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Samenvatting g 

Dezee studie gaat over de vraag hoe de mensen in ruraal Ghana en in de informele sector 
vann dat land aankijken tegen een formele, van overheidswege georganiseerde 
ziekteverzekeringg en in hoeverre zij geneigd zijn aan zo'n verzekering deel te nemen. Het 
centralee onderwerp van de studie is te onderzoeken hoe men een duurzaam 
verzekeringsstelsell  kan opzetten, rekening houdend met lokale tradities van zekerheid en 
veiligheid.. De studie verkent and verklaart 'missing links' tussen reciprociteit en formele 
ziekteverzekering.. Doel is een bijdrage te leveren aan het debat hierover door middel van 
eenn kritische analyse van lopende plannen van de overheid betreffende een 
ziektekostenverzekeringg en het geven van suggesties voor een meer cultuur-gevoelige 
ziekteverzekering. . 

Voorr het onderzoek werden initiatieven voor een verzekeringsstelsel in drie 
districtenn bestudeerd en gerelateerd aan de beleidsplannen van de overheid. De drie 
voorbeeldenn waren alle technocratisch en opgezet vanuit de diensten met als doel 
gezondheidszorgg bereikbaar te maken voor de armen in rurale gebieden en een vast 
inkomenn te garanderen voor de zorginstellingen. In een district, Nkoranza, bestond sinds 
tienn jaar reeds een ziekteverzekering, in het Dangme West District werd aan het opzetten 
vann een verzekering gewerkt en in Suhum Kraboa Coaltar District was het alleen bij vage 
plannenn gebleven. 

Hett veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. De eerste was een kwalitatieve 
explorerendee fase, de tweede, die slechts enkele maanden duurde, was een bredere 
evaluatievee enquête. Tijdens de kwalitatieve fase werd een verscheidenheid aan methoden 
gebruiktt waaronder half-gestructureerde interviews met dorpsbewoners in elk district. 
Formelee en informele interviews werden gehouden met beleidsmakers, gezondheidszorgers 
enn sleutelinformanten uit de lokale gemeenschap. Tevens werden er focus group discussies 
gehoudenn met selecties van dorpsbewoners. Daarnaast vonden observaties en 
ontmoetingenn plaats bij diverse gelegenheden die relevant waren voor het onderwerp van 
dezee studie: in gezondheidszorginstellingen en tijdens begrafenissen. Ook werden er 
rapportenn en andere beleidsdocumenten bestudeerd. Gedurende de evaluatie fase werden 
dee belangrijkste bevinden van de voorafgaande fase als hypothesen in een korte vragenlijst 
opgenomenn en voorgelegd aan iets meer dan duizend respondenten in twee van de drie 
districten.. Een district viel af omdat daar geen enkele vorm van ziekteverzekering in 
werkingg was. 

Dee belangrijkste specifieke vragen in de twee fasen van het onderzoek waren: Wat 
warenn de beginselen van de traditionele vormen van ondersteuning in de Ghanese 
samenlevingg en hoe functioneren die heden ten dage in families? Hoe kijkt men op 
verschillendee niveaus van sociale organisatie (beleidsmakers, uitvoerders en lokale 
bevolking)) aan tegen een formele, vrijwillig e ziekteverzekering; welke voordelen ziet men, 
welkee beperkingen? In hoeverre kan het traditionele systeem van solidariteit in de eigen 
groepp opgeschaald worden tot een wijdere ziekteverzekering? Kan een vrijwillig e 
ziekteverzekeringg de toegankelijkheid tot gezondheidszorg bevorderen voor armen en 
kwetsbaree in de samenleving? Vertrouwt men de staat als de beheerder van een dergelijke 
vrijwillig ee ziekteverzekering? 
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Dee bevindingen suggereren dat men de mogelijkheid om risico's te spreiden door 
solidariteitt met anderen als een nobel alternatief beschouwt voor het uiteenvallende 
traditionelee systeem en de inadequate zorg die de staat verleent. Tegelijkertijd blijkt echter 
datt men het idee van risico delen niet gemakkelijk begrijpt en accepteert. De reden is dat 
menn vreest dat de opbrengst van de investeringen niet uitgekeerd wordt, in tegenstelling tot 
watt men gewend is in lokale kleinschalige spaarsystemen. De grootste zorg die men echter 
heeftt ten aanzien van een verzekeringsstelsel heeft betrekking op de gebrekkige kwaliteit 
vann de medische voorzieningen: de negatieve houding van het personeel tegenover de 
patiënten,, vriendjespolitiek, bedrog en andere vormen van wangedrag door het medisch 
personeel. . 

Eenn van de belangrijkste bevindingen is dat beleidsmakers er ten onrechte van 
uitgaann dat rurale huishoudens vrijwilli g deel zullen nemen aan een ziekteverzekering 
vanwegee hun affiniteit met traditionele vormen van solidariteit en spaargroepen. In 
tegenstellingg tot wat de beleidsmakers verwachten is solidariteit niet het onderliggende 
motieff  waarom mensen zich zullen aansluiten bij een verzekering maar verlicht 
eigenbelang.. Verder plaatst het onderzoek vraagtekens bij de assumptie dat deelname aan 
eenn verzekering het sociaal kapitaal van de betreffende persoon zal vergroten, met andere 
woorden,, dat lidmaatschap sociaal prestige oplevert en daarom aantrekkelijk zou zijn. De 
aardd en de sociale context van het nieuwe verzekeringssysteem bieden echter nauwelijks 
kansenn om sociaal aanzien te vergroten. De uitkomsten van het onderzoek benadrukken 
ookk de ironie van het nieuwe verzekeringsstelsel voor de behoeftigen en kwetsbaren. Zij 
zijnn waarschijnlijk juist degenen die het minst zullen profiteren van het nieuwe stelsel 
omdatt zij niet in staat zijn de bijdragen te betalen. Tenslotte laat het onderzoek zien dat 
menn wel van mening is dat de staat de fondsen beschikbaar kan stellen voor het opzetten 
vann ziekteverzekeringen, maar dat men haar niet vertrouwt als beheerder van de 
verzekeringsgelden.. Ervaringen uit het verleden (incompetent bestuur en corruptie) worden 
terr verklaring aangevoerd. 

Dee geschiedenis van de opkomst van verzekeringen in het Europa van de 
Negentiendee Eeuw leert ons .dat de geneigdheid tot voortdurende zelfbeperking en uitstel 
vann behoeftebevrediging omwille van belangen op de lange termijn tot stand kwamen door 
socialee dwang 

Dee situatie in Ghana kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan het feit dat het 
voorr grootschaliger publieke vormen van ziekteverzekering moeilijker is om druk uit te 
oefenenn op leden en families zich te beperken in hun uitgaven bij ziekte en tegenslag. 
Factorenn als 'structural adjustment', globalisering en 'vooruitgang' (anibue in Twi) helpen 
dee bestaande situatie te verklaren. 

Alss beleidsmakers in Ghana plannen maken voor ziekteverzekering, doen zij dat 
vanuitt het solidariteitsbeginsel. Degenen voor wie deze plannen bedoeld zijn en van wier 
deelnamee het succes van het project afhangt, hebben echter als belangrijkste motivatie 
zelfbelang:: het welzijn van zichzelf en hun naaste familie. Een sociale ziekteverzekering is 
voorr hen derhalve een kwestie van solidariteit gebaseerd op zelfbelang. Het gaat er om dat 
beleidsmakerss deze behoeften en belangen van de bevolking uiterst serieus nemen bij het 
opzettenn van ziekteverzekeringen, in Ghana, maar ook in andere landen van Sub-Sahara 
Afrik a a 
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