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Krish Somai 

De ontwikkeling die de MZ zich aantal jaren geleden had 
voorgesteld is nu zichtbaar. Het heeft handen en voeten 
gekregen en wij zullen ervoor zorgen dat die uitstraling 
met de dag beter wordt. Met een druk op de knop kunnen 
wij informatie uit het verre binnenland naar het coördina-
tiecentrum versturen, benodigdheden om het werk naar 
behoren te doen zijn voldoende aanwezig, de gemeen-
schap betrekken bij het werk van de MZ en ga zo maar 
door. Wat we constant moeten bewaken is dat dit alles wat 
wij hebben bereikt ook gewaarborgd blijft. Dit is dan ook 
de grootste uitdaging van ons allemaal. We noemen dit 
“ownership”. Het is ons “ding” en we moeten het ook zo 
houden. Dit vereist van ons allemaal een bepaald gedrag. 

Dit gedrag is een gedrag welke wij met u via uw lei-
dinggevende zullen communiceren. Wij gaan u daarbij 
ook helpen om het gewenste gedrag te ontwikkelen in-
dien u ervoor open staat. Dit is nodig om de Medische 
Zending naar een volgende ontwikkelingsfase te bren-
gen. Wij hebben ons op nationaal niveau gecommit-
teerd, om in de volgende fase te komen (zie ook 
“succesvol seminar”, “Declaratie van Paramaribo” en 
het Persbericht) en zijn ervan overtuigd, dat wij van 
jullie allemaal de ondersteuning krijgen die wij altijd 
van jullie hebben gehad. 
De directie wenst jullie een zalig kerstfeest en een zeer 
vruchtbaar 2015 toe.-. mz  

Van de directie  

“We komen er nu echt in….” 

REDACTIE: 

Carola Veenman 
Krish Somai 

Derrick Beeldsnijder 
Mirjana Alfons 
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Beste lezers een zalig kerstfeest en een heel 

goed en vooral gezond 2015 toegewenst. Deze 

nieuwsbrief gaat vooral over de totstandko-

ming, inhoud en aanbieding van de “Declaratie 

van Paramaribo” een bijzonder document dat 

in de toekomst zeker zijn vruchten zal afwerpen. 

De vele foto’s in deze aflevering spreken voor 

zich. 

MZ gaat mee met de tijd en is inmiddels actief 

op facebook zie blz 15. Voor de puzzelaars: 

denk erom om op tijd de oplossing op te sturen, 

dan maakt u kans op een prijsje, dat heus de 

moeite waard is. Veel leesplezier, geniet vooral 

van de feestdagen. Eet met mate en voorzichtig 

met vuurwerk.-. mz  
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De Medische Zending Primary Heal-
thcare Suriname (MZ) heeft op vrij-
dag 12 december 2014 de ‘declaratie 
van Paramaribo’ aan de voorzitter 
van De Nationale Assemblee (DNA),  
Drs. Jennifer Simons, overhandigt. De 
declaratie is een gemeenschappelijke 
verklaring over gemeenschapspartici-
patie in de gezondheidszorg in Surina-
me die geformuleerd is tijdens het 
seminar “Gezondheidszorg, een sa-

menwerking met de gemeenschap?” 
in november dit jaar. 
Een dag eerder, op donderdag 11 de-
cember 2014, mocht minister Michel 
Blokland van volksgezondheid het 
document in ontvangst nemen. 
 
De declaratie geeft de belangrijkheid 
aan van het betrekken van de gemeen-
schap bij uitvoering van gezondheids-
zorg. Een voorbeeld van samenwer-
king met de gemeenschap is de uit-
roeiing van malaria in het binnenland 
van Suriname. Maar ook het chro-
nisch zorgmodel welke de Medische 
Zending gebruikt, is een goed voor-
beeld. Het chronisch zorgmodel be-
staat uit: 
• Regelmatig onderzoek bij de be-

volking (“Mi sabi” kaart van MZ) 
• Chronische behandeling volgens 

protocol 
• Intensieve begeleiding door voor-

lichting over leefstijl verbetering.   
Hiervoor is samenwerking met de 
gemeenschap nodig!! Want cliënten 
moeten blijven komen naar de poli 
om zich te laten controleren en hun 
ziekten onder controle te houden.  
Volgens de  grondwet van Suriname 
heeft ieder mens recht op gezondheid 
en de overheid moet de algemene ge-
zondheid bevorderen door verbetering 
van leef- en werkomstandigheden en 
door voorlichting te geven ter be-
scherming van de gezondheid. Verder 
zijn in de Nationale Strategie Primary 
Health Care enkele zaken bevestigd 
en vastgelegd zoals: 
• de verandering naar meer chroni-

sche ziekten, 
• veranderde zorgvraag en ver-

wachtingen van de bevolking, 
• privatisering van de gezondheids-

zorg, 
• toegenomen mobiliteit van de be-

volking, 
• kansen van communicatietechno-

logie, 

• ontwikkeling op biomedisch 
gebied 

 
Er is daarom in de declaratie  ge-
vraagd:  
Ø dat het overheidsbeleid de pri-

maire gezondheidszorg moet 
versterken, hervormen en ge-
zonde leefomgeving, voeding, 
onderwijs werk en transport 
moet bevorderen; 

Ø dat zorgverleners bewust ge-
maakt moeten worden om de 
gemeenschappen méér te be-
trekken bij het bepalen van de 
gezondheidsagenda; 

Ø de toenemende chronische 
ziekten holistisch aan te pak-
ken om dat zonder gemeen-
schapsparticipatie in de ge-
zondheidzorg de problemen 
alleen maar groter worden. 

Ook wordt in de declaratie ge-
vraagd om: 
• meer aandacht voor communi-

catie en expressiemogelijkhe-
den voor mensen om zo gezon-
de gemeenschappen te krijgen; 

• samenwerking tussen alle be-
langhebbenden sectoraal en 
intersectoraal om het welzijn 
en de gezondheid van gemeen-
schappen in stand te houden; 

• discussie over structurele 
oorzaken van gezondheidspro-
blemen; 

• dat gemeenschappen begrij-
pen dat de bewustwording van 
de eigen verantwoordelijkheid 
noodzakelijk is bij elke actie 
ter verbetering van de gezond-
heid.-. mz  

 

Zie ook blz. 9 

“DECLARATIE VAN PARAMARIBO” VRAAGT OM GEMEENSCHAPPEN 

MEER TE BETREKKEN BIJ DE GEZONDHEIDSZORG 
Derrick Beeldsnijder 
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Alfons Mirjana 

Maand Naam Voornaam Functie 
Jubileum 

datum 
Aantal   

 dienstjaren 
Standplaats 

september Maabo-Jonathan Rinia GZA 26 september 2014 40 Victoria 

october Aloeboetoe Jovan GZA 15 october 2014 35 Heikununu 

 Fonkie Alma GZA 15 october 2014 35 Kalebaskreek 

 Oeloekanamoe Koos GZA 15 october 2014 35 Kwamala 

 Pryor  Funette GZA 15 october 2014 35 Lebidoti 

 Antomoi Lenda GZA 17 october 2014 35 Pokigron 

november Fania Yvonne GZA 1 november 1979 35 Stoelmanseiland 

MZ Jubilarissen september tot en met december 2014  

Indiensttreding september tot en met november 2014   

Volgnr Naam Voornaam 
Datum  

Indienstreding 
Functie Standplaats 

1 Jacobi Sylvia 1 november 2014 Jr medew. GB Gezondheidsbevordering 

2 Sampi Dwight 1 november 2014 Onderh. Medew. Ladoani 

Welkom bij MZ ! 

Uitdiensttreding september tot en met november 2014 

Volgnr Naam Voornaam 
Datum uitdienst-

treding 
Functie Standplaats 

1 Mac Donald John 7 oktober 2014 Chauffeur Jan van Mazijk CC. 

Wij wensen u veel succes toe in uw verder carrière! 

Pensioen september tot en met december 2014   

Volgnr Naam Voornaam 
Datum  

Pensioen 
Functie Standplaats 

1 Hofdom Stanley 15 december 2014 Chauffeur Jan van Mazijk CC. 

2 Geenen van Rebecca 25 December 2014 GZA Gakeba 

Geniet u van uw welverdiende pensioen! 

Van harte gefeliciteerd met uw jubileum! 

Afgestudeerd april tot en met december 2014 

Volgnr Naam Voornaam Functie Titel Datum 

1 Alfons Mirjana HRM medewerker Bachelor of Economics 11 September 2014 

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in uw carrière! 
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De wet Nationale Basiszorgverzekering 

Paramaribo, 15 december 2014  
 
Aan: Alle medewerkers 
CIRCULAIRE 
 
Betreft: De wet Nationale Basiszorg-

verzekering 
 

Geachte medewerkers, 
 
Op 9 september 2014 is de Wet Basis-

zorgverzekering goedgekeurd en afge-

kondigd, waarna deze op 9 oktober 

2014 in werking is getreden. Deze wet 

verplicht alle ingezetenen in Suriname 

zich tenminste te verzekeren voor het 

bij wet vastgestelde basiszorgpakket. 

De verzekeringsplicht geldt ook voor 

bedrijven die reeds een regeling in ei-

gen beheer voeren. 

De Staat heeft ten aanzien van premie-

betaling een zorgplicht te vervullen ten 

aanzien van geïdentificeerde kwetsbare 

groepen. Personen tussen 0 en 16 jaar 

en 60+ zijn sedert 1 juli 2013 verzekerd 

van aanspraken op basiszorgvoorzie-

ningen, waarbij de Staat de premiebeta-

ling voor zijn rekening neemt.  

De premie zal ook voor de groep 

van 17 tot en met 25 jaar betaald 

worden. Wel is de voorwaarde dat 

de personen die tot deze groep be-

horen (17 t/m 25 jaar), een dagop-

leiding moeten bezoeken.  

Aangezien de premiebetaling voor 

deze groep ( tussen 0 en 16 jaar, 

tussen 17 en 25 jaar en 60+ ) door 

de overheid geschiedt is de moge-

lijkheid voor u gecreëerd om ge-

bruik te maken van deze basisverze-

kering. Dit houdt in dat de medische 

kosten voor uw kind (0 – 16 jaar en 

17 – 25 jaar) en de medische kosten 

voor gepensioneerden, voor wat 

betreft de aanspraken ingevolge de 

basisverzekering, niet meer door de 

Medische Zending betaald worden. 

De dekkingen waarop momenteel 

aanspraak wordt gemaakt en die 

niet in het BZSR- basispakket zijn 

opgenomen, blijven MZ- verzeker-

den ( tussen 0 en 16 jaar, tussen 17 

en 25 jaar en 60+) behouden. 

Voor het aanvragen van de BZSR- 

pasjes kunt u terecht bij: 

• Self Reliance aan de Hee-

renstraat 48- 50 of 

• De Medische Zending 

(Medische- en Radiokamer 

bij dr. Irma Jaglal) 

Wij verzoeken u zo spoedig moge-

lijk de kaarten in orde te maken. 

Hopende u voldoende te hebben ge-
ïnformeerd verblijven wij.-. mz  
 
 
Hoogachtend, 
 
De directie 
Stichting Medische Zending 
Primary Health Care Suriname 
 
Drs. E. D. van Eer 
Directeur  
 

 

. 

Overplaatsing september tot en met december 2014  

 Volg nr Naam 

Datum  

Overplaatsing Functie 

Standplaats  

oud 

Standplaats  

nieuw 

1 Zeegelaar, Kathleen 1 september 2014 GZA Kajana Ladoani 

 Zeegelaar, Kathleen 1 december 2014 GZA Ladoani Duatra 

2 Fonkie, Alma 1 october 2014 GZA Lebidoti Kalebaskreek 

3 Akooi, Rinelda 1 october 2014 GZA Drietabbetje Lebidoti 

4 Antomoi, Isman 1 december 2014 GZA Duatra Ladoani 
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Nieuw bestuur MZWO 

1e Secretaris:   de Hr. August Amania   
  (Brokopondo) 
2e Secretaris:   de Hr. Isman Antomoi (Duatra) 
1e Penningmeester:  de Hr. Jan Vogelaar (Jaw Jaw) 
2e Penningmeester:  Mevr. Agnita Eduards- Dam- 
   burg (Coördinatie Centrum) 
1e Commissaris:  Mevr. Faida Rozewijn (Djumu) 
2e Commissaris:  de Hr. Iwan Mande (Bigi Poika) 
3e Commissaris:  Mevr. Haidy Danki (Nason) 
 
De credits van Kirpalani en Savers Paradise gaan nog 
steeds via Mevr. Letitia Mohamed.-. mz  

Zoals u reeds hebt vernomen heeft de officiële over-
dracht van de Medische Zending Werknemers Organi-
satie (MZWO) plaats gevonden op donderdag 4 sep-
tember 2014. 
 
Het nu zittend bestuur bestaat uit de volgende perso-
nen: 
 
Voorzitter:   de Hr. Roy Haverkamp 
Ondervoorzitter:  de Hr. Mendoza Jabini  
   (Stoelmanseiland) 

Op vrijdag 31 oktober 2014 heeft de 
officiële overdracht en opening plaats-
gevonden van het gezondheidscen-
trum Ladoani van de Medische Zen-
ding Primary Health Care Suriname 
(MZ). De bouw van dit gezondheids-
centrum heeft ruim srd 650.000,- ge-
kost  
Het Ministerie van Volksgezondheid 
heeft namens de Regering van Surina-
me de mogelijkheid gehad projecten 
in de gezondheidszorg te betalen met 
een lening van het Agence Française 
de Développement (AFD), een Frans 
financieel en ontwikkelingsinstituut 
voor ontwikkelingslanden. Uit voor-
stellen van de Medische Zending is in 
2011 een selectie gemaakt van gebou-
wen die uit de AFD-lening gebouwd 

zullen worden. Hier was Ladoani 
er één van. Volgens ambassadeur 
Michel Prom van de Republiek 
Frankrijk, was het een hele eer om 
aanwezig te zijn bij de opening van 
het gezondheidscentrum. Volgens 
hem is het belangrijk dat buurlan-
den met elkaar samenwerken om 
ziekten te voorkomen. 
Edward van Eer, directeur van de 
Medische Zending feliciteerde de 
gemeenschap met het nieuwe ge-
zondheidscentrum, maar riep hen 
vooral op om te voorkomen dat zij 
ziek worden. De Medische Zen-
ding doet er namelijk alles aan om 
de gemeenschappen waarin zij 
werkt te leren hoe zij gezond moe-
ten leven. Het belang van een ge-

zonde levensstijl werd ook benadrukt 
door Cynthia Rozenblad, voorzitter 
van het stichtingsbestuur van de Medi-
sche Zending. Zij vroeg zowel de wer-
kers van het gezondheidscentrum als 
de gemeenschap er op toe te zien dat 
het goed schoon en onderhouden blijft. 
“Sikie no sab’ liba of pasi”, daarom 
moet er samengewerkt worden om 
ziekten te voorkomen benadrukte zij 
verder.  
De bouwwerkzaamheden van het ge-
zondheidscentrum Ladoani zijn in 
2012 van start gegaan. Er is volgens 
Martelise Eersel, directeur van het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, een 
lange weg afgelegd voordat het zover 
was. Het bouwen in het binnenland 
blijft om uiteenlopende redenen moei-
lijk. Zij dankte de Franse overheid 
voor de ondersteuning en sprak de 
hoop uit dat binnenkort weer gesprek-
ken zullen beginnen voor meer van 
zulke projecten.  
Speciaal voor de overdracht is een de-
legatie bestaande uit Drs. Martelise 
Eersel, directeur van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Michel Prom, 
Ambassadeur van de Republiek Frank-
rijk en een vertegenwoordiger van 
AFD in Suriname, bestuurs- en direc-
tieleden en medewerkers van de Medi-
sche Zending PHCS naar Ladoani af-
gereisd.-. mz  

Letitia Mohamed 

MZ opent nieuw Gezondheidscentrum te Ladoani 

Derrick Beeldsnijder 
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len ook andere activiteiten worden 
gepland die op locatie zullen wor-
den uitgevoerd. Ook die onderdelen 
vallen onder de bijscholing.  
Onderstaand geven wij u een beeld 
over het verloop van de bijscho-
lingsmodule. 
Een preventieve aanpak, wat het 
inhoudt, hoe er gekeken kan wor-
den, hoe een interventie opgeschre-
ven en voorbereid kan worden, 
bleek een eye opener voor de 
GZA’s. Zij waren heel goed gemoti-
veerd om dit te leren en waren zeer 
opgewonden over het veldwerk. Zij 
hebben het veldwerk dan ook met 
zeer veel genoegen gedaan. De op-
merking van GZA’s dat ze de pro-
jecten/aanvragen zouden vertalen 
naar hun situatie/ polikliniek/ dorp, 
geeft ook het enthousiasme van de 
GZA’s aan.  
Ongeacht de tegen gekomen 
schoonheidsfouten, kan de bijscho-
ling van deze module als geslaagd 
worden beschouwd. De dagelijkse 
schriftelijke evaluaties geven hier-
over een duidelijk beeld alsook over 
genoemde verbeter punten. De pro-

jecten/aanvragen die uit de training zijn 
voortgekomen als concrete output, zijn 
zeer waardevol en een goed uitgangs-
punt om in verschillende dorpen, daar 
waar relevant, uit te voeren, al dan niet 
samen met de gemeenschap. De uitge-
werkte preventieve interventies zijn na-
melijk relevant en sluiten goed aan bij 
huidige preventie behoeften:  

· preventie en vroegtijdige behan-
deling van hypertensie,  

· preventie van chikungunya;  
· het tegen gaan van milieu ver-

vuiling;  
· het bevorderen van schoon wa-

ter opslag,  
· een goede waterhuishouding;  
· preventie van tienerzwanger-

schap middels het vergroten van 
het gebruik van condooms in 
deze leeftijdsgroep. 

 
De motivatie van de deelnemers gaf de 
bereidheid aan om preventief te denken 
over gezondheidsbevordering in samen-
werking met de gemeenschap en om  
deze manier van aanpak meer naar vo-
ren te halen en focus te geven.-. mz  

 

Zoals u weet vanuit het beleidsplan 
van de Medische Zending is sub-

doel 1.3.3: 
De jaarlijkse bijscholing van ge-
zondheidswerkers wordt geëvalu-
eerd en volgens aanbevelingen 
wordt ‘’ bijscholing nieuwe stijl “ 
geïmplementeerd. 
Er heeft vooraf een selectie plaats-
gevonden voor deelname aan een 
focusgroep-discussie om de bij-
scholing te evalueren. Tijdens de 
evaluatie hebben een SPH, GZA`s, 
de opleiding, Medische Radioka-
mer en enkele artsen deelgenomen. 
Hieruit zijn aanbevelingen voort 
gevloeid. Naar aanleiding hiervan 
zijn wij van start gegaan met het 
onderdeel “Onderzoek en ge-

zondheidsinterventie met de ge-
meenschap” met de ondersteuning 
van de afdeling gezondheidsbevor-
dering.  
Voor 2014 hebben enkele Gza`s 
deelgenomen vanuit Boven Surina-
me, Oost Suriname en Brokopon-
do/Brownsweg. De overige GZA`s 
komen in 2015 in aanmerking voor 
de bijscholing. Tegelijkertijd zul-

Enthousiaste GZA’s bij de bijscholing 

Julie Small en Galaxy Meerberg 



De Medische Zending Primary Heal-
th Care Suriname (MZ) heeft op 18 
en 19 november 2014 een succesvol 
seminar gehouden in de Ballroom 
van hotel Torarica. Dit seminar met 
als thema ‘Gezondheidszorg, een 
samenwerking met de gemeen-
schap?, heeft geresulteerd in een De-
claratie die wij in deze editie ook 
belichten. Het doel van het seminar 
was om de deskundigheid van be-
leidsmakers en medewerkers in, en 
andere betrokkenen bij de gezond-
heidszorg van Suriname, in het bij-
zonder van de Medische Zending, 
met betrekking tot gemeenschapsge-
zondheidszorg en gemeenschapspar-
ticipatie,  te vergroten.  

Als keynote speaker heeft naast de 
voorzitter van De Nationale Assem-

blee, Drs Jennifer Simons en Drs 
Michel Blokland, Minister van 
Volksgezondheid,  de Zuid-
Afrikaanse professor,Yvonne Sliep 
inleidingen verzorgd over gemeen-
schapsparticipatie in de gezond-
heidszorg. Vooral haar inleiding; 
“gemeenschapsparticipatie in de 
praktijk in Afrika" maakte veel in-
druk. Maar ook andere sprekers 
zoals: de directeur van Volksge-
zondheid, Mw. Drs. Martelise Eer-
sel, Dr. D. Bretas vertegenwoordi-
ger van de PAHO, de directeur van  
de Pater Ahlbrinck Stichting, Mw. 
C. Naarden, de Surinaamse verte-
genwoordiger van de Vereniging 
Saramacaanse Gezagdragers, Dhr. 
Mr. H. Jabini, hebben hele goede 
bijdragen geleverd. Het waren 
twee lijvige dagen van informatie 

uitwisseling waarbij ook wij, mede-
werkers van de MZ, middels discus-
sies in de werkgroepen een belangrij-
ke rol mochten spelen. Trouwens onze 
eigen Jet Antomoi, Streekpoli hoofd 
Stoelmanseiland (SPH), heeft het in 
een filmpje, dat speciaal is gemaakt 
voor het seminar, heel mooi gezegd: 
“…Als we samen met de gemeen-

schap, als zij zelf het probleem erva-

ren en zij zelf een oplossing daarvoor 

willen, kunnen we beter resultaat 

bereiken daardoor, dus ik vind ge-

meenschapsparticipatie een heel goed 
ding…..”. wij willen middels foto’s u 
een indruk geven van het geheel.-. mz 

Pagina 8 MZ Nieuwsbrief 

Succesvol Seminar MZ Derrick Beeldsnijder 
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Declaratie van Paramaribo 

Declaratie Gemeenschapsparticipatie gezondheidszorg 

Uit Seminar: ‘Gezondheidszorg een samenwerking met de gemeenschap?’ 
Paramaribo, Suriname 19 november 2014 

Wij deelnemers van het seminar ‘Gezondheidszorg een samenwerking met de gemeenschap?’ georganiseerd door de 
Stichting Medische Zending in Paramaribo op 18 en 19 november 2014; 
Bevestigen, dat zoals verwoord in Alma Ata en zoals ook gezien door tribale en inheemse volkeren, gezondheid 
meer is dan het ontbreken van ziekte en dat de mens, natuur en bovennatuur gezien moet worden als een (1) leefsys-
teem. Dus dat gezondheid gelijk is aan gemeenschap. 
Overtuigd, dat participatie een essentieel element is voor het welslagen van Primary Health Care.  
Overtuigd, dat het principe van Primary Health Care een begrip is dat sinds de aanname van de verklaring van Alma 
Ata van 1978 aangeeft het belang van het bereiken van gezondheid voor een ieder en universele toegang tot zorg 
voorstaat en waar de begrippen als sociale rechtvaardigheid, participatie, empowerment, basisgezondheidszorg en 
rechtvaardige wereldverhoudingen verbonden zijn aan het recht op gezondheid voor ieder mens.  
Overtuigd, dat het chronisch zorgmodel een keten is van samenwerken tussen de gemeenschappen en zorgverleners 
om chronische ziekte te voorkomen en te bestrijden.  
Kernwaarde bij de participatie van de doelgroep is dat wij uitgaan van de cultuur, levenswijze, normen en waarden, 
structuur en de wereldbeschouwing van de doelgroep en op basis van respect en gelijkwaardigheid worden benaderd 
op een interactieve manier. Hierbij is het van belang de stakeholders/ belanghebbenden in afstemming met de doel-
groep te identificeren en de wijze waarop ze zullen worden ingezet.  
Realiseren dat deze principes aansluiten bij artikel 36 van de grondwet van Suriname waarin de Staat erkent dat ie-
der mens recht heeft op gezondheid en dat het de taak van de Staat is om de algemene gezondheid te bevorderen door 
systematische verbetering van leef - en werkomstandigheden en voorlichting geeft ter bescherming van de gezond-
heid.  
Bewust van de in het concept Nationale Strategie PHC 2012 – 2016 beschreven nieuwe uitdagingen van de epidemi-
ologische transitie naar chronische aandoeningen, veranderende zorgvraag en verwachtingen van de bevolking, de 
privatisering van gezondheidszorg en groeiende ongelijkheid, de toegenomen mobiliteit van populaties, maar ook de 
kansen geboden door de communicatietechnologie en de vooruitgang op biomedisch gebied. Deze laatste mogelijk-
heden bieden voor ontwikkelingen voor uitbreiding van zorg in de periferie; dicht bij de mensen. 
Bevelen wij aan dat: 
- Het beleid van de overheid erop gericht moet zijn om de primaire gezondheidszorg te versterken en te hervormen 

en condities te scheppen voor een gezonde leefomgeving, voeding, onderwijs, werk en transport 

- Dat er verder gewerkt wordt aan de bewustwording binnen zorgverleners, en dat de gemeenschappen nog meer 
betrokken worden bij het bepalen van een gemeenschappelijke agenda waarbij er ownership is in/van de gemeen-
schap.  

- Het chronisch zorgmodel vanuit een holistische aanpak wordt benaderd omdat zonder gemeenschapsparticipatie 

we dit doel niet zullen bereiken. 

Wij bevelen tevens aan dat: 

- er meer aandacht wordt besteed aan gezonde gemeenschappen gebruikmakend van communicatie en expressie-
mogelijkheden van mensen en aan de samenwerking tussen alle belanghebbenden, sectoraal en intersectoraal 
voor het in standhouden van het welzijn en gezondheid van gemeenschappen  

- Dialoog rond kritische bewustwording van wat je eigen gezondheid tegenhoudt (structurele oorzaken van ge-

zondheidsproblemen) door omstandigheden. 

- Tot slot bevelen wij aan dat het belangrijk is dat gemeenschappen zich realiseren dat de bewustwording van 

de eigen verantwoordelijkheid essentieel is bij elke interventie binnen de PHC:  

“ It is the community itself which has the power to maintain its health and which knows the road to heal itself”. 
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Tijdens supervisie 2014 werden op verschillende poli’s vragen gesteld over het in-
vullen van het maandrapport. 
In deze nieuwsbrief willen wij van MESO twee van de vragen beantwoorden. 
Vraag 1: “Waar moet er geturfd worden als er iemand op de poli komt voor een HIV 
onderzoek?” 
Antwoord: Iemand die op de poli komt om te laten onderzoeken of hij/ zij besmet is 
met het HIV virus, is geen HIV patiënt.  
Er wordt dus alleen geturfd op de voorpagina van het maandrapport, bij eerste 

bezoek.  
Als deze persoon voor de tweede keer komt om een onderzoekje te doen, dan wordt 
er natuurlijk bij vervolg bezoek geturfd. 
U bent dan klaar met het turven voor dit consult! 
 
Vraag 2: “Waar moet er geturfd worden als er iemand op de poli komt voor een eer-
ste bezoek visus klachten en een tweede bezoek voor het behandelen van een kap 
wond?” 
Antwoord: 
Voor een eerste bezoek visus klachten wordt bij visus eerste bezoek geturfd en voor 
de kapwond, wordt bij vervolg bezoek geturfd.  
 
Let op:  
Bij consulten wordt alleen bij het “eerste bezoek” geturfd; bij man als het om een 
man gaat of bij vrouw als het om een vrouw gaat.  
 

Wij hopen dat het antwoord duidelijk is. 
Het maandrapport vertelt wat er allemaal is gebeurd op een poli in een maand. Het is 
dus erg belangrijk dat het goed wordt ingevuld. De GZA’s die af en toe niet weten 
waar of hoe er geturfd moet worden, kunnen de richtlijnen bij het invullen van het 
maandrapport nalezen. Het stencil met richtlijnen moet op alle poliklinieken liggen. 
Als er nog vragen / onduidelijkheden zijn nadat de richtlijnen zijn doorgenomen, kan 
altijd worden gebeld naar de afdeling MESO. Als er op uw poli geen stencil is met 

richtlijnen, kunt u deze opvragen bij de afdeling MESO.-. mz  

Vraagje over het maandrapport 

Reana Burke 



Benodigdheden: 
 
• Bladerdeeg 
• Op smaak klaargemaakte 

tayerblad en/of spinazie 
(zonder vocht) 

• 200 gram geraspte 
smaakvolle kaas (bijv. 
belegen Goudse kaas) 

• Blikje champignons 
• 4 eieren 

Bereiding: 

 
Leg het bladerdeeg op de bodem en randen van een ovenschaal.(ongeveer 20 bij15 
cm). Laat het vocht uit de groente en de champignons goed uitlekken. Scheidt de 
eieren en klop het wit van de eieren stijf. Roer de groente, champignons, het geel 
van de eieren en de geraspte kaas goed door elkaar. Eventueel nog wat zout en peper 
toevoegen. Vervolgens voorzichtig het stijfgeklopte eiwit toevoegen . Vul hiermee 
de ovenschaal en bedek deze naar verkiezing gedeeltelijk of helemaal (gaatjes erin 
prikken) met bladerdeeg.  
Bakken ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven 180 °C (350°F). Het mid-
den van de taart moet stevig aanvoelen.-. mz  

Uit de keuken van de  

lekkerbekken van het team 

van MZ 
Hartige 

Kaastaart  

Bereiding: 

 
Voor een goed resultaat dient de boter niet te smelten. Werk dus in een koele keuken 
met koud gemaakte materialen. Blom uit de vriezer.  
 

1. Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik. 

2. Zeef de bloem op de werkbank en vorm een kring van de bloem. 

3. Verdeel hierop de blokjes boter en voeg het zout toe. 

4. Giet het water voorzichtig in de kring. 

5. Meng dit geheel voorzichtig zonder het deeg te kneden.  

6. Haal het deeg voorzichtig los van de werkbank met behulp van een krabber. 

7. Vorm een deegbal waarbij de blokjes boter zichtbaar blijven. 

8. Rol de deegbal uit tot een vierkant van 5 mm dik. 

9. Eerste toer: vouw de twee zijkanten tot in het midden tegen elkaar aan, vouw de 
plak dan in dezelfde richting dubbel, draai de deegplak een kwartslag, vouw de 
zijkanten weer tegen elkaar aan en vouw het deeg dan weer dubbel. 

10. Verpak het deeg in plastic folie en laat het 30 minuten rusten in de koeling. 

11. Rol het deeg uit tot een vierkant van 5 mm dik en toer het deeg voor de tweede 
keer (tweede toer). 

12. Verpak het deeg in plastic folie en laat het 30 minuten rusten in de koeling. 

13. Rol het deeg uit tot een vierkant van 5 mm dik en toer het deeg voor de derde 
keer (derde toer). 

14. Verpak het deeg in plastic folie en laat het een uur rusten in de koeling. 

15. Het deeg kan nu verwerkt worden tot bijvoorbeeld soepstengels, kaasstengels, 
pasteibakjes, taartbakjes en zoals boven beschreven een hartige taart. 

 
       SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!! 

Bladerdeeg 

Benodigdheden: 

 
• 200 gram patentbloem 

(blom)  
• 1,1 dl koud water 
• 200 gram roomboter in 

blokjes 2,5 x 2,5 x 2,5 
cm 

• 4 gram zout 
• stuifblom 
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Zend uw oplossing vóór 15 febuari 2015 naar de redactie van de Nieuwsbrief en u maakt kans op een prijs.  
De te winnen prijs is een belkaart van US$ 10,- ongeacht welke provider. (geef uw provider aan bij het opsturen van 
de oplossing van de puzzel) De winnaar van de vorige puzzel is: Kenneth Martoredjo Van harte gefeliciteerd! 

WOORDZOEKER  

Streep de woorden uit de lijst aan in de woordzoeker.  
Maar let op: een letter kan voor meer woorden worden gebruikt. 

Zet de letters die overblijven achter elkaar en er ontstaat een zin. Deze zin is de oplossing van deze woord-
zoeker 

B O E L G D R E J N A K T M Z 

T I R O N R G Y V T W I L G P 

L A N S I O D R E K U N E E R 

G G R T L N P R N O H C E H W 

D R J N A K P U U R C A H A U 

R E A D T S P IJ S I S U L A R 

E O Z M N A K R K T F F B T M 

S T Z E I K K U R I A A T A I 

T F R E T C A O E B U T S I A 

I G R R T R O S E R T L D T A 

L A E V E P T T T T B U O G R 

F M V K T A C C U N B N E E T 

P E IJ K T U I N B B IJ M I L S 

E R N N E E H R E E R Z A T O 

D I E H M A A N E G N A A N O 

accu buts dubben gong kanjer neer puur tube 

afschuw cham echo gram kast nijver rozet tuin 

alfabet cuba eelt grens kiks norit schuw ukkie 

ambt dandy erheen ijker lans nota spijs venus 

gamer deze fiesta inbreuk leut onaangenaamheid taai vreemd 

azijn drek flitser inca loge oost taal wilg 

bint dronk fret inkt  luik opus taling wurm 

boel druif gehaat jazz mega poort terp zier 
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len van Telehealth. Om mee te 
kunnen gaan met de vernieuwin-
gen binnen de Medische Zending, 
is het dus van belang dat elke ge-
zondheidsassistent (GZA) over 
computervaardigheden beschikt. 
Daarom wordt het vak “ automati-
sering” op de GZA opleiding ver-
zorgd. 
 
Tot nu toe werd voor het vak au-
tomatisering, gebruik gemaakt 
van een naburig cyber café, waar 
tegen betaling lessen verzorgd 
werden of studenten informatie 
konden opzoeken of verslagen 
konden invoeren. Deze regeling 
was verre van ideaal. Vaak ge-
noeg werden de aspiranten gecon-
fronteerd met slechte accommo-

datie in de cyber, kapotte computers, waar-
door deze onvoldoende zijn voor een groep, 
verwarring in de planning, waardoor afspra-
ken met de Medische Zending niet werden 
nagekomen etc. daarnaast zaten de studenten 
vaak in de cybercafé met drie of meer perso-
nen achter een computer; waardoor  zij niet 
de juiste zithouding konden aannemen wat 
o.a gezondheidsproblemen tot gevolg kan 
hebben. Deze zaken resulteerden in stagnatie 
tijdens de les, aspiranten raakten minder ge-
ïnteresseerd en de aandacht verslapte. Al 
deze zaken zullen nu tot het verleden beho-
ren en nu kunnen aspiranten zich echt de 
benodigde computervaardigheden eigen ma-
ken.-. mz  
 

De Medische Zending Primary 
Health Care Suriname (MZ) 
heeft een eigen computer trai-
ning lokaal. Hier kunnen 12 aspi-
ranten tegelijk opgeleid worden. 
Computervaardigheden zijn. te-
genwoordig onmisbaar bij de 
ontwikkeling van elk land, elke 
sector en vrijwel elk beroep. Ook 
de Medische Zending ontkomt er 
niet aan haar gezondheidswer-
kers van deze skills te voorzien. 
De organisatie is namelijk steeds 
bezig zich te verbeteren en ver-
nieuwingen in de gezondheids-
zorg, in de organisatie door te 
voeren. Een van de vernieuwin-
gen die niet zo lang terug op en-
kele poliklinieken in het binnen-
land is doorgevoerd, is het instel-

Computer training lokaal MZ een feit 
Derrick Beeldsnijder 
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Niemand vindt het leuk om haast elke week naar de dokter te moeten gaan. Gezondheid zeggen we, is een kostbaar 
goed. Daarom wensen wij elkaar bij bepaalde gelegenheden zoals bigi-jari’s gezondheid toe. Want zonder gezond-
heid is het leven niet veel waard. De kleine Foosandros (lichtmens) behoorde tot het gezin van pa Johannes, ma 
Hanna en zus Ruth. Het waren zeer gelovige mensen, die actief participeerden in het kerkelijk gebeuren van hun 
gemeente. Toch was het gezin niet gespaard gebleven van beproevingen in dit leven; had niet Jezus gezegd, dat een 
ieder die Hem navolgt, zijn kruis moet opnemen en Hem volgen? 
Foosandros, het jongste kind, leed vanaf de geboorte aan een bijzondere ziekte waarbij haast al zijn organen niet 
optimaal functioneerden. De naam deed vermoeden, dat de ouders niet hadden gedacht, dat zijn gezondheid zo 
broos zou zijn. Hij moest als een kastplantje verzorgd worden. Maar noch zijn ouders, noch zijn zuster Ruth klaag-
den. Ze zagen de zorg van hun kind en jongere broer als een opdracht van de Heer. Vaak zeiden de ouders: Indien 
het aardse rijkdom was, hadden we het met graagte geaccepteerd, nu het beproeving is, vragen wij de H e er om 
kracht. 
Vanwege de soms lange ziekteperioden miste de kleine Foosandros veel van de lessen op school. De school werkte 
mee en stuurde hem het schoolwerk toe, om bij te blijven. Hij klaagde ook niet wanneer de pijnen zich soms plotse-
ling voordeden en ze zelfs ‘s avonds de dokter, of de spoedeisende hulp moesten opzoeken. Aan zijn gezichtuit-
drukking kon men zien dat hij het moeilijk had. De zweetdruppels, verkrampingen en koortsaanvallen sloopten  
kleine lichaam van Foosandros.  
Centraal in het gebed van dit gezin, was de bede om kracht te krijgen van de Heer, om hun kruis te dragen en indien 
het de heer behaagde een wonder te doen voor hun zoon. Hij was al negen jaar oud en zijn zus twaalf. Zij was leer-
ling van de eerste MULO en hij van de derde klas lagere school. Ondanks de handicap van de jongste waren ze le-
venslustig en leergierig. Dit was ook een troost voor de ouders. 
Toen de kerstnacht aanbrak, zaten de ouders met een probleem. De kleine Foosandros kon niet naar de kerk, hoe 
graag hij dat ook wilde. Hij had weer van die koortsaanvallen. Moeder wilde thuis blijven en pa en Ruth de gele-
genheid geven de dienst bij te wonen. Ruth bleef erbij dat, pa en ma op haar konden rekenen. Ze was groot genoeg, 
om te weten wat te doen, indien het moest. Als het echt niet kon, dan zou ze naar de telefoon grijpen. Ze beschouw-
de zichzelf als een flinke meid die goed voor haar broertje kon zorgen.  
De dienst duurde ongeveer anderhalf uur. Direct daarna haastten pa en ma zich naar huis. Ze hadden genoten van 
deze prachtige kerstviering met veel dans en muzikale ondersteuning met een inspirerende boodschap over het licht, 
dat we allen moeten zijn voor elkaar.  

Binnen de kortste keren waren ze weer thuis aangekomen met de 
taxi. Ma en pa merkten dat de situatie heel anders was, dan toen ze 
uit huis gingen. Foosandros lag niet in bed, maar straalde blijdschap 
uit. Ruth gaf ze niet de gelegenheid zich te verkleden en haastte zich 
om het nieuws te vertellen. 
“Een dokter was langs gekomen om Foosandros te onderzoeken. Hij 
was door het ziekenhuis gestuurd. Hij onderzocht hem en gaf een 
medicijn uit een flesje. Wat een aardige man was dat ma en pa”.Hij 
sprak erg lief. Foosandros sprak toen: “Met dat ik dat medicijn had 
genomen voelde ik mij weer beter worden. “Hoe heet hij” vroegen 
ma en pa gelijktijdig. ”Oh dat zijn we vergeten te vragen”. 
Foosandros leek een heel andere kerel te zijn geworden dan voor-
heen. 
Ze deden later navraag bij hun huisdokter en bij de spoedeisende 
hulp en andere plaatsen, maar niemand was op de hoogte van een 
dokter, die hun kleine jongen had bezocht. Was de bezoeker een en-
gel soms? Eén ding was zeker: Het licht van Christus had voor dit 
gezin en voor de kleine Foosandros (lichtmens) geschenen. Weder-
om was gebleken, dat kerst ten diepste de ontmoeting van God met 
de mens betekent, om hem blij te maken.  

LICHT IN DE DUISTERNIS 
Dominee Edgar Loswijk 
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 MZ Mascotte moet boodschappen overbrengen ver-

gemakkelijken 
mascottes non-profit– of sporteve-
nementen bijwonen en hun  merk 
bevorderen, terwijl de mascotte de 
menigte vermaakt. Sommige mas-
cottes zijn gewoon cartoons van 
personages in commercials, en an-
deren zijn eigenlijk gemaakt als 
kostuums en verschijnen in persoon 
voor het publiek op beurzen of eve-
nementen. Maar ook in de sportwe-
reld worden mascottes veel ge-
bruikt. Een goed voorbeeld is WK 
voetbal, waarbij voor elke WK een 
nieuwe mascotte wordt ontworpen.  
Sinds kort heeft ook  MZ een mas-
cotte. De bedoeling is dat deze mas-
cotte boodschappen brengt aan di-
verse doelgroepen. Vaak is het 
moeilijk om als persoon bij mensen 
door te dringen, een mascotte daar-
entegen heeft  niet een bepaalde 
kleur of etniciteit. Het kan zowel 
jong en oud bereiken.  Er is daar-
voor heel wat werk aan vooraf ge-

gaan. Eerst moesten ideeën ontwikkeld 
worden, waarna een groep vertegen-
woordigers van alle regio’s van MZ en 
het centrum hun ideeen naar voren 
mocht brengen en ook mocht kiezen uit 
4 ontwerpen. Daarbij moest rekening 
worden gehouden met diverse eigen-
schappen. Zo moest de Mascotte men-
selijke  trekken hebben en  het moest 
kunnen spreken en bewegen. De mas-
cotte zal één boodschap per keer bren-
gen. Uiteindelijk is gekozen voor een 
vis. De gedachte daarachter is: zo ge-
zond als een vis. Daarnaast hebben wij 
als christelijke organisatie toch veel te 
maken met de beeldspraak van een vis. 
De MZ mascotte werd al bij het semi-
nar in november gepresenteerd middels 
een filmpje. Daarbij werd benadrukt 
hoe chikungunya te voorkomen.  
Nu nog met zijn allen een naam voor 
onze lieve mascotte bedenken. Sugges-
ties????.-. mz  

Derrick Beeldsnijder 

Mascottes worden vooral in de re-
clame wereld  veel gebruikt een 
goed voorbeeld is Ronald Mc Do-
nald of  Coca Cola. Deze karakters 
zijn meestal bekend, zelfs zonder te 
verwijzen naar het bedrijf of merk. 
Mascottes zijn in staat om op te 
treden als ambassadeurs van het 
merk waar de reclame niet is toege-
staan. Zo kunnen veel zakelijke 



MZ nieuws in beeld 

Medische Zending 

Zonnebloemstraat 45—47 

Postbus 4086 

Paramaribo Suriname 

Tel: (597) 499466  

Fax: (597) 432655 

Email: info@medischezending.sr 

Website: www.medischezending.sr 

Facebook: MZ Primary Health Care 

Oogmissie van Kajana d.d. 18 sept – 20 sep-

tember 2014. 

Drs Gaitree met  een lid van het het onder-

zoeksteam van het "landelijk blinden onder-

zoek Suriname " via RAAB. Dit staat voor 

rapid assessment of avoidable blindness. 

Dit onderzoek is door Suriname eye care 

center van het AZP uitgevoerd. Tijdens deze 

missie hebben we 94 mensen gezien op de 

poli en 15 mensen thuis gezien in hun dor-

pen . 

Mirjana Alfons werd gehuldigd 

met een fraai bloemstuk nadat zij 

op 11 september 2014 afstudeerde 

als Bachelor of Economics. 

Broeders van Brownsweg bezig chikungunya 

haarden op te ruimen 


