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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 
 
Deze studie presenteert de uitkomsten van een onderzoek naar een 
‘multistakeholder problem-solving’ programma (MSPSP) dat als doel had het 
aantal deelnemers aan de nationale ziektekostenverzekering (NHIS) in Ghana 
te laten toenemen en bestaande verzekerden te behouden. De NHIS werd in 
2004 geïntroduceerd als antwoord op kritiek dat het betalen van vergoedingen 
bij het betreden van zorginstellingen kwetsbare groepen de toegang tot zorg 
ontnam en niet bijdroeg aan het bieden van kwaliteitszorg. Het doel van de 
NHIS is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om gelijkheid in toegang tot 
zorg te realiseren. Ondanks overheidssubsidie op de zorgpremie en vrijstelling 
van de premie voor kwetsbare groepen, is het aantal inschrijvingen laag en 
hebben arme mensen – de voornaamste doelgroep van het beleid – het 
laagste aantal verzekeringen afgesloten. Het voornaamste doel van deze 
dissertatie was om te beoordelen of en hoe ‘problem-solving groups’ (PSGs) 
bijdragen aan een toename van afgesloten zorgverzekeringen en het 
behouden van bestaande verzekerden. De studie maakt deel uit van een 
breder multidisciplinair onderzoek met bijdragen uit gezondheidsbeleid, 
gezondheidseconomie en medische antropologie. 

Hoofdstuk 1 introduceert het onderzoek. Het behandelt de 
onderzoeksdoelen en – vragen en zet een aantal relevante theoretische 
concepten uiteen. De studie positioneert zich op theoretisch vlak binnen de 
kritische antropologie die stelt dat medisch antropologen zowel een 
professionele als morele verplichting hebben om de sociaaleconomische, 
culturele en politieke situatie waarbinnen ongelijkheid in gezondheid zich 
manifesteert te onderzoeken en ter discussie te stellen. Omdat er vele 
belanghebbenden betrokken zijn bij het NHIS beleid – waaronder politici, 
beleidsmakers, uitvoerenden, medisch personeel en mensen uit de 
gemeenschap – heb ik ervoor gekozen een ‘multi-level’ perspectief (MLP) toe 
te passen als conceptueel kader en methodologisch handvat om te 
beschrijven en te analyseren hoe de verschillende (soms tegenstrijdige) 
belangen, standpunten en praktijken van deze verschillende actoren de 
implementatie van het beleid hebben beïnvloed. Mijn andere uitgangspunt 
was dat de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden vaak 
mislukt omdat zij de uitvoerenden van het beleid en de doelgroep niet vanaf 
het allereerste begin op een effectieve manier bij de interventie betrekken. 

Hoofdstuk 2 presenteert de onderzoeksopzet, relevante informatie over de 
studie locaties, de gebruikte onderzoeksmethodes en data-analyse 
technieken en een reflectie op de rol van de onderzoeker als participatief 
waarnemer in the interventie groep. De studie is gebaseerd op kwalitatieve 
data verzameld in zeven gemeen schappen in de Central Region in Ghana 
waar de interventie geïmplementeerd is: Anomabo en AssinAchiano zijn 
gebruikt als ‘case studycommunities’, vijf andere 



gemeenschappen zijn bezocht voorafgaand aan en na de enquêtes onder 
huishoudens. Dit gebeurde in maart 2009 en maart 2011 in dertig 
gemeenschappen in de Centralen Eastern Region. 

Om alle facetten van het onderwerp te belichten, zet hoofdstuk 3 de 
obstakels en faciliterende factoren uiteen rondom de deelname aan de NHIS 
en het behouden van cliënten. De ervaringen van gebruikers en uitvoerenden 
met de zorgverzekering, zowel binnen als buiten de PSGs, worden 
besproken. Het hoofdstuk kijkt ook naar de historische context waarbinnen de 
NHIS is geïntroduceerd en in hoeverre deze de beslissing van mensen om 
wel of niet een zorgverzekering af te sluiten beïnvloed heeft. Het hoofdstuk 
belicht ook de rol van de staf van het ziektekostenverzekeringsbeleid op 
districtsniveau (DHISs). Mensen uit de gemeenschap noemden 
armoede, traditionele manieren van ‘risk-sharing’, een respectloze 
behandeling van verzekerde patiënten door medisch personeel, wachttijden 
bij gezondheidscentra, problemen bij het verkrijgen van voorgeschreven 
medicijnen, verplichte betaling van onrechtmatige vergoedingen en nationale 
politiek als obstakels tot deelname aan de NHIS. Medisch personeel had te 
kampen met een hoge werkdruk ten gevolge van een toename in het gebruik 
van diensten in de gezondheidszorg, de groeiende bureaucratische 
rompslomp en vertraging in de betaling van declaraties wat resulteerde in een 
tekort aan medicijnen. Personeel van de DHISs klaagde over ontoereikend 
materiaal, problemen met de administratie van NHIS formulieren en het 
verlenen van vrijstelling aan de armste mensen. Velen zagen de NHIS als een 
werktuig van de overheid om politieke stemmen te winnen en verschillende 
politieke tegenstanders van de regering besloten daarom om niet aan de 
NHIS deel te nemen. 

Hoofdstuk 4 en 5 concentreren zich op het ‘problem-solving intervention 
programme’. Hoofdstuk 4 beschrijft de processen die doorlopen zijn bij het 
opzetten van de ‘problem-solving groups’ (PSGs) en bij het selecteren van 
bemiddelaars (facilitators). Dit wordt gedaan aan de hand van vier thema’s. 
Ten eerste warden belanghebbenden op de hoogte gebracht van de obstakels 
die leidden tot het lage aantal afgesloten zorgverzekeringen en het hoge 
aantal cliënten dat hun zorgverzekering niet vernieuwt en van het doel van de 
interventie. Dit zorgde ervoor dat zij zich betrokken voelden bij de interventie 
en motiveerde hen om samen te werken aan verbeteringen. Hun 
betrokkenheid bij het opzetten van de PSGs vormt het tweede thema. Ik 
beschrijf hoe mensen uit de gemeenschap, medische staf en DHIS personeel 
werden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen bij het opzetten van 
PSGs. Mensen aan het hoofd van gezondheidsinstellingen en DHISs kozen 
personeelsleden uit op basis van hun beschikbaarheid en werkroosters, terwijl 
mensen uit de gemeenschap voorstanders waren van een open 
verkiezingsproces. Opinieleiders en onderzoeksassistenten organiseerden 
evenementen binnen de gemeenschap om zo vertegenwoordigers te 
selecteren. Dit resulteerde in vertrouwen onder de belanghebbenden en legde 
de basis voor de interventie en betrokkenheid bij de doelenstellingen. De 
ondervertegenwoordiging van vrouwen en het buitensluiten van arme mensen 



(bij het aanstellen van vertegenwoordigers) wijst er echter op dat het open 
verkiezingsproces niet uit de verf kwam, tenzij er nieuwe strategieën worden 
ontwikkeld. Het derde thema dat centraal staat in dit hoofdstuk is de selectie 
van bemiddelaars voor de PSGs. Bemiddelaars en secretarissen gaven 
leiding aan een PSG en werden hiervoor geselecteerd uit de PSG leden. Het 
vierde en laatste thema is het trainen van de bemiddelaars. Dezen vormden 
de spil in het functioneren van de PSGs en ontvingen training in speciale 
(leiderschaps)technieken tijdens een drie dagen durende workshop. De 
training had tot doel hen te helpen bij het uitoefenen van leiderschap, het 
creëren van een gezamenlijke visie onder PSG leden en belanghebbenden, 
het faciliteren van bijeenkomsten en het mobiliseren en enthousiasmeren van 
leden van de PSGs. 

Hoofdstuk 5 analyseert de technieken en participatieve benaderingen die 
de PSGs inzetten om obstakels tot deelname aan de NHIS en het behouden 
van cliënten te identificeren en om interventie activiteiten te ontwikkelen en te 
implementeren. Obstakels die in deze fase van het onderzoek geïdentificeerd 
werden door de gemeenschap betroffen armoede en traditionele manieren 
van ‘risk-sharing’. Medisch personeel noemde hoge werkdruk en vertragingen 
in betaling van declaraties, terwijl het DHIS personeel klaagde over 
onrechtmatige betalingen en vertraging in de administratie van NHIS 
formulieren. Interventie activiteiten ontwikkeld om deze obstakels aan te 
pakken, bestonden uit: bijeenkomsten in de gemeenschap, documentaires, 
theater, vergaderingen tussen opinieleiders en belanghebbenden, voorlichting 
bij gezondheidsklinieken, kerken, moskeeën, scholen en busstations, het 
opzetten van meer registratiepunten en stafleden van de DHIS werden 
voorzien van camera’s zodat zij meteen pasfoto’s van nieuwe leden konden 
maken zodra deze zich registreerden.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van het probleemgestuurde interventie 
programma, de factoren die het functioneren van de PSGs faciliteerden en 
factoren die hun pogingen bemoeilijkten. De PSGs wisten het aantal mensen 
dat zich inschreef te verhogen met 10.6%, van 29.7% naar 40.3% maar 
slaagden er niet bestaande leden vast te houden. Probit model analyse 
toonde aan dat inwoners van interventie gemeenschappen 17% meer geneigd 
waren om zich in te schrijven in vergelijking met controle groepen. Tien 
gemeenschappen lieten een significante toename in inschrijving zien, in twee 
gemeenschappen trad er geen verandering op en drie gemeenschappen 
lieten een significante afname zien. Het lukte de PSGs echter niet om de arme 
en armste groepen zo te beïnvloeden dat zij zich lieten inschrijven. Het aantal 
inschrijvingen was onder hen het laagst: 17.6% onder de armsten en 31.3% 
onder de armen tegenover 46.4% en 44.4% onder de rijke en rijkste groepen. 
Teleurstellend was dat het aantal leden dat hun lidmaatschap niet 
vernieuwde, toenam onder de gehele populatie: van 15.5% naar 22.4%. 
Desondanks toonde de probit model analyse aan dat inwoners van de 
interventie gebieden vijf procent minder geneigd waren om hun verzekering 
stop te zetten dan inwoners in de controle gebieden. 



Hoofdstukken 7 en 8 onderzoeken respectievelijk de positieve resultaten 
van de PSGs en de uitkomsten die teleurstelden. Dat de NHIS onmiddellijke 
toegang tot gezondheidszorg mogelijk maakt, dat patiënten niet plotseling 
voor grote betalingen komen te staan en minder medische complicaties 
krijgen waren factoren die het aantal inschrijvingen positief beïnvloedden. De 
pleidooien van opinie- en gemeenschapsleiders en van medisch personeel 
waren eveneens een stimulerende factor. Opinie- en gemeenschapsleiders 
die een verzekering hadden afgesloten, deelden hun positieve ervaringen en 
dit overtuigde mensen van het feit dat het een goed en haalbaar alternatief 
was voor het terplekke betalen van zorgkosten. Medisch personeel 
informeerde mensen en patiënten over de voordelen van een zorgverzekering 
en wisten hen zo over te halen om zich in te schrijven. Dit had meer impact op 
mensen dan de herhaalde voorlichting door het DHIS personeel. In plaats van 
de traditionele gang van zaken waarbij medisch personeel en inwoners alleen 
als uitvoerenden en gebruikers van NHIS beleid werd gezien, leidde hun 
betrokkenheid tot het behalen van maximale resultaten. De verwachting dat 
de NHIS zou leiden tot gelijkheid in toegang tot kwaliteitszorg werd echter niet 
bewaarheid, zoals wordt uiteengezet in hoofdstuk 8. De PSGs werden 
belemmerd door een aantal factoren die in hoofdstuk 3 al genoemd zijn: 
armoede, geen adequate vrijstelling van premie voor de armste mensen, een 
negatieve houding ten opzichte van de zorgverzekering, een tekort aan 
medicijnen in klinieken en onrechtmatige betalingen. 

Hoofdstuk 9 besluit deze studie met een discussie over de voornaamste 
bevindingen van het onderzoek. De NHIS heeft de toegang tot 
gezondheidszorg verbeterd, geeft financiële verlichting aan verzekerden en 
zorgt voor minder complicaties onder patiënten. Tegelijkertijd speelt echter 
een reeks van factoren onder politici, beleidsmakers, uitvoerenden en 
doelgroepen van het beleid die de doelen van de NHIS –meer gelijkheid en 
verbeterde kwaliteit van de gezondheidszorg – ondermijnen. Politici zagen de 
zorgverzekering als een middel om meer stemmen te winnen en verzuimden 
de capaciteit van zorginstellingen te versterken alvorens de NHIS in te voeren. 
Politici hadden ook geen duidelijke visie over wat er moest gebeuren om de 
kwaliteit van de aangeboden zorg te verbeteren en er bestonden 
tegenstrijdige verwachtingen onder de verschillende belanghebbenden over 
wat er moest gebeuren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en cliënten 
aan te trekken en te behouden. Zij bewezen slechts lippendienst aan het 
beleid van premievrijstelling voor de armste mensen door dakloosheid als 
criterium van armoede te nemen. Omdat dakloosheid nauwelijks bestaat in 
Ghana, werd de allerarmsten zo hun recht op vrijstelling van de premie 
ontnomen. Medisch personeel, dat de NHIS vooral als een toename in 
werkdruk ervoer, stelde zich vaak onvriendelijk op tegen patiënten met een 
zorgverzekering en bracht hun extra kosten in rekening. Verzekerden 
probeerden op hun beurt zoveel mogelijk te profiteren van de verzekering en 
schreven daarom alleen leden uit het huishouden die zorgbehoevend waren. 
Personeel van de DHIS was meer geïnteresseerd in het genereren van winst 
dan in het bieden van premievrijstelling aan de allerarmsten. Zij legden nadruk 



op het criterium van dakloosheid. Zij zetten daarmee bijna iedereen buitenspel 
die in aanmerking had moeten komen voor vrijstelling. Personeel en 
inzamelaars van premies van de DHIS staken hun energie in het binnenhalen 
van premies van betalende cliënten en deden weinig om te voorkomen dat de 
armste – niet betalende mensen – buitengesloten werden. Deze verschillende 
– en vaak conflicterende – belangen belemmerden de pogingen van de PSGs 
om het aantal zorgverzekeringen te laten toenemen en bestaande cliënten te 
behouden. 

Hoewel de interventie niet al zijn doelen behaald heeft, zijn door inzicht te 
verschaffen in de faciliterende en belemmerende factoren op het niveau van 
verschillende lokale belanghebbenden en door een stem te geven aan hun 
zorgen, de realiteit rondom het invoeren en de acceptatie van de NHIS 
duidelijker gemaakt aan beleidsmakers. Deze studie voegt etnografische 
diepte toe aan de groeiende literatuur over sociale zorgverzekeringen in Afrika 
en geeft inzicht in hoe knelpunten te identificeren en aan te pakken om 
beleidsdoelen te verwerkelijken. 


