
AMAWATO
de gezOndheidsMArkT in 
heT lAnd vAn de vOOdOO
 
Anaïs Dresse 
Deborah De Baeremaeker

Vertaald door Anke Leflere



2



3

AmAwAto 
de gezOndheidsMArkT in heT lAnd vAn de vOOdOO

© BTC, Brussel, augustus 2013

www.btcctb.org

Gedrukt met milieuvriendelijke inkt op papier met 
FSC-label. 



4

inhoudstafel
1. Moderne versus traditionele geneeskunde? (p. 6)

2.portretten van aMawato’s (p. 18)

3. Moderne traditionele geneeskunde? (p. 36)

Verbeterde traditionele geneesmiddelen (p. 40)

De rol van de ontwikkelingssamenwerking (p. 42)

Bibliografie (p. 45)

Conclusie (p. 44)

Inleiding (p. 5)

Wat is traditionele geneeskunde? (p. 8)

De voodoocultus (p. 15)

Sicassi, Voodoopriesteres (p. 20)

Gbetoho, Fa-raadpleger (p. 32)

Boukari, Breukenspecialist (p. 24)

Alimatou, Traditionele vroedvrouw (p. 28)

Après-Tout, Specialist in geestesziekten (p. 30)

Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg : Een mensenrecht (p. 38)

Natuurgeneeskunde : Risicoloos? ? (p. 41)



5

inleidinG

Amawato betekent in het Fon - één van de belangrijkste talen 
in het zuiden van Benin - ‘degene die geneest met planten’, 
ook wel de traditionele genezer genoemd. In Benin doet 80% 
van de bevolking een beroep op de traditionele geneeskunde 
(1). Ze is een alternatief voor de behandeling van ziektes, zeker 
in een gezondheidssysteem dat onvoldoende ontwikkeld is. 
De meeste mensen hebben zowel geografisch, cultureel als 
financieel slechts heel moeilijk toegang tot het moderne 
gezondheidssysteem.

Benin telt meer dan 7500 geregistreerde traditionele genezers, 
tegenover slechts 600 artsen voor een bevolking van bijna 10 
miljoen inwoners (2). Bovendien zijn veel gezondheidswerkers 
geconcentreerd in de stedelijke gebieden, waardoor de 
plattelandsbewoners slechts moeilijk toegang hebben 
de moderne geneeskunde. Ook socio-culturele factoren 
beïnvloeden de keuze, zoals het vertrouwen van de bevolking 
in de genezers, en het voodoogeloof dat alomtegenwoordig 
is in het zuiden van het land. Zowel in Benin als daarbuiten 
wordt gezondheid sterk beïnvloed door de lokale context. 

Om inzicht te krijgen in de traditionele geneeskunde in Benin, 
hebben we een 15-tal traditionele genezers ontmoet. Op 
basis van hun getuigenissen en verzamelde foto’s hebben we 
geprobeerd te antwoorden op drie vragen: Wat is traditionele 
geneeskunde? Wie zijn de traditionele genezers? Wat is de 
toekomst van de traditionele geneeskunde? Deze vragen 

worden beantwoord in drie opeenvolgende hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk wordt het concept ’traditionele 
geneeskunde’ gedefinieerd ten aanzien van ‘moderne 
geneeskunde’.

Net zoals in de moderne geneeskunde bestaan er verschillende 
specialiteiten in de traditionele geneeskunde. Aan de 
hand van portretten van verschillende genezers worden in 
het tweede hoofdstuk de uiteenlopende facetten van de 
traditionele Beninse geneeskunde belicht. Ten slotte worden 
de vooruitzichten en de beperkingen van de traditionele 
geneeskunde besproken in een derde hoofdstuk, net zoals 
de rol van de overheid, de ontwikkelingsagentschappen en 
hun partners.

1 Porto-Novo, Ifanghi
2 Cotonou
3 Comé, Sé, Houéyogbé, 
Ayiguinnou, Djakotomey, 
Klouékanmé, Toviklin, 
Athiémé, Avegode
4 Bohicon 
5 Dassa
6 Djougou, Ouaké, 
Copargo, Dédéra
7 Natintingou
8 Tanguiéta

Route
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1
ModeRne veRsus 
tRaditionele Geneeskunde1.
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Wat is 
tRaditionele Geneeskunde?
De meeste teksten over traditionele geneeskunde 
beginnen met een herinnering aan de officiële definitie 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO): “Traditionele 
geneeskunde is het geheel van kennis en ervaring eigen 
aan een cultuur, gebruikt om de gezondheid van mensen 
te garanderen, en om psychische en mentale ziektes te 
voorkomen, te diagnosticeren, te behandelen en te genezen.” 
(3) Maar deze definitie is zo breed dat, als we het woord 
‘traditionele’ uit de zin zouden schrappen, niets nog duidt op 
het feit dat we praten over traditionele eerder dan moderne 
geneeskunde. In de strategie voor traditionele geneeskunde 
2002-2005, voegt de WGO aan deze definitie het spirituele 
aspect toe, maar erkent dat traditionele geneeskunde zo 
gevarieerd is in de wereld dat er geen enkele exhaustieve 
definitie bestaat.

In Benin wordt de traditionele geneeskunde gekenmerkt 
door een sterke aanwezigheid van het magisch-religieuze, 
meer specifiek verbonden aan de voodoocultus, wat haar 
onderscheidt van de moderne geneeskunde. Dat is in theorie 
niet altijd zo, want er bestaan centra waar de moderne 
wetenschap gecombineerd wordt met gebeden om de zieken 
te genezen. Tegenover de westerse maatschappij, die focust op 
het rationele en het individu (eendimensionale maatschappij), 
staat de Afrikaanse cultuur met een maatschappij die 
gekenmerkt wordt door verschillende universums met een 
onzichtbare dimensie en heel sterke sociale banden. En het is 

deze dimensie die wordt gereflecteerd in de geneeskunde met 
een sterke spirituele component (4). Deze beïnvloeding via de 
spiritualiteit in de traditionele Afrikaanse geneeskunde maakt 
haar meer holistisch dan de biomedische geneeskunde. De 
genezers beperken zich niet enkel tot de fysieke symptomen 
van het zich slecht voelen, maar ze passen hun behandeling 
ook aan volgens de noden van elke patiënt (wat een goede 
dokter in principe ook doet) Ze zoeken de oorzaken van het 
slechte gevoel in de context van de patiënt en de onzichtbare 
wereld.

De traditionele geneeskunde maakt een onderscheid tussen 
natuurlijke ziekten enerzijds en geprovoceerde of spirituele 
ziekten anderzijds. Om de oorzaken van de ziekte te 
diagnosticeren, valt de genezer terug op waarzeggerij om 
het onzichtbare te begrijpen, als een soort ’laboratorium’. 
Als de ziekte is uitgelokt, komt ze voort uit een onevenwicht 
(boze goden, betovering) en zal ze niet weggaan door 
alleen de symptomen te behandelen: men moet eveneens 
de oorzaak van de pijn behandelen. In tegenstelling tot de 
moderne geneeskunde kunnen ziektes en hun oorzaken in 
de traditionele geneeskunde ook buiten de patiënt liggen, 
wat verklaart waarom een behandeling niet direct wordt 
toegepast op de patiënt zelf, maar op een derde persoon-op 
de genezer, een dier of een object. Er is geen wetenschappelijk 
onderzoek dat de efficiëntie van deze praktijk bevestigt, maar 
traditionele genezers baseren zich op empirische kennis, 
waaronder de tevredenheid van de patiënt.

De traditionele Beninse geneeskunde onderscheidt zich van 
de moderne geneeskunde door haar geloof, maar ook door 
haar praktijken en behandelingen. 
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Dat wil niet zeggen dat de moderne geneeskunde niet 
gebaseerd is op geloof of tradities, of dat ze de patiënt niet in 
zijn geheel bekijkt. Het betekent evenmin dat de traditionele 
geneeskunde onveranderlijk en statisch is (5). De moderne 
en de traditionele geneeskunde staan niet tegenover elkaar, 
ze zijn complementair, want ze hebben hetzelfde doel: ervoor 
zorgen dat de patiënt zich beter voelt. De instrumenten voor 
diagnose en de praktijken zijn echter zo verschillend dat het 
niet nodig of redelijk is ze te vergelijken. Iedere geneeskunde 
moet begrepen worden vanuit haar eigen natuur. 

Naast het holistische en spirituele aspect van de traditionele 
geneeskunde verschilt ze van de moderne geneeskunde door 
haar ingrediënten. In plaats van scheikundige geneesmiddelen 
gebruiken traditionele genezers natuurlijke ingrediënten die 
ze plukken, bewerken en mengen volgens bepaalde rituelen.
Deze ingrediënten behoren tot verschillende groepen, ook 
wel rijken genoemd: het plantenrijk, het mineralenrijk en 
het dierenrijk. Planten zijn essentiële ingrediënten van 
traditionele medicijnen. Zij worden vermengd met andere 

stoffen (dierlijke of minerale) en vervolgens meerdere keer 
per dag op de patiënt aangebracht.
Een van de gemeenschappelijke eigenschappen van de 
traditionele genezers is de kennis van medicinale planten, die 
wordt gecombineerd met rituelen en manuele behandelingen.
De meeste traditionele genezers hebben hun kennis geërfd 
van hun ouders. Anderen zijn geïnitieerd door leden van de 
voodoocultus waartoe ze behoren - in de voodookloosters 
bevinden zich de beste experts van de kruidengeneeskunde 
- of door een genezer nadat ze zelf geconfronteerd werden 
met een ziekte, en sommigen roepen de geesten op om hen 
een bepaald gebruik van planten of technieken te tonen.

Hoewel de moderne geneeskunde geïnstitutionaliseerd is 
en de genezers erkend worden door de overheid, blijven 
traditionele genezers vooral belangrijke sociale figuren die 
zeer toegankelijk zijn in een gemeenschap. De leden van 
de gemeenschap erkennen hen voor hun kennis en omdat 
ze door de bevolking vertrouwd worden en dezelfde cultuur 
delen.

Moderne geneeskunde

---
Ziekte

Dokter (autoriteit)
Diagnose

Wetenschappelijke behandeling
Genezing

---

traditionele geneeskunde

Onevenwicht
Ziekte

Traditionele genezer
Waarzeggerij

Lichamelijke+spirituele behandeling
Genezing

Herstel van het evenwicht
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het plantenrijk

Plantaardige stoffen zijn de echte 
rijkdom van de traditionele genezers. 

Er is een lokale populaire kennis over het 
gebruik van planten voor medicinale doe-
leinden. Maar het is niet enkel in ontwikke-
lingslanden dat planten worden gebruikt om 
ziektes te behandelen. Naar schatting een 
derde van de moderne geneesmiddelen 
is gebaseerd op natuurlijke moleculen. 

Maar de moderne geneeskunde, 
die nochtans gebaseerd is 

op moleculen van 

het mineralenrijk

Naast het dieren- en het planten-
rijk, vinden we in de traditionele 

medicijnen natuurlijke ingrediënten 
met een minerale oorsprong, zoals cal-
cium, zout en water. Juwelen op basis 
van parels en schelpen, metalen of aar-
den voorwerpen en houten poppetjes 
worden eveneens gebruikt door 

bepaalde specialisten, zoals 
de voodoomeesters..

het dierenrijk 

Een ander essentieel ingrediënt 
voor het klaarmaken van de vele 

geneesmiddelen van de traditionele 
genezers zijn de dierlijke elementen. 
Op de Beninse markten kun je huiden, 
beenderen en gedroogde of levende die-
ren kopen (reptielen, kikkers, vogels, 
insecten, enz.). De genezers gebrui-

ken dat materiaal als onderdeel 
van hun remedies en rituelen.



11

De ziekten die de traditionele genezers het vaakst 
behandelen, zijn hoofdpijn en buikpijn. Maar ook 
uitgelokte ziektes (betoveringen) komen veelvuldig voor.

In de traditionele geneeskunde, net als in de moderne 
geneeskunde, bestaan er verschillende specialiteiten, en 
traditionele genezers kennen meerdere technieken of doen 
een beroep op collega’s als de behandeling hun competenties 
te boven gaat. Sommigen hebben goede relaties met de 
lokale gezondheidswerkers en het gebeurt wel eens dat 
een informele samenwerking tot stand wordt gebracht. 

Als de traditionele genezer het probleem niet kan 
oplossen, kan hij zich richten tot de moderne geneeskunde. 
Of omgekeerd, sommige gezondheidswerkers 
richten zich tot traditionele genezers wanneer de 
moderne geneeskunde haar grenzen heeft bereikt.

We vinden deze traditionele ingrediënten op alle lokale Beninse 
markten, naast moderne geneesmiddelen die worden ingevoerd 
uit de buurlanden of Azië. Naast de traditionele geneeskunde 

zijn deze ’nepgeneesmiddelen’ het enige alternatief voor 
kwetsbare groepen, en zijn ze een gevaar voor de gezondheid.
Eén op vier medicijnen in Afrika is nep. Volgens de WGO is 40% 
van de gebruikte medicijnen in Sub-Saharaans Afrika namaak.
In Benin is het helaas niet anders. Op de markt en op straat 
is het erg gemakkelijk om aan dergelijke nepmedicijnen 
te geraken. Regelmatig worden tonnen van deze 
nepmedicijnen in de havens van West-Afrika onderschept.

Frédéric Loko, directeur van het Benins Ministerie 
van Volksgezondheid: “De problematiek van de 
namaakmedicijnen heeft te maken met de armoede. 
Het namaakmedicijn op de markt is soms 2 tot 3 keer 
goedkoper dan bepaalde geneesmiddelen bij de apotheker.” 
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de voodooCultus
De traditionele geneeskunde is dus afhankelijk van de context 
en van het lokale geloof, meer nog dan de zogenaamde 
moderne geneeskunde waarvan de praktijken geglobaliseerd 
zijn. In Benin, de wieg van de voodoo, zijn de therapeutische 
traditionele praktijken sterk verbonden aan deze cultus, en 
verschillen ze naargelang de regio. Er bestaan ongeveer 
300 godheden in Benin, en sommige daarvan zijn de 
vereenzelviging van ziekten (6).
In tegenstelling tot de moderne geneeskunde definieert 
de traditionele geneeskunde een ziekte als een teken van 
onevenwicht.
De rol van de genezer is meer die van een dokter, want hij 
moet niet alleen de persoon genezen, maar ook het evenwicht 
in zijn omgeving herstellen. Als de persoon bijvoorbeeld de 
toorn van de goden op zich heeft afgeroepen omdat hij zich 
niet aan de tradities heeft gehouden, zal de waarzeggerij 
het gedrag tonen dat de persoon moet aannemen om het 
evenwicht tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld en 
tussen de eeuwige en de huidige wereld te herstellen. In dat 
geval is het lot niet alleen een morele straf, maar ook een 
middel om de stabiliteit in de samenleving te garanderen (7).

waarzeggerij

Om te weten welk ritueel toe te passen of welk gedrag aan te 
nemen, moet de persoon zijn toevlucht nemen tot waarzeggerij. 
Zo kan hij analyseren of de ziekte natuurlijk of uitgelokt 
is, en dus of de behandeling enkel fysiek of ook spiritueel 
zal zijn. Waarzeggerij is de favoriete manier van genezers 
om een diagnose te stellen. Zij gebruiken verschillende 

magische instrumenten om de oorzaak van de pijn van hun 
patiënten en de bijbehorende behandeling te identificeren. 

De geomantiek is een vorm van waarzeggerij die bestaat 
uit het ontcijferen van tekens die een bijna mathematisch 
systeem vormen. De waarzegger is de traditionele genezer 
die de tekens kan lezen via verschillende instrumenten: 
schelpjes, water, zand, of bijvoorbeeld een spiegel. Een 
van de oudste en gekendste orakeltechnieken in Benin is 
de Fa. Deze techniek deed zijn intrede in Benin in de 18e 
eeuw vanuit Nigeria, en was erg geliefd aan het hof van 
het Dahomey-rijk in de 19e eeuw, maar vindt zijn eigenlijke 
oorsprong in Mesopotamië (7). De Fa is de woordvoerder 
van alle godheden en geeft aan welke weg een mens moet 
volgen om niet af te wijken, om zijn leven niet uit balans 
te brengen. De Fa wordt geraadpleegd op elk belangrijk 
moment in een mensenleven. Om deze reden krijgen zij 
die het orakel kunnen lezen een zekere machtspositie.

Het belangrijkste instrument van de Fa-raadpleger - Bokonon 
genoemd - is zijn ‘rozenkrans’, hoewel ook schelpen of 
andere objecten gebruikt kunnen worden. Om de Fa te 
raadplegen neemt de Bokonon zijn ketting, die bestaat 
uit 8 helften van noten of gedroogde appels, verbonden 
door een ketting in het midden, met vier noten aan elke 
kant, en gooit deze op de grond. Hij herhaalt dit ritueel 
enkele malen. De manier waarop de objecten vallen, zorgt 
telkens voor verschillende figuren. De Fa bestaat uit 16 
tekens, maar uit 256 mogelijke combinaties in het totaal.
Fa-raadplegers vind je overal in Benin, maar de geomantiek 
kan worden gelezen in verschillende voorwerpen. Sommigen 
lezen de signalen bijvoorbeeld in water, in zand of in poeder.
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Zo kan de genezer in de tekens die hij maakt in het zand, lezen 
- met zijn geest en niet met zijn ogen - om welke ziekte het 
gaat, wat de oorzaken zijn en hoe ze te behandelen. Anderen 
gaan met een spiegel over het lichaam van de patiënt om 
te zien waar de pijn zit die moet worden weggehaald. Deze 
tekens worden gelezen en geïnterpreteerd door de Bokonon. 
Hij gebruikt ze om vragen te beantwoorden - al dan niet 
gelieerd aan de gezondheid - van zijn patiënt, soms zelfs 
zonder dat de vraag wordt uitgesproken.

De kennis van de Fa gaat over van generatie op generatie en het 
duurt verschillende jaren voor een Bokonon de interpretaties 
van elke combinatie onder de knie heeft. Zeker omdat de 
interpretatie afhangt van de persoon die wordt onderzocht 
– postuur, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat enz. De zieners 
zijn vaak traditionele genezers. De goddelijke openbaring 
vertelt hen om welke ziekte het gaat en wat de oorzaak is, 
wat hen in staat stelt om een behandeling te identificeren. 
Omdat in Benin enkel de Bokonon de goddelijke openbaring 
kan ontcijferen, geeft dit hem een zekere machtspositie.

rituelen  

Rituelen staan centraal in de traditionele spirituele genezing 
van zieken. Het kan gaan om onzichtbare rituelen, zoals de 
manier om medicinale planten te plukken of te bereiden. Soms 
worden heilige teksten uitgesproken tijdens het plukken, of 
moeten de planten geplukt worden in een vrome context. 
De genezer kan een beroep doen op zijn ingewijde kinderen 
voor de pluk, en soms zijn er indrukwekkende rituelen zoals 
ceremonieën om de genezing van een patiënt te vieren.

Gedurende deze rituelen kan de genezer terugvallen op 
symbolische voorwerpen die de patiënt voorstellen, zoals 
houten beeldjes die magische krachten bezitten. Deze ’fetisjen’ 
kunnen bijdragen aan de genezing van uitgelokte of spirituele 
ziekten, of ze worden gebruikt om een betovering over 
iemand uit te spreken. Een van de meest bekende elementen 
van de voodoocultuur in de wereld is de voodoopop. Hoewel 
deze houten gepersonaliseerde popjes worden gebruikt in 
verschillende rituelen, zijn we toch ver af van het beeld van 
een ’fetisjeur’ die naalden in een pop steekt om iemand van op 
afstand te beheksen. Het is waar dat beheksing en betovering 
deel uitmaken van het dagelijkse leven in Benin, maar dat 
is zeker niet de essentie van voodoo. Op de eerste plaats 
wil voodoo haar aanhangers beschermen en het evenwicht 
tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld bewaren. In 
theorie is het alleen wanneer iemand dat evenwicht probeert 
te verstoren dat maatregelen worden genomen om de situatie 
te herstellen.

offers

Materiaal van dierlijke origine dient niet alleen als ingrediënt 
voor traditionele medicijnen, maar wordt ook gebruikt 
voor dierenoffers, die integraal deel uitmaken van de 
voodoocultuur. Tijdens het offer en de bijbehorende rituelen 
wordt het vlees door de mensen gegeten, terwijl de geest 
en het bloed van het dier aan de geesten worden geofferd in 
ruil voor bescherming. Het gaat om een heel sterke spirituele 
ervaring voor degene die de rituelen ondergaat, maar ook om 
een spektakel, en een verbinding met de onzichtbare wereld 
om het onevenwicht te herstellen.
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PoRtRetten 
van aMaWato’s 2.
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siCassi 
voodooPRiesteRes 

Een onverklaarbare verdwijning, een verrassende terugkeer, ziektes... 
het waren allemaal zorgwekkende tekenen die de familie van Sicassi 
in staat hebben gesteld te begrijpen dat hun kleine meid door de 
geesten was uitverkoren om voodoopriesteres te worden.

In de familie van Sicassi worden de vrouwen priesteres van de 
godheid Mamiwata, de godheid van rijkdom die schoonheid en 
esthetiek incarneert, van generatie op generatie.

Vanaf heel jonge leeftijd verdween Sicassi gedurende de nacht, en 
werd ze wakker in een andere kamer of op de grond zonder dat daar 
een sluitende verklaring voor was. Heel snel begrepen haar ouders 
dat een godheid via hun dochter handelde.

Afkomstig uit een geslacht van priesteressen zal Sicassi op een dag 
haar grootmoeder en haar tante opvolgen, Azikpéto Kpinso. Het 
kleine meisje wordt door haar tante geïnitieerd in de voodoocultus 
aan de hand van genezingsceremonieën, waaraan ook twee andere 
genezen zieken van Azikpéto deelnemen.

Ze geeft het meisje haar kennis door, want op zevenjarige leeftijd ligt 
haar toekomst al helemaal vast: op een dag zal ze haar eigen klooster 
hebben en zal ze mensen genezen.
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Ceremonieën bepalen het levensritme in de voodookloosters. Ze zijn 
een essentieel onderdeel van de genezingsprocessen voor spirituele 
en uitgelokte ziektes. Het is het moment waarop de zichtbare wereld 
communiceert met de wereld van de geesten.
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Hoewel de kinesitherapeuten een bot 
heel snel weten te herstellen, kunnen 
ze complexe breuken zoals open of 
meervoudige breuken verergeren als ze 
hen niet doorverwijzen naar de moderne 
gezondheidscentra. 
Dat was het geval voor bovenstaande patiënt, 
die weigerde te lopen met krukken, hoewel 
een plaaster hem wel geïmmobiliseerd zou 
hebben.

BoukaRi 
BReukensPeCialist

Elke morgen wanneer de zon opkomt en elke avond wanneer de zon 
ondergaat, dient Boukari dezelfde zorgen toe aan de patiënten met 
breuken. Door zijn reputatie komen patiënten vanuit de hele regio en 
zelfs vanuit Togo om onder handen te worden genomen door deze 
expert. 

Net zoals zijn vader zijn kennis heeft doorgegeven, zo geeft Boukari 
zijn kennis door aan zijn dochter van 8. Deze breukenspecialist, 
of kinesitherapeut zoals hij ook wel wordt genoemd door andere 
traditionele genezers, maakt met de hulp van zijn dochter balsems en 
zalfjes klaar om de pijn van zijn patiënten dagelijks te verlichten, en legt 
haar de effecten van de planten uit en de voordelen van elk medicijn. 
Zelfs nu ze nog maar in de lagere school zit, ziet zijn dochtertje zich al 
dezelfde weg opgaan.

Buiten de natuurlijke geneesmiddelen die gepaard gaan met bijbehorende 
rituelen, zijn de technieken dezelfde als in de moderne geneeskunde: 
de minimalisering van de breuk en vervolgens het immobiliseren ervan. 
Simpele breuken genezen sneller met de traditionele geneeskunde 
dan met de moderne. Daarom verkiezen vele patiënten de traditionele 
genezers boven de moderne gezondheidscentra. Volgens de traditionele 
genezers zijn simpele breuken te herstellen in drie weken dankzij hun 
technieken, tegenover enkele maanden in de moderne geneeskunde.
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Djamila (foto linkerpagina, onderaan rechts) is een Togolese vrouw 
die enkele dagen voordien bij Boukari is aangekomen met pijn in de 
onderrug die het stappen bemoeilijkt. Ze heeft niet de middelen om 
naar het ziekenhuis te gaan. Boukari heeft getracht haar te genezen 
met massages en offers, wat haar pijn gedeeltelijk heeft verlicht.
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aliMatou 
tRaditionele vRoedvRouW

Alimatou, sinds 30 jaar traditionele vroedvrouw, heeft deze specialiteit 
geleerd van haar vader en haar grootvader. Haar werk is een 
familieaangelegenheid en haar twee kinderen helpen haar patiënten 
verzorgen, planten plukken en geneesmiddelen bereiden. Zelfs al 
hebben ze een andere weg ingeslagen en zijn ze gaan studeren. Ze 
helpen eveneens de jonge ouders geboorteaktes voor hun kinderen te 
verkrijgen bij het gezondheidscentrum.

Haar reputatie als traditionele vroedvrouw trekt vele vrouwen aan die 
meer vertrouwen hebben in haar dan in de lokale gezondheidscentra, 
en enkele jaren geleden werd Alimatou zelfs door een modern 
gezondheidscentrum uit de buurt aangeworven. Maar de samenwerking 
was van korte duur, want het bracht haar niets op. Zij had immers al 
een stevige reputatie in de regio. Het is dus bij haar thuis en met haar 
planten dat ze de vrouwen van haar dorp Dédéra helpt bevallen.

Alimentou heeft verschillende vormingen van het Ministerie van 
Volksgezondheid gevolgd (over hygiëne, doorverwijzing, hiv/aids 
bijvoorbeeld). Fier toont ze de beschermingshandschoenen en -kleding 
die ze gebruikt bij bevallingen. Ze volgt vrouwen op vóór en tijdens 
de zwangerschap. Het zou gaan om een 40-tal patiënten per maand. 
Maar meteen na de bevalling verwijst Alimatou de pasgeborenen door 
naar de gezondheidscentra, waar ze opgevolgd worden. Er is een zeker 
evenwicht tussen moderne en traditionele geneeskunde mogelijk als elk 
zijn limieten kent.

Maryame is een paar uur geleden in de bevallingszaal van 
Alimatou bevallen van een zoon. 
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aPRès-tout  
sPeCialist in Geestesziekten

Zoals vele genezers heeft Après-Tout zijn kennis overgeërfd van zijn 
vader. Samen met zijn twee broers behandelt hij patiënten met een 
psychische aandoening.

Après-Tout doet een beroep op zijn broer die ziener is om de oorzaak 
van de ziekte op te sporen en op aanraden van de geesten en godheden 
bereidt hij drankjes, zalfjes en andere geneesmiddelen. Zo nodig worden 
heilige teksten en offerrituelen gebruikt. Tijdens zijn consultaties 
ontvangt hij patiënten en hij beschikt over verschillende kamers waar 
hij de zieken kan onderbrengen indien de behandeling een speciale 
opvolging vereist.

Dat is het geval voor de 16-jarige Julien die geestesgestoord is. Julien zag 
verschijningen en, na een bezoek aan verschillende gezondheidscentra 
en evenveel behandelingen, heeft de familie besloten de jongen naar 
Après-Tout te brengen. Er kwamen offers en verscheidene planten aan 
te pas om een einde te maken aan de visioenen, maar na drie maanden 
behandeling ziet Julien er terug goed uit en is hij klaar om de draad van 
zijn leven weer op te nemen.

Hiernaast: Après-Tout met de twee broers met wie hij werkt en de voorzitter van de 
vereniging voor traditionele genezers van de regio.
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GBetoho  
fa-RaadPleGeR

Net als Sicassi is Gbétoho (zie foto hiernaast) opgegroeid in een 
voodooklooster en opgeleid door zijn voorouders, want de voodoocultus 
wordt doorgegeven van generatie op generatie. Zo hoopt ook Gbétono 
dat één van zijn vier zonen de fakkel van hem zal overnemen. Hij zal te 
weten komen wie de uitverkorene is door hun gedrag te observeren 
en te zien wie zich het meest aangetrokken voelt tot zijn werk, door 
bijvoorbeeld geneeskrachtige planten te helpen plukken. Zo zal hij hem 
beetje bij beetje inwijden in de krachten van de verschillende planten.

De traditionele genezers hebben elk hun eigen specialiteit en hun sterke 
kanten, en in het voodooklooster bevindt zich een zeer gespecialiseerde 
kennis van de traditionele Beninse geneeskunde. Waarzeggerij is ook 
daar een centraal element in het genezingsproces en ook in dit domein 
heeft elke voodoomeester zijn specialiteit. Velen doen een beroep op 
goddelijke openbaringen met de Fa (zie kader), anderen lezen de tekens 
in verschillende dragers, zoals water of zand.

Het Fa-orakel is een geomantiesysteem gebaseerd op een reeks van tweemaal vier 
binaire tekens (zie afbeelding hiernaast) met in totaal 256 mogelijke combinaties. 
Die combinaties tonen de weg die het individu moet volgen om de harmonie 
tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld te bewaren. Iedereen heeft zijn 
eigen manier om de combinaties te interpreteren en het duurt dan ook lang eer 
men het ingewikkelde systeem volledig onder de knie heeft.
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Er bestaan verschillende dragers om de tekens in te lezen, zoals de 
’Fa-rozenkrans‘, maar ook water, schelpjes, zand… In de gevormde 
patronen leest de ziener de oorzaak van de ziekte en hoe haar te be-
handelen. Hij leest dit niet met zijn ogen maar met zijn geest, want 
hij is de verbinding tussen het zichtbare en het onzichtbare. Hieron-
der raadpleegt Houndji de Fa voor een klant die uit Nigeria komt voor 
zijn zieke vrouw. De Fa verklapt hem dat zijn vrouw zwanger is.
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ModeRne 
tRaditionele Geneeskunde3.
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toeGanG tot kWaliteitsvolle 
GezondheidszoRG : een MensenReCht
Het recht op gezondheidszorg is een onvervreemdbaar recht volgens 
artikel 25.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
uit 1949 (8), maar zoals elk domein in het dagelijks leven, is gezondheid 
iets dat onlosmakelijk verweven is met een socioculturele context. 
Met het oog op de realiteit op het terrein moet men zich dus afvragen 
wat geschikte gezondheidszorg is volgens de Beninse normen.

Bij ernstige symptomen veroorzaakt door een betovering, zelfs al is 
toegang tot een modern gezondheidscentrum noodzakelijk, zal dit 
niet volstaan om de harmonie te herstellen. In dat geval moeten niet 
alleen de lichamelijke symptomen behandeld worden maar ook de 
spirituele aspecten van het lijden.

De therapieën van de traditionele genezers maken dus deel uit van de 
behandelingen die geschikt geacht worden voor de Beninse bevolking 
en het recht op gezondheidszorg omvat dus dit culturele aspect. Dat 
recht slaat niet enkel op toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, 
maar ook op zorg die is aangepast aan de behoeften van de 
maatschappij, en dus in bepaalde gevallen kan teruggrijpen naar het 
parallel gebruik van beide soorten geneeskunde.

Artikel 82 van de Verklaring van Alma-Ata inzake primaire 
gezondheidszorg in 1978 (9) beaamt deze oproep tot samenwerking. 

Ze beschrijft de traditionele geneeskunde als volgt:



39

Wanneer we beide soorten geneeskunde willen integreren, 
stuiten we op volgende vraag: hebben traditionele genezers 
niet meer te verliezen dan te winnen? Hun kennis, vooral 
op het gebied van kruidengeneeskunde, heeft een sterk 
economisch potentieel voor de moderne geneeskunde 
die voortdurend op zoek is naar nieuwe behandelingen. 
Farmaceutische laboratoria zijn zich wel degelijk bewust 
van wat er op het spel staat. Verschillende moderne 
remedies werden ontdekt door traditionele genezers lang 
voor het bestaan van de laboratoria.

Zo bijvoorbeeld de malariabehandeling op basis van kinine 
en artemisinine, waarvan de therapeutische eigenschappen 
al gekend waren door de traditionele genezers, lang 
voor de moderne geneeskunde er zich in interesseerde. 
Naar schatting is meer dan een kwart van de moderne 
geneesmiddelen afkomstig van planten. Het gebruik van 
traditionele middelen door westerse onderzoekers (ook 
wel biopiraterij genoemd) heeft gezorgd voor een zeker 

wantrouwen bij traditionele genezers. Zij willen hun recepten 
dan ook geheim houden maar kunnen zich geen patenten 
of andere brevetten veroorloven. Er bestaat in Benin geen 
enkele beschermingsmaatregel. Een interessant voorbeeld 
voor de traditionele Afrikaanse geneeskunde is de Digitale 
Bibliotheek voor Traditionele Kennis opgericht in India 
in 2001. Deze wordt reeds gebruikt om patenten van 
farmaceutische bedrijven ongeldig te verklaren wanneer zij 
lokale kennis afsnoepen (10 en 11).

Benin heeft sinds 2008 een nationaal beleid voor traditionele 
geneeskunde (12), uitgevoerd door het Nationaal Programma 
voor Geneesmiddelen en Traditionele Geneeskunde. 
Deze maatregelen zijn essentieel om de praktijken in de 
traditionele geneeskunde te omkaderen. Sinds enkele 
jaren reglementeert het Ministerie van Volksgezondheid 
de traditionele geneeskunde. Zo is bijvoorbeeld reclame 
voor niet-erkende traditionele geneesmiddelen sinds 2012 
verboden.

‘Met de steun van de officiële geneeskunde 
kunnen de officiële genezers belangrijke 
partners worden in de organisatie van de 
strijd om de gezondheid van de gemeen-
schap te verbeteren. (…) Het is daarom 
van het grootste belang de mogelijkhe-
den na te gaan om hen te engageren in 
de primaire gezondheidszorg en hen te 
vormen met dit doel in het achterhoofd.’
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veRBeteRde 
tRaditionele GeneesMiddelen
Traditionele geneeskunde staat niet los van de wereld 
en evolueert voortdurend. Het Beninse Ministerie van 
Volksgezondheid en zijn verschillende partners hebben 
vormingen voor traditionele genezers georganiseerd rond 
verschillende thema’s. Breukenspecialisten werden opgeleid 
om een radiografie te lezen. Sinds januari 2012 verbiedt het 
Ministerie van Volksgezondheid reclame op nationale media 
voor gehomologeerde traditionele medicijnen en werden al 
14 ‘verbeterde traditionele geneesmiddelen’ goedgekeurd op 
basis van criteria als veiligheid, efficiëntie en kwaliteit.

Nu bestaan er ook gemengde gezondheidscentra, zoals 
een modern centrum waar verplegers en traditionele 
breukengenezers samenwerken in Ayou (Allada) en katholieke 
geloofscentra als het Sêyon Centrum in Cotonou en het 
Saint-Jean de Dieu-ziekenhuis in Tangiuèta. Dat laatste is 
gelegen in het uiterste noorden van het land en wordt geleid 
door de Italiaanse Pater Florent Pruli. Hij geeft toe dat hij 
aanvankelijk niet geloofde in traditionele geneeskunde, tot 
wanneer hij de voordelen ervan inzag om bepaalde ziekten te 
behandelen. Zijn patiënten hebben voortaan de keuze tussen 
moderne geneesmiddelen en plantenremedies ontwikkeld in 
het ziekenhuis zelf. Net als in de traditionele geneeskunde 
komt ook het spirituele aspect aan bod, en wordt elke dag 
een mis opgedragen voor de zieken. De combinatie van 
beide geneesmethoden is misschien wel wat het Saint-Jean 

de Dieu-ziekenhuis in Tangiéta tot het ‘beste ziekenhuis in 
Benin’ maakt. Het Seyôn Centrum en het Saint-Jean de Dieu-
ziekenhuis zijn het levende bewijs dat het spirituele aspect 
van de ziekte zich niet beperkt tot de voodoocultuur maar 
ook meetelt in de confessionele centra.

Het zou interessant zijn deze praktijken te vergelijken met 
de manier waarop confessionele ziekenhuizen in Europa het 
spirituele integreren in hun behandelingen en hoe ze hun 
personeel sensibiliseren om te luisteren naar de behoeften 
van elke patiënt en zijn omgeving via bijvoorbeeld een 
aalmoezenier.

De verbeterde traditionele geneesmiddelen en de gemengde 
gezondheidscentra zijn wellicht dé oplossing voor een land dat 
vaak teruggrijpt naar traditionele geneeskunde en dat wordt 
geteisterd door nepgeneesmiddelen verkocht door leurders 
maar ook door wanpraktijken in de traditionele geneeskunde.

Het Saint Jean de 
Dieu-ziekenhuis 
in Tanguièta dat 

moderne genees-
kunde, kruiden-

geneeskunde en 
gebed combineert 

om zijn patiënten te 
behandelen.
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natuuRGeneeskunde : 
RisiColoos?
Ook in Europa winnen andere soorten verzorging aan 
populariteit, maar in plaats van te praten over traditionele 
geneeskunde noemen wij ze ‘aanvullend’ of ‘alternatief’. In 
België heeft naar schatting een derde van de bevolking al 
eens een beroep gedaan op deze praktijken. In tegenstelling 
tot de overmedicalisering van courante ziekten beschouwt 
de zachte of niet-conventionele geneeskunde de symptomen 
als de plaatselijke uitdrukking van een verstoring en zoekt ze 
naar een manier om de behandeling aan te passen aan het 
individu.

Dit suggereert dat de patiënt de praktijken en behandelingen 
van de moderne geneeskunde ervaart als chemisch (in 
tegenstelling tot natuurlijk), maar ook als ingrijpend of 
zelfs agressief. Het gaat er niet om dat phytotherapie en 
natuurlijke behandelingen de moderne geneeskunde zouden 
vervangen, maar wel dat ze de reguliere behandelingen 
zouden ondersteunen. De westerse patiënt is steeds meer 
vragende partij, zodat meer en meer artsen natuurlijke 
remedies als ondersteuning aanbieden. Een van de voordelen 
van deze aanvullende behandeling is het gebruiksgemak 
van planten, maar zowel in België als in Benin is een juiste 
begeleiding bij deze praktijken essentieel om problemen te 
voorkomen (zelfmedicatie, kwakzalverij...). Al wat natuurlijk is 
wordt ten onrechte vaak beschouwd als ongevaarlijk, maar 
geneeskrachtige planten kunnen giftig zijn indien ze onjuist 
worden gedoseerd of gemengd. Zelfs al werden hun deugden 
empirisch bevestigd door de jaren heen, toch ontbreken 

wetenschappelijke bewijzen om hun doeltreffendheid aan te 
tonen. Dat is erg duur, en bovendien is er de kwestie van 
de controle op de grondstoffen en hun traceerbaarheid. 
De Europese wetgeving is zeer waakzaam. Sinds 2011 is er 
een richtlijn die vermarkting van kruidengeneesmiddelen 
aan banden legt. Voor sommige aandoeningen houdt de 
tussenkomst van traditionele genezers misschien geen 
risico in voor de gezondheid maar in andere gevallen is de 
moderne geneeskunde absoluut noodzakelijk. Wanneer een 
gemeenschap de gewoonte heeft om eerst traditionele 
genezers te raadplegen, kan men kostbare tijd verliezen eer 
de moderne geneeskunde wordt ingeschakeld. Dit tijdverlies 
kan fataal zijn.

Naast de bestaande risico’s voor de gebruikers kan de 
hernieuwde belangstelling voor de traditionele geneeskunde 
ook een risico op verloedering van deze praktijken inhouden 
en op een schending van de intellectuele eigendomsrechten 
van de traditionele genezers op hun remedies. Er werden 
reeds pogingen tot samenwerking ondernomen in Benin 
maar die bleven vruchteloos. Genezers hebben immers 
een goede reputatie in hun gemeenschappen en hebben 
niet veel te winnen bij een samenwerking met het formele 
gezondheidssysteem zoals dat vandaag de dag wordt ingevuld.
Uit winstbejag gaan mensen met een beperkte medicinale 
kennis zich uitgeven voor genezer. We moeten een onderscheid 
maken tussen echte genezers en op geld beluste kwakzalvers 
die uit zijn op macht in plaats van op het welzijn van de 
patiënten. Die vormen een reëel gevaar. Sommige genezers 
beweren ook ziekten te kunnen behandelen waarvoor de 
moderne geneeskunde geen remedie heeft, zoals kanker en 
HIV/aids.
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Hoewel sommige natuurlijke behandelingen de opportunistische 
infecties bij seropositieve patiënten kunnen verzorgen, werd 
genezing van het virus zelf nooit wetenschappelijk bewezen. 
Maar voor de genezer is de empirische ervaring - de patiënt 
voelt zich opgelucht en vertoont geen tekenen van ziekte 
meer - het bewijs van de doeltreffendheid van de traditionele 
behandelingen, ook al is de ziekte biologisch gezien niet 
volledig verdwenen.

Het is vanuit financieel oogpunt heel verleidelijk om te 
beweren dat je in staat bent ziekten te behandelen waarvoor 
geen modern geneesmiddel bestaat. Kwakzalvers grijpen dat 
‘vacuüm’ aan om ‘wonderbaarlijke genezingen’ aan te bieden 
tegen exorbitante prijzen aan kwetsbare patiënten in Afrika 
maar ook in Europa.
Sommige traditionele medicijnen stimuleren misschien het 
immuunsysteem, maar geven zo valse hoop aan patiënten 
die geen moderne geneesmiddelen meer nemen. Soms 
veroorzaakt de traditionele genezer de ziekte zelf, door 
niet-gesteriliseerde voorwerpen te gebruiken en directe 
blootstelling aan bloed van andere patiënten bijvoorbeeld.

De genezers en de bevolking moeten gesensibiliseerd worden 
rond deze risico’s. In 2010 heeft het Beninse Ministerie 
van Volksgezondheid bijna twee derde van de traditionele 
genezers van het land opgeleid over HIV/aids en malaria. 
Bovendien werd voor hun behoefte een handleiding opgesteld 
over de behandeling van hiv/aids en seksueel overdraagbare 
aandoeningen.

de Rol van de 
ontWikkelinGssaMenWeRkinG 
De traditionele geneeskunde werd lange tijd verwaarloosd en 
beschouwd als ‘ouderwets’ in vergelijking met de moderne 
geneeskunde. Maar sinds enkele jaren toont de westerse 
wereld opnieuw belangstelling voor ‘het natuurlijke‘ en gaat 
soms ‘dwepen’ met traditionele waarden en praktijken. Tussen 
deze twee uitersten in kan het opnemen van lokale kennis bij 
de formulering van ontwikkelingsprogramma’s de deelname 
van de doelgroep wellicht verbeteren. Bovendien kadert het 
met de paradigmaverschuiving naar verduurzaming van de 
activiteiten.

Eens duidelijk is dat de traditionele en de moderne 
geneeskunde elkaar niet in de weg staan maar naast 
elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs aanvullen, moet de 
ontwikkelingssamenwerking niet langer willen voorkomen 
dat de bevolking een beroep doet op traditionele genezers, 
maar veeleer de overheden helpen om deze praktijken te 
begeleiden en er goed mee samen te werken. Tegelijk moet ze 
het moderne gezondheidssysteem versterken zodat iedereen 
toegang heeft tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Enkele technische en financiële partners van Benin zijn al 
actief op dit gebied, zoals het actie-onderzoeksproject over 
het raakvlak tussen aanbieders van traditionele en moderne 
behandelingen, dat de ULB sinds 2009 in de regio (Benin, 
Burkina Faso, Mali ) uitvoert in het kader van de ACS-akkoorden 
(Afrika, Caraïben en Stille Oceaan) van de Europese Unie (14).
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Dit project bevorderde de oprichting van een 
uitwisselingsplatform tussen gezondheidswerkers en 
traditionele genezers. Deze laatsten worden ook opgeleid 
om de symptomen van ziekten te herkennen die ze direct 
moeten doorverwijzen naar het gezondheidscentrum zodat 
de levensreddende moderne zorg niet te laat komt.

Hoewel de lokale kennis van traditionele geneeskunde erkend 
wordt, heeft de laatste workshop bedenkingen geformuleerd 
m.b.t. de rol van de ontwikkelingssamenwerking. Ten eerste, 
is het echt de taak van de staat om traditionele genezers op 
te leiden? En zo ja, tot wie moet de opleiding zich beperken? 
Want de verenigingen van traditionele genezers die werden 
opgericht, blijven gefragmenteerd en groeperen maar een 
beperkt deel van de vele soorten genezers in Benin.

Bovendien mogen de initiatieven om de vaardigheden van 
traditionele genezers te verbeteren de huidige moderne 
gezondheidszorg niet vervangen of de inspanningen om 
andere risicovolle activiteiten aan banden te leggen (verkoop 
van illegale medicijnen of zelfmedicatie) niet ondermijnen. 
Die zijn immers een gevaarlijk alternatief voor wie geen 
beroep kan of wil doen op het formele zorgsysteem vanwege 
de vele tekortkomingen (gebrek aan opgeleid personeel, 
ontoereikende infrastructuur, geografische en financiële 
ontoegankelijkheid, slecht onthaal, lange wachttijden, 
corruptie…). Lang niet iedereen neemt zijn toevlucht tot de 
traditionele geneeskunde omdat hij de moderne geneeskunde 
afwijst als ’geneeskunde van de andere’ die niet past bij de 
lokale cultuur of bij bepaalde ziekten.

Om een betere toegang tot een moderne en kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg over het hele grondgebied te verzekeren, 
moeten we de moderne gezondheidsstructuren blijven 
verbeteren. De universele ziekteverzekering werd eind 2011 
officieel gelanceerd in Benin. Hopelijk wordt de zorg op die 
manier beter financieel toegankelijk, zodat wie dat wenst, 
een beroep kan doen op de moderne geneeskunde. 

Rond andere factoren, zoals het onthaal door de 
gezondheidswerkers en de voorlichting aan de bevolking, zijn 
al sensibiliseringsacties gevoerd. Die inspanningen moeten 
ondersteund worden zodat ze een aanvulling vormen op de 
sensibilisering van de traditionele genezers.

Wellicht is het sleutelwoord: samenwerking tussen traditionele 
en moderne zorgverleners. Die synergie tussen beide kan de 
toegang tot basisgezondheidszorg in Benin versterken. Maar 
eerst moeten de samenwerkingsmechanismen - die beide 
zorgverstrekkers valoriseren - op punt gesteld worden.
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ConClusie 
In een land waar meer dan 80% van de bevolking een beroep 
doet op traditionele geneeskunde kunnen we niet om deze 
geneeswijze heen om de Beninse bevolking toegang te 
bieden tot een kwaliteitsvol gezondheidssysteem.

Patiënten wenden zich tot dit soort therapie uit praktische 
of financiële overwegingen, maar ook uit voorliefde. Het feit 
dat genezer en patiënt tot dezelfde cultuur behoren, speelt 
hierbij een belangrijke rol en in sommige gevallen genieten 
behandelingen met een spirituele dimensie nu eenmaal de 
voorkeur.

De titel ‘Amawato: de gezondheidsmarkt in het land van de 
voodoo’ is een knipoog naar de markten waar genezers hun 
medicijnen en andere traditionele ingrediënten vinden, maar 
ook naar de markt in sociologische zin, omdat de traditionele 
geneeskunde en zijn afgeleiden tegenwoordig een sociaal-
economische uitdaging vormen in Afrika én in Europa.

Het is die met voodootradities doorspekte markt die we 
probeerden te schetsen. Gezondheid wordt net als elk ander 
levensdomein immers gekleurd door de lokale context. 
Beninse tradities als het voodoogeloof hebben een grote 
invloed op de gezondheidszorg in het land. Zowel de ‘moderne’ 
als de ‘traditionele’ geneeskunde bevatten immers elementen 
uit de lokale context en dragen een stukje moderniteit en 
een stukje traditie in zich. Beide hebben hun specialisten 
en ook al heeft de moderne geneeskunde geen spirituele 
of magisch-religieuze dimensie, toch is ze gebaseerd op een 

aantal overtuigingen. De moderne geneeskunde kan iets 
leren van de traditionele, namelijk over de relatie tussen arts 
en patiënt. Van de andere kant is dit niet volledig risicoloos. 
Daarom moet de regering van Benin - met de steun van haar 
partners - zorgen voor de nodige omkadering.

Het gaat dan om de opleiding van traditionele genezers, om 
de bewustmaking van de gemeenschap en het verbeteren 
van de moderne gezondheidszorg. Deze maatregelen 
zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat patiënten sneller een 
beroep doen op de moderne gezondheidszorg wanneer dat 
aangewezen is. Bovendien zullen ze leiden tot een betere 
dekking van de gezondheidszorg voor de Beninse bevolking, 
in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen.

Een genezer ‘leest’ 
de röntgenfoto 
van zijn patiënt. 
Een voorbeeld 

van doorstroming 
tussen beide 
gezondheids-

systemen. 
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Naar schatting doet 80% van de Beninse bevolking 
een beroep op de traditionele geneeskunde. Als Junior 
Assistenten voor het Programma ter ondersteuning 
aan de gezondheidssector van het Belgisch 
ontwikkelingsagentschap (BTC) in Benin, wilden wij 
dit gegeven nader onderzoeken. We zijn ons gaan 
interesseren in traditionele genezers of Amawato’s. Zo 
worden de genezers met planten in het Fon genoemd. 
Wij kozen voor ‘Amawato’ om u de traditionele genezers 
in Benin voor te stellen, maar in de bakermat van de 
voodoo beperkt de traditionele geneeskunde zich niet 
tot planten. Het genezingsproces gaat gepaard met vele 
andere soorten ingrediënten en traditionele rituelen. In 
het kader van de ontwikkelingsprojecten die BTC en 
andere partners in Benin uitvoeren, kunnen we niet om 
deze realiteit heen als we de toegang van de meest 
kwetsbaren tot de gezondheidszorg en de kwaliteit 
van de zorg willen verbeteren. Dat zijn nu eenmaal de 
kenmerken van de Beninse gezondheidssector waar 
de traditionele en de moderne geneeskunde naast 
elkaar bestaan. Wij wensen u alvast veel plezier op 
uw ontdekkingstocht aan de hand van onze teksten en 
foto’s.
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