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Introductie

De Democratische Republiek Congo (DRC), een naoorlogse en fragiele staat in Centraal 

Afrika, wordt geconfronteerd met hoge maternale sterfte. Strategieën om maternale sterfte 

te verminderen benadrukken met klem dat gezondheidszorgdiensten voor moeders meer 

gebruikt moeten worden. Sociale verantwoordingsmechanismen (Social accountability 

mechanisms) worden tegenwoordig gepromoot als een aanvullende strategie voor het 

verbeteren van de responsiviteit van gezondheidszorgdiensten, om het gebruik van deze 

gezondheidszorgdiensten aan te moedigen, ondanks dat er weinig bewijs is over de effectiviteit 

ervan. Het onderzoek van dit proefschrift is gedaan met als doel meer inzicht te krijgen in, of 

en hoe sociale verantwoordingsmechanismen de responsiviteit en prestaties van maternale 

gezondheidszorgin DRC te verhogen, om zo bij te dragen aan beleid op het gebied van sociale 

verantwoordingin de maternale gezondheidszorg. Deze studie geeft antwoord op de volgende 

hoofdonderzoeksvraag:

Hoe kunnen sociale verantwoordingsmechanismen de responsiviteit verhogen en prestaties 

verbeteren van de maternale gezondheidszorg? 

Dit onderzoek maakt gebruik van het Social accountability framework van Baez-Canargo 

en Jacobs om de sociale verantwoordingsmechanismen in de gezondheidszorgdiensten voor 

moeders te onderzoeken. In dit kader wordt ‘sociale verantwoording’ beschreven als een 

aantal mechanismen, datde gebruiker in staat stelt om zijn of haar zorgen te uiten over de 

gezondheidszorgdiensten en om zorgverleners verantwoordelijk te houden voor hun acties 

en beslissingen in zorgvoorzieningen.Daarbij helpt het zorgverleners om rekening te houden 

met de behoeften en verwachtingen van gebruikers van zorg. Volgens dit kaderzijn tenminste 

drie concepten betrokken: stem (voice), afdwingbaarheid (enforceablity) en verantwoording 

(answerability). 

Het concept ‘stem’ omvat de mechanismen, formeel en informeel, waardoor mensen 

individueel of collectief hun zorgen en verwachtingen kunnen uiten aan zorgverleners en 

omverantwoording van zorgverleners te vragen. Het concept ‘afdwingbaarheid’ omvat de 

middelen die beschikbaar zijn om strafmaatregelen te treffen voor het niet naleven, overtreden 

of het op niet passende wijze vervullen van zorgverplichtingen. Het gaat over de mogelijkheid 
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om zorgverleners sancties of andere consequenties op te leggen, wanneer zij geen gehoor 

geven aan deaansprakelijkheidsclaims.

Het concept ‘verantwoording’ betekent de verplichting van de machthebbendenom 

informatie en rechtvaardiging te geven over hun acties,en het recht van de mensen om 

een antwoord te krijgen, waaronder feedback processen en responsiviteit. ‘Responsiviteit’ 

wordt gedefinieerd als de mate waarin zorgverleners ‘ontvankelijk’ zijn voor de ideeën en 

zorgen van burgers én met welke intenties de zorgverleners daadwerkelijk ‘veranderingen 

implementeren’ in het besluitvormingsproces of managementstructuur, cultuur, beleid of 

praktijk, of ‘gedragsveranderingen’ ten aanzien van zorg. De veronderstelling vangoede sociale 

verantwoordingin maternale gezondheidszorg is dat moeders hun zorgen kunnen uiten en 

kanalen hebben om feedback te geven aan zorgverleners. Daarbij moeten zorgverleners 

openstaan voor de feedback van de gebruikers en in staat zijn om aan de hand daarvan 

veranderingen in de praktijk te brengen. 

Onderzoeksdesign

In dit proefschrift is de Interactive Learning and Action approach gebruikt, omdat sociale 

verantwoording in de maternale zorg een complex sociaal fenomeen is dat optreedt in de 

interface tussen de gemeenschap en de gezondheidszorg. Dit onderzoek is uitgevoerd 

op twee locaties. Er is bewust gekozen voor twee gezondheidszones in ruraal DRC. De 

onderzoekspopulatie bestaat uit mensen die betrokken zijn in het proces van sociale 

verantwoording in de maternale gezondheidszorg. Leden van de gemeenschap en 

zorgverleners werden geselecteerd aan de hand van een doelgerichte selectiestrategie. Zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve dataverzameling methoden werden gebruikt, zoals bestuderen 

van documenten, niet-participatieve observaties, semigestructureerde interviews, 

focusgroepdiscussies en gestructureerde interviews met vragenlijsten. 

Semigestructureerde interviews en focusgroep discussies werden verbatimgetranscribeerd 

in Lingala, één van de lokale hoofdtalen, vervolgens vertaald naar het Frans en gecontroleerd 

door verschillende onderzoeksteamleden. Observaties werden beschreven in notities. 

Zowel de notities als de transcripten werden verwerkt en gecodeerd met Atlas-ti 7 software. 
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Deductieve en inductieve analyses werden toegepast. Kwantitatieve gegevens van de 

huishoudelijke enquêtewerden opgenomen met Epi Info 7, en statistische data-analyses 

werden gedaan met SPSS 23.0. Categorische data werd beschreven door middel van proporties; 

continue data door middel van gemiddelden en standaarddeviaties. Associaties tussen 

categorische variabelen werden getest met Pearsons of ‘likelihood-ratio’ chi-kwadraattoetsen 

en, indien nodig, Fishers exact toetsen. Proporties en gemiddelden werden vergeleken 

met respectievelijk chi-kwadraattoetsen en Students t-tests. Wanneer een kwantitatieve 

variabele niet normaal was verdeeld, dan werd de mediaan gebruikt voor het samenvatten 

van de data. Een non-parametrische test werd gebruikt om de medianen te vergelijken. Een 

logistiek voorspellingsmodel werd gebruikt met een omgekeerde procedure om factoren te 

identificeren geassocieerd met de afhankelijke variabele. Onafhankelijke variabelen waren 

onder andere sociaal demografischekarakteristieken, karakteristieken van gezondheid en 

gezondheidszorg. De statistische significantie was p=0.05. Alle deelnemers gaven ‘informed 

consent’ voordat ze meededen aan het onderzoek. Het proefschrift is goedgekeurd volgens de 

ethische principes van de Helsinki Declaration II. 

Het onderzoeksproces werd in vier fasenverdeeld, het product van elke fase werd gebruikt als 

input voor de volgende fase. De vier fasen waren: initiatie en voorbereiding; dataverzameling, 

uitwisseling en integratie; prioriteiten stellen en plannen, en project formulering en 

implementatie. Na dit proces werd het onderzoek opgedeeld in twee delen. Het eerste deel 

van dit proefschrift, hoofdstuk 4 tot en met 7, gaat over de context van bestaand sociale 

verantwoordingsmechanismen en over hoe vrouwen in beide onderzoekslocaties hun 

zorgen over de gezondheidszorg uiten. Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de 

vraag wat de effecten van sociale verantwoording zijn in relatie tot de responsiviteit van de 

gezondheidszorg, in het licht van de uitdagingen uit het eerste deel. 

Bestaande situatie van sociale verantwoordingsmechanismen in 
twee onderzoekslocaties

Hoofdstuk 4 beschrijft een meervoudige casusstudie die is uitgevoerd om de context van 

de beide onderzoekslocaties te verkennen en om de invloed daarvan op de werking van 

de sociale verantwoording te analyseren. In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe de zorgen, 
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verwachtingen, vragen en klachten van vrouwen worden geuit en hoe de maternale zorgvan 

beide rurale gezondheidszones in DRC hier rekening meehouden.De derde studie, beschreven 

in hoofdstuk 6, onderzoekt aan de hand van mixed-methods aanvullende factoren die de 

mogelijkheden van vrouwen om hun zorgen te uiten over de maternale zorg kan beïnvloeden. 

Hoofdstuk 7 is een meervoudige casusstudie, waarin wordt gereflecteerd op hoe het lokale 

gezondheidscomité, als bestaand sociaal verantwoordingsmechanisme, werkt in het kader 

van haar functie in sociale verantwoording.

De resultaten met betrekking tot de bestaande situatie van sociale verantwoording zijn 

beschreven volgens de drie concepten van sociale verantwoording. Het eerste deel van dit 

proefschrift toont aan dat de stemmechanismen in beide gezondheidszones in DRC niet 

werkten. Ook blijkt dat vrouwen in beide zones niet klaagden over hun zorg, noch gewend 

waren om hun zorgen te uiten of te klagen, noch om hun verwachtingen over de zorg aan 

te geven. Deze terughoudendheid was gerelateerd aan angst voor vergelding en represailles 

vanwege bestaande machtsverhoudingen, omdat vrouwen niet wisten hoe de zorgverleners 

zouden reageren. Daarnaast hadden vrouwen weinig kennis over beschikbare mechanismen 

die anonimiteit garanderen;zonder vergelding. Bovendien hadden vrouwen onvoldoende 

kennis over hun rechten, over het mandaat van zorgverleners en over zorgstandaarden. Uit dit 

onderzoek blijkt dat meerdere contextuele factoren op individueel- en op gemeenschapsniveau 

invloed uitoefenen. Deze contextuele factoren betreffen leeftijdsgerelateerde macht, culturele 

normen (vrouwen groeien op in een cultuur waar mannen dominant zijn), de sociale waarde 

van geboorte en sociale overwegingen metbetrekking tot de gezondheidszorg,enhet lokale 

gebruik om niet teklagen. 

Dit onderzoek laat zien dat het gezondheidscomité, volgens de deelnemers, niet bezig was met 

het verzamelen van de ‘stem’van de gemeenschap of feedback te geven aan de zorgverleners. 

Vaker nog werd dit door de gemeenschap genegeerd, wat resulteerde in onvoldoende 

gemeenschapsparticipatie met betrekking tot sociale verantwoording. Daarnaast toont deze 

studie dat sommige interventies die werden gebruikt in de gezondheidssector, zoals een 

financieringsschema gebaseerd op prestatie of gemeenschappelijke zorgverzekeringsschema’s 

niet de bijdragen aan geschikte ‘stem’-mechanismen in de context van DRC. 
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In termen van ‘afdwingbaarheid’ werd opgemerkt dat vrouwen zichzelf niet in staat achten 

om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg of het gedrag van de zorgverleners. Dit 

komt omdat ze geloven dat wanneer ze minder kennis hebben dan de zorgverleners, ze niet 

kunnen oordelen over hoe zorg gegeven zou moeten worden. Uit deze studie bleek ook zij 

geen collectieve acties voor ogen hadden, omdat gemeenschapsactiviteiten die gaan over het 

uiten van meningen worden gezien als politieke activiteiten, en er zijngeen krachtige coalities 

ontstaan om zorgen te uiten, ondanks de aanwezigheid van meerdere gemeenschapsgroepen. 

Deze studie liet zien dat de lokale context vrij beperkend is en weinig ondersteuning biedt 

voor de werking van sociale verantwoordingsmechanismen. Ook bleek de gemeenschap niet 

betrokken te worden bij het afdwingen van op prestaties gebaseerde financieringsschema’s 

of gemeenschappelijke zorgverzekeringsschema’s. Dit werd alleen gedaan door activiteiten 

van externe actoren.Leden van de gemeenschap leken niet in staat om zorgverleners te zien 

als ontvankelijk. Ze verwachten eerder dat zorgverleners boos zouden worden en hun zouden 

uitschelden voor het uiten van hun ‘stem’. Daarnaast toonde deze studie dat zorgverleners 

geen informatie aan de leden van de gemeenschap of hun vertegenwoordigers gaven over 

de prestaties van de gezondheidszorginstelling. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden 

dat sociale verantwoordingsmechanismen relatief gezien niet functioneel waren in ruraal 

DRCen dat zorgen, verwachtingen, vragen en klachten van vrouwen over de maternale 

gezondheidszorg formeel niet door zorgverleners in overweging werden genomen, 

omdat zij zich daar niet bewust van waren. Deze situatie vraagt om meer passende sociale 

verantwoordingsmechanismen, die rekening houden met de uitdagingen van rurale 

gezondheidszones in DRC.

Ontwerp, implementatie en effecten van een sociale 
verantwoordingsinterventie

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de vraag wat de effecten van een sociale 

verantwoording zijn in relatie tot de responsiviteit van de gezondheidszorg, in het licht 

van de uitdagingen uit het eerste deel van dit proefschrift. Hoofdstuk 8 beschrijft de 

sociale verantwoordingsinterventie. Dit was een participatieve onderzoeksstudie die het 
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implementatieproces vaneen te ontwikkelensociaal verantwoordingsinitiatief beschrijft dat 

zou kunnen dealen met alle contextuele uitdagingen, die aan de orde kwamen in het eerste 

deel. In deze studie is het Dialoogmodel toegepast om een adviesproces uit te voeren, waarbij 

zorgontvangers, vertegenwoordigers van de gezondheidszorgsector en lokale autoriteiten in 

de twee onderzoekslocaties werden betrokken. Hoofdstuk 9 beschrijft de implementatie en 

evaluatie van de interventie die door de deelnemers in hoofdstuk 8 wordt voorgesteld, door 

gebruik te maken van een gemeenschaps-quasi-experimenteel studiedesign, met een partieel 

realistische evaluatie.

Om de uitdagingen die hiervoor zijn beschreven in het kader van sociale verantwoording te 

adresseren, stelden de deelnemers in het Dialoogmodel voor om een experiment uit te voeren, 

waarin de volgende 6 componenten zijn geïntegreerd: (i) betrek de gemeenschapswerkers 

en het gezondheidscomité bij het verzamelen van, overdragen aan en discussiëren over 

gemeenschappelijke zorgen met betrekking tot de zorgverlening (stem); (ii) versterk 

de capaciteit van de gemeenschap in termen van kennis en informatie; (iii) betrek 

gemeenschapsleiders door dialoogsessies met het gezondheidscomité en zorgverleners 

te houden; (iv) bespreek met zorgverleners hun houding ten aanzien van de ‘stem’ en het 

management van de ‘stem’ op zorginstellingsniveau; (v) betrekleidinggevenden bij het 

ondersteunen van activiteiten in het kader van gemeenschapsparticipatie; en (vi) maak gebruik 

van andere bestaande interventies, zoals de op prestaties gebaseerde financieringsschema’s 

of gemeenschappelijke zorgverzekeringsschema’s. Dit experiment is geïmplementeerd als 

een pilot interventie gedurende 12 maanden. 

De evaluatie van het experiment toont aan dat de gezondheidswerkers een verscheidenheid 

aan zorgen van de gemeenschap hadden verzameld, variërend van individuele 

gezondheidsproblemen tot problemen van de gezondheidsdienst. Dit suggereert een 

toegenomen ‘stem’ van de gemeenschap en het beter monitoren van de gezondheidszorg 

door hen. Het toont ook aan dat gemeenschapswerkers de gemeenschap informatie over 

gezondheid gavenen zo bijdroegen aan kennis en bewustzijn binnen de gemeenschap 

en eveneens bijdroegen aan het verbeteren van deeigen bekwaamheid bij het opsporen 

van problemen van de gezondheidszorg en bij het formuleren van hun zorgen daarover. 

De verzamelde zorgen werden doorgegeven aan het gezondheidscomité en maandelijks 

besproken met zorgverleners van de lokale zorginstellingen, die daar de mogelijkheid hadden 
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om uitleg te geven en acties in gang te zetten. Dit suggereerde een verbeterde ‘verantwoording’ 

van de zorgverleners. De zorgen van de gemeenschap, de verklaringen en voorgestelde 

acties werden opgeschreven in de notulen van de bijeenkomsten en overgedragen aan het 

managementteam van de gezondheidszone.

De verbeterde ‘verantwoording’ van de zorgverleners suggereerde een verbeterde 

capaciteit van de gemeenschap in ‘afdwingbaarheid’. Dit zou toegeschreven kunnenworden 

aan de experimentele setting, die training voor zorgverleners en leden van het 

gezondheidscomitécombineerde om de rol en missie van het gezondheidscomité beter te 

leren kennen. Dit gebeurde met duidelijke interfase activiteiten en met de ondersteuning 

van andere lokale stakeholders. De studie observeerde ook veranderingen in de 

gezondheidszorg die werden geïmplementeerd op basis van zorgen van de leden van de 

gemeenschap. Dit suggereert een verbeterde ‘ontvankelijkheid’ van zorgverleners voor de 

zorgen van de gemeenschap. The mechanismen die door dit initiatief werden getriggerd 

voor het mogelijk maken van de ‘stem’, waren een vertrouwensrelatie tussen leden van de 

gemeenschap en de gemeenschapswerkers, met het gezondheidscomité als intermediaire. 

Dit gaf de vrouwen vertrouwen en verankerde bescherming en ondersteuning van de 

gemeenschap. De mechanismen die door dit initiatief werden getriggerd voor het faciliteren 

van de ‘verantwoording’ en ‘ontvankelijkheid’ van zorgverleners waren: de perceptie 

van de legitimiteit van het gezondheidscomité, financiële vergoedingen, sociale druk en 

administratieve verantwoording. Het experiment heeft een sociaal verantwoordingsinitiatief 

geïmplementeerd en bijgedragen en het veranderen van bestaande machtsverhoudingen 

tussen zorgverleners en gebruikers. Vijf contextuele condities waren daarbij van belang: het 

bestaan van lokale gemeenschapswerkers en een gezondheidscomité, diebekend zijnbij de 

gemeenschap, die getraind zijnin hun formele rol, die ingebed zijn in landelijk beleid, een 

situatie waarin de zorg hoofdzakelijk wordt gefinancierd door gebruikersvergoedingen en 

gecontroleerd wordt door een managementteam van de gezondheidszone. 

Discussie en conclusie

In hoofdstuk 10 worden de resultaten en geleerde lessen van deze studie bediscussieerd. 

De resultaten ondersteunen de hypothese en laten zien dat voor het slagen sociale 
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verantwoording in maternale zorg, vrouwen hun zorgen moeten uiten en kanalen moeten 

hebben om feedback te geven. Daarnaast moeten zorgverleners open staan voor de feedback 

van de zorggebruikers en bereid zijn om op basis daarvan veranderingen in hun werkwijze 

aan te brengen. Tevens lieten de resultaten zien dat gemeenschapsparticipatie in haar 

huidige vorm versterkt moet worden om zo de sociale verantwoording van zorgverleners te 

verbeteren. Bovendien lieten de resultaten zien dat een sociaal verantwoordingsinitiatief, in 

potentie de ‘stem’ van de gemeenschap kan versterken, de ‘afdwingbaarheid’ kan verbeteren 

en de ‘verantwoording’ van de zorgverleners kan aanpakken. Het resultaat draagt bij aan een 

verbeterde ontvankelijkheid en prestatie van de zorgverleners. 

Deze bevindingen suggereren de noodzaak om het huidige gemeenschapsparticipatieproces 

te reorganiseren en te versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van 

gemeenschapsactiviteiten om indirecte ‘stem’ mechanismente faciliteren, of door het 

coördineren van een sociaal verantwoordingsinitiatief waarin meerdere componenten 

worden gecombineerd en waarin zorgverleners in het proces worden betrokken. Toekomstig 

onderzoek zou gericht moeten zijn op het onderzoeken van de effecten van sociale 

verantwoording (door toegenomen gemeenschapsparticipatie) op het verbeteren van de 

zorgopnamen, gezondheidsvaardigheden en dekracht van de gemeenschap.


