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Uitdagingen voor de  
Afrikaanse ziekenfondsen 

In november 2018 trokken de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Benin en Togo, 
in het kader van hun partnership met de ngo Louvain Coopération. Op de agenda: 
de balans van het voorbije jaar, een gesprek over de verklaring van Lomé, de 
voorbereiding van een preventieproject en de ziekenfondsdagen aan de universiteit 
van Lomé.

Christian Horemans, expert Interna-
tionale Zaken bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen, vertrok naar Cotonou 
in Benin om er het team van Lou-
vain Coopération te ontmoeten. Het 
moment bij uitstek om de stand van 
zaken op te maken van de ledencam-
pagne van de Afrikaanse ziekenfond-
sen in 2018.

Verklaring van Lomé

Tweede punt op de agenda: de voor-
bereiding van de conferentie van 
Lomé in Togo, die al plaatsvond op 22 
en 23 januari 2019. De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen bereidden de ronde-
tafelgesprekken over de verplichte 
aansluiting bij een ziekenfonds voor. 
Ter herinnering: in West-Afrika is de 
aansluiting bij een ziekenfonds niet 
verplicht, maar vrijwillig. Dat maakt 
het voor de Afrikaanse ziekenfond-
sen moeilijker om zich verder te 
ontwikkelen.
Christian Horemans kon met heel wat 
‘mutualisten’ uit Benin samenwerken 

aan de verklaring van Lomé, een 
politiek pamflet met een aantal eisen 
van de Afrikaanse ziekenfondsen voor 
hun toekomst. De Afrikaanse zieken-
fondsen kunnen een waardevolle 
partner zijn in de ontwikkeling van 
een nationale ziekteverzekering, iets 
wat vandaag op de agenda staat in 
vele Afrikaanse landen. Maar hiervoor 
hebben ze wel politieke erkenning en 
financiële steun nodig van de Afri-
kaanse overheden. 

Ziekenfondsdagen aan de 
universiteit van Lomé

Gedurende 2 dagen waren er ver-
schillende stands te bezoeken op 
de ziekenfondsdagen. Zo konden de 
Afrikaanse ziekenfondsen uit verschil-
lende streken zich in de kijker zetten 
en benadrukken hoe belangrijk de 
aansluiting bij een ziekenfonds is. Er 
was ook een stand waar de studenten 
van de universiteit van Lomé zich kon-
den laten testen op hiv en hepatitis B. 
Die stand had veel succes, wat het 

grote belang van preventiecampagnes 
nogmaals bewijst.
Murielle Lona, coördinatrice Studies 
en Innovatie bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen, was als spreker uitge-
nodigd in Togo. Ze gaf een debriefing 
van onze studie over de toekomst 
van de ziekenfondsen in Benin en 
Togo. Ze stelde er ook verschillende 
samenwerkingsmogelijkheden tussen 
de ziekenfondsen en de universiteiten 
voor. 

Gebrek aan financiering

De Afrikaanse ziekenfondsen houden 
zich vandaag niet bezig met preventie. 
De ziekenfondsbijdragen gaan vooral 
naar dringende behandelingen, terwijl 
chronische ziektes buiten de boot 
vallen.  Chronische ziektes beteke-
nen namelijk een goede opvolging 
en hogere uitgaven. “De Afrikaanse 
ziekenfondsen hebben niet voldoende 
financiële middelen om die hand-
schoen op te nemen”, legt Murielle 
Lona uit.
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PARTNERSHIP

Als de Afrikaanse ziekenfondsen de 
bijdragen zouden verdubbelen, zou 
een aantal mensen de aansluiting 
hoogstwaarschijnlijk niet vernieuwen. 
En dat terwijl de ziekenfondsen van-
daag al alle zeilen moeten bijzetten 
om leden aan te trekken. 

Belang van 
preventieprojecten 

Toch hebben preventiecampagnes een 
grote meerwaarde, en daarom gaan 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen en 
Louvain Coopération hier samen rond 
werken.  “Het project is behoorlijk 
complex. We doen aan sensibilisering, 
maar tegelijk kunnen we de medische 
kosten nog niet terugbetalen omdat 

de ziekenfondsen er de middelen 
niet voor hebben”, vertelt Christian 
Horemans. 

Chronische ziektes vormen in Afrika 
een bijna even groot probleem als 
in onze Westerse maatschappij. “We 
proberen gezondheidspreventie te 
promoten als een plicht of taak die 
het ziekenfonds ook zou kunnen 
uitvoeren. Dit project is een eerste 
ervaring waaruit we lessen kunnen 
trekken voor nieuwe initiatieven rond 
preventie voor de lokale bevolking.”

Toekomstige samenwerking

Al bijna 13 jaar lang diepen de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen hun 

partnership met Louvain Coopéra-
tion verder uit. De samenwerking 
is ondertussen verlengd tot 2021 
en de vertrouwensband tussen de 
twee organisaties is sterker dan ooit. 
De komende jaren zullen we verder 
werken aan de versterking van de 
mutualistische beweging in Benin en 
Togo en de toegang tot kwaliteitsvolle 
medische verzorging.

ASHLEY HENNIXDAL

Nieuw project rond preventie in Benin 
Ook in Afrika vormen chronische ziektes een enorme uitdaging voor de 
volksgezondheid. Volgens de International Diabetes Federation zal het 
aantal diabetici in Afrika tussen 2013 en 2035 toenemen met 110%, 
tegenover 22% in Europa. Aangezien de Afrikaanse overheden weinig 
preventiemaatregelen nemen, kunnen de jonge Afrikaanse zieken-
fondsen hierin een belangrijke rol spelen volgens de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen. Zij hebben namelijk een rechtstreeks contact met hun 
leden en een sterke band met de medische centra. 

Daarom slaan de Onafhankelijke Ziekenfondsen en hun partner 
Louvain Coopération de komende 3 jaar de handen in elkaar rond een 
nieuw preventieproject in Benin. We krijgen hiervoor financiële steun 
van Wallonie-Bruxelles International (WBI). Concreet zullen we in de 
streek van Atacora de ziekenfondsen begeleiden bij de ontwikkeling 
van een preventiemechanisme en een niet-medische behandeling 
voor mensen met diabetes en een hoge bloeddruk. Een bijzondere 
aandacht gaat daarbij uit naar zwangere vrouwen. Naast het organi-
seren van screenings zullen de ziekenfondsen de lokale bevolking ook 
meer sensibiliseren rond een gezonde levensstijl.

 “We proberen 

gezondheidspreventie 

te promoten als een 

taak die de Afrikaanse 

ziekenfondsen ook 

zouden kunnen 

uitvoeren.”

Christian Horemans




