om na te gaan of wel in de “armste streek” 
geïntervenieerd wordt, (iii) ter voorbereiding van interventies.  
 
 
5.7. Hoe dit alles te coördineren? 
 
 
(234) De veelheid aan Belgische ontwikkelingspartners geeft de kans om een hele waaier van 
hulpprogramma’s aan te bieden. Dit kan echter ook tot versnippering en gebrek aan coherentie leiden. 
Een actief coördinatiebeleid is dus nodig om deze verscheidenheid maximaal te benutten. In de eerste 
plaats moeten de nodige stappen gezet worden om alle diensten van DGOS en de verschillende 
uitvoerende organen op te hoogte te brengen van de voorgestelde strategie, waarmee in de toekomst 
stelselmatig rekening zal worden gehouden bij de bilaterale besprekingen, bij de programmering, 
identificatie, formulering en uitvoering van de interventies.  
 
(235) De “dienst strategieën” van DGOS dient steeds geïnformeerd te worden over de 
verschillende fasen van voorbereiding van de bilaterale interventies, om ze zo nodig bij te sturen. Voor 
een grotere coherentie zal deze dienst stelselmatig op de hoogte worden gebracht van alle steun inzake 
gezondheidszorg in zowel de bilateraal directe, indirecte als de multilaterale samenwerking. Met de 
betrokken diensten zal nagegaan worden hoe de verschillende acties elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. Verder dienen concrete afspraken te worden gemaakt tussen de verschillende donoren 
(multilaterale, bilaterale maar ook privé) om de voorgestelde acties maximaal te laten renderen. 
 
(236) De “dienst statistiek” van DGOS dient verstevigd en hervormd te worden tot een 
professioneel management-informatiesysteem, zodat de resultaten van de programma’s en projecten 
kunnen gekoppeld worden aan de inputs. 
 
(237) De “strategische werkgroep gezondheid” binnen DGOS dient versterkt en uitgebreid te 
worden om de opvolging van deze strategie correct uit te voeren. Deze werkgroep heeft immers als 
taak de coherentie tussen de diensten en directies verantwoordelijk voor de verschillende vormen van 
internationale samenwerking te bevorderen, het actieplan bij te sturen en contacten te onderhouden 
met de uitvoerders van het bilateraal beleid en met de internationale en andere bilaterale donoren.  
 
(238) De werkgroep gezondheid van DGOS stelt tevens voor een “nationaal forum voor 
internationale samenwerking gezondheid” op te richten. Dit forum zou minstens eenmaal per jaar 
de verschillende Belgische partners moeten samenbrengen, eventueel een website voor discussie 
inzake het Belgisch gezondheidsbeleid in ontwikkelingssamenwerking creëren en een 
gegevensbestand van Belgische samenwerking inzake gezondheid opstellen en onderhouden. Dit 
forum zou eveneens een adviesrol kunnen vervullen aangaande de Belgische internationale 
samenwerking inzake gezondheid, en erop letten dat België een coherent binnenlands en buitenlands 
beleid voert voor gezondheid in de arme landen. 
 
 

56 
 



 
 

 
HOOFDSTUK 6. BIJLAGEN 

 
 

 
6.0. Inhoud bijlagen 
 
 
De bijlagen bij deze strategienota bestaan enerzijds uit cijfers en grafieken en anderzijds uit een lijst 
van documenten en werken die geraadpleegd werden bij het opstellen van de nota. 
 
Het cijfermateriaal werd onderverdeeld als volgt: 

• Algemene cijfers over ziekte en sterfte in de wereld 
• Gezondheidsindicatoren in de Belgische partnerlanden 

 
De bibliografie bestaat uit een lijst van geraadpleegde werken  
 
Ook werden de volgende teksten aan de bijlage toegevoegd: 

• de teksten van de internationale verklaringen inzake rechten, specifiek wat betreft 
gezondheid, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg  

• de tekst van de Verklaring van Antwerpen inzake “Gezondheidszorg voor Allen”. 
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6.1. Cijfers en grafieken over de ziekte en sterfte in de wereld 
 
 
6.1.a Sterftecijfers TB-HIV/AIDS-Paludisme in 1999, volgens de WHO-regio’s 
 
 

Sterftecijfers TB-HIV/AIDS-Paludisme in 1999
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Europa  Europa, Armenië, Azerbeidzjan, Russische Federatie, Israël, Kazakstan, 

 Kirgistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Turkije 
Amerika Am * Noord-, Midden- en Zuid-Amerika behalve landen onder Am ** 
 Am ** Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru, 
Afrika  Afrika behalve Marokko, Djibouti,, Egypte, Somalië, Soedan, Tunesië 
Midd. Zee/Midden-Oosten 
 MZ/MO * Arabisch Schiereiland, Cyprus, Iran, Irak, Libië, Jordanië, Koeweit, 
  Libanon, Syrië 
 MZ/MO ** Afghanistan, Marokko, Pakistan, Somalië, Soedan, Jemen, Djiboeti, 

Egypte 
Z-O Azië Az * Indonesië, Sri Lanka, Thailand 
 Az **  Bangladesh, Bhutan, India, Malediven, Myanmar, Nepal, Noord-Korea 
West-Pacific WP Australië, Brunei, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore,   
 WP ** Cambodja, China, Noord-Korea, Vietnam, Laos, Mongolië, Maleisië,  
 Papoea-Nieuw-Guinea, Eilanden van de Stille Zuidzee 
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Sterftecijfers volgens oorzaak in de W GO- regio's (Amerika N&Z, Afrika,M idden Oosten en M iddelandse Zee, Zuid-Oost Azië, -1999

Regio's W GO       W ereld       Afrika      Amerika    M idd.Zee/M idden  Oosten           Europa    Z-O Azië W est-Pacifiek
% % Am.* % Am** % MZ/MO * % MZ/MO ** % % Az * % Az ** % WP * % WP ** %

Bevolking 5961928 100 616435 10,3 743167 12,5 69898 1,2 136798 2,3 348468 5,8 871845 14,6 288750 4,8 1219492 20,5 152882 2,6 1513894 25,4

Sterftecijfers per Regio 55965 100 10436 18,6 5131 9,2 556 1,0 900 1,6 3318 5,9 9057 16,2 1944 3,5 12326 22,0 1115 2,0 11182 20,0

Sterftecijfers per aandoening (% van 
sterfte per regio) 55965 100 10436 100 5131 100 556 100 900 100 3318 100 9057 100 1944 100 12326 100 1115 100 11182 100

I. overdraagbare, perinatale, 
maternele en nutrionele 
aandoeningen 17380 31,06 7360 70,5 704 13,7 175 31,5 132 14,7 1364 41,1 531 5,9 574 29,5 5025 40,8 120 10,8 1396 12,5

overdraagbare aandoeningen 9986 17,84 5223 50,0 255 5,0 81 14,6 60 6,7 697 21,0 177 2,0 266 13,7 2651 21,5 19 1,7 558 5,0

TB 1669 2,98 357 3,4 38 0,7 21 3,8 13 1,4 99 3,0 60 0,7 152 7,8 571 4,6 4 0,4 355 3,2

SOA zonde HIV 178 0,32 74 0,7 3 0,1 0,0 19 0,6 0,0 1 0,1 80 0,6 0,0 2 0,0

HIV/AIDS 2673 4,78 2154 20,6 64 1,2 17 3,1 0,0 29 0,9 15 0,2 36 1,9 324 2,6 1 0,1 33 0,3

Diarrhees 2213 3,95 765 7,3 51 1,0 23 4,1 28 3,1 272 8,2 30 0,3 27 1,4 951 7,7 1 0,1 66 0,6

Kinderziektes 1554 2,78 740 7,1 20 0,4 1 0,2 12 1,3 179 5,4 13 0,1 26 1,3 516 4,2 2 0,2 45 0,4

Paludisme 1086 1,94 953 9,1 2 0,0 0,0 44 1,3 0,0 10 0,5 59 0,5 0 0,0 16 0,1

Tropische ziektes 171 0,31 94 0,9 23 0,4 1 0,1 8 0,2 1 0,0 1 0,1 40 0,3 0 0,0 2 0,0

Ziektes van ademwegen 4039 7,22 1086 10,4 260 5,1 39 7,0 37 4,1 306 9,2 275 3,0 108 5,6 1415 11,5 96 8,6 418 3,7

maternele aandoeningen 497 0,89 255 2,4 12 0,2 6 1,1 3 0,3 36 1,1 4 0,0 14 0,7 144 1,2 0 0,0 21 0,2

peronatale aandoeningen 2356 4,21 615 5,9 118 2,3 35 6,3 26 2,9 287 8,6 62 0,7 180 9,3 671 5,4 2 0,2 361 3,2

nutritionele tekorten 493 0,88 180 1,7 59 1,1 13 2,3 6 0,7 38 1,1 14 0,2 16 0,8 143 1,2 1 0,1 21 0,2

II. Niet overdraagbare aandoeningen 33484 59,83 2300 22,0 3931 76,6 324 58,3 709 78,8 1609 48,5 7776 85,9 1089 56,0 6281 51,0 920 82,5 8542 76,4

tumoren 7065 12,62 523 5,0 967 18,8 65 11,7 74 8,2 200 6,0 1794 19,8 283 14,6 886 7,2 336 30,1 1937 17,3

diabetes 777 1,39 38 0,4 172 3,4 44 7,9 16 1,8 38 1,1 136 1,5 37 1,9 143 1,2 17 1,5 136 1,2

neuropsychiatrische aandoeningen 911 1,63 81 0,8 164 3,2 13 2,3 15 1,7 47 1,4 209 2,3 41 2,1 150 1,2 20 1,8 171 1,5

cardiovasculaire aandoeningen 16970 30,32 635 6,1 1856 36,2 96 17,3 462 51,3 907 27,3 4624 51,1 428 22,0 3752 30,4 392 35,2 3527 31,5

ziektes van ademwegen 3575 6,39 226 2,2 283 5,5 19 3,4 42 4,7 114 3,4 387 4,3 104 5,3 473 3,8 55 4,9 1871 16,7

ziektes van spijsvertering 2049 3,66 210 2,0 230 4,5 47 8,5 38 4,2 105 3,2 364 4,0 102 5,2 426 3,5 45 4,0 483 4,3

III Traumatismes 5105 9,12 776 7,4 494 9,6 58 10,4 59 6,6 346 10,4 750 8,3 281 14,5 1020 8,3 76 6,8 1241 11,1

onopzettelijk 3412 6,10 456 4,4 296 5,8 35 6,3 51 5,7 241 7,3 483 5,3 199 10,2 794 6,4 48 4,3 809 7,2

opzettelijk 1689 3,02 320 3,1 199 3,9 22 4,0 7 0,8 105 3,2 267 2,9 82 4,2 226 1,8 28 2,5 432 3,9
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6.2. Gezondheidsindicatoren in de partnerlanden 
 
6.2.a Bevolkingsaangroei en levensverwachting 
 
 

 Bevolking  x 1000  
(1999) 

% jaarlijkse aangroei  
1990-1999 

levensverwachting 

   Man Vrouw 
België 10.152 0,20 74,5 81,3 
Noord-Afrika     
Algerije 30.774 2,40 68,2 68,8 
Marokko 27.867 1,70 65,0 66,8 

Subsaharaans Afrika     
Benin 5.937 2,70 51,3 53,3 
Burkina Faso 11.616 2,80 44,1 45,7 
Burundi 6.565 2,10 43,2 43,8 
D.R. Congo 50.335 3,40 45,1 46,5 
Ivoorkust 14.526 2,50 47,2 48,3 
Ethiopië 61.095 2,70 41,4 43,1 
Mali 10.960 2,40 41,3 44,0 
Mozambique 19.286 3,50 41,8 44,0 
Niger 10.400 3,30 37,2 40,6 
Rwanda 7.235 0,40 41,2 42,3 
Senegal 9.240 2,60 53,5 56,2 
Tanzania 32.793 2,80 44,4 45,6 
Uganda 21.143 2,80 41,9 42,4 
Zuid-Afrika 39.900 1,80 47,3 49,7 
Azië     
Bangladesh 126.947 1,70 57,5 58,1 
Cambodja 10.945 2,60 52,2 55,4 
Laos 5.297 2,70 54,0 56,6 
Vietnam 78.705 1,90 64,7 68,8 
Zuid-Amerika     
Bolivia 8.142 2,40 60,7  62,2 
Ecuador 12.411 2,10 67,4 70,3 
Peru 25.230 1,80 65,6 69,1 
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Evolutie levensverwachting
in prioritaire landen ontwikkelingssamenwerking
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6.2.b Referentieziekten, vaccinaties, (pre)natale zorg 
 
 

Bron: WHO Aantal gemelde gevallen van referentieziekten % vaccinaties % (pre)natale zorg 
1996 TBC  Malaria mazelen Neonat. 

tetanus 
Gevaccineerde Kinderen op 12 maanden Zwang 

vrouwe
n 

Prenat.
alezorg 

Bevalling 
in gezond. 

        BCG DPT3 OPV3 Mazelen Tetan. diensten
Noord-Afrika            
Algerije            … 18 21.003 16 94 77 77 75 36 58 76
Marokko            31.771 197 1.324 14 96 95 95 93 46 45 37
Subsaharaans Afrika           
Benin 2.372 579.300         1.365 16 90 80 80 74 75 60 20
Burkina Faso 1.814 501.020 18.534 15 61 48 48 54 27   59 43
Burundi            3.796 932.794 16.099 21 77 63 63 50 33 88 20
D.R. Congo            45.999 … 9.546 194 51 36 36 41 20 66 ...
Ethiopië            171.033 … 1.586 5 87 67 67 54 36 20 10
Ivoorkust            13.104 4.515 20.858 351 68 55 55 65 22 83 45
Mali            3.655 … 10.846 37 76 52 52 55 19 25 24
Mozambique            18.443 … 9.251 37 83 60 60 67 … 54 27
Niger      … 822.305 64.723 40 50 23 23 43 36 30 18
Uganda            27.356 … 26.198 167 100 79 79 79 77 87 30
Rwanda           3.535 ... 3.988 1 93 95 99 36 43 94 25
Senegal            8.516 ... 2.243 22 90 80 80 80 39 74 47
Tanzania           44.416 2.438.040 5.049 19 60 82 82 78 31 92 53
Zuid-Afrika            91.578 9287 6501 9 95 73 73 76 26 89 79
Azië            
Bangladesh            63.471 152.729 4.929 759 100 97 98 96 90 23 5
Cambodja            14.857 … 2.814 9 90 75 76 72 36 52 7
Laos         1.440 311.593 917 17 61 58 68 73 31 25 7
Vietnam            74.711 666.153 5.156 257 95 94 94 96 96 78 70
Zuid-Amerika            
Bolivia            10.194 46.911 7 14 98 82 82 98 … 52 42
Ecuador           6.327 18.128 42 34 100 88 89 79 … 75 64
Peru         41.739 192.629 105 45 100 100 100 87 … 64 46

 



 
6.2.c Indicatoren reproductieve gezondheid 
 
 

 Zuigelingensterfte 
op 1000 

Onder 5j-sterfte 
op 1000 levend 

geboren 

Moeder-
sterfte      

op 100.000 
levend 

geboren. 

Bevalling 
door 

medisch 
person.     

% van 
totaal 

Gebruik 
contracept

iva         
% vrouwen 

15-49 

% HIV+ 
vrouwen 

15-24 

JAAR : 1990 1999 1990 1999 90-99 97-99 90-99 1999 
Noord-Afrika         
Algerije 46 34 55 39 220 .. 51 .. 
Marokko 64 48 83 62 230 .. 59 .. 
Subsaharaans Afrika        
Benin 104 87 .. 145 500 .. .. 0,9 
Burkina Faso 111 105 .. 210 .. 27 12 2,3 
Burundi 119 105 180 176 .. .. .. 5,7 
Congo (DR) 96 85 155 161 .. .. .. 2,5 
Ivoorkust 95 111 150 180 600 47 15 3,8 
Ethiopië 124 104 190 180 .. .. .. 7,5 
Mali 136 120 .. 223 580 .. .. 1,3 
Mozambique 150 131 .. 203 1100 44 6 6,7 
Niger 150 116 335 252 590 18 8 0,9 
Rwanda 132 123 .. 203 .. .. .. 5,2 
Senegal 74 67 .. 124 560 47 13 0,7 
Zuid-Afrika 55 62 73 76 .. 84 .. 11,3 
Tanzania 115 95 .. 152 530 35 25 4,0 
Uganda 104 88 165 162 510 .. .. 3,8 
Zuid-Amerika         
Bolivia 80 59 120 83 390 59 49 0,1 
Ecuador 45 28 .. 35 160 .. 66 0,4 
Peru 54 39 75 48 270 .. .. 0,4 
Azië         
Bangladesh 91 61 136 99 440 14 54 0 
Cambodja 122 100 .. 143 470 .. 22 2,4 
Laos 108 93 .. 143 650 .. .. 0 
Vietnam 40 37 54 42 160 77 .. 0,3 

 



 
6.2.d Gezondheidsindicatoren HIV/AIDS 
 
 

 Bevolkin
g X 1000 

HIV+ 
volwasse
nen 15-
49 jaar 

% HIV + 
volwasse
nen 15-49 

jaar 

HIV+ 
kinderen 0 

- 14 

% HIV + jongeren 15 – 24 jaar 
schattingen 1999 

     vrouwen mannen 
     min max min max

Noord-Afrika         
Algerije 30.788 11.000 0,07 .. .. .. .. .. 
Marokko 27.874 5.000 0,03 .. .. .. .. .. 
Subsaharaans Afrika        
Benin 5.945 67.000 2,45 3.000 1,58 2,91 0,50 1,29 
Burkina Faso 11.633 330.000 6,44 20.000 4,07 7,51 1,28 3,33 
Burundi 6.587 340.000 11,32 19.000 9,86 13,34 3,80 7,59 
Congo (DR) 50.407 1.100.00

0 
5,07 53.000 4,31 5,84 1,66 3,32 

Ivoorkust 14.534 730.000 10,76 32.000 6,68 12,33 2,10 5,47 
Ethiopië 61.123 2.900.00

0 
10,63 150.000 9,98 13,75 5,96 9,04 

Mali 10.976 97.000 2,03 5.000 1,74 2,40 1,04 1,58 
Mozambique 19.222 1.100.00

0 
13,22 52.000 13,36 16,11 4,49 8,97 

Niger 10.414 61.000 1,35 3.300 1,26 1,73 0,75 1,14 
Rwanda 7.238 370.000 11,21 22.000 9,04 12,23 3,48 6,96 
Senegal 9.251 76.000 1,77 3.300 1,12 2,07 0,39 1,02 
Zuid-Afrika 39.796 4 100 

000 
19,94 95.000 22,51 27,13 7,56 15,1

1 
Tanzania 32.799 1.200.00

0 
8,09 59.000 6,85 9,27 2,64 5,28 

Uganda 21.209 770.000 8,30 53.000 6,65 8,99 2,56 5,12 
Zuid-Amerika         
Bolivia 8.146 4.100 0,10 <100 0,03 0,04 0,10 0,15 
Ecuador 12.409 19.000 0,29 330 0,06 0,09 0,29 0,45 
Peru 25.236 47.000 0,35 640 0,14 0,21 0,31 0,48 
Azië         
Bangladesh 127.047 13.000 0,02 130 <0,01 0,01 <0,0

1 
0,02 

Cambodja 10.931 210.000 4,04 5.400 2,31 4,70 0,94 3,77 
Laos 5.301 1.300 0,05 <100 0,05 0,05 0,02 0,05 
Vietnam 78.639 99.000 0,24 2500 0,09 0,10 0,15 0,38 
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6.2.e Gezondheidspersoneel & ziekenhuisbedden 
 
 

Per 100.000 inwoners Aantal 
geneesheren 

Aantal 
verpleegkundigen* 

Aantal 
ziekenhuisbedden 

Bron :  1996-1999 
(WHO) 

1996-1999 (WHO) 1990-1998 (WB) 

België 395 1140 720 
Subsaharaans Afrika       
Benin 6 28 20 
Burkina Faso 3 23 80 
Burundi 6 26 130 
Dem. Rep. Congo 7 44 140 
Ethiopië 3 8 30 
Ivoorkust 9 46 80 
Mali 5 16 20 
Mozambique 2 26 90 
Niger 3 35 10 
Rwanda 2 17 170 
Senegal 8 ? 40 
Tanzania 4 130 90 
Uganda 4 33 90 
Zuid-Afrika 57 472 410 
Noord-Afrika       
Algerije 85 289 210 
Marokko 46 105 100 
Zuid-Amerika       
Bolivia 130 69 170 
Ecuador 170 70 160 
Peru 93 115 150 
Azië       
Bangladesh 20 11 30 
Cambodja 30 104 210 
Laos 24 107 260 
Vietnam 48 64 170 
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6.2.f Uitgaven voor gezondheidszorg 
 
 

Uitgaven voor Gezondheid in 1997 
 overheids-

uitgaven in 
US$ per 
inwoner 

Directe 
uitgaven in 

US$ per 
inwoner 

Totaal 
Uitgaven 
% BBP 

overheids-
uitgaven % 

BBP 

Directe 
uitgaven % 

BBP 

België 1446 255 8,00 6,66 1,34 
Noord-Afrika      
Algerije 62 60 3,10 1,57 1,53 
Marokko 65 95 5,30 2,16 3,14 
Subsaharaans Afrika     
Benin 38 44 3,00 1,42 1,58 
Burkina Faso 12 26 4,20 1,30 2,90 
Burundi 9 17 4,00 1,42 2,58 
D.R. Congo  1 20 3,70 0,03 3,67 
Ethiopië 7 13 3,80 1,38 2,42 
Ivoorkust 22 35 3,20 1,23 1,97 
Mali 15 16 4,20 1,92 2,28 
Mozambique 36 10 5,80 4,14 1,66 
Niger 13 14 3,50 1,63 1,87 
Rwanda 18 18 4,30 2,15 2,15 
Senegal 40 32 4,50 2,51 1,99 
Tanzania 22 14 4,80 2,91 1,89 
Uganda 17 27 4,10 1,44 2,66 
Zuid-Afrika 184 183 7,10 3,30 3,80 
Azië      
Bangladesh 32 38 4,90 2,25 2,65 
Cambodja 7 66 7,20 0,68 6,52 
Laos 33 20 3,60 2,26 1,34 
Vietnam 13 52 4,80 0,96 3,84 
Zuid-Amerika      
Bolivia 90 52 5,80 3,43 2,37 
Ecuador 98 72 4,60 2,43 2,17 
Peru 98 123 5,60 2,22 3,38 

Bron : WHO rapport 2000 
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6.4. Fragmenten uit Verklaringen Rechten inzake gezondheidszorg 
 
 
Universal Declaration of Human Rights (1948) 
 
Art.25 
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 

welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding,huisvesting en 
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte,invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil. 

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, 
zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 

 
 
Convention on the Rights of the Child (UNGASS 20/11/89) 
 
Art.24 
1 States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard 

of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties 
shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care 
services. 

2 States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take 
appropriate measures: 
(a) To diminish infant and child mortality; 
(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children 

with emphasis on the development of primary health care; 
(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health 

care, through, inter alia, the application of readily available technology and through the 
provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration 
the dangers and risks of environmental pollution; 

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; 
(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, 

have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health 
and nutrition, the advantages of breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and 
the prevention of accidents; 

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education 
and services. 

3 States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing 
traditional practices prejudicial to the health of children. 

4 States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to 
achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this 
regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries. 

 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 
 
Art. 2 
2.1 Each State Party of the present Covenant undertakes to take steps, individually and through 

international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of 
its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights 
recognized in the present Covenant. 
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Art. 12 
12.1 The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of 

the highest attainable standard of physical and mental health. 
12.2 The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realisation 

of this right shall include those necessary for: 
a The provision for the reduction of stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy 

development of the child; 
b The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; 
c The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other 

diseases; 
d The creation of conditions which would assure to all medical service and medical 

attention in the event of sickness. 
 
 

International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt 5-13 September 1994) 
 
Chapter VII Reproductive Rights and Reproductive Health 
 
7.2. Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its 
functions and processes. 
Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and 
that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. 
Implicit in this last condition are the right of men and women to be informed and have access to safe, 
effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other 
methods of their choice for regulation of fertility which are not against the law, and the right of access 
to appropriate health-care services that will enable women to go safely through pregnancy and 
childbirth and provide couples with the best chance of having a healthy infant. In line with the above 
definition of reproductive health, reproductive health care is defined as the constellation of methods, 
techniques and services that contribute to reproductive health and well-being by preventing and 
solving reproductive health problems. It also includes sexual health, the purpose of which is the 
enhancement of life and personal relations, and not merely counselling and care related to 
reproduction and sexually transmitted diseases. 

 
7.3. Bearing in mind the above definition, reproductive rights embrace certain human rights that are 
already recognized in national law, international human rights documents and other consensus 
documents. These rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to 
decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the 
information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive 
health. It also includes their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, 
coercion and violence, as expressed in human rights documents. In the exercise of this rights, they 
should take into account the needs of their living and future children and their responsibilities towards 
the community. The promotion of the responsible exercise of these rights for all people should be the 
fundamental basis for government- and community-supported policies and programmes in the area of 
reproductive health, including family planning. As part of their commitment, full attention should be 
given to the promotion of mutually respectful and equitable gender relations and particularly to 
meeting the educational and service needs of adolescents to enable them to deal in a positive and 
responsible way with their sexuality. Reproductive health eludes many of the world’s people because 
of such factors as: inadequate levels of knowledge about human sexuality and inappropriate or poor-
quality reproductive health information and services; the prevalence of high-risk sexual behaviour; 
discriminatory social practices; negative attitudes towards women and girls; and the limited power 
many women and girls have over their sexual and reproductive lives. Adolescents are particularly 
vulnerable because of their lack of information and access to relevant services in most countries. Older 
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women and men have distinct reproductive and sexual health issues which are often inadequately 
addressed. 
 
7.4. The implementation of the present programme of action is to be guided by the above 
comprehensive definition of reproductive health, which includes sexual health. 
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6.5. De Verklaring “Gezondheidszorg voor iedereen” 
 

 
 

DECLARATION ON 
“HEALTH CARE FOR ALL” 

 
Formulated and endorsed by a ministerial working group and the participants of the "Health 

Care for All" Meeting, Antwerp, 25-26 October 2001 ∗ 
 

PREAMBLE 
Health care in this declaration is not limited to health providing curative services but also includes 
health promotion, prevention, rehabilitation and cure. 

Access to adequate health care is above all a fundamental human right, and thus a social, economic 
and political issue. Poverty, inequality, violence and injustice are still at the root of ill-health and death 
in many low income countries. Ensuring health care for all demands a review of the impact of 
globalisation, within a coherent socio-economic and political framework aiming at sustainable human 
development. 

The universal objective of "Health for all", called for by the World Health Organisation and all its 
member states in the Alma Ata Declaration of 1978, has not yet been reached. Where states have 
played a strong role in social investment, and in particular in health systems, substantial improvements 
in the overall health conditions of their citizens have been made. These successes have largely been 
based on the interplay between the public demand for health services, better living conditions and 
adoption by the State of community supportive approaches to ensure universal access to health care, 
consistent with the spirit of Alma Ata  

                                                 
∗ The meeting on “Health Care for All” in Antwerp, Belgium on 25-26th October 2001, initiated by the Belgian 
Government as President of the European Union and the Antwerp Institute for Tropical Medicine, was attended 
by Ministers and Directors of Health of the fifteen African partner countries of Belgium, directors and high-level 
representatives of the European Union and its member states, of UN-based and non-governmental organisations, 
of the pharmaceutical industry, and scientists and experts concerned with world-wide health development and 
disease control.  
Further information can be found on the WWW.ITG.BE/HCA 
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For many low income countries, however, the increasing burden due to HIV/AIDS, tuberculosis, 
malaria and other infectious and non communicable diseases, as well as the health needs of 
populations at risk from natural and man made disasters, have severely worsened and complicated the 
challenge to reach "Health for All".  In addition, economic restructuring has lead to reduced public 
spending, shortages and de-motivation of staff, lack of resources and training, poor maintenance of 
infrastructures. International and national market failures contribute considerably to the imbalance in 
the global access to health care. The scarce human resources available for the health sector are limited 
or even reduced by structural adjustment programmes and brain drain. International assistance to low 
income countries, directed at strengthening national and local health systems and improving health, 
has not responded adequately nor timely to the increased needs. 

Having reviewed their achievements, problems and needs, the participants of the meeting have 
formulated and endorsed the following declaration. 

 

We consider that: 

Access to health care is a fundamental human right. Accessible, efficient, adequate and equitable 
health care for all is a key condition for improving global health, fighting diseases and reducing 
poverty. Pursuing the goal of providing accessible health care to all is also a common agenda behind 
which all stakeholders can unite their forces, for the following reasons: 

(1) Social - access to health care is a key to poverty alleviation, socio-economic productivity, 
human development and political stability; 

(2) Medical - quality health services are essential for proper case management, and the sound use 
of drugs, vaccines, health technologies and commodities; 

(3) Epidemiological - well structured and functioning health systems are indispensable for the 
sustainable control, prevention and surveillance of diseases;  

(4) Scientific - new tools and methods need adequate health systems for efficient application and 
the adherence to medical ethics of research; 

(5) Economic - adequate and well financed health systems provide the structural market 
conditions for the distribution and development of drugs, vaccines and commodities; 

(6) International - universal access to health care is crucial to reducing poverty and to realising 
the development goals in health of the Millennium Summit of the United Nations and other 
initiatives.  

 

We recognise that: 

 (1)  States have a responsibility to ensure the best possible health for their people, who have a 
right and duty to participate in their health improvement. The international community has the 
obligation to assist low-income countries in reaching their social goals, especially access to 
health care for all and the reduction of the burden due to poverty-related diseases.  

 (2) Governments must provide the necessary stewardship, by creating optimal policy frameworks 
and conditions for all stakeholders in the health system, assuring and co-ordinating adequate 
public and private inputs, and guiding international assistance. They must ensure accessibility, 
particularly for the poor, financial sustainability, quality, efficiency and fairness of the health 
systems Health services should be client oriented, responsive to the needs and demands of the 
population, and fully respect the individual. 
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 (3) The international community has the duty to provide all necessary financial investments and 
technical support to low income countries in order to ensure global access to health care, but 
must also promote fair market mechanisms for essential drugs and commodities, and the 
development of the human resources in the health sector. 

 (4) Health research must go beyond the development of new drugs and vaccines. Research on the 
improvement of health systems and of existing control interventions must be strengthened. 
Strong emphasis should be given to the reinforcement of the research capacities in the disease-
burdened countries, the development of international networks, and the linkage between the 
research communities and the policy makers, health workers, civil society and the population.  

 

We call on: 

national governments, international organisations, 
 and all agencies and individuals concerned with health and development to: 

(1) Recognise access to health care for all, requiring adequate human resources, infrastructures, 
essential drugs and commodities, as a basic human right, and as essential for the control of the 
poverty related diseases. 

(2) Acknowledge the need for multi-sectorial approaches to reduce the burden of HIV/AIDS, 
tuberculosis, malaria, and other infectious and non-communicable diseases.  

(3)  Ensure that specific disease control programmes strengthen regular health systems and that 
they are co-ordinated with other programmes and interventions;  

(4) Ensure that health systems are responsive to the needs and expectations of the populations, 
benefit from fair and sustainable financing and contribute to improving health outcomes; 

(5) Strengthen in partnership the financial, logistic, operational and scientific capacities of the 
low-income countries to improve their health services and disease control programmes, and to 
orient international research to the needs of the people and the health systems; 

(6) Facilitate and encourage the development and management of human resources in the health 
sector and ensure that market mechanisms allow and promote global access to essential drugs 
and health-promoting commodities, and to.  

(7) Share this declaration and the goal of “Health CARE for All” as a common agenda behind 
which all stakeholders can unite. 

 

This declaration supports all health initiatives to realise "Health for All"  

and renews the commitment of the International Community to provide  

"Health Care for All". 
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