
Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven 
Afrikaanse ziekenfondsen steunen

Die samenwerking tot 2021 is alleen 
maar goed nieuws, want dat betekent 
dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
en Louvain Coopération de ziekenfond-
sen in Togo en Benin blijven ondersteu-
nen. “Om te beginnen is er op 22 en 23 
januari 2019 een conferentie in Lomé”, 
vertelt Christian Horemans. “Die geeft 
een belangrijk politiek signaal. In Afrika 
moet je de overheid overtuigen van de 
meerwaarde van ziekenfondsen, om zo 
de nodige politieke en financiële steun 
te krijgen. De conferentie wordt opge-
bouwd rond de ‘Déclaration d’Abidjan’, 
een document uit 1998 over de rol van 
de Afrikaanse ziekenfondsen. Samen 
met de andere ziekenfondsen van het 
samenwerkingsverband MASMUT zullen 
we deze verklaring herwerken om de 
nieuwe tekst dan voor te stellen op 
de conferentie. Idealiter wordt het in 
de toekomst het referentiedocument 
voor de Afrikaanse mutualistische 
beweging.”

Expertise delen

Louvain Coopération en de Onafhanke-
lijke Ziekenfondsen zitten regelmatig 
samen om de verschillende projecten 
in Benin en Togo op te volgen. “Voor-
lopig kunnen die ziekenfondsen niet 
zelfstandig functioneren en is er nood 
aan steun uit het Noorden”, zegt Hore-
mans. “Met MASMUT gaan we bekijken 
of we met een studie en aan de hand 
van cijfers de Afrikaanse overheden 
duidelijk kunnen maken hoe noodzake-
lijk die financiële steun is.”
De rol van MASMUT is natuurlijk meer 
dan alleen maar conferenties en stu-
dies op touw zetten. “We delen onze 
expertise met de ziekenfondsen in 
West-Afrika via opleidingen en werk-
vergaderingen. Zo formuleren de Belgi-
sche ziekenfondsen bv. aanbevelingen 
rond de ontwikkeling van een IT-tool, 
die de Afrikaanse ziekenfondsen kan 
helpen om de inschrijvingen en terug-
betalingen efficiënter te beheren”, 
verduidelijkt Horemans.

Preventie

Ziekenfondsen die helpen bij preven-
tiecampagnes? In België is dat niet 
vreemd. Maar de West-Afrikaanse zie-
kenfondsen concentreren zich vandaag 
vooral op de dekking en terugbetaling 
van ziektekosten. Ze spelen nog geen 
rol in preventie. Ook daar willen de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 
helpen. Er wordt nagedacht over een 
pilootproject rond chronische ziektes, 
die in Afrika een even groot probleem 
zijn als in het Westen. “We moeten 
natuurlijk uitzoeken hoe dat het beste 
werkt in Afrika. Zo is de radio een 
belangrijke bron van informatie voor 
de lokale bevolking”, zegt Horemans. 
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De Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Coopération werken zeker nog tot 
2021 samen aan projecten in Afrika. “Want we moeten de ziekenfondsen in Togo en 
Benin verder blijven steunen in hun ontwikkeling”, zegt Christian Horemans, expert 
Internationale Zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
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Stage Brice Titipo
Brice Titipo is bij Louvain Coopération verantwoordelijk voor de mutualis-
tische projecten in Benin en Togo. Hij heeft een opleiding van 2 maanden 
gevolgd aan de ULB. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om de werk-
wijze van de Onafhankelijke Ziekenfondsen beter te leren kennen. Een week 
lang volgde hij onze stappen en ontdekte onder meer hoe wij ons preven-
tiebeleid aanpakken. Het was een leerrijke week, zowel voor Brice als de 
medewerkers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.


