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NEDERLANDSE SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

Achtergrond 

  Het doel om een nationaal zorgverzekeringsstelsel (hierna, NHIS) tot stand te brengen om 

te zorgen dat alle inwoners van Ghana beschermd zijn tegen de financiële risico’s van out-of-

pocket gezondheidsuitgaven, is voor een groot deel behaald. Sinds 2005 is het stelsel volledig in 

werking, en sindsdien is de hoeveelheid actieve lidmaatschappen van de NHIS gestadig gestegen. 

Volgens het laatst beschikbare rapport had de NHIS 11,3 miljoen actieve leden, dat is 42% van 

Ghana’s geschatte populatie van 26,9 miljoen [1]. Elke dag registreren 40 000 mensen zich voor 

een lidmaatschap, of vernieuwen deze [2]. Deze stabiele stijging in actieve lidmaatschappen van 

de NHIS ging samen met een overeenkomstige stijging in out-patient en in-patient gebruik in 

geaccrediteerde gezondheidsvoorzieningen in het land. In 2015 werd gerapporteerd dat NHIS 

kaarthouders 31 miljoen keer gezondheidsvoorzieningen hebben bezocht, met een gemiddelde van 

85,000 gezondheidsvoorzieningen per dag. Dit is een indicatie dat door de NHIS de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg is verbeterd, door de financiële barrières in 

toegankelijkheid van zorg voor velen Ghanezen te reduceren. 

   

  Ondanks deze ontwikkelingen is de dekking van de NHIS nog steeds onder 50% van de 

Ghanese bevolking. Dit gaat gepaard met een toenemende verontrusting over een vermeende lage 

kwaliteit van zorg door geaccrediteerde voorzieningen, het niet beschikbaar zijn van algemene 

medicijnen in voorzieningen en een vertraging in de vergoedingen voor voorzieningen, en daarmee 

lijkt de duurzaamheid van de winst die gemaakt is onder vuur te liggen en er vertrouwens-en 

geloofwaardigheidsproblemen vanuit kaarthouders te ontstaan. De signalering van deze 

beginnersuitdagingen voor de NHIS toont de behoefte om te onderzoeken hoe erg het met deze 

uitdagingen is gesteld en om interventies te identificeren en testen die kunnen worden gebruikt om 

ze te verbeteren. In deze thesis worden daarom studies gepresenteerd die zijn gedaan om de link 

vast te stellen tussen de determinanten van zorgverzekeringregistratie, perceptie op kwaliteit van 

zorg en de keuze om een NHIS lidmaatschap te registreren of te vernieuwen, als deel van een 

groter onderzoeksproject waarin barrières voor registratie worden te geïdentificeerd en de meest 

effectieve interventies die deze barrières kunnen minimaliseren of wegnemen. De volgende sectie 

vat de belangrijkste bevindingen uit de gedane studies samen en beschrijft beleidsaanbevelingen 

voor de vooruitgang van de NHIS tijdens een tijd van herzieningen.  



SAMENVATTING VAN DE STUDIES  

  Deze thesis bestaat uit zes (6) gepubliceerde en één (1) ongepubliceerde paper over de 

zorgverzekering, en een ongepubliceerde introductie en conclusie. De studies onderzochten het 

gedrag van cliënten, zorgverleners en de NHIS, en het effect hiervan op de registratie in het 

nationale zorgverzekeringsstelsel in Ghana. 

 

  In de introductie van dit proefschrift worden (Hoofdstuk Eén- ongepubliceerd) de 

uitdagingen van de NHIS in het begin van haar implementatie besproken. Deze uitdagingen omvat 

onder meer een significante stijging in de opkomst in zorginstellingen met weinig tot geen 

overeenkomstige stijging in infrastructuur, uitrusting en personeel. Dit resulteerde in een lagere 

kwaliteit van zorg omdat het weinige aanwezige personeel de hoeveelheid werk niet kon 

bijhouden. In de meeste zorgvoorzieningen werden lange wachttijden waargenomen waarin 

patiënten in lange rijen wachten om zorg te krijgen. Aan de kant van de verzekering was één van 

de grootste uitdagingen dat er een onvoldoende technische capaciteit van het personeel van de 

nationale zorgverzekeringsautoriteit (hierna, NHIA) aanwezig was om ID kaarten te produceren 

en distribueren, en zo een effectieve implementatie te bewerkstelligen, met name op district-level. 

Anderen uitdagingen waren: een te breed zorgpakket in de NHIS, te weinig controle en toezicht 

door de NHIA en grote vertragingen, van soms meer dan zes maanden, voordat de 

zorgvoorzieningen worden terugbetaald. Ook bleek dat de dekking van het zorgpakket van de 

NHIS te breed was, en de scholing over zowel het zorgpakket als het vrijstellingspakket niet 

afdoende was met te weinig betrokkenheid van de gemeenschap over levering van diensten van de 

NHIS. 

 

   Verder beschrijft Hoofdstuk Eén de context van de studie, de onderzoeksmethodologie; het 

ontwerp en implementatie van de community engagement interventie die is geïmplementeerd om 

de betrokkenheid van de gemeenschap en de participatie in de NHIS-diensten en zorgverlening te 

bevorderen. In totaal werden 52 gemeenschapsgroepen en verenigingen betrokken om de kwaliteit 

van zorg en NHIS diensten in 32 interventie voorzieningen te beoordelen, en de impact van deze 

beoordelingen werd geëvalueerd door de uitkomsten te vergelijken met 32 controle 

zorgvoorzieningen (zie Hoofdstuk 7). 



  

  Hoofdstuk Twee gebruikt de kwalitatieve data die is verzameld door diepte-interviews 

met cliënten, zorgverleners en verzekeraars om de verklarende modellen van cliënten, 

zorgverleners en zorgverzekeraars (NHIS) over ziekte, de behoefte aan, de kwaliteit van, en de 

controle over zorg en zorgverzekeringsdiensten te vergelijken. Verklarende modellen (hierna, 

EMs) bepalen voor een groot deel iemands perceptie van, verwachting over en antwoord op 

gezondheidsproblemen. We vonden ongelijkheden tussen de verklarende modellen van cliënten, 

zorgverleners en zorgverzekeraar. Vaak leidde dit tot misconcepties en een gebrekkig vertrouwen 

in het verzekeringssysteem. Daarom beredeneerden wij dat de keuzes van cliënten om zorg te 

zoeken en zich te registeren voor de verzekering beïnvloed worden door deze verschillen in 

perceptie.  

 

  We concludeerden dat deze bevindingen onze kennis over het gedrag van cliënten en over 

keuzes met betrekking tot de oorzaak van ziekte, het zoeken van een zorgvoorziening en registratie 

in de zorgverzekering, verhoogt. Dit toegenomen begrip was de basis voor het design van de 

kwantitatieve vragenlijst voor de baseline en follow-up enquêtes van het onderzoeksproject om te 

onderzoeken hoe groot deze ongelijkheden zijn in de studiepopulatie en hoe ze het 

verzekeringssysteem beïnvloeden. Deze kennis kan daarnaast beleidsmakers en managers helpen 

hun communicatie en training in zorg en zorgverzekeringsdiensten effectiever te maken. 

  

   Hoofdstuk Drie bekijkt de effectiviteit van het premium-vrijstelling beleid van de NHIS 

waarin kinderen onder de 18, SSNIT medewerkers, SSNIT gepensioneerden (ouder dan 60), 

mensen boven de 70, indigents, zwangere vrouwen en ‘Livelihood Empowerment Against Poverty’ 

(LEAP) begunstigden, vrijgesteld worden van de jaarlijkse zorgpremie. Het hoofdstuk onderzocht 

specifiek of het premium-vrijstelling beleid de registratie voor de zorgverzekering stimuleert en of 

het de toegankelijkheid van zorg voor ouderen (70 jaar en ouder) verbetert.  

 

  Data van 4,214 individuen van 18 jaar en ouder uit de baseline-huishoudensenquête werden 

geanalyseerd. We vonden dat de waarschijnlijkheid van registratie significant hoger wordt met 

leeftijd. De ouderen (70+ groep) waren significant meer waarschijnlijk om zich te registeren voor 

de zorgverzekering dan de jongere leeftijdsgroep (onder de 70). We vonden ook een sterke stijging 



in het percentage van respondenten die na hun 70e jaar zich registreren in de NHIS, vergeleken 

met het percentage dat zich registreert tussen 30-69 jaar. Het gebruik van zorgvoorzieningen liet 

ook een positieve significante stijging zijn naar leeftijd. We vonden een sterke stijging in het 

percentage respondenten die zorgvoorzieningen gebruiken boven de 70 jaar, vergeleken met 

degenen tussen 30-69 jaar. 

 

  Hieruit concludeerden we dat het premium-vrijstelling beleid van de NHIS geholpen heeft 

om registratie te bevorderen en toegankelijkheid van zorg te verbeteren voor ouderen. Dit is een 

belangrijke bijdrage voor de overheid, die een betere zorg voor iedereen op haar agenda heeft 

staan. Niettemin is registratie onder 70+ers nog steeds onder de 100%. Communicatie over het 

premium-vrijstelling beleid en het NHIS zorgpakket kan dus beter en moet worden aangepakt 

zodat het beleid zijn beoogde doel volledig haalt. 

  

  In Hoofdstuk Vier hebben we de verschillen in percepties van cliënten en zorgpersoneel 

op de kwaliteit van zorg onderzocht en gekeken of deze perceptie geassocieerd is met de technical 

quality proxies in gezondheidsvoorzieningen. We hebben Wilcoxon-Mann-Whitney testen gedaan 

en geordende logistische regressies voor 1,903 huishoudhoofden en 324 werknemers in de zorg 

om de verschillen tussen de perceptie van cliënt en zorgpersoneel op kwaliteit van zorg vast te 

stellen. We vonden dat zorgpersoneel de indicatoren over kwaliteit van zorg als bevredigend 

beoordeelden, terwijl cliënten hun teleurstelling over deze kwaliteitsindicatoren uitten. Dit verschil 

in perceptie tussen cliënt en personeel bleek significant voor alle kwaliteitsindicatoren, en met 

name met betrekking tot de ‘zachtere’ aspecten van kwaliteit zoals de houding van personeel en 

respectvol gedrag. Dit suggereert een disbalans in commitment voor een verhoging van kwaliteit 

en een eventueel een asymmetrie in informatie tussen cliënten en dienstverleners. Deze 

bevindingen opperen dat het verbeteren van alléén de medisch-technische kwaliteit niet per se zal 

leiden tot een verbeterde client-gepercipieerde kwaliteit van zorg en daarmee tot een bereidheid 

om zorgdiensten te gebruiken in NHIS-geaccrediteerde voorzieningen. We concludeerden dat er 

behoefte is om de training voor zorgpersoneel te intensifiëren en hierbij te focussen op zowel 

technische als gepercipieerde kwaliteitsindicatoren. Dit soort zaken zouden het vertrouwen van 

cliënten in de gezondheidszorg in Ghana  moeten verhogen en hun actieve participatie in de NHIS 

stimuleren.  



  Hoofdstuk Vijf onderzocht of er sprake is van een adverse selectie in de NHIS door het 

effect van het gebruik en de mate van het gebruik van gezondheidsvoorzieningen op NHIS 

vernieuwing te onderzoeken. Hiervoor werden NHIS-registratie en gebruiksdata van 2008 tot 2013 

uit twee regio’s in Ghana geanalyseerd. Er werd een Pearson Chi-square test gedaan, om te 

onderzoeken of de proportie van verzekerden die in een bepaald jaar van zorg gebruik maakten en 

het jaar daarop hun lidmaatschap vernieuwden, significant verschilt van degenen die gebruik 

maakten van zorg en niet vernieuwen. Er werd gevonden dat de likelihood om de NHIS te 

vernieuwen significant hoger is onder degenen die gebruik maken van zorg, ten opzichte van 

degenen die dat niet doen en ook hoger voor degenen die gezondheidsvoorzieningen vaker 

bezoeken.  Deze bevindingen doen vermoeden dat er sprake is van een adverse selectie in de 

NHIS . We concludeerden dat de rekening van de NHIS claims hoog is omdat individuen met een 

hoog risico, who self-select into the scheme, gezondheidsvoorzieningen vaker bezoeken en dit leidt 

tot problemen voor de financiële haalbaarheid van de NHIS. We raden aan dat beleidsmakers op 

een pragmatische manier moeten zorgen dat de verplichte registratie wordt gehandhaafd zodat ook 

individuen met een laag-risico geregistreerd blijven; en duurzame manieren moeten vinden om 

winsten te verhogen zonder dat dit ten koste gaat aan de maatschappelijke focus die dit stelsel 

heeft.  

 

  In Hoofdstuk Zes gaven we een alternatieve verklaring voor de lage registratie in de NHIS 

door de verschillen in perceptie op niet-technische aspecten van kwaliteit van zorg tussen 

verzekerden en niet-verzekerden te analyseren. Verder bekeken we de associatie tussen 

verzekeringsstatus en de perceptie op kwaliteit van zorg om er zeker van te zijn dat de 

verzekeringsstatus een rol speelt in de perceptie op kwaliteit van zorg. Dus: beïnvloeden percepties 

op kwaliteit de status van registratie? En beïnvloedt vervolgens deze status van registratie de 

perceptie van kwaliteit van zorg? We hebben de data van de baseline enquête van 1,903 

huishoudens in een gebied met 64 gezondheidscentra geanalyseerd. Als eerste hebben we twee 

steekproef-onafhankelijke t-toetsen gedaan om de gemiddelde perceptie van verzekerden en niet 

verzekerden te vergelijken op zeven indicatoren van niet-technische aspecten van kwaliteit van 

zorg. Vervolgens hebben we een generalized ordered logit regression gedaan om de associatie 

tussen verzekeringsstatus en perceptie op kwaliteit van zorg te testen. 

We vonden dat de percepties van verzekerden significant negatiever waren dan van niet-



verzekerden en degenen die eerder wel verzekerd waren, waren ook negatiever dan degenen die 

nooit verzekerd zijn geweest. Ook vonden we dat verzekerd zijn geassocieerd is met een significant 

lagere perceptie op de kwaliteit van zorg. Dus, na inschrijving in de zorgverzekering lijken mensen 

de kwaliteit van zorg als slechter te beschouwen, in vergelijking met degenen zonder verzekering. 

Onze bevindingen tonen dus aan dat verzekeringsstatus uitmaakt voor de perceptie op kwaliteit 

van zorg. Onze conclusie was dat percepties op zorg wellicht worden gevormd door individuele 

ervaringen in gezondheidsvoorzieningen, waar verzekerden en onverzekerden wellicht op een 

andere manier door de dienstverlening gaan. Zorgverzekeringen worden op deze manier minder 

aantrekkelijk door de slechte perceptie van de kwaliteit van de zorg, waardoor er een lagere vraag 

is naar de zorgverzekering. Beleidsmakers moeten daarom overwegen om de NHIS te hervormen, 

en te werken aan beleid waarin dezelfde level van hoge kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd, 

ongeacht iemands verzekeringsstatus. 

 

  Hoofdstuk Zeven onderzocht de verschillen in determinanten van verzekeringsstatus 

tussen de regio’s Greater Accra Region (GAR) en Western Region (WR) in Ghana, om de redenen 

rondom de waargenomen verschillen in regionale dekking in NHIS-registratie beter te begrijpen 

en te waarderen. Gegevens van 4,214 volwassenen van 18 jaar en ouder uit het COHEiSION-

project werden geanalyseerd. Er werd een bivariate analyse (een t-test voor continue, en Peason 

Chi-square voor categorisch) uitgevoerd om de verschillen in kenmerken van de respondenten 

(sociaaleconomisch en verzekeringsregistratie) tussen de twee regio’s te onderzoeken voor de 

totale, urbane en rurale steekproeven. Vervolgens werden multivariate logistische regressie 

schattingen gemaakt om eventuele verschillen in de determinanten van registratie voor de totale, 

urbane en landelijke steekproeven te identificeren en vast te stellen. 

 

  Er werden zeer weinig verschillen gevonden tussen de mechanismen van de determinanten 

van inschrijvingen in de twee regio’s. De enige verschillen waren dat respondenten die zelf een 

slechte gezondheidsstatus rapporteerden in de urbane WR significant meer waarschijnlijk waren 

om zich te registeren dan degenen die zelf een slechte gezondheidsstatus rapporteerden in GAR 

en dat degenen die in het gebied rondom publieke gezondheidsvoorzieningen in WR wonen zich 

significant minder registreerden dan degenen die rondom de particuliere voorzieningen in de GAR 

wonen. In beide regio’s werden woongebied, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 



gezondheidsstatus, welvaartstatus en de eigendomsstatus van de gezondheidsvoorziening als 

significante determinanten van inschrijving in de ziektekostenverzekering geïdentificeerd. Dit 

betekent dat deze determinanten een groot verschil maken in de beslissing om zich voor de 

zorgverzekering in te schrijven, in beide regio’s. Deze bevindingen wijzen op het belang van socio-

economische en zorgsysteem-determinanten voor de beslissing om zich te registreren en 

suggereren dat er ongelijkheden bestaan ten gunste van welgestelde gemeenschappen met betere 

socio-economische omstandigheden en gemeenschappen met gezondheidsvoorzieningen waarvan 

wordt beschouwd dat ze betere kwaliteit zorg leveren. 

 

  Het kan zijn dat de geobserveerde regionale verschillen in de dekking van NHIS registratie 

in de tien regio’s een resultaat is van verschillen in socio-economische en gezondheidssysteem 

factoren, die een impact hebben op het vermogen van inwoners om de zorgpremie te betalen en de 

keuze om zich te registreren 

  

  Tot slot evalueert Hoofdstuk Acht de impact van de community engagement interventie, 

die is geïmplementeerd met als doel de perceptie van cliënten op de kwaliteit van dienstverlening 

te verbeteren en vervolgens het gebruik van de gezondheidszorg en de inschrijving in de 

zorgverzekering te verbeteren. We hebben gebruik gemaakt van paneldata met 6,937 individuen 

uit een cluster randomized controlled trial, die is uitgevoerd in 64 gemeenschappen in twee regio’s 

in Ghana. Een willekeurige helft van de gemeenschappen ontving de engagement interventie nadat 

de baseline enquête was afgenomen in april 2012, terwijl de andere helft als controlegroep diende. 

Een follow-up enquête werd in maart 2014 afgenomen, waarin de impact van de interventie werd 

geëvalueerd. We gebruikten ordinary least square schattingen om de impact van de interventies 

op de perceptie van kwaliteit, het gebruik van gezondheidszorg en inschrijving in de 

zorgverzekering voor volledige en de gebalanceerde steekproeven van alle leden van het 

huishouden en van degenen die op baseline niet verzekerd waren. De interventie had geen enkel 

significant positief effect op de perceptie van kwaliteit van dienstverlening. Ook had de interventie 

geen positief effect op het gebruik van zorg, of op het registreren voor de zorgverzekering op korte 

termijn (12 maanden). De frequentie van ziekte werd echter wel met 13,8 procent verminderd, wat 

wijst op een algemene verbetering van gezondheidsstatus. 



   We hebben geconcludeerd dat het betrekken van de gemeenschap waarschijnlijk niet leidt 

tot de voordelen als een toegenomen gebruik van gezondheidszorg of registratie in 

zorgverzekering op de korte termijn. Om de effecten op lange termijn te onderzoeken, is meer 

onderzoek noodzakelijk. 

 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

De volgende aanbevelingen onder vier (4) algemene kopjes worden gepresenteerd als 

beleidsoverwegingen, gebaseerd op de bevindingen van deze zes (6) gepubliceerde en één (1) 

ongepubliceerde studies:  

 

1. Verhoog het publieke begrip over een zorgverzekering als een systeem voor de 

financiering van de gezondheidszorg 

 

Het lijkt erop dat de aanvankelijke intensiteit waarmee informatie over de NHIS werd 

verstrekt aan het publiek bij de start in 2004 aanzienlijk is verminderd door de 

ontwikkelingen en de hervormingen van het stelsel in de afgelopen jaren. Uit de 

bevindingen van hoofdstukken 2, 3 en 7 blijkt dat er nog steeds lacunes bestaan in de 

informatie over de werking van de NHIS, het uitkeringspakket en de over de categorieën 

van vrijstellingen. Daarom is het noodzakelijk dat de NHIA effectieve en efficiënte 

strategieën ontwikkelt om informatie over deze belangrijke punten te verstrekken aan het 

publiek, en dan met name aan laaggeletterden in rurale gemeenschappen.  

Daarbij is er een noodzaak om de capaciteit van zorgverleners en NHIS personeel op het 

gebied van klantenservice te verhogen, om de effectiviteit en efficiëntie in communicatie 

en relaties met klanten te verbeteren.  

 

1. Verbeter de kwaliteit van zorg en van NHIS service en verhoog het publieke 

vertrouwen in de NHIS 

 

Uit de bevindingen van hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit proefschrift kan worden gesteld dat de 

perceptie onder de meeste Ghanezen is dat NHIS-kaarthouders een lagere kwaliteit van 

zorg ontvangen dan degenen die zorg zelf betalen. Deze perceptie komt voort uit 



regelmatige tekorten in de medicijnvoorraad en uit de vertragingen in terugbetalingen voor 

de voorzieningen door de NHIS, wat er vaak toe leidt dat sommige instellingen hun 

diensten dreigen in te trekken en/of cliënten met een zorgverzekering toch vragen zelf te 

betalen voor de medicijnen en diensten.  Deze perceptie is ook ontstaan door de lange 

wachttijden die verzekerden cliënten ervaren en doordat aan NHIS-kaarthouders generieke 

medicijnen worden voorgeschreven in tegenstelling tot de merk-medicijnen die worden 

voorgeschreven aan cliënten die hun zorg zelf betalen. Een innovatieve insteek, 

bijvoorbeeld SMS berichten en waarschuwingen over de vernieuwings-deadline en 

callcenters die kaarthouders kunnen bellen om klachten in te dienen of uitleg te vragen, 

moet worden overwogen bovenop andere mogelijkheden om klachten en feedback aan 

zorginstellingen en de regionale- of districtskantoren van de NHIS te ontvangen en aan te 

pakken. Daarbij is continue maatschappelijke betrokkenheid nodig om het publiek in te 

laten zien dat een generiek medicijn even effectief is als een merk-medicijn.  

 

2. Verbeter de dekking van NHIS registraties 

 

Hoewel de NHIS, via Act 852, die de totstandbrenging van de NHIS beschrijft, verplicht 

is voor iedereen die in Ghana woont, blijkt uit de bevindingen in hoofstuk 3, 5, en 7 dat 

de dekking van registraties in het stelsel onder de 45% is. Dit heeft een impact op het 

principe van kruissubsidie in een verzekering, waarin de rijken de armen subsidiëren, en 

de gezonde mensen de zieken. Het is daarom nodig om het verplichte element van de NHIS, 

zoals wordt voorgeschreven in de wet, te handhaven door het aantrekkelijk te maken om 

zich te registreren en sancties in te voeren voor mensen die zich niet registreren. Burgers 

kunnen worden gedwongen zich in te schrijven voor de NHIS door maatregelen als het 

eisen van een NHIS-registratie bij alle schoolinschrijvingen, de aanschaf en vernieuwing 

van een rijbewijs, de aanschaf en vernieuwing van een paspoort en andere relevante 

nationale documenten.  

 

3. Verzamel hulpbronnen voor de NHIS 

 

De toekomstige duurzaamheid van de NHIS hangt voor een groot deel af van de 



beschikbaarheid van financiële middelen om de activiteiten van het stelsel te financieren. 

Daarom is het van belang dat de verplichte inschrijving in de NHIS wordt gehandhaafd om 

voldoende inkomsten te mobiliseren via premium van leden. Daarbij moeten er effectieve 

mechanismen worden gevonden om betrouwbare gegevens over het niveau van inkomen 

van Ghanezen te krijgen, met name van degenen in de informele sector, zodat de premie 

van de NHIS kan worden vastgesteld op basis van inkomensniveau. Beleidsmakers zouden 

een verhoging van 2,5% naar 3,5% van de NHIS-heffing in de BTW moeten overwegen, 

deze heffing bedraagt ongeveer 75% van de inkomsten van het stelsel. Om ervoor te zorgen 

dat deze fondsen direct beschikbaar zijn voor uitbetalingen van claims aan zorgverleners 

zou de Ghana Revenu Authority (GRA) de NHIS-heffing op een speciale NHIF-rekening 

moeten storten, zodat het niet wordt samengevoegd met alle andere inkomsten in het 

Consolidated Fund, met alle bijbehorende vertragingen terwijl ze direct beschikbaar aan 

de NHIA moeten zijn. Beleidsmakers zouden ook moeten overwegen om een speciale 

NHIS-belasting, “Sin Tax”, op luxegoederen te heffen en op producten als sigaretten, 

alcohol, juwelen en een communicatie-belasting, “Talk Tax”, op telefoongesprekken en 

internet data in de telecommunicatiesector. Deze speciale belastingen of heffingen zullen 

ervoor zorgen dat er genoeg inkomsten beschikbaar zijn voor een duurzame NHIS. 

4. Continue maatschappelijke betrokkenheid en verder onderzoek 

 

De bevindingen uit hoofdstuk 8 wijzen erop dat een continuïteit in maatschappelijke 

betrokkenheid zorgverleners kan helpen motiveren om een hoge kwaliteit van zorg te 

leveren. Daarbij moet de gemeenschap ook betrokken worden om input te leveren in de 

manier waarop zorg geleverd wordt en om te helpen bij de controle en supervisie van 

zorgverleners en NHIS-kantoren om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met 

de zorgen en verwachtingen van de gemeenschap in deze processen. Er moeten effectieve 

monitoring- en supervisiesystem worden opgezet om ervoor te zorgen dat zorginstellingen 

over het benodigde personeel en apparatuur beschikken om een hoge kwaliteit van zorg te 

leveren. In hoofdstuk 8 werd ook gewezen op de noodzaak van verder onderzoek om een 

breder inzicht te krijgen in de belangrijkste belemmeringen voor het inschrijven in de 

zorgverzekering, voornamelijk in de belemmeringen die geassocieerd zijn met de kwaliteit 

van zorg. Toekomstig onderzoek zou zich moeten focussen op effectieve en efficiënte 



strategieën die zowel de gepercipieerde als de technische kwaliteit van zorg kunnen 

verhogen. In deze richting zouden onderzoeken zich moeten richten op manieren van 

implementatie waarop betrokkenheid van de gemeenschap een impact kan hebben op 

zorggebruik en registratie in de zorgverzekering. Hoewel de bevinding in hoofdstuk 8 

suggereert dat de betrokkenheid van de gemeenschap misschien geen invloed hoeft te 

hebben op een gewenste verhoging in het aantal registraties in de zorgverzekering of in 

zorggebruik op korte termijn, maakt het gemak van implementatie en de gematigde kosten 

die gepaard gaan met een studie waarbij de gemeenschap wel wordt betrokken, het de 

moeite waard om verder onderzoek te doen naar implementatie op de lange termijn. 

 

Samenvattend heeft dit proefschrift een aantal beleidsaanbevelingen aangeboden om de NHIS te 

helpen versterken en haar toekomstige duurzaamheid te waarborgen. Echter, we zijn ons zeer 

bewust van het feit dat het aannemen van deze aanbevelingen afhangt van beleidsmakers en van 

politieke wil om ze te implementeren binnen de algemene beperkingen in middelen en 

concurrerende vraag naar de schaarse middelen vanuit alle sectoren van de Ghanese economie. 

Gelet op deze beperkingen kunnen deze aanbevelingen, met een effectieve betrokkenheid van 

stakeholders, helpen om, samen met discussies over de hervorming van de NHIS en dialoog over 

beleid, de NHIS positief vorm te geven om haar toekomstige duurzaamheid te garanderen en 

universele toegang tot gezondheidszorg van kwaliteit voor alle Ghanezen te waarborgen. 

 

 


