
20

Blijven leren, het is belangrijk in 
elke sector. Ook in de wereld van de 
ziekteverzekering. Al meer dan 30 jaar 
ontwikkelen de ziekenfondsen in Benin 
zich om de bevolking toegang te geven 
tot een betaalbare gezondheidszorg. 
Maar om hun rol ten volle te kunnen 
spelen, zijn wel specifieke, kwaliteits-
volle opleidingen nodig. En daar willen 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun 
steentje toe bijdragen. “De Afrikaanse 
ziekenfondsen willen zich verder 
professionaliseren. En dat is ook nodig 
als ze een volwaardige partner willen 
zijn binnen een officiële verplichte 
ziekteverzekering. Dit project kan daar 
een belangrijke rol in spelen”, zegt 
Christian Horemans, Expert Interna-
tionale Zaken bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen.

Analyse, enquête en 
aanbevelingen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen wer-
ken voor dit project samen met UCL, 
Louvain Coopération en de Universiteit 
van Abomey-Calavi in Benin. Het pro-
ject wordt ook financieel ondersteund 
door ARES (Académie de Recherche 

et d'Enseignement Supérieur). In een 
eerste fase zullen de 4 partners een 
analyse maken van de context rond 
sociale bescherming in Benin. Daarna 
volgt een enquête bij alle betrokken 
partijen om te kijken welke opleidingen 
nodig zijn. “Er bestaan wel opleidin-
gen, maar die lijken meer te focussen 
op volksgezondheid en niet op het 
beheer van een ziekteverzekering in al 
zijn facetten”, zegt Horemans. “Met de 
enquête willen we een volledige inven-
taris maken van het huidige aanbod. 
Daarna zullen we de nodige aanbeve-
lingen formuleren in een rapport over 
welke lacunes er nog zijn en welke 
opleidingen noodzakelijk zijn  voor een 
goed beheer van de ziekteverzekering 
in Benin.”

Financieel beheer, lobbying, 
juridische kennis, …

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
gaven zelf ook al een opleiding in Lomé 
aan een aantal ziekenfondsvertegen-
woordigers. “Dat bleek een leerrijke 
ervaring, maar het was een ‘one shot’”, 
vertelt Horemans. “Er is vooral nood 
aan structuur rond die opleidingen. 

Een duidelijke inhoud en een acade-
misch parcours met examens en een 
diploma. Tal van onderwerpen kunnen 
aan bod komen: het financieel beheer 
van een ziekteverzekering, een per-
formant IT-systeem, juridische kennis, 
sociale marketing, lobbying, …”

Verwachtingen invullen

Momenteel is er nog geen verplichte 
ziekteverzekering in Benin. Maar als 
die er komt, moeten de ziekenfondsen 
goed voorbereid zijn. “Als mensen ver-
plicht zijn om hun bijdrage te leveren 
aan de ziekteverzekering, creëert 
dat ook verwachtingen”, verduide-
lijkt Horemans. “Ze willen een vlotte, 
betaalbare toegang tot gezondheids-
zorg en zorg van goede kwaliteit. De 
ziekenfondsen moeten er mee over 
waken dat die verwachtingen ingevuld 
worden en de burgers overtuigen van 
het belang van dit solidaire systeem. 
Daarom is de verdere professionalise-
ring van de Afrikaanse ziekenfondsen 
zo belangrijk.”
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Een goed gestructureerde ziekteverzekering uitbouwen en die goed beheren… 
Het is een complexe missie in elk land, ook in Benin. De juiste opleidingen zijn dan 
ook essentieel om die ambitie waar te maken. Maar welke specifieke vormingen 
hebben alle betrokken actoren in Benin nodig? De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
onderzoeken het met een nieuw project, in samenwerking met 3 andere partners. 

Welke opleidingen voor de ziekteverzekering  
in Benin?


