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Dee basis voor deze studie over ziektekosten en hoe sloppenhuishoudens omgaan met deze kosten 
(Hoofstukk 1) ligt ten eerste, in de binding tussen armoede, gezondheid, en het ontwikkelen van 
gezondheidssystemen,, en, ten tweede, in het oordeel dat armoedebestrijding een morele verplichting is 
voorr al diegenen die geloven dat de wereld beheerst dient te worden door sociale rechtvaardigheid met 
eenn beleid gericht op de noden van de bevolking, speciaal de meest kwestbaren onder hen. Armoede is 
multi-dimensioneel,, en kan niet alleen gedefinieerd worden als het gebrek aan en controle over de 
middelenn om op een waardige manier de basisbehoeften te dekken, maar ook als een gebrek aan 
mogelijkhedenn of keuzen, gevoel van onmacht, en schrik voor onderdrukking. Internationale 
gebeurtenissenn zoals het schuldenprobleem, structurele aanpassingen, en meer recentelijk, de 
globaliserendee tendens van nationale economieën, hebben ertoe bijgedragen dat de kloof tussen en binnen 
landenn gegroeid is. 

Hett is nu algemeen aanvaard dat armoede en gezondheid onafscheidelijk verbonden zijn. Nochtans kan 
dee gezondheid verbeteren zonder beduidende stijging van het Bruto Nationaal Product, indien de nationale 
rijkdomm meer gelijkmatig verdeeld wordt en een consistent, langdurig sociaal beleid gevolgd word met 
dee betrokkenheid van huishoudens en de gemeenschap in de uitvoering ervan, en een inter-sectoriéle 
aanpakk in armoedebestrijding gevolgd wordt. 

Sindss meer dan een decennium is er een groeiende internationale interesse in steden en stedelijke armen 
inn het Zuiden, wegens hun deelname in de nationale economie en de stedelijke socio-economie. Rurale 
armoedee blijf t de drijfkracht achter massale stedelijk inwijking. Men neemt aan dat Dhaka-City groeit met 
55 % per jaar, en in 2025 20 miljoen inwoners kan hebben. 

Gebaseerdd op literatuurgegevens geeft Hoofdstuk 2 een overzicht van Bangladesh, beschrijft het de 
karakteristiekenn van de sloppenwijken en hun bewoners in het algemeen, en van Dhaka-City in het 
bijzonder,, evenals van de gezondheidszorg in Dhaka-City. 

Bangladesh,, onafhankelijk van Pakistan sedert 1971 na een bloedige burgeroorlog, is 's werelds achts 
meestt bevolkt land met een totale bevolking van 121 miljoen in 1993; het is tevens één van de dichtst 
bevolktee landen. Vijfentachtig percent is moslim, de rest is voornamelijk Hindoe. Bangladesh bestaat bijna 
volledigg uit de delta gevormd door de samenvloeiing van de Ganges en Brahmaputra. Het Bruto Nationaal 
Productt wordt geschat op 260 USD. De economie is grotendeels landelijk, waarbij landbouw instaat voor 
meerr dan 50 % van het Bruto Nationaal Product en de industrie voor ongever 10 %. De kleding en 
textielindustrietextielindustrie kende de laatste 15 jaar een explosieve groei. Het land is een parlementaire democratie, 
enn is op adminstratief vlak verdeeld in 4 divisies (sedert 1996 zijn er 5), 64 districten, ongeveer 500 
'thanas'' en 4500 'unions'. 

Onderwijsniveauss zijn zeer laag, zeker voor vrouwen, en de gezondheidsindicatoren zijn typisch voor een 
Minstt Ontwikkeld Land; cholera is nog steeds endemisch. Gezondheidszorgen worden geleverd via een 
netwerkk van gezondheidseenheden op Union en Thana niveau, die in de laatste twee decennia werden 
opgezett met de hulp van een door de Wereld Bank geleid donorconsortium. Maar ze lijden echter aan 
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ernstigee operationele ondoelmatigheden. Het Ministerie van Gezondheid bestaat uit twee afdelingen: deze 
voorr "gezinsplanning " en een voor "gezondheid", hetgeen de nationale prioriteit weerspiegelt voor 
gezinsplanningg en aanverwante diensten. In het begin van de jaren tachtig werd er een Essentiële 
Geneesmiddelenn Beleid ontwikkeld en uitgevoerd . 

Velee projecten hebben getracht, dikwijl s met een actieve medewerking van de betrokkenen, de 
levensomstandighedenn in de sloppenwijken van Bangladesh en andere landen te verbeteren. Deze hadden 
dikwijl ss een multi-sectorièle aanpak, waarbij de laatste jaren de nadruk gelegd wordt op een sociale 
integratiee in de stedelijke planning. Dhaka-City had in 1993/94, ten tijde van deze studie, een geschatte 
bevolkingg van 4-5 miljoen, was onderverdeeld in 14 thanas, en iedere thana verder in 7 afdelingen, die 
respectievelijkk gemiddeld 350,000 en 50,000 mensen telden. De bevolking in de sloppenwijken werd 
indertijdd geschat op 1 miljoen, de meeste sloppenwijken hadden minder dan 40 huishoudens, 5 % minder 
dann 200, en enkele telden meerdere duizenden huishoudens. 

Dee bevolkingsdichtheid in de sloppenwijken is zeer hoog, gemiddeld meer dan 900 personen per acre, in 
sommigee gevallen zelfs tot 2000-2500. Er is een grote "drijvende" bevolkingsgroep die op de straatkant 
leeftt en langs de woonwijken. Deze migreren vaak, de reden waarom ze niet opgenomen zijn geworden 
inn de studiepopulatie. Verwantschap en geografische oorsprong zijn de basis voor een sterk netwerk in 
dee sloppenwijken, speciaal wat betreft de eerste installatie en bij het verkrijgen van werk. De sloppenwijk 
"eigenaar",, vaak zelf een illegale bezetter, verzamelt de "huur" en wordt beschermd door speciale 
bewakers,, 'mastans' genoemd, die de krottenbewoners terroriseren. Prostitutie, in verschillende vormen, 
geweld,, vaak tegen vrouwen, zijn niet onbekend in de sloppenwijken. De meeste krottenbewoners zijn 
werkzaamm in de informele sector, hetgeen 65 % uitmaakt van de werkgelegenheid in Dhaka-City. Hygiëne 
iss verschrikkelijk slecht. Wateraansluitingen, legaal of illegaal, zijn echter vaak aanwezig. 

Dee gezondheidszorg in Dhaka-City wordt geleverd door een brede waaier van verstrekkers. De meest 
voorkomendenn zijn apotheken en drogisterijen, vaak verbonden aan een geneesheer. Irrationeel 
voorschrijfgedragg viert hoogtij, voornamelijk ingegeven door de zakelijke relatie tussen de laatste twee. 
Err zijn ook privé klinieken, meer geconcentreerd in de rijkere wijken, terwijl niet-goevernementele 
(zonderr winstbejag) gezondheidsinstellingen en -diensten zich voornamelijk in de armere wijken 
bevinden.. Deze laaste typisch leveren een of andere "package" geconcentreerd op gezinsplanning en 
moeder-en-kindd zorg. Het Ministerie van Gezondheid en het stadsbestuur van Dhaka-City hebben 
netwerkenn van huis-aan-huis gezinsplanningswerkers, en gezondheidswerkers and immunizatieklinieken 
inn elke ward van de stad, met inbegrip van 20 dispensaria. Er zijn een aantal openbare ziekenhuizen, velen 
gespecialiseerd,, en geconcentreerd in de Zuidoostelijke en centrale delen van de stad. Er zijn vele 
homeopaten,, moderne niet- gekwalificeerde en traditionele beoefenaars, en het gebruik van huismiddelen 
iss wijdverspreid. 

Hoofdstukk 3 geeft een overzicht van de literatuur aangaande het patroon van ziektekosten en het gebruik 
vann gezondheidszorgen, en de impact van de ziektekosten op het huishoudelijk gedrag. 

Betreffendee patronen van de ziektekosten en het gebruik van de gezondheidszorgen in Zuid en Zuidoost 
Azië,, werd een on dubbelzinning verband gevonden tussen de economische status van huishoudens en het 
gebruikk van gezondheidszorgen, hoewel een aantal studies ervoor hadden aangetoond dat er weinig of 
geenn effect was van de prijs van gezondheidszorgen op de vraag naar bepaalde diensten bij kwetsbare 
groepen.. In vele Aziatische landen, inclusief deze in Zuid Azië, werd een benadeling aangetoond 
tegenoverr vrouwen in de toewijzing van huiselijke middelen, inclusief deze voor gezondheidszorg. 
Daartegenoverr staat dat, volgens bevindingen van een studie in Indonesië, kinderen een bevoorrechte 
behandelingg genieten. 
Bovenstaandee bevindingen werden gereflecteerd in de literatuur van Bangladesh, met factoren zoals 
huishoudelijkk inkomen, gender, het studieniveau van de ouders in geval van ziekte bij kinderen, als 
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voornaamstee determinants bij het gebruik van gezondheidszorgen. Het belang van het niet-gebruik van 
zorgenn werd benadrukt, evenals van de moderne gezondheidszorg en de traditionele genezers, het groot 
gebruikk van ziekenhuizen als eerste contact, en het gebruik van opeenvolgende opties beginnende met het 
zie-en-wacht-aff  gedrag. Tweederde van alle stedelijke vrouwen, vergeleken met minder dan 25 % van de 
ruralee vrouwen met zwangerschapsverwante verwikkelingen bezochten openbare of niet-goevernementele 
(NGO)) instellingen. Veertig percent van de geboorten werden bijgestaan door traditionele vroedvrouwen, 
eenn derde bij geneesheren. Positieve associaties werden gevonden tussen uitgaven voor 
gezondheidszorgenn en globale huishoudelijke uitgaven, met spaargelden als bron voor het betalen van 
gezondheidszorg,, maar ook leningen en verkoop/verhuur van land, bezittingen of gewassen. De 
gemiddeldee reistijden in stedelijk Bangladesh waren de hoogste voor de openbare en niet-goevernementele 
zorginstellingenn en niet-gekwalificeerde genezers (tussen 22 en 26 minuten), vergeleken met ongeveer 
halff  of minder voor moderne privé (met winst) zorgverstrekkers, homeopaten en traditionele genezers. 
Gezondheidsuitgavenn per capita voor de groep met het laagste huishoudelijk inkomen in stedelijke streken 
werdenn in de 'Morbidity and Health Status Survey' van 1994 geschat op 6 tot 7 USDollar. De 
voornaamstee bronnen voor de financiering van de gezondheidszorgen waren (en zijn nog steeds) directe 
huishoudelijkee uitgaven (ongeveer 60 % van het totaal) en openbare financiering (40 % van het totaal). 
Overheidsuitgavenn in gezondheidszorg waren iets hoger dan 3 USD in 1994/5 en 1996/97, waarvan een 
derdee voor gezinsplanning, 50 % voor curatieve zorgen en de rest voor preventieve zorgen en 
promotionele/informatievee activiteiten. 

Studiess aangaande antwoorden op de socio-economische gevolgen van HIV/AID S toonden onder meer 
eenn verandering in dynamiek van de getroffen huishoudens aan, een vermindering van het aantal personen 
diee afhangen van het huishouden, ophouden van betaald werk, verhoogd lenen en inhuren van werk, een 
aanzienlijkee vermindering in inkomen met een verhoging van schulden en verpanden, en het uiteenvallen 
vann de traditionele ondersteuningssystemen. Meer «positive» veranderingen zoals een diversificatie van 
inkomstbronnen,, kunnen echter verbonden zijn met kinderen die van school blijven en huishoudelijke 
takenn opnemen. 
Inn landelijke streken werden opeenvolgingen opgemerkt om met andere ziekten dan HIV/AID S om te 
gaann (van het gebruik van de spaargelden, verkoop van bezittingen, leningen opnemen en huurwerk, steun 
vanuitt de gemeenschap, tot het uiteindelijk stadium van de ramp, als de bovenstaande strategieën niet 
suksesvoll  waren). Deze opeenvolging kon veranderen in functie van de financiële status van het 
'huishoudenn en toegang tot middelen, grootte en samenstelling van het huishouden en de hoogte van de 
steunn van de gemeenschap (deze laatste is zelden toegankelijk voor de armsten). Omgang met tijdskosten 
warenn veel minder variabel, meestal beperkt tot intra-huishoudelijke werksubstitutie. In het algemeen 
werdenn eerst de middelen binnen het huishouden opgebruikt voordat hulp gezocht werd van familie of de 
gemeenschap.. Vooral de arme tot zeer arme huishoudens ontzegden zich gezondheidszorgen, of putten 
allee productieve middelen uit om tegemoet te komen aan grote medische kosten. 
Eenn studie uitgevoerd in de sloppenwijken van Bangladesh toonde aan dat het verlies aan inkomsten ten 
gevolgee van ziekte veel groter was dan de onmiddellijke ziekteuitgaven, en dat de verkoop van goederen 
eenn eerste antwoord vormde ingeval van een plotse grote nood voor medische uitgaven. Een simulatie 
waarbijj  vier mechanismen (verkoop van bezittingen, verdienen van extra inkomen, voedselvermindering, 
aangaann van een lening) werden vergeleken om het hoofd te kunnen bieden aan ziektekosten (deze van 
'DOTS'' vergeleken met een conventionele behandeling) toonde aan dat de economische gevolgen minder 
ergg waren wanneer de meer effectieve DOTS behandeling werd genomen,en dat het gevaar voor 
langdurigee periodes van schuldenaccumulatie reëel was indien leningen niet konden worden terugbetaald 
dee eerste maand nadat ze werden opgenomen. Nochthans zou een goed functionerend gezondheidssysteem 
(1)) tuberculose patiënten moeten verhinderen om 'conventionele' behandelingen te nemen die niet 
effectieff  zijn, en (2) de DOTS strategie overbodig maken indien TB controle-activiteiten behoorlijk 
geïntegreerdd en ingepast zouden zijn in zo'n gezondheidssysteem. 

Hoofdstukk 4 bespreekt het doel en de objectieven van de studie en geeft details over van het studieontwerp 
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enn methodologie. 
Dee algemene doelstellingen van de studie waren (1) een beter begrip te krijgen van ten eerste het 
uitgavenpatroonn en strategieën die de huishoudens in de sloppenwijken toepassen om het hoofd te bieden 
aann de economsiche gevolgen van ziekte, en ten tweede, de socio-economische beslissingsfactoren voor 
hett opzoeken van gezondgeheidszorg in een sloppenbevolking in een mega stad in het Zuiden; (2) 
reflecterenn over institutionele verbeteringen in het verstrekken en financieren van gezondheidszorgen in 
stedelijkk Bangladesh ; en (3) om met de verzamelde bevindingen een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingg van een meer aangepast gezondheidsbeleid in Bangladesh en in andere landen met dezelfde 
socio-economsichee en/of culturele karakteristieken. 
Dee specifieke doelstellingen waren verbonden met het onderzoeken van (1) het economisch en socio-
demografischh profiel van de bevolking van de sloppenwijken, hun ziektepatroon en de gezondheidsopties 
welkee voor hen beschikbaar bleken; (2) patronen van directe gebruikersuitgaven voor gezondheidszorgen 
enn het gebruik van gezondheidszorgopties; (3) inkomensverlies te wijten aan ziekte, en tijdsdimensies 
aangaandee reis- en wachttijd ; (4) de redenen en barrières in de keuze van gezondheidszorg; en (5) hoe 
huishoudenss in sloppenwijken omgaan met de directe ziektekosten en het verlies aan inkomsten wegens 
ziekte. . 

Dee onderzoeksstrategie combineerde kwalitatieve en kwantitatieve methoden en bestond uit vier 
opeenvolgendee fasen. De eerste fase, een cognitieve studie (januari - maart 1993) beschreef de volkse 
ziekteclassificatie,, de opties die de sloppenbewoners beschikbaar achtten in geval van ziekte, de criteria 
enn de barrières, en beslissingnemers in de keuze van gezondheidszorgen. De bevindingen werden gebruikt 
omm de tweede fase voor te bereiden, een longitudinaal onderzoek over 6 maanden in 1050 huishoudens 
datt gedeeltelijk de natte en droge seizoenen omvatte om eventuele seizoensgebonden variaties in ziekte 
enn gezinshuishouding in te brengen (mei - november 1993). Het was voorafgegaan door een uitgebreid 
'baseline'' onderzoek en bestond uit twee gelijklopende opvolgingssystemen: een van alle voorkomende 
ziekte-episodess in de betrokken huishoudens via een tweewekelijkse gegevensinzameling, en het ander 
aangaandee een aantal geselecteerde socio-economische en demografsche veranderlijken van de betrokken 
huishoudenss op een maandelijkse basis. De derde fase (januari - april 1994) omvatte 196 gevalsstudies 
betreffendee gezondheidszorg voor bevallingen, ziekenhuisopnames, overlijdens, en geselecteerde 
chronischee ziekten. Een aantal focus groep discussies (september 1994 -juni 1995) besloten deze studie 
mett het bespreken van de bevindingen met gemeenschappen van sloppenbewoners die aan de studie 
haddenn deelgenomen. 

Dee variabelen van de studie werden gegroepeerd per studiefase. Deze van de cognitieve studie zijn 
weergegevenn in voorgaande paragraaf. De belangrijkste verklarende variabelen voor de opvolging van 
dee ziekte-episodes waren samengebracht in ziektekarakteristieken, en, voor iedere gebruikte 
gezondheidszorgoptiee waren er variabelen i.v.m. het belissingsproces, voldoening van de patiënt met 
behandeling,, en economische aspecten (directe kosten en hoe deze gedekt werden en reis- en wachttijd, 
enn het verlies van inkomen door ziekte). In de maandelijkse socio-economische opvolging waren de 
voornaamstee categorieën demografische, socio-culturele en economische variabelen. De verklarende 
veranderlijkenn die geselecteerd werden voor de analyse van de kost van de gezondheidszorg en het 
huishoudelijkee vermogen om om te gaan met deze kosten waren economisch (huishoudelijk inkomen, 
uitgaven,, en beroepskarakteristieken), leeftijd en gender werden ook gebruikt waar dit gepast was. 
Onderwijsniveauu werd niet beschouwd, gezien zijn relatie met huishoudelijk inkomen, de relatieve 
homogeneïteitt in ieder inkomensquintiel, and het feit dat het de bedoeling was een eerste structuur op te 
zettenn voor de veelheid van verzamelde gegevens toegespitst op de rol van het inkomen en het 
armoedepeil. . 

Hett longitudinaal onderzoek had een gestratifieerde, tweeledige steekproef procedure, uitgevoerd van 
januarii  tot maart 1993, die gebaseerd was op bestaande gegevens van de sloppenwijken. De 
steekproefgroottee van 1050 huishoudens was berekend met als analyse-eenheid een ziektegeval, erop 
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toeziendee dat minstens de helft van het staal bestond uit huishoudens met een zwangere vrouw om een 
goedd onderzoek toe te laten naar zwangerschapsgerelateerde verwikkelingen en verlospraktijken. Voor 
dee analyse werden 905 huishoudens weerhouden. 

Omgaann met de economische gevolgen van ziekte werd bestudeerd gebruikmakende van de "entitlement 
andd endowment theory" van Amartya Sen, welke werd aangepast door Russell en verder ontwikkeld tot 
dee volgende lijst van 6 potentiële huishoudelijke 'entitlements' en middelen om tegemoet te komen aan 
ziektekosten:: (1) uitwisselings'entitlements' van land en goederen toebehorend aan het huishouden; (2) 
uitwisselings'entitlements'' van arbeid; (3) uitgebreide 'entitlements', verwijzend naar sociale netwerken 
binnenn de familie en vrienden, en werkgevers, resulterend in het verkrijgen van leningen en giften; (4) 
voorzieningg door de overheid van kostenloze gezondheidszorg; (5) het zich ontzeggen van andere 
essentiëlee goederen dan gezondheidszorg; (6) veranderingen in het zoeken naar gezondheidszorgen zoals 
hett uitstellen van zorgen, of het overschakelen van duurdere, meer geschikte zorgen naar goedkopere maar 
minderr geschikte opties. 

Directee ziektekosten werden gedefinieerd als contante uitgaven voorbehandeling en vervoer. De indirecte 
ziektekostenn in deze studie bevatten in geldelijke termen het verlies van tijd op het werk als gevolg van 
ziektee en die tevens de tijd bevatte nodig voor het zoeken naar een behandeling, en in tijdstermen de reis-
enn wachttijden. De ontleding van de directe kosten werd uitgevoerd op verschillende basissen: totale 
ziektekosten,, uitgaven per huishouden en per capita, uitgaven per ziekte-episode, en uitgaven per type van 
contact.. Aangezien de directe gezondheidsuitgaven per niet-chronisch ziektegeval een niet-normale 
distributiee vertoonden, werden er twee maatstaven van centrale tendens genomen, namelijk het 
gemiddeldee (mean) en het gemiddelde van de som van percentiel 10 en percentiel 90. 

Hett verlies aan inkomsten werd als volgt afgeleid: in elke onderzoeksmaand werden voor ieder lid in het 
huishoudenn het aantal dagen genoteerd dat zij/hij niet kon werken, en de reden ervoor. Daaropvolgend 
werdd voor de dagloners het verlies aan inkomsten verkregen door het vermenigvuldigen van het aantal 
dagenn met het dagloon. Voor de maand- en weekloners werd het verlies aan inkomsten berekend door het 
maandloonn en weekloon te delen door respectievelijk 26 en 6 (werkdagen) en dit te vermenigvuldigen met 
hett aantal verloren dagen. 

Gegevenss betreffende het huishoudelijk inkomen werden voor ieder familielid afzonderlijk verzameld, 
voorr maximum drie bezigheden, en volgens de "loon-eenheid", d.i. maandelijks, wekelijks of dagelijks. 
Bijj  deze gegevens werd een klein percentage toegevoegd van reporteerde leningen, giften en spaargelden 
vann de vorige maanden. Dus het totaal inkomen was een goede graadmeter voor de capaciteit van de 
huishoudenss om te betalen. Het gemiddelde ('mean') maandelijks huishoudinkomen werd gebruikt als 
maatstaff  van centrale tendens. Gegevens van huishoudelijke uitgaven werden verzameld via negen 
kostcategorieën. . 

Gebruikk van gezonheidszorgopties was gebaseerd op de waarschijnlijkheid van een contact met een 
gezondheidszorgoptie,, en werd gemeten als het totaal aantal contacten met een bepaalde optie gedeeld 
doorr het totaal aantal contacten met alle opties. De 12 gezondheidszorgopties die gevonden werden tijdens 
dee studie zijn voor analysedoeleinden gecategoriseerd geworden in negen operationele typologieën, 
namelijk:: zie-en-wacht-af gedrag; thuiszorg (in de enge zin van lichaamsverzorging en gepast voedsel); 
apothekenn (drogisterijen inbegrepen);de drie moderne 'gekwalificeerde' verstrekkers: modene privé 
verzorgingg (privé geneesheren, privé klinieken), openbare zorgvoorzieningen, niet-goevernementele 
(zonderr winstbejag) voorzieningen; moderne niet gekwalificeerde beoefenaars; homeopatie; en 
traditionelee genezers. 

Deell  II van het document, bestaande uit Hoofdstukken 5 tot 9, beschrijft de bevindingen van de studie: 
hett profiel van de sloppenbewoners (Hoofdstuk 5), de directe ziektekosten (Hoofdstuk 6), huishoudelijke 
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omgangg met de directe ziektekosten (Hoofdstuk 7), de indirecte kosten (Hoofdstuk 8), en de omgang van 
hett huishouden met indirecte kosten (Hoofdstuk 9). 

Hoofdstukk 5 beschrijft de voornaamste eigenschappen van de huishoudens in de sloppenwijken betrokken 
inn de studie. De sloppenbevolking was jong met een variabele samenstelling en een gemiddelde grootte 
vann 5,2 (maar slechts 3,7 in de laagste inkomensquintiel). De bewoners waren zeer mobiel. 
Onderwijsniveauu van de gezinshoofden en hun echtgenoten waren verschrikkelijk laag, en verbonden met 
hett gezinsinkomen. Beperkt huishoudelijk inkomen - hoogstens een maandelijks equivalent van 70 USD 
-- per huishouden wat niet meer is dan 13,5 USD per capita - werd verdiend via half- en nietgeschoolde 
arbeid.. Vrouwen vertegenwoordigden ongeveer 25 % van de verdieners, ongeveer 47 % van de 
arbeidskrachtenn bestond uit dagloners, zoals rickshawtrekkers en waarvan het proportioneel gedeelte 
hogerr lag in de lagere inkomensgroepen. De totale waarde van eigen land en goederen was laag: voor land 
wass dit slechts 10 % hoger dan een maandinkomen, en voor goederen 50 % hoger. 

Inn tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, hebben we gevonden dat sloppenbewoners een 
heterogenee groep zijn met betrekking tot een aantal socio-economische factoren, zoals (1) beroepen om 
inkomenn te verwerven; (2) huishoudelijk inkomen, en totale waarde van eigen land en bezittingen, die 
respectievelijkk 4,5, 4,7 en 5,2 keer hoger waren in het hoogste inkomensquintiel dan in het laagste 
quintiel;; (3) onderwijsniveau van het gezinshoofd en de echtgenote; (4) bouwstructuur van het huis; en 
(5)) grootte van het huishouden. 
Onafhankelijkk van de diversiteit van de sloppenhuishoudens, dienen ze nochtans allen geklasseerd te 
wordenn als arm met een voedselverbruik dat bijna 50 % van de maandelijkse uitgaven uitmaakt, zelfs in 
hett hoogste inkomensquintiel, en met 82 % van de families gehuisvest in één kamer met een baboe muur, 
enn met eenzelfde percentage dat niet beschikt over een tafel. Slechts 20 % tot 40% van de huishoudens 
levenn boven de absolute armoedegrens bepaald volgens een pakket van basisbehoeften. 

Dee 'armste der arme' huishoudens - geschat op 20 tot 40 % 'hard core' armen van de laagste twee 
inkomensquintielenn - toonden verscheidene socio-economische indicatoren die verschillend waren van 
allee andere huishoudens, inbegrepen het percentage huishoudens met een vrouw aan het hoofd, de grootte 
vann het huishouden, leefruimte en bouwstructuur van de woning. 

Dee situatie van vrouwen en kinderen was precair. Vrouwen hadden minder onderwijs genoten, ze moesten 
meerr het hoofd bieden aan desertie van echtgenoten en waren veelvuldiger weduwe. Meer dan 40 % van 
dee vrouwelijke adolescenten waren gehuwd, tegenover 2 % van de mannelijke. Alhoewel vrouwen één 
vierdee van de werkkrachten vertegenwoordigden, ontvingen ze een kleiner loon dan hun mannelijke 
collega'ss voor gelijkaardig werk (slechts in het geval van kinderarbeid was het loon hetzelfde). Tien tot 
vijftienn percent van de 6 tot 12 jarige kinderen werkten, slechts één derde liep school. Inkomen vergaring 
steegg met 50 % en schoolbezoek daalde met 20 % bij de 13 tot 15 jarigen. 

Dee algemene lage socio-economsiche condities, en de onveiligheid en het geweld in de sloppenwijken, 
warenn weerspiegeld in het niet-chronsich ziekteprofiel, grotendeels gedomineerd door overdraagbare 
ziekten,, en kwetsuren als vijfde ziekteprobleem. Chronische ziekten, bij kinderen voornamelijk van 
infectieuzee aard, waren meer niet-infectieus bij volwassenen. De armen hadden duidelijk een grotere niet-
chronischee ziektelast. 

Hoofdstukk 6 geeft een inzicht in de directe ziektekosten of contante uitgaven. 

Dee totale contante uitgaven in geval van ziekte in de sloppengezinnen in dit onderzoek was gevoelig voor 
dee graad van ziekte-ernst, met meer uitgaven voor ernstige en chronische ziekten (59% and 20% 
respectievelijk),, terwijl zij relatief minder gevallen vertegenwoordigden (37% en 9% respectievelijk). 
Bijnaa de helft van de totale contante betalingen werden gedaan voor moderne private gezondheidszorg, 
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enn een andere 17% aan apotheken en drogisterijen. Traditionele gezondheidszorg, openbare (publieke) 
enn niet-goevernementele gezondheidszorg stonden in voor 10% tot 7% van de totale contante uitgaven. 

Totalee directe jaaruitgaven per capita wat betreft gezondheidszorg in de sloppenwijken bedroeg Taka 185 
off  USD 4,60 in geval van ziekte, wat bijna tweemaal zo hoog is als de regeringsuitgaven voor curatieve 
gezondheidszorg.. De totale jaaruitgaven per capita stegen tot USD 5,5 als alle uitgaven van de 
gezondheidszorgg werden in acht genomen. Dit bedrag omvatte naast de directe ziektekosten, andere 
kostenn zoals voor bevallingen. 

Geneesmiddelenn waren bij uitstek het voornaamste kostelement in de kostenstructuur (tussen 60% en 75% 
vann de totale kostenstructuur), met als enige uitzondering de niet-goevernementele gezondheidszorg 
(ongeveerr 1/3 van de kosten per contact). Uitgaven voor consultatie en ziekenhuisopname waren het 
hoogstt voor moderne private gezondheidszorg. Vervoerkosten waren het hoogst voor publieke en niet-
goevernementelee gezondheidszorg en stond in verband met de redenen voor hun niet-gebruik. 

Uitgavenn per ziekte-episode waren vier keer hoger in niet-chronische ernstige episoden vergeleken met 
dee milde episodes en waren geassocieerd met de ziektecategorie. Bij het nemen van een selectie van 
algemenee ziektecategorieën waren de gemiddelde uitgaven voor niet-chronische ziekte-episodes lager 
voorr kinderen dan voor volwassenen, en lager voor vrouwen dan voor mannen in alle leeftijdsgroepen 
(wijzendd op de lagere sociale status van de vrouw in de maatschappij). Het was verder lager voor de 
daglonerss dan voor de maandloners, en voor vrouwelijke werknemers vergeleken met hun mannelijke 
collega's.. De gemiddelde uitgaven per ziekte-episode en per capita waren statistisch gezien kenmerkend 
geassocieerdd met gezinsinkomen. Meerdere proximate indicatoren voor socio-economische status toonden 
dezelfdee trend aan; deze waren gerelateerd tot hun associatie met inkomsten per huishouden. 

Dee trends in chronische ziektegevallen werd elders bij de auteur beschreven en toonde enkele 
bijzonderhedenn aan zoals traditionele en niet-goevernementele gezondheidszorg die relatief meer 
bijdroegenn tot de totale uitgaven, een verhoogde bijdrage van diagnostische testen in de kostenstructuur 
(tussenn 10% en 30% in moderne institutionele gezondheidszorgopties); en een gemiddelde uitgave per 
chronischee ziekte fase die enkel licht steeg van de eerste tot de vierde inkomens quintiel. Zoals voor vele 
chronischee ziekten zoals asthma, diabetes, hoge bloeddruk, kennen patiënten hun chronische 
ziektetoestand,ziektetoestand, inclusief de frequentie van controles en de geassocieerde kosten, en kunnen ze zich dus 
voorbereidenn om de kosten te dekken, resulterend in een tamelijk gelijkaardige contante betaling per 
ziektee fase. 

Modernee private gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg hadden duidelijk de hoogste gemiddelde 
uitgavenn per contact bij ernstige ziekten: Taka 140 en 96 respectievelijk (de standaard fout voor publieke 
gezondheidszorgg was hoog was, en zijn mediaan uitgaven laag waren: beiden weerspiegelden ze een 
afwijkendee distributie naar rechts). In milde ziekte-episoden had alleen de moderne private 
gezondheidszorgg duidelijk een hogere uitgave per contact. In tegenstelling tot de directe kosten per ziekte-
episode,, toonden de uitgaven per contact geen trends voor virtueel all gezondheidszorgopties wanneer het 
inkomensniveauu per huishouden werd beschouwd. Dit heeft als gevolg dat, indien alleen de uitgaven per 
contactt in de analyse zouden gebruikt geweest zijn, de belangrijke gevolgtrekking - namelijk dat de 
capaciteitt tot het betalen van gezondheidszorg verhoogde met het verhogen van de inkomens van de 
huishoudenss - verloren zou zijn gegaan. 

Dee gemiddelde uitgaven van de huishoudens aan gezondheidszorg waren in relatieve termen gelijkaardig 
vann de laagste tot de vierde quintiel (e.g. 3 to 4% van de maandelijkse uitgaven van de huishoudens), en 
verhogendd tot 5.5% in de hoogste quintiel. In absolute termen echter was er een zichtbare verhoging in 
gemiddeldee maandelijkse huishoudensuitgaven voor gezondheidszorg met verhoging van het inkomens-
niveauu (van Taka 48 in de laagste quintiel to Taka 206 in de hoogste). Het toepassen van de 
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quintielsgewijzee gemiddelde grootten van de huishoudens, toonden jaarlijkse uitgaven per capita 
(onaangepastt voor het optreden van gezondheidsproblemen) met gelijkaaardige trend (van Taka 152 in 
dee laagste quintiel to Taka 355 in de hoogste quintiel). 

Inn toepassing van het in hoodstuk 4 beschreven kader, analyseert hoofdstuk 7 de strategieën en de 
mechanismenn die in de huishoudens werden toegepast om het hoofd te bieden aan de directe ziektekosten. 

Dee cash- en spaarbij dragen in het dekken van gezondheidskosten verminderde met het verhogen van de 
gezondheidszorgg uitgaven per ziekte episode, alsook de geleende bijdragen. Contanten en spaargelden 
dektenn tot 90% van de uitgaven in de laagste uitgavencategorie (Taka 1-100 per ziekte-episode), en tot 
ongeveerr 50% in de hoogste categorie (meer dan Taka 500 per ziekte-episode). De bijdragen van giften 
enn verkoop of verpanden van bezittingen waren minimaal (minder dan 1% tot 5%, afhankelijk van de 
uitgavencategorie),, meest waarschijnlijk in verband te stellen met (1) de beperkte huishoudelijke 
bezittingenn om uit te wisselen in tijden van economische crisis (dit fenomeen kwam meer voor met armere 
gezinnen),, en (2) de moeilijkheid tot het vlug verwerven van contanten van verkoop van bezittingen. Het 
gebruikk van deze vier manieren van het dekken van directe uitgaven (contanten/spaargelden, leningen, 
giften,, en verkoop/verpanden van bezittingen) was geassocieerd met het huishoudelijk inkomen: hoe hoger 
hett inkomen hoe meer de relatieve bijdrage van contanten en spaargelden bedroeg, en hoe minder het 
gebruikk van de andere drie wegen werd geobserveerd. Echter, in de hoogste uitgavencategorie per episode 
werdd geleend bijna ongeacht het inkomens niveau, maar de hoogste leningen werden enkel vastgesteld 
inn huishoudens van het hoogste inkomensquintiel. 

Hoee de gezinnen in staat mogen zijn de aangegane leningen terug te betalen bleek verschillend volgens 
hett inkomensniveau van de huishoudens. Huishoudens in de inkomensquintielen 3 tot 5 kunnen in staat 
zijnn om de aangegane leningen terug te betalen met toekomstige besparingen, omdat het gemiddelde 
maandelijkss huishoudelijk inkomen in de maanden zonder uitgaven voor gezondheidszorg groter waren 
dann de gemiddelde totale maandelijkse huishoudelijke uitgaven; dit patroon bleef hetzelfde in de maanden 
mett uitgaven voor gezondheidszorg (dit was echter afhankelijk van het inkomensniveau van de 
huishoudenss en van de uitgaven voor gezondheidszorg). Terugbetaling van leningen in de laagste twee 
inkomensquintielenn (geklasseerd als hard-core armen) echter, is virtueel onmogelijk door toekomstige 
besparingenn omdat het gemiddelde gerapporteerde maandelijks huishoudelijk inkomen systematisch lager 
wass dan de huishoudelijke uitgaven, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van uitgaven voor 
gezondheidszorg.. Dit kan op lange termijn leiden tot chronisch lenen en terugbetalen, en maakt deze 
huishoudenss extreem kwetsbaar voor lange-termijn schuld en socio-economische verarming. 

'Veroorloofbare'' niveaus van betalingen per ziekte-episode per inkomensniveau van de huidhoudens 
werdenn bepaald als het niveau van uitgaven per ziekte-episode voor elk inkomensquintiel dat meer dan 
95%% met contanten en spaargelden werd gedekt. Ze varieerden van Taka 1 tot 10 in de laagste quintiel 
tott Taka 61 tot 70 in de hoogste. 

Voorr het vierde mechanisme, namelijk het ontberen van andere essentiële goederen dan gezondheidszorg, 
konn geen speciaal patroon geïdentificeerd worden voor alle goederen buiten voeding. Gegevens over 
voedselverbruikk werden gescheiden in 'basisvoedsel' en 'ander voedsel' en vergeleken met theoretische 
absolutee minimale verbruiksniveaus per inkomensquintiel gedurende de maanden 'zonder' en 'met' 
uitgavenn voor gezondheidszorg. Het verbruik van basisvoedsel werd niet ontbeerd wanneer er een 
gezondheidszorgg uitgave werd vastgesteld, meest waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de beschouwde 
theoretischee niveaus reeds de absolute minimale niveaus waren. De consumptie van 'ander voedsel' werd 
enkell  ontbeerd voor 5 to 10% afhankelijk van het inkomensquintiel. Het was echter, onafhankelijk van 
dee aan- of afwezigheid van uitgaven voor gezondheidszorg, ten minste dubbel de theoretische geschatte 
absolutee minimale niveaus (en stijgend met het huishoudings inkomen tot een factor 2.5/2.6 in het hoogst 
inkomenss quitielen). Dit bewees dat, zelfs de 'hard-core' arme huishoudens wanneer ze geconfronteerd 
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werdenn uitgaven voor gezondheidszorg, verkozen een zekere kwaliteit in hun voeding te behouden. Dit 
consumptieniveauu is echter nog steeds 25% lager dan het niveau van 1600 calorie per capita per dag 
geschatt door de Wereldbank als het 'hard-core' armoedeniveau. 

Dee analyse van de vijfde strategie om het hoofd te bieden aan direct uitgaven voor gezondheidszorg, 
namelijkk het gebruik van gratis (kostenloze) goevernementele gezondheidszorg, toonde aan dat de 
publiekee gezondheidszorg alleen gratis was op papier. De hoge contante betaling per contact 
gecombineerdd met de hoogste vervoer- en wachttijden en de als laag aangevoelde kwaliteit van de 
zorgverstrekking,, resulteerden in een zeer laag gebruik van deze diensten (de laagste van de drie moderne 
vormenn van gekwalificeerde zorgverstrekking). Het gevolg was dat de sloppenwijkbewoners er geen 
voorkeurr aan gaven en er geen mogelijkheid van maakten om (of beter geen kans hadden tot het gebruik 
van)) deze publieke gezondheidszorg voorziening als een middel om directe ziektekosten te vermijden. 

Omm de verschuivingen in het zoeken van gezondheidszorg te onderzoeken (het zesde mechanisme om het 
hoofdd te bieden aan directe uitgaven), testten we de hypothese dat ten minste bij ernstige ziekten, 
gekwalificeerdee gezondheidszorg werd gebruikt. De studiebevindingen onthulden dat de sloppenwijk 
huishoudenss zich voornamelijk wendden tot werkelijk gratis of bijna gratis opties zoals de zie-en-wacht-af 
houding,, de thuiszorg en de apotheken/drogisterijen, die de goedkoopste moderne gezondheidszorgopties 
waren,, maar amper gekwalificeerd om echt ernstige ziektegevallen te beoordelen en te behandelen. 

Dee bevindingen van de vijfde en de zesde strategie waren niet evenredig verdeeld in de bevolking. 
Armeree huishoudens, kinderen en vrouwen maakten minder gebruik van een of meerdere types van 
modernee gezondheidszorg. Daartegenover gebruikten vooral de armeren en vrouwen meer de zie-en-
wacht-aff  houding. Armere huishoudens gebruikten beduidend meer de zie-en-wacht-af houding voor 
economischee redenen (zoals het niet beschikbaar zijn van contanten of de erkenning van de armoede 
status)) en onthielden zich van het gebruik van private gezondheidszorg voor andere economische redenen 
(dee hoge directe kosten). 

Hoofdstukk 8 beschrijft de indirecte huishoudelijke uitgaven onder twee aspecten: inkomensverlies 
tengevolgee van ziekte (in geldelijke termen) en reis- en wachttijden (in tijdseenheden). 

Inkomensverliess tengevolge van ziekte werd slechts geobserveerd in een fractie van de ziektegevallen. 
Eenn aantal gezondheidsproblemen zoals kwetsuren, droegen relatief meer bij aan het inkomensverlies in 
vergelijkingg met hun voorkomen. Het aantal en percentage van huishoudmaanden met een opgegeven 
verliess aan inkomen wegens ziekte waren meer dan gehalveerd tussen het laagste inkomensquitiel (12 %) 
enn het hoogste quintiel (5 %). De gemiddelde waarde van het inkomensverlies vertegenwoordigde 24 % 
vann het gemiddelde maandinkomen in de maanden met zulk verlies, en was inkomens-gevoelig (van 38 
%% in het laagste quintiel dalende tot 17 % in het hoogste quintiel); in absolute termen echter steeg het met 
toenemendd huishoudelijk inkomen. Inkomensverlies was in het algemeen vijfmaal hoger dan contante 
uitgavenn voor ziektezorgen in de maanden met zo'n verlies; en weerom was de tendens verbonden aan 
inkomenn (7 maal in het laagste, en 3 maal in het hoogste quintiel). Het totale verlies aan inkomen wegens 
ziektee was de helft van de totale directe uitgaven voor ziekte. 

Dee gemiddelde reistijd was het hoogst voor de openbare voorzieningen (ongeveer 30 minuten), gevolgd 
doorr de niet-goevernementele sector (ongeveer 23 minuten), moderne privé zorgen (ongeveer 19 
minuten),, homeopahtie (ongeveer 16 minuten) en apotheken (ongeveer 10 minuten); deze gemiddelde 
reistijdenn waren allen een paar minuten hoger in geval van een zware ziekte. Wachttijden waren duidelijk 
dee hoogste vooropenbare en niet-goevernementele voorzieningen (ongeveer 1 uur). Moderne privézorgen, 
homeopathiee en traditionele genezers haden wachttijden tussen 16 en 18 minuten. Aleen de niet-
gekwalificeerdee beoefenaars en de apotheken hadden zeer korte wachttijden (2 to 5 minuten). De 
aangehaaldee reis- en wachttijden in de openbare en niet-openbare voorzieningen waren het meest 
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aangehaaldd door de geïnterviewden voor het niet gebruiken ervan. 

Hoofdstukk 9 analyseert hoe het huishouden omgaat met het inkomensverlies wegens ziekte. Een 
deductievee methode werd gebruikt gebaseerd op de identificatie, en de veranderingen in, huishoudelijk 
inkomenn en bezigheidspatroon verbonden met de natuur van de inkomens vermindering (oorzaak en duur). 
800 % van alle gevallen betrof perioden van maximaal 10 dagen. 

Hett gemiddeld huishoudelijk inkomen in de maanden met en zonder inkomensverlies wegens ziekte, voor 
dee huishoudens die zulk verlies aangaven, waren gelijk in elk inkomensquintiel. De keuze van omgaan 
mett dit verlies was verbonden met de tijdsduur van verminderde inkomensvergarende capaciteit en het 
typee van de looneenheid. 

Inn het geval van een inkomensvergarende incapaciteit van 1 tot 5 dagen, was de hoofdstrategie van de 
daglonerss (80 % van de gevallen) het opofferen van vrije dagen en vrije tijd (het is algemeen geweten dat 
daglonerss onder 'normale' omstandigheden 1 a 2 dagen verlof nemen per week), daar waar voor de 
maandlonerss het voornamelijk bestond uit ziekteverlof zonder inkomensverlies, en in feite dus een 
indirectee werkgeversbijdrage betreft. Andere mechanismen waren het aanvaarden van een (kleine) 
verminderingg in huishoudelijk inkomen, en minder frequent, substitutie van werk binnen het huishouden. 

Inn het geval van verminderde inkomensvergarende capaciteit van 6 tot 10 dagen, waren het opgeven van 
vrijee dagen, substitutie van werk binnen het huishouden, en een vermindering van inkomen van even groot 
belangg voor dagloners. Voor maandloners maakten de mechanisment geen verschil uit met deze in kortere 
perioden.. Hoewel, zowel voor dag- als maandloners, substitutie van werk binnen het huishouden werd 
duidelijkk het belangrijkste mechanisme om het hoofd te kunnen bieden in perioden langer dan 10 dagen. 
Inn 50 % der gevallen betrof het intra-huishoudelijke substitutie met echtgenoten en kinderen die extra 
werkk op zich namen. 

Hieraann verbonden waarnemingen wijzen op, ten eerste, het bestaan van combinaties van twee 
mechanismenn voor een eerder lange periode (meer dan 10 dagen) van vermindering van 
inkomenscapaciteitt (meestal een combinatie van tijdelijke inkomens vermindering met het opgeven van 
vrijee dagen of vrije tijd, met de uitwisseling van werk, of met het opnemen van een lening). Ten tweede, 
dee arbeidsmarkt toegankelijk voor sloppenbewoners voor dag- of maandwerk, scheen flexiebel genoeg 
omm werkgelegenheid te bieden op dag- of maandbasis voor zieke werknemers als een tweede bezigheid, 
off  voor eerder niet-inkomens verwervende leden van het huishouden. Ten derde, dagloners waren meer 
kwetsbaarr dan maandloners wat betreft de economische gevolgen voor het huishoudelijk inkomen ten 
gevolgee van ziekte, zeker wanneer dit niet langer was dan 10 dagen. Ze gaven eveneens een 13 keer hoger 
aantall  maanden aan met verlies van inkomen dan de maandloners, met klimaatsfactoren, zoals regen en 
overstroming,, en niet ziekte, als de voornaamste oorzaken van verminderde inkomenscapaciteit. Ten 
vierde,, de gevolgen op lange termijn, zoals leermogelijkheden voor kinderen die (tijdelijk) werk opnemen, 
kunnenn aanzienlijk zijn, en dienen daarom over een langere periode dan de duur van deze studie 
bestudeerdd te worden. 

Hett derde gedeelte van het document bevat een bespreking van de voornaamste studieresultaten 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 10), hun beleidsimplicaties (Hoofdstuk 11), met een aantal lessen aangaande het onderzoek 
naarr gezondheidssystemen als besluit (Hoofdstuk 12). 

Dee voornaamste resultaten betreffende de ziektekosten en het gebruik van de gezondheidszorg waren het 
niet-gebruikk van eenderwelke zorgverstrekker, met de apotheek als meest gebruikte 'moderne' 
gezondheidsoptie.. Deze laatste was even belangrijk als alle andere 'modern' zorgverstrekkers samen 
(privé,, niet-goevernementeel, en openbaar). Ziekenhuizen werden veel meer gebruikt als eerste niveau, 
dann als verwijzingsniveau. De verwachte hoge kosten van moderne gekwalificeerde zorgverstrekkende 
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optiess waren de hoofdreden voor hun niet-gebruik. Niettegenstaande het belangrijke armoedeniveau, 
gevenn de sloppenbewoners tweemaal zoveel uit aan curatieve zorgen als de regering. In de contacten met 
privéé en openbare zorgverstrekkers, waren medicijnen veruit de belangrijkste uitgavencategorie. Slechts 
eenn klein gedeelte van de ziekten veroorzaakte een inkomensverlies. De totale geldelijke waarde van dit 
verliess vertegenwoordigde de helft van het geheel van de directe uitgaven in geval van ziekte. Maar in de 
maandenn dat er een verlies aan inkomen was ten gevolge van ziekte, was het geldelijk verlies van dit 
inkomenn beduidend hoger dan de directe uitgaven voor gezondheidszorg. De duur van het inkomensverlies 
wass over het algemeen minder dan 10 dagen. Ziekte had een groter relatief effect op de maandloners dan 
opp dagloners. De sloppenbevolking is een arme, doch heterogene micro-samenleving, waar de 
economischee status verbonden was met het voortkomen van ziekte, gebruik van gezondheidszorg en 
directee en indirecte kosten van ziekte. De economsiche redenen waarom sloppenhuishoudens kozen voor 
éénn of andere gezondheidszorgoptie en anderen niet, was sterk verbonden aan de economische status van 
hett huishouden. Directe en indirecte kosten waren ook verbonden aan het inkomenniveau van de 
sloppenhuishoudens.. Uitgaven over een ziekteperiode waren lager voor vrouwen, ongeacht de 
leeftijdsgroep.. In het algemeen werden de moderne gezondheidszorgopties minder grbruikt door vrouwen, 
behalvee de niet-goevernementele instellingen; en de zie-en-wacht-af houdeing werd meer gebruikt. 
Homeopathiee en niet-goevernmentele instellingen waren populaire zorgverstrekkers voor kinderen. Voor 
vergelijkbaree ziektegevallen waren uitgaven lager voor kinderen dan voor volwasenen. 

Dee belangrijkste resultaten van de analyse in het omgaan met de directe en indirecte kosten waren dat (1) 
directee en indirecte kosten op huishoudelijk niveau aanleiding gaven tot verschillende groepen van 
mechanismen;; en (2) factoren die de keuze van mechanismen bepaalden verschillend schenen te zijn 
afhankelijkk van het type der kosten: de factor huishoudelijk inkomen voor directe kosten, en de duur van 
dee periode van verminderde inkomenscapaciteit en het type van bezigheid/beroep in geval van indirecte 
kosten. . 

Dee omgang met de directe kosten gaf volgende belangrijkste resultaten: op huishoudelijk niveau 
bestondenn de financiële middelen, gedurende ziekte-episodes met lagere directe kosten voornamelijk uit 
contantee betalingen en spaargelden, terwijl leningen aan belang wonnen met verhoogde directe kosten. 
Hett ontberen van essentiële goederen andere dan gezondheidszorg, kon nauwelijks worden gestaafd. Voor 
dee meeste sloppenhuishoudens was het gebruik van kosteloze openbare gezondheidszorg slechts een 
virtuelevirtuele mogelijk om om te gaan met directe ziektekosten. Omgaan met directe kosten werd ook 
vastgesteldd door deze te vermijden via het gebruik van opties met geen of lage kosten. Een analyse 
gebaseerdd op huishuidelijk inkomen wees uit dat - net als voor het voorkomen van ziekte, het gebruik van 
zorgen,, en de kost verbonden met deze zorgen - er verschillende tendensen bestonden in het vermogen 
vann de huishoudens om mechanismen en strategieën te gebruiken in hun omgang met directe ziektekosten. 

Mett betrekking tot het omgaan met inkomensverlies ten gevolge van ziekte, was het voornaamste resultaat 
dat,, voor dagloners, "het opofferen van vrije dagen en vrije tijd" door de zieke de meest voortkomende 
strategiee was op korte termijn (1 to 5 dagen ziekte). Het bleef de meest toegepaste strategie voor periodes 
vann inkomensverlies tussen 6 en 10 dagen. Indien deze periode langer werd dan 10 dagen, dan werd 
substitutiee van werk binnen het huishouden het meest prominente mechanisme, gevolgd door het 
aanvaardenn van een (lichte) daling in het huishoudelijk inkomen. Daartegenover staat dat maandloners 
meestall  genoten van een aantal dagen werkafwezigheid zonder inkomenverlies, indien de ziekteperiode 
niett langer was dan 10 dagen. Substitutie van werk binnen het huishouden, gevolgd door het aanvaarden 
vann een lichte daling in het huishoudelijk inkomen waren de twee andere belangrijke mechanismen, die 
sterkk aan belang wonnen indien de ziekteperiode 10 dagen oversteeg. Dagloners waren meer kwetsbaar 
dann maandloners, zeker voor wat de periodes van inkomensverlies korter dan 10 dagen betrof. 
Kinderarbeid,, zeer verspreid in de sloppenwijken, werd versterkt door ziekte van één der 
inkomensverwervers.. Echtgenoten namen, in een bepekt aantal gevallen, extra werk aan. 
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Err waren twee belangrijke bevinden aangaande de "dynamiek" in het omgaan met ziektekosten. Er is een 
opeenvolgingg in de strategieën om om te gaan met de indirecte ziektkosten, maar niet met de directe 
kosten.. De ongelijkmatige invloed van de ziektekosten in de verschillende inkomensquintielen wijst op 
permanentee structurele onevenwichten in het beheersen van 'endowments' en 'entitlements' hetgeen leidt 
tott verschillen in de capaciteit om om te gaan met ziektekosten. 

Hoofdstukk 11 beschrijft de beleidsimplicaties van de studie. Deze zijn ingedeeld geworden in vier 
hoofdcategorieën:: deze die verband houden met de organisatie van gezondheidszorgen; de niveaus van 
financiëlee bijdragen om directe ziektekosten te dekken; bescherming van de socio-economie van de 
huishoudenss tegen de effecten van de economische ziektekosten; en de rol van de staat in 
beleidsformuleringg en -uitvoering. 

Dee belangrijkste elementen in verband met de organisatie van gezondheidszorgen behelsden (1) dat 
modernee gekwalificeerde gezondheidszorg zou moeten georganiseerd zijn zodat zij meer aan de noden 
vann de sloppenbewoners beantwoordt; (2) dat bestaande instellingen, voornamelijk de publieke and niet-
goevernementelee moeder-en-kind-zorg diensten geheroriënteerd zouden worden naar zorg voor alle 
gezinsleden,, met inbegrip van de verdieners van het inkomen; en (3) gezondheidsboodschappen zouden 
moetenn de nadruk leggen op de noodzakelijkheid van het 'gepast' gebruik van gezondheidszorgen (eerst 
dee eerstelijnsdiensten, en wanneer nodig, het verwijzingsniveau; goed gebruik van thuiszorg); 
risicotekenenn gedurende zwangerschap en bevalling, en boodschappen speciaal gericht op de mannen over 
dee sociale status van de vrouwen en het recht van vrouwen en kinderen op gelijkwaardige toegang tot 
gezondheidszorgenn als voor de mannen. 

Dezee reorganisatie van zorgverlening was uitgedrukt in de feed-back over de studieresultaten van de 
sloppengemeenschappen.. Deze verzochten in feite het opzetten van een rationeel georganiseerd 2-traps 
gezondheidszorgsysteemm (het zogenoemde 'Gezondheidsdistrict'), bestaande uit in de gemeenschap 
uitgebouwdee eerstelijnsdiensten waarin curatieve, preventieve and promotionele activiteiten zijn 
geintegreerd,, en een verwijzingsniveau in de vorm van een algemeen ziekenhuis. Zo'n systeem 
functioneertt binnen een permanente dialoog en deelneming tussen gemeenschappen en 
gezondheidswerkers,, en kan verscheidene besparingen met zich meebrengen in direct and indirecte kosten. 

Inn het licht van het belang van geneesmiddelen in de koststructuur worden strategieën aanbevolen die het 
Essentiëlee Geneesmiddelen beleid verder verbeteren, en die streven naar een rationalisering van het 
voorschrijfgedrag,, en het economisch meer toegankelijk maken van geneemiddelen voor de armen 
(voornamelijkk deze geneesmiddelen die Jevensreddend kunnen zijn als ze gepast worden voorgeschreven, 
zoalss antibiotica). 

Watt de niveaus van financiële bijdragen betreft om directe kosten te dekken werd de nadruk gelegd op 
hett feit dat deze bijdragen door de armsten bijna symbolisch zijn. Echter, zo'n bijdragen geven een signaal 
datt ook de armsten behoren tot dezen die bijdragen om de directe kosten te dekken en voorkomt dat ze 
sociaall  worden uitgesloten, als bijvoorbeeld vrijstellingsmechanismen voor betaling worden toegepast. 
Anderee vormen van financiering door de gemeenschap zoals leveren van arbeid en bijdragen in natura, 
moetenn ook beschouwd worden als bijdragen van huishoudens en gemeenschappen in het beleid van 
financieringg van de gezondheidszorg. 

Dee derde categorie van kwesties houdt verband met het beschermen de van socio-economie van 
huishoudenss tegen de effecten van de economische ziektekosten. Voor ontwikkelingslanden zoals 
Bangladesh,, is de eerste kwestie het rationalizeren van de gezondheidsdiensten in een functioneel 
gezondheidszorgsysteemm zoals hierboven beschreven. Inkomen-genererende activiteiten die het 
beschikbaree gezinsinkomen kunnen verhogen, en meer billijk e mechanismen om de betaling van directe 
kostenn te delen - een uitdrukking van solidariteit -, zijn initiatieven die verder de last van de economische 
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ziektekostenn kunnen verminderen. Echter wat moet beheerd worden in solidariteit hangt af van de opinies 
vann de desbetreffende gemeenschappen en heeft dikwijls de aanschaf van uitrustingsgoederen voor het 
huishoudenn op het oog of het opstarten van een kleine zaak of het dekken van begrafenisonkosten. De 
meestee associaties zijn gebaseerd op het onderling spaarsysteem. De capaciteit om te sparen kan beperkt 
zijnn onder de armen, voornamelijk de armsten onder hen, zoals we geillustreerd hebben in onze studie 
waarr deze laatsten chronische tekorten hadden in de huishoudenseconomie, en voor wie micro-
kredietsystemenn een meer aangepaste optie zijn. 

Directee ziektekosten zijn veel minder het onderwerp van onderlinge hulpschema's, spijts de positieve 
eigenschappenn toegeschreven aan ziekteverzekeringssystemen en die verbonden zijn met hun potentieel 
omm de economische last te spreiden over de sub-groepen in de bevolking. Dit laag niveau van 
belangstellilngg is verbonden met technisch-managerial kwesties (zoals ongunstige selectie, frivool gebruik 
vann zorgen, en mogelijke escalatie van administratieve and gezondheidszorgkosten) en met percepties 
vann gemeenschappen van het belang van ziekte in arme gezinnen en de betaling voor gezondheidszorgen 
alss men niet ziek is. Echter, andere gemeenschapsgerichte betalingsmethodes dan ziekteverzekering 
kunnenn noties van solidariteit inbrengen. Deze zijn een vlakke bijdrage per ziekte-episode of risico-
episodee (solidariteit tussen de meer en de minder zieken, en tussen deze met meer en minder risico), en 
eenn gegradueerde bijdrage per episode (bijkomende solidariteit tussen de rijkeren en de armen). De 
vergelijkendee voordelen van zo'n betalingsmechanismen zijn hun relatieve technische en adminstratieve 
eenvoudigheidd (waardoor ze meer aangepast zijn voor zelfbeheer door lokale gemeenschappen), en het 
feitt dat zij geen inzicht vereisen in en een aanvaarden van betaling op ogenblikken waarop men niet ziek 
is.. Daarom kunnen zij in een initiële faze verkozen worden boven sociale ziekteverzekering om de noties 
vann solidariteit in te brengen. Ook zouden verzekeringssystemen kunnen gebruikt worden die duidelijk 
doorr de bevolking aangevoelde noden dekken en daardoor meer aantrekkelijk zijn. De literatuur leert dat 
matee waarin directe ziektekosten kunnen gedekt worden via financiering door de gemeenschap is virtueel 
beperktt tot de kosten van de eerstelijnsdiensten waar ze ook best kunnen beheerd worden door de 
gemeenschap.. Dit principe maakt duidelijk dat hogere niveaus van zorgen subsidies vergen, inkluis voor 
hunn rol in superviseren en ondersteunen van de eerstelijnsdiensten. 

Gezienn het voorgaande is er dus een 'natuurlijke' band en synergisme tussen de initiatieven om de 
effectenn van directe en indirecte ziektekosten aan te pakken, namelijk sparen en micro-krediet systemen 
diee alternatief inkomensvergaring ondersteunen, re-organisatie en rationalizering van gezondheidszorgen, 
enn gepaste financingsmaatregelen voor deze zorgen. 

Dee vierde kwestie houdt verband met de rol van de staat in beleidsformulering and uitbouw. 

Dee eerste area is rond gezondheidszorg organisatie en financiering. De openbare ziekenhuizen in Dhaka-
Cityy hebben een unieke rol in het verlenen van specialistische zorgen van hoger niveau, maar niet als 
contactt voor eerstelijnszorg. Er zijn vier andere majeure taken die aan de staat toebehoren: (1) het 
ontwerpenn en reguleren van een functioneel gezondheidszorgsysteem, en billijkheid binnen het systeem 
tee verzekeren, en rationaliteit in het gebruik van middelen, kwaliteit van de zorgverstrekking, en deelname 
vann en interactie met allen betrokken bij het systeem; (2) interventies in het opzetten van nieuwe 
infrastructuurr in de gemeenschappen en op het eerste verwijzingsniveau en een faire geografische 
spreidingg verzekeren; (3) onderaanneming van gezondheidsdiensten om toegang te verhogen, mogelijke 
duplicatiee weg te nemen, en het 2-traps systeem uit te bouwen: en (4) het financieren van 
gezondheidszorgen.. Onderaanneming van een gezondheidscentrum of van een volledig 2-traps 
gezondheidszorgsysteemm wordt hier beoogd. Het meeste potentieel ligt met de niet-goevernementele sub-
sectorr dat in principe hetzelfde 'publieke doel' deelt met de openbare sub-sector. Verschuivingen in het 
zoekenn naar gezondheidszorg van de moderne private en de traditionele genezers mogen verwacht 
worden.. De vierde rol van de staat als financieringsbron bestaat erin te verzekeren van (1) subsidies voor 
hett verwijzingsniveau en zijn rol in supervisie en ondersteuning van de gezondheidscentra in de 
gemeenschappen,, en (2) de rol van co-financierder om nieuwe diensten/centra te bouwen (met de lokale 
gemeenschappenn voor diensten op hun niveau, en met internationale ontwikkelingspartners for 
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verwijzingsniveaus). . 

Dee tweede area is rond de initiatieven, zoals micro-krediet schema's en gemeenschapsschema's voor 
financieringg door het bepalen van een wettelijke omkadering en het optreden als een actieve promotor en 
bewustmakerr van het idee van onderlinge hulp associaties en co-operatieven naar NGO's toe en de 
gemeenschappenn in het algemeen. De staat kan ook technische ondersteuning en beginkapitaal verlenen. 
Dee meeste initiatieven van gemeenschapsfinanciering van gezondheidszorgen zijn klein van omvang, en 
daaromm zou de staat op directe of indirecte wijze risico's van deze systemen kunnen bijeenbrengen met 
eenn systeem van herverzekering, of het vezekeren dat ernstige gevallen die meer gesofisticeerde tecnieken 
nodigg hebben en zorg op verwijzingsniveau behandeld worden zonder of bijna zonder kosten voor de 
patiënt. . 

Dee ziektelast in de sloppenbevolking was onlosmakelijk verbonden met de socio-economic status. Het 
reducerenn van deze last zal een verbetering vergen van de algemene socio-economische status van de 
gezinnenn in het algemeen en de armsten in het bijzonder, via interventies binnen en buiten de 
gezondheidszorgsector,, zoals in watervoorziening en afvalverwerking, onderwijs en een socio-
economischh beleid gericht op het verbinden van gezondheidszorg en sociaal stadsbeleid en het delen van 
middelenn tussen de meer en de minder kwetsbare groepen in de stad. 

Hett finale hoodstuk 12 voorziet in besluitende opmerkingen als een aantal lessen voor onderzoek in 
gezondheidszorgsystemen. . 

Onzee studie heeft aangetoond dat een omvattend gemeenschapsgebaseerd onderzoek over het zoeken naar 
gezondheidszorgenn is vereist om op gepaste wijze ziektekosten en het omgaan met die kosten in 
huishoudenss te bestuderen. Daarbij was een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodes 
onontbeerlijk. . 

Nationalee gezondheidsonderzoeken investigeren voor het ogenblik geen aspecten in verband met het 
omgaann van gezinnen met ziektekosten. Gezien de specifieke eigenschappen van deze nationale 
onderzoekenn is het verkieslijk om onderzoek naar het omgaan door gezinnen met ziektekosten met 
specialee uitgewerkte protocols vergelijkbaar met onze studie, uit te voeren 

Opp het einde suggereren we een agenda voor aanvullend onderzoek om onze bevindingen in een 
specifiekee sub-populatie en een specifiek onderwerp te verbinden met de bredere context van onderzoek 
inn gezondheidszorgsystemen. Deze agenda strekt zich uit van studies over het zoeken naar 
gezondheidszorgg in andere sub-populaties, over studies over patronen van zorgverstrekking, voornamelijk 
overr de hiaten en overlappingen in het verstrekken van zorgen aan de bevolking, en studies over 
financieringg en uitgaven in de gezondheidszorg op nationaal, intermediair en micro of 
huishoudensniveaus,, en over de wijzen van betaling in relatie met de mechanismen van zorgverstrekking 
enn beheer. Andere studies hebben betrekking op actie-onderzoek over de functionering van 
gezondheidszorgdienstenn binnen een gezonheidszorgsysteem, en over initiatieven, zoals financiering 
vanuitt de gemeenschap van directe ziektekosten en micro-krediet en spaarsystemen. Beleidsonderzoek 
iss nodig om te onleden tot op welke hoogte de bevindingen van alle hierboven beschreven studies 
instrumenteell  zijn in het beïnvloeden van het proces en de inhoud van relevante beleidsformulering, -
uitvoeringg en -evaluatie. 


