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Woord van de redactie

Ook in deze laatste tevens kersteditie heeft de redac-
tie van de MZ Nieuwsbrief een aantal activiteiten 
binnen MZ voor u vastgelegd. De nieuwe editie loopt 
van augustus 2019 tot en met december 2019 en zit 
boordevol nieuws. Zo is er ruimte gemaakt voor ons 
kerstverhaal.  Verder hebben wij zoals gebruikelijk de 
personeelsnieuwtjes en nog veel andere nieuwswaar-
digheden voor u klaargelegd. 

De redactie wenst u gezegende feestdagen, een 
prachtig uiteinde en voor 2020 een heel gezond en 
liefdevol jaar.

Veel leesplezier!

Paramaribo, 15 december 2019

Redactie

REDACTIE:
OD, Financiële zaken
PCR 
HRM
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Woord van de directie
Beste medewerkers. Het einde van het jaar is in zicht. 
Wij hebben weer een jaar vol inspanning gewerkt aan onze jaardoelen. 
In augustus is een halfjaarlijkse evaluatie geweest, waarbij de resultaten 
met jullie zijn gedeeld. Naar aanleiding hiervan is een workshop 
‘proces- en resultaatgericht werken’ gehouden. Hierbij hebben alle 
leidinggevenden zich de verkregen informatie eigen kunnen maken met 
behulp van de PDCA-cirkel. Wij gaan ervan uit dat dit waarde toevoeg-
end is geweest bij de realisering van onze jaardoelen. 

Wij zijn een traject ingeslagen waarbij wij op zeer korte termijn 24 res-
sortartsen rijker zijn geworden. Deze artsen komen uit Cuba en worden 
ingezet op verschillende poliklinieken in het binnenland. In dit kader 
zult u gemerkt hebben dat het traditioneel gezag hierover op de hoogte 
is gebracht door het Ministerie van Volksgezondheid, de MZ-directie en 
haar medewerkers. De directie vraagt aan elke medewerker de volledige 
ondersteuning in deze en hoopt dat de meerwaarde van deze groep voor 
zowel MZ en de gemeenschap merkbaar zal zijn. U zult verder in de 
editie enkele indrukken krijgen van het bezoek van de Cubaanse artsen bij MZ.

Ook aan het eind van dit jaar spreekt de directie de waardering uit voor de inzet van alle medewerkers. MZ is 
trots op u!
De directie wenst u en de uwen gezegende kerstdagen en een bezinningsvolle jaarwisseling toe. Moge het 
nieuwe jaar 2020 u nog meer zegen en voorspoed brengen.-. mz 
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OVERZICHT AUGUSTUS 2019 T/M DECEMBER 2019

No. Naam Voornaam Datum Indienst Fucntie/Schaal Standpl
1 Peuscher Rosanne 01-09-19 Coordinator 

Opleiding
CC

2 Henry Damion 01-09-19 Gezondheidszorg 
Assistent

MRK

3 Bhola Prakash 01-10-19 RA Brokopondo
4 Amintanie Ruben 01-10-19 Jr Medew MRK MRK/CC
5 Kromoredjo Saskia 16-10-19 Jr Medew FA Administratie

No. Naam Voornaam Datum Uitdienst Functie Standpl
1 Libretto Carmelita 01-11-2019 Gezondheidszorg 

Assistent
Marshallkreek

2 Vitolie Lona 01-11-2019 Gezondheidszorg 
Assistent

Karmel

No. Naam Voornaam oude Stanplaats Nieuwe Stand-
plaats

Functie Datum

1 Adang Lucenda Klaaskreek MRK Gezondheidszorg 
Assistent

05-08-2019

2 Gali Theresia Stoeli Cottica Gezondheids- 
zorg Assistent

15-08-2019

3 Pinas Nelithia Stoeli Lawatabbetje Gezondheids- 
zorg Assistent

15-08-2019

4 Finisie Melina Nw Lombe Jaw Jaw Gezondheids- 
zorg Assistent

01-10-2019

5 Pierau Florance NJK Nw Lombe Gezondheids- 
zorg Assistent

01-10-2019

6 Wajacabo Juliana Pikien Saron Klaaskreek Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

7 Jonas Amoise Guyaba Brokopondo Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

8 Baino Mariska Ladoani Guyaba Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

9 Bakatia Esther Debike Pikien Slee Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

10 Adipi Evelien Pikien Slee Kambaloa Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

11 Rawlins Romana Ladoani NJK Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

12 Adjako Amoniaka Jaw Jaw Marshallkreek Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

13 Kent Jacintha Kambaloa Brownsweg Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

14 Jonensa Maritza Brokopondo Ladoani Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

Personeelsnieuwtjes
UITSTROOM (ontslag)

UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN
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JUBILARISSEN

15 Joghie Rieneke NJK Pikien Saron Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-19

Maand Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/
Afdeling

aug Smit Ramin 01 aug 2004 t/m 01 
aug 2019

15 Brokopondo

Mande Iwan 01 aug 1999 t/m 01 
aug 2019

20 BigiPoika

Vogelaar Jan 01 aug 1999 t/m 01 
aug 2019

20 Guyaba

Adjako Amoniaka 01 aug 1999 t/m 01 
aug 2019

20 Jaw Jaw

okt Aloeboetoe Jovan 15 okt 1979 t/m 15 
okt 2019

40 Heikununu

Antomoi Lenda 17 okt 1979 t/m 17 
okt 2019

40 Sukunale

nov Fania Yvonne 01 nov 1979 t/m 01 
nov 2019

40 Nason
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Laatste ontwikkelingen

MZ heeft op 14 augustus 2019 haar nieuwe po-
likliniek op Lawatabiki, in het bijzijn van de 
minister van Volksgezondheid Antoine Elias, 
geopend. Met de komst van de nieuwe polikliniek 
wordt weer een stap dichterbij het doel: ‘Eliminatie 
van Malaria’ gezet.

De opening is verder bijgewoond door vertegen-
woordigers van het Malaria Programma, het tra-
ditioneel gezag, de vertegenwoordiger van de dis-
trictscommissaris en de lokale gemeenschap. De 
Algemeen Directeur van MZ, Herman Jintie, zegt blij 
te zijn met de komst van deze nieuwe polikliniek. “Ik 
ben blij dat wij ook in dit gebied eerstelijnsgezond-
heidszorg kunnen bieden. Wij hebben deze po-
likliniek opgezet om een vangnet te zijn en zeker in 
het kader van Malaria eliminatie”, aldus de directeur 
van MZ. Zowel hij als het traditioneel gezag bena-
drukken dat de lokale gemeenschap zorgvuldig moet 
omgaan met deze polikliniek. 

De minister van Volksgezondheid geeft aan dat de 
regering van Suriname deze polikliniek heeft gefi-

nancierd, in het kader van Malaria eliminatie. “De 
gezondheidszorg van het binnenland staat hoog op 
de agenda bij deze regering”, zegt minister Elias. Hij 
feliciteert de lokale gemeenschap met de nieuwe 
aanwinst en spreekt de wens uit dat de gemeenschap 
de polikliniek waardeert. 

Namens de totale bevolking van het gebied bedankt 
Amasia Doea, kapitein van het dorp Cottica aan de 
Lawa, de regering en de Medische Zending voor het 
opzetten van de polikliniek. 

De Medische Zending die curatieve en preventieve 
zorg biedt aan de bewoners van het binnenland, 
mocht tijdens deze gelegenheid haar preventieve 
kant tonen door een Outreach. Hierbij hebben de 
Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) de bewoners 
getest op hemoglobine, malaria en diabetes mellitus. 
Daarnaast zijn er Body mass index (BMI) en bloed-
druk metingen gedaan. MZ heeft met de opening 
van de nieuwe polikliniek in totaal 52 poliklinieken 
verspreid over het binnenland.-. mz

MZ opent nieuwe polikliniek op Lawatabiki 

MZ garandeert professionele aanpak voor vrouwen in shock tijdens de bevalling  
Jaarlijks sterven in Suriname nog tientallen moeders 
aan de complicaties van zwangerschap of bevalling. 
In de strijd tegen moedersterfte heeft MZ 51 anti- 
shock pakken van de Pan American Health Organi-
zation (PAHO) ontvangen. Deze anti-shock pakken 
zijn bestemd voor vrouwen die pas zijn bevallen en 
in shock raken. De overhandiging van deze pakken 
vond plaats op 23 augustus 2019. 

De doelgroep van MZ bevindt zich in het verre 
binnenland van Suriname. Bij mogelijke complicaties 
tijdens de bevalling kan het zijn dat de kersverse 
moeder naar het ziekenhuis getransporteerd moet 
worden. Hierbij kan het anti-shock pak levensred-
dend zijn voor deze moeders. Het pak zorgt ervoor 
dat alle belangrijke organen van bloed voorzien 
blijven. Drs. Peuscher, coördinator van de afdeling 
Opleiding bij MZ is erg blij met de komst van de 
pakken. “De meeste moedersterfte is te voorkomen 
door goede en tijdige zorg. De Medische Zending 
is altijd bezig met het optimaliseren van deze zorg. 
Indien wij in het binnenland een bevalling bege-

leiden die gecompliceerd wordt door een shock, is 
snel transport naar de stad van levensbelang. Dit pak 
helpt ons de patiënt in een stabielere situatie naar de 
stad te vervoeren waardoor haar overlevingskansen 
toenemen en verbetert dus onze zorg voor deze vrou-
wen”, aldus drs. Peuscher. 

Alle poliklinieken van MZ zullen een anti-shock 
pak ontvangen. In mei 2019 is de Medische Zending 
reeds gestart met het trainen van de Gezondheids-
zorg Assistenten op acute situaties met de focus 
op zwangerschap en bevalling. Intussen zijn al 50 
gezondheidszorgassistenten getraind. Zuster Kath-
leen Zegelaar, GzA, heeft de training reeds gevolgd 
en geeft aan dat de training haar skills over hoe te 
handelen in een acute situatie heeft vergroot. 
De resterende GzA’s zullen volgens planning vóór het 
eind van het jaar getraind worden .-. mz
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De KNO-missie is een reguliere activiteit van de Medische Zending. Na een onderbrekingsperiode van 
3 jaar, is zij op vrijdag 11 oktober 2019 herstart in samenwerking met de KNO-arts Ralph Akrum. Het 
doel van deze missie is om patiënten die specialistische medische zorg nodig hebben, zo dicht mogeli-
jk bij hun woonplaats hiervan te voorzien. Voor deze missie is de KNO-arts naar het ressort Djoemoe 
geweest.

In totaal werden op de poliklinieken Semoisie en Djoemoe 37 patiënten gezien door de KNO-arts en zijn 
team en werden 19 audiogrammen vervaardigd. De patiënten waren vooraf gescreend en verzameld door de 
Gezondheidszorg Assistenten (GzA) en de artsen van de Medische Zending. Na afloop van deze missie bleek 
dat twaalf van de behandelde patiënten een hoortoestel nodig hebben. Eén kind zal binnenkort in Paramari-
bo een operatie moeten ondergaan.

De KNO-missie wordt voor de negende keer door MZ in samenwerking met de KNO-arts Akrum gehouden. 
“Met deze activiteit is niet alleen een herstart gemaakt met het aanbieden van hoogwaardige specialistische 
KNO zorg aan Surinamers in hun eigen woonomgeving in het verre binnenland, maar heeft er ook een 
step-up plaatsgevonden van de dienstverlening van zowel het KNO-specialisme als de MZ die geïntegreerde 
Primary Health Care in haar strategie heeft”, geeft drs. Baldewsingh, regiocoördinator van MZ aan.

Volgens drs. Akrum was deze 
missie vanwege een tweetal 
aspecten bijzonder ten opzichte 
van de eerdere acht missies. “In 
de eerste plaats was het de eerste 
keer dat er ook gehoortesten 
werden afgenomen van patiën-
ten die daarvoor in aanmerking 
kwamen. Met een draagbare 
audiometer (apparaat waarmee 
gehoortesten worden uitge-
voerd) heeft Jameelah Ozir, BSc 
in Logopedie, de audiogrammen 
vervaardigd. 
  (vervolg op blz 8)

MZ herstart KNO missie in samenwerking met KNO arts Akrum 

Herman Jintie ontvangt schen-
king ‘anti-shock pakken’ van 
Lizet Boerstra, Maternal Health 
specialist van PAHO
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Apache schenkt 8 vaccinkoelkasten en 2 vaccin-freezers aan MZ
MZ heeft op 8 november 2019 acht vaccinkoelkasten en twee vaccin-freezers in 

ontvangst genomen van Apache. Deze vaccinkoelkasten zijn bestemd voor de po-
liklinieken Nieuw Koffiekamp, Nieuw Lombe, Marchallkreek, Redidotie, Balingsoela, 
Kwakoegron, Brokopondo en Pokigron. De twee vaccin-freezers zijn bestemd voor de 

poliklinieken Kwakoegron en Pokigron.-. mz  

Daarnaast was dit de eerste keer dat het spreekuur werd uitgevoerd door Diederik van Hasselt, waarnemend 
KNO-arts uit Nederland”, aldus drs. Akrum. Ralph Akrum heeft tijdens deze missie de opgedane ervaring 
van de acht eerdere keren met drs. Van Hasselt gedeeld. Drs. Akrum benadrukt verder  dat bij de specia-
listische missies dezelfde eisen worden gesteld aan de inhoudelijke kwaliteit zoals dat in Paramaribo wordt 
gedaan.

Naast het aspect van spreekuur en gehooronderzoek bij de patiënten is samen met de gezondheidswerkers 
gebrainstormd over hoe de zorg beter en bereikbaarder te maken. Uitgaande hiervan hebben de KNO-artsen 
voorgesteld om bepaalde oordruppels toe te voegen aan het standaard assortiment van de MZ-poliklinieken, 
zodat het reinigen van de oren door de lokale GzA’s kan geschieden en er minder vaak een consult van een 
KNO-arts nodig is. Ook het aspect van vastzittend oorsmeer, dat te voorkomen is door het regelmatig drup-
pelen van olie in de gehoorgang, is besproken met het dorpshoofd en een dorpsoudste van Semoisie. Het 
doel is te voorkomen dat de oren verstopt raken door oorsmeer en het gehoor dan daardoor verminderd is. 
Drs. Akrum geeft verder aan dat de mogelijkheid van een korting op de prijs van hoortoestellen bekeken zal 
worden voor de doelgroep. Tevens zal er een investering plaatsvinden, zodat de hoortoestellen ook ter plekke 
in het binnenland kunnen worden aangemeten en geprogrammeerd met een laptop, de benodigde software 
en randapparatuur. Drs. Baldewsingh kijkt terug op een geslaagde missie en geeft aan dat met de herstart er 
weer een regelmaat zal zijn voor de KNO-missie in het binnenland.-. mz  
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“Welkom Shinajoe”

Mini Gezondheidsbeurs
Het Diakonessenziekenhuis heeft op 14 
november 2019 een mini Gezondheids-
beurs gehouden met als thema Family 

and Diabetes. MZ heeft ook deelgenomen 
aan deze beurs. Tijdens de Gezondheids-
beurs  heeft MZ bekendheid gegeven aan 
het basisdienstenpakket, bloeddruk- en 
BMI-metingen gedaan en voorlichting 
gegeven in het kader van een gezonde 

leefstijl.-. mz 

MAF-Suriname heeft een beurs 
georganiseerd in verband met 
het 55-jarig jubileum. MZ heeft 
ook deelgenomen aan deze 
beurs.
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MZ werkt samen met Bonama en Quality Care Training en Ontwikkeling voor gezonde 
gemeenschap.

MZ heeft in oktober 2019 met Stichting Bonama en Stichting Quality Care Training & Ontwikkeling een 
samenwerkingsovereenkomst getekend voor het uitvoeren van het project Gosonto Libi da Libi Gaandi. Het 
doel van dit project is om de gemeenschap in het Ressort Debike inzicht te geven in hoe haar huidige leefstijl 
van invloed kan zijn op de gezondheid, door doelgroep-specifiek voorlichtingsmateriaal aan te bieden. Dit 
initiatief is geïnspireerd door de toename van chronische ziekten zoals hoge bloeddruk en diabetes mellitus 
in het ressort Debike. Daarnaast is ook geconstateerd dat ouderdomsklachten als tintelingen, pijnen en 
minder elastische gewrichten zijn toegenomen in de dorpen van dit ressort.
Binnen dit project is op basis van een kwalitatief onderzoek, doelgroep specifiek educatiemateriaal, in samen-
werking met de gemeenschap ontwikkeld. Het materiaal dat is ontwikkeld, is een educatieve film om de 
bewustwording van de doelgroep te vergroten.-. mz

Samenwerkingen

Cubaanse artsen brengen bezoek aan MZ
Op 21 en 22 oktober hebben de 51 Cubaanse artsen, die onlangs gekomen zijn naar Suriname, een bezoek-
je gebracht aan het Coördinatie centrum van MZ. Tijdens dit bezoek is het zorgsysteem van MZ aan hen 
toegelicht. Daarnaast hebben de artsen verschillende afdelingen bezocht zoals MRK, Apotheek, Magazijn, 

MESO, GB, LAB en Opleiding. Na 
het bezoek aan het Coördinatie cen-
trum, hebben de Cubaanse collega’s 
op 25 oktober twee poliklinieken 
(Powakka en Brownsweg) bezocht.-. 
mz 
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MZ en CIS ondertekenen MoU
MZ heeft in september 2019 een Memorandum of Understanding getekend met Conservation Internation-
al Suriname voor het bieden van Health education and promotion aan de gemeenschap in Alalapadu. In dit 
MoU is een samenwerking tussen MZ en CIS vastgelegd voor het verzorgen van trainingen om de bewust-

wording van de gemeenschap te vergroten op het gebied van hygiëne, voedsel, alcoholmisbruik, seksualiteit, 
vrouwen- en kinderrechten onder de gemeenschap.

Binnen deze ondertekening was MZ verantwoordelijk voor informatiesessies over hygiëne,  gezonde voe-
ding, het alcohol en drugsgebruik en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.-. mz

Andy Bijkerk en Herman Jintie geflankeerd door MAF-medewerkers tijdens de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst

Launch van de educatieve film 
in samenwerking met Stichting 

Bonama 
en Stichting Quality Care 
Training en Ontwikkeling
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Kerstverhaal

Niet alleen de Christelijke kerk, maar haast de hele wereld maakt zich op om de adventstijd te vieren met 
Kerst als hoogtepunt. Op Kerst vieren we de geboorte van de Heer Jezus Christus. God zond Hem op aarde 
om menselijk gestalte aan te nemen en de wereld van zonde te verlossen. Dat heeft Hij ook trouw gedaan. Hij 
liet zich kruisigen en kocht ons met Zijn dierbaar bloed vrij van de zonde. Door die daad van liefde jegens de 
mensheid hebben wij mensen de gelegenheid om Hem aan te nemen als onze persoonlijke Redder en Hei-
land. Daardoor kunnen wij vergiffenissen van onze zonden ontvangen. Kerst, waarbij wij de geboorte van 
Jezus vieren, kondigt een nieuwe tijd aan voor ons. De tijd van de geboorte van de Heiland der wereld. Gods 
liefde jegens de mensheid. De engel zei aan de herders in het veld van Efrata: Weest niet bevreesd, want zie, 
ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk 
Christus, de Here, in de stad van David. De Heiland is gekomen en heeft het heil van God is het welzijn, het 
goede van God voor ons gebracht. Wie de ontmoeting met Jezus gehad heeft, ervaart de vrede en liefde van 
God diep in zijn of haar binnenste. 

Grijp deze kans aan en vier Kerst met Jezus als uw persoonlijke Redder en Heiland. De geboorte van Jezus 
is door God tot stand gebracht. Dat is een initiatief van God. Reeds bij de aankondiging van de zwanger-
schap aan Maria, de moeder des Heren, was dat al duidelijk gemaakt door de engel, die de boodschap bracht. 
De engel zei aan Maria in Luk.1:35 De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u 
overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.  Jezus is Gods 
Zoon in menselijke gestalte. God zond Zijn Zoon om onder de mensen te wonen. Jezus wordt ook wel Im-
manuel genoemd. We kunnen met eigen woorden  zeggen: God onder ons, God tussen ons, God met ons. 
God is heel dicht bij ons gekomen. De verheven God kwam in Zijn Zoon bij ons. We hebben de gelegenheid 
om persoonlijk met en tot Hem te spreken. We kunnen niet alleen onze noden aan Hem vertellen, maar ook 
onze blijdschap met Hem delen en Hem dank betuigen, vanwege Zijn goedheid jegens ons. Laten we tot 
Hem roepen en smeken ons te helpen de vreugde van advent en Kerst te behouden. Hij geeft  ons die kracht 
om met dat gevoel van blijdschap, vrede en geluk onze medemens te behandelen. God is met ons en bij ons. 
Laten wij derhalve vanuit die wetenschap met elkaar leven. 

Gezegende feestdagen, maar bovenal Gods zegen en een zalig uiteinde toegewenst.-. mz

Amen   

                

De engel zei aan de herders in het veld van Efrata: Weest niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel 

vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de 
stad van David. Luk.1:35
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HR Sabi

Ethisch verantwoord communiceren en samenwerken op de werkvloer
In de periode 14 oktober tot en met 18 oktober 2019 werd op het coördinatie centrum een workshop over het 
thema “ethisch en verantwoord communiceren en samenwerken op de werkvloer” gehouden. Deze workshop 
werd afgesloten met een terugkomdag op 15 november 2019.  De workshop werd door dhr. Rathling Roberto, 
directeur RoRa Ethisch consultancy,  verzorgt aan leidinggevenden en enkele medewerkers van de Medische 
Zending PHCS. Het doel van deze workshop is om de onderlinge bejegening bij medewerkers positief te 
beïnvloeden, door onder andere op een ethisch verantwoorde manier te communiceren en samen te werken.  
Verder werden in groepsverband verschillende cases met betrekking tot ethische vraagstukken uitgewerkt en 
daarover gediscussieerd. Hieronder is een samenvatting van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen 
tijdens de workshop.

Ethiek 
Wat is ethiek precies? 
Ethiek heeft te maken met wat goed is om te doen. Ethiek is een stroming binnen de filosofie die zich bezig-
houdt met het nadenken over het juiste handelen van mensen. Binnen de ethiek  is het moraal niet weg te 
denken. Moraal is het  geheel aan opvattingen, beslissingen en handelingen waarmee mensen aangeven wat 
ze goed vinden.  We hebben dagelijks te maken met morele situaties. Wij zullen dus de keuze moeten maken 
om op een verantwoorde manier met de morele problemen om te gaan. Het is hierbij dan nodig door middel 
van morele competenties dit soort problemen aan te pakken. 
We moeten ethisch handelen,  zodat het werk dat wij verrichten ook beschermd wordt.
Binnen de ethiek komt ook het ethisch oordelen aan de orde. Bij ethisch oordelen zijn bepaalde waarde oor-
delen opgenomen. Hierbij wordt over nagedacht wat goed en kwaad is. Voorbeelden hiervan zijn eerlijkheid, 
trouw, menselijk, slecht, beestachtig. 

Zorgethiek
Zorgethiek (care ethics) richt zich op de gezondheidszorg. Hier wordt op een bepaalde manier naar de 
gezondheidszorg gekeken. Belangrijke vragen die hierbij gesteld worden, zijn onder andere: “Wat behoor ik 
te doen?”, “Hoe wil ik leven?” Het gaat vooral om morele waarden zoals zorgzaamheid, aandacht en relaties 
tussen mensen. Binnen de zorgethiek staan de volgende uitgangspunten centraal: ieder mens is autonoom, 
dit betekent dat ieder mens het recht heeft over zijn eigen leven te beslissen. Verder heeft ieder mens recht op 
privacy. 
Zorg ethiek geldt niet alleen voor de gezondheidzorg, maar richt zich op elke handeling die te maken heeft 
met de zorg. Bijvoorbeeld ook een fabriek die broden produceert en ervoor zorgt  dat haar klanten tijdig over 
verse broden kan beschikken. 

Communiceren 
We communiceren elke dag. Communicatie kan op een verbale en non-verbale manier geschieden. Com-
municatie houdt in dat gedachten, ideeën en emoties met elkaar wordt gedeeld. Het gaat hierbij niet alleen 
om het praten of een bericht via de mail versturen, het gaat er dus ook om dat de boodschap begrepen wordt. 
Mensen kunnen berichten op verschillende manieren  interpreteren of begrijpen. Dit komt doordat iedereen 
verschillend is. Er zijn dus verschillende factoren die van invloed zijn op de communicatie. Hetgeen gezegd 
wordt, kan ook vervormen, doordat bepaalde barrières kunnen optreden. Deze kunnen o a. zijn: verschillen-
de percepties op de boodschap, taal, onderbrekingen, emoties en attitudes. Belangrijk binnen het commu-
nicatieproces is dat er ook geluisterd wordt. Is een bepaalde boodschap niet begrepen, dan moet ook naar 
feedback worden gevraagd. 
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Enkele acroniemen die we dagelijks binnen het communicatieproces kunnen toepassen zijn:

•	 Wees	een	OEN:	Open,	Eerlijk	en	Nieuwsgierig

 Informatie wordt anders verwerkt als je op een open en oprechte manier luistert en niet oor-
 deelt. Door eerlijk te zijn, wordt er vertrouwen opgewekt.

•	 Laat	OMA	thuis:	Opvattingen,	Meningen	en	Adviezen

 Luister naar de andere persoon, zonder alvast adviezen in je hoofd te formuleren. Dit kan een 
 belemmering zijn om goed te luisteren. 

•	 Gebruik	LSD:	Luisteren,	Samenvatten	en	Doorvragen

 Luister met veel aandacht naar je gesprekspartner.

•	 Smeer	NIVEA:	Niet	Invullen	Voor	Een	Ander

 Luister zonder voor een ander in te vullen tijdens het gesprek.

 
Samenwerken 
Samenwerken is een begrip dat binnen elk team tot uiting komt. Bij samenwerken gaat het om het bereiken 
van een gemeenschappelijke doel. Communicatie is een heel belangrijk element binnen de samenwerking. 
Ook is het goed te weten dat wanneer je in een team samenwerkt je er niet van uit gaat dat je collega een 
bepaalde taak zal verrichten (aannames). Bij samenwerking hoort taakverdeling en afstemming. Als we nou 
met elkaar communiceren of samenwerken, het is belangrijk dat we respect voor elkaar hebben. 

Deze workshop was zeer leerrijk. Door middel van casussen hebben we met een ethische bril ethische kwes-
ties besproken. Wij hopen met zijn allen het geleerde toe te passen om de communicatie en samenwerking 
op de werkvloer te verbeteren en meer nog, de bejegening naar elkaar toe te verbeteren.-. mz

“If we lose love and 
self-respect for each, 
this is how we finally 
die”
“Als we geen liefde en 
respect voor elkaar 
hebben, betekent het 
uiteindelijk de dood”
Maya Angelou 
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Rosanne Peuscher

MZ Tori

Drs. Rosanne Peuscher was werkzaam als Ressortarts en daarna Coördinator van de opleiding bij MZ. 
Zij deelt haar ervaring met ons.

1. Wat waren uw  eerste indrukken toen u voor het eerst bij de Medische Zending begon te werken?
 “Mijn eerste indrukken bij MZ waren echt interessant. In Ladoani werd ik als ressortarts direct met
 open armen ontvangen. Broeder Arend en zijn team waren leergierig, open en eerlijk en ik heb me altijd
 enorm welkom gevoeld in Ladoani. Ik heb in mijn twee jaar te Ladoani een fantastische tijd gehad. Op
 het centrum moest iedereen volgens mij een beetje aan me wennen. De eerste periode voelde ik me niet
 thuis op het centrum omdat iedereen volgens mij toch dacht dat ik snel weer weg zou gaan. 
 Bij stafmeeings wisten mensen mijn naam niet en werd het ook niet echt gewaardeerd als ik wat zei.
 Ik heb me echt moeten bewijzen op het centrum maar toen iedereen door had dat ik vast wel even zou
 blijven, werd het ook op het centrum erg gezellig en aan het eind heb ik wel echt het gevoel gehad dat ik
 bij de MZ-familie hoorde.” 

2. Hoe heeft u het werk ervaren?
 “Al met al heb ik een fantastische tijd gehad bij MZ. Veel gelachen, twee kinderen gekregen tijden mijn
 MZ periode. Ook toen mijn moeder overleed in Nederland was iedereen super betrokken en nu was het
 vertrek wel echt moeilijk. Mocht ik weer in Suriname terechtkomen, dan zal ik zeker weer bij MZ 
 aankloppen voor een baan.”

3. Hoe vond u de overstap van ressortarts naar coördinator van de opleiding?
 “Ik vond de overstap van het ressort Bovenlandse Indianen naar de opleiding wel spannend, maar
 werd daar direct heel welkom onthaald. Ik heb ook het gevoel gehad dat ik een bijdrage kon leveren  
 en heb erg genoten van mijn periode daar.” 

4. Kunt u enkele memorabele momenten van uw periode bij MZ met ons delen?
 “Memorabele momenten waren vooral op het gebied van patiëntenzorg en die kan ik dus niet zo 
 makkelijk met je delen. Waar ik nog het meest om gelachen heb bij MZ was toen ik op Ladoani woonde
 en ik kleren aan het wassen was in de rivier samen met wat vrouwen uit het dorp. Plotseling hoorden
 we een boot achter ons verschijnen en daar waren allemaal blanke toeristen foto’s van me aan het 
 maken. Ze hadden nog nooit een blanke vrouw in de rivier de was zien doen. Ik heb hier erg om 
 gelachen en voelde me plotseling een beetje meer onderdeel van het binnenland.” .-. mz



MZ nieuwsbriefPagina 16

Meriam Diso
Meriam Diso, Streek Poli Hoofd van het ressort Brokopondo, heeft op 25 oktober 2019 haar diploma 
Bachelor Health Management in ontvangst mogen nemen. Zij deelt dit prachtige moment met ons.

De inspiratie begon voor haar bij het hebben van tools voor een betere prestatie als verantwoordelijke. “Van 
de aantallen GzA’s was ik een van ze die MZ gekozen  had om een opleiding te volgen.” Het was volgens haar 
niet gemakkelijk om met het  GzA-diploma toegelaten te worden tot deze opleiding. “Omdat het meer be-
stemd was voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen die waarnamen. Een voordeel hiervan was dat wij 
als SPH’s ook een verantwoordelijke/aanspreekpunt waren.” De combinatie van werk, gezin en de opleiding 
was voor haar ook geen gemakkelijke keus. “Elke week moest ik afreizen naar de stad voor college en dan 
collega’s vragen voor oppas voor mijn dochter die naar school gaat. De bijposten moest ik blijven bezoeken 
en dat was niet meer optimaal zoals het moet. Werken, studeren en het toezicht houden op je gezin is geen 
makkelijke keuze.”

Zij deelt verder haar ervaring tijdens de collegejaren van deze opleiding. “Er waren veel ups en downs maar 
het is toch gelukt. Bij bepaalde docenten was de communicatie heel goed en bij anderen weer niet. Sommige 
opdrachten kon ik direct toepassen in de praktijk en sommige moest ik omzetten vanwege  mijn werkom-
geving. Dit komt, omdat bepaalde opdrachten typerend waren voor het ziekenhuis en ik werk op een poli. 
Soms was ik een week lang in de stad om een groepsopdracht te maken en ook soms heel laat thuis. Ik woon 
op Weg naar zee (Henry Fernandesweg) en maak 
gebruik van de Staatsbus om naar les te gaan. De 
laatste bus vertrekt om 17.00 u, en de colleges zijn 
tot 21.00u. Soms zijn er geen lijnbussen meer die 
langsgaan bijvoorbeeld PKS en PK dus moet ik een 
taxi bij AZ pakken om naar huis te gaan.”

“Verder de leermomenten die ik heb gehad, waren 
de groepsopdrachten met de verschillende gezond-
heidsinstanties. MZ was altijd uniek tussen de an-
deren. Veel studiegenoten wisten niet wat MZ is, hoe 
zij werken en wat een GzA kan doen. Het schrijven 
van mijn scriptie was het meest ener-
verend. Ik heb heel veel hier uit kunnen leren als 
onderzoeker.”

Het gevoel dat in haar opkwam tijdens het houden 
van haar diploma in haar hand, is voor haar onbe-
schrijflijk.  
“Het voelt fantastisch dat, ondanks de vele ups – en 
downs, het gelukt is om mijn diploma in handen te 
hebben. Ik ben trots op mezelf, ik moest heel veel 
offeren om de doelen die  ik nastreefde, te bereiken.”
“Mijn plan is MZ te bewijzen dat ik wat ik heb ge-
leerd, zal toepassen in de praktijk. Als er een moge-
lijkheid is om mij te specialiseren in bepaalde taken 
die MZ uitvoert, wil ik dat graag alsnog doen.”.-. mz
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GzA Eveline Kowee over bijdrage MZ aan Sustainable Development Goals (SDG)

In het kader van de United Nations Day, gehouden op 24 oktober 2019, organiseert het Suriname United 
Nations System zijn inaugurele SDG-galerij. Het doel hierbij is om de bekendheid en belangenbehartiging 
voor de duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten, evenals het werk van de VN in Suriname. De “burgers 
in actie” foto wall is om burgers die hebben samengewerkt met de UN agencies of hebben meegedaan aan 
SDG-gerelateerde programma’s te belichten. 

Uitgaande hiervan is MZ gekozen voor haar bijdrage aan de SDG-goals. Wij mochten een medewerker de 
eer geven om zijn of haar verhaal te delen. Daarbij is gekozen voor Eveline Kowee om haar bijdrage aan de 
SDG-goals te belichten. Dit heeft zij gedaan in samenwerking met haar collega’s op Stoelmanseiland.-. mz
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken

In verband met Wereld Gezondheids-
dag heeft polikliniek Sukunale een sport-
dag georganiseerd waarbij zij in beweg-

ing waren met de gemeenschap

Op 13 november 2019 heeft de afdeling Opleiding in samen-
werking met de afdeling HRM een in-
formatiedag over de opleiding tot Ge-
zondheidszorg Assistent georganiseerd. 
Tijdens deze dag konden studenten/
bezoekers langs voor informatie over 
het curriculum van de opleiding. Daar-
naast hebben de bezoekers de gelegen-
heid gehad om te solliciteren. Op deze 
dag hebben in totaal 55 bezoekers de 
infodag bezocht.-. mz

Informatiedag

Hypertensie voor-
lichting in het dorp 

Kajapatie
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Voorlichting over borstkanker op polikliniek Godolo

Voorlichting over HIV aan adoles-
centen op polikliniek Jawjaw
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Woordzoeker
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Ingrediënten:
300gr macaroni
150gr gerookte ham
100gr worst
300gr geraspte kaas
2 takjes prei
1 paprika
4 eieren
½ glas gecondenseerde melk
zout

Bereiding:
1. Een pot met water aan de kook brengen.
2. De macaroni hierin gaar koken met een halve eetlepel zout.
3. Laat de macaroni uitlekken in een vergiet.
4. Meng de warme macaroni met de helft van de geraspte kaas, fijngesneden ham, worst, prei en 
 paprika.
5. Klutst de eieren dik en meng de helft met de macaroni.
6. Voeg tot slot de melk toe en maak het geheel af met zout naar smaak.
7. Beboter een vuurvaste schaal en plaats de macaroni massa hierin.
8. Strooi het overgebleven eimassa over het geheel en daarna de geraspte kaas.
9. Bak de macaroni in een voorverwarmde van 180 graden ongeveer 30 min gaar.

Bereidingstijd: 90 minuten
Voor: 12 personen

Bori Tori

Macaroni-
schotel  

Uit de keuken van de 
lekkerbekken van het team van MZ



MZ nieuwsbriefPagina 22

MZ nieuws in beeld

Medische Zending Primary Health Care 
Suriname
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 Suriname

Informatie over borstvoeding tij-
dens borstvoedingsweek te 

polikliniek Duatra

Voorlichting over gebitsverzorging 
in de omliggende scholen van 

polikliniek Lebi Dotie


