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Woord van de redactie

In de MZ-nieuwsbrief krijgt u steeds een indruk van 
de diverse activiteiten en ontwikkelingen die onze 
organisatie (bij alle afdelingen en poliklinieken) de 
afgelopen periode respectievelijk heeft ontplooid en 
doorlopen. De nieuwsbrief wordt drie keer per jaar 
uitgebracht, en deze eerste editie van het jaar loopt 
van januari 2020 tot en met maart 2020.

In deze editie verwelkomen wij de nieuwe onderdi-
recteur Medische Zaken. Daarnaast blikt de afdeling 
MESO terug op de gestelde operationele doelen 
van 2019. Verder hebben wij zoals gebruikelijk de 
personeelsnieuwtjes en nog veel andere nieuwswaar-
digheden voor u klaargelegd. 

Wij wensen u veel leesplezier, en we staan altijd open 
voor feedback, nieuwe ideeën en ingezonden stukken

Veel leesplezier!

Paramaribo, 16 april 2020
Redactie

REDACTIE:
DIRECTIE
PCR 
HRM 

Woord van de directie
Beste medewerker,

Deze editie van ons zo veel gelezen nieuwsbrief komt uit in zeer turbulente periode voor ons land en de 
wereld waarin ook wij leven en werken. Onzekerheid en angst zijn bijna bij eenieder aan de orde van de dag. 
Toch moeten wij trots en blij zijn dat wij van de Medische Zending mogen blijven werken voor onze mede-
mens in deze uitdagende tijd. Als directie wensen wij daarom aan elke medewerker heel veel sterkte en kracht 
toe, en wij bidden dat wij in staat zullen zijn de roeping om de medemens te dienen, zullen kunnen waar-
maken, hoe slecht de omstandigheden ook mogen worden.  
Deze uitgave doet als vanouds verslag van de vele momenten waarop wij met vereende krachten die roeping 
tot uiting brengen. Onze voornemens, vervat in het operationeel plan 2020, zullen we met de hulp van God 
en elkaar tot uitvoer brengen. Daarnaast zullen wij ervoor waken dat er klachten tegen ons worden inge- 
diend, door ons uiterste best te doen en als trotse MZ’ers te werken en eenieder op een respectvolle wijze te 
bejegenen. Wij verwelkomen de groep nieuwe werknemers: artsen, leerlingen en andere medewerkers.  Een 
bijzondere verwelkoming gaat uit naar het nieuwe directielid, mevr. drs. Maureen Wijngaarde - van Dijk.  
Laten wij elkaar blijven aansporen om onze gemeenschap zoals altijd te blijven dienen.-. mz 
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Personeelsnieuwtjes
OVERZICHT JANUARI 2020 T/M MAART 2020

No. Naam Voornaam Datum Indienst Fucntie/Schaal Standpl
1 Uris Biolenar 01-02-2020 Ressortarts Kajana
2 Jorge Leyva 01-02-2020 Ressortarts Kajana
3 Sayuris Romero 01-02-2020 Ressortarts Djoemoe
4 Oscar Cedeño 01-02-2020 Ressortarts Djoemoe
5 Yulianys Zamora 01-02-2020 Ressortarts Pikien Saron
6 Maritza Sánchez 01-02-2020 Ressortarts Pikien Saron
7 Gustavo Martinez 01-02-2020 Ressortarts Stoelmanseiland
8 Oslaida Arias 01-02-2020 Ressortarts Stoelmanseiland
9 Rigoberto Mora 01-02-2020 Ressortarts Lebi Doti

10 Lázaro Figueroa 01-02-2020 Ressortarts Lebi Doti
11 Walfrido Milanés 01-02-2020 Ressortarts Kwamalasamutu
12 Raúl  Rodríguez 01-02-2020 Ressortarts Kwamalasamutu
13 Ariel Morales 01-02-2020 Ressortarts Pokigron
14 Maikel Oduardo 01-02-2020 Ressortarts Pokigron
15 Lazaro Machin 01-02-2020 Ressortarts Guyaba
16 Andrés Salazar 01-02-2020 Ressortarts Guyaba
17 Laritza Gamez 01-02-2020 Ressortarts Debike
18 Jorge Poza 01-02-2020 Ressortarts Debike
19 Jose Chavez 01-02-2020 Ressortarts Godoholo
20 Lazaro Valido 01-02-2020 Ressortarts Godoholo
21 Raudelis Rubio 01-02-2020 Ressortarts Powakka
22 Ledy Camejo 01-02-2020 Ressortarts Powakka
23 Alain Heredia  01-02-2020 Ressortarts Langatabbetje
24 Dagmara Goire 01-02-2020 Ressortarts Langatabbetje
25 Chotelal Viraisha 03-02-2020 Medew. HRM Centrum
26 Jaglall Amardjiet 03-02-2020 Apotheek Medew. Centrum
27 Wolff Benaja 10-02-2020 Arts MRK Centrum
28 Pieka Charlton 24-02-2020 Ressortarts Brownsweg

No. Naam Voornaam Datum Uitdienst Functie Standpl
1 Edwards Mildred 01-01-2020 GzA Brokopondo
2 Sabajo Romeo 01-01-2020 GzA Brokopondo
3 Ganpat Dewperkas 01-03-2020 Ressortarts Ladoani

            

                   (vervolg op blz. 4)

.

UITSTROOM (ontslag)

INSTROOM
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UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN

JUBILARISSEN

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standpl
1 Kajana Jozef Antonius 01-01-2020 Verantwoordelijke 

Logistiek
Logistiek/CC

2 Lugard Gerda 01-02-2020 GzA Ladoani
3 Wens Celestina 01-02-2020 GzA Debike

No. Naam Voornaam oude Stanplaats Nieuwe Stand-
plaats

Functie Datum

1 Panaidede Mercelien Kwamalasumutu Pelele Tepoe GzA 05-08-2019

Maand Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/
Afdeling

Jan Wens Celestina 01-01-1990 t/m 01-
01-2020

30 Debike

" Jessurun Iwan 14-01-2010 t/m 14-
01-2020

10 TD/CC

Febr Eduards-Peroti Alicia 01-02-1995 t/m 01-
02-2020

25 GB/CC

" Pansa Sentie 01-02-2000 t/m 01-
02-2020

20 Brokopondo

" Finisie Johan 01-02-2000 t/m 01-
02-2020

20 Brokopondo

Mrt Jubitana Bianca 15-03-2010 t/m 15-
03-2020

10 MESO/ CC

Sma we kari wan swit kon na ini!!

Uris Biolenar, Ressortarts te 
Kajana per 02 februari 2020

Jorge Leyva, Ressortarts te 
Kajana per 02 februari 2020

Sayuris Romero, Ressortarts te 
Djoemoe per 02 februari 2020
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Oscar Cedeño, Ressortarts te 
Djoemoe per 02 februari 2020

Yulianys Zamora, Ressortarts te 
Pikien Saron per 02 februari 2020

Maritza Sánchez, Ressortarts te 
Pikien Saron per 02 februari 2020

Gustavo Martinez, Ressortarts te 
Stoelmanseiland per 02 februari 

2020

Oslaida Arias, Ressortarts te 
Stoelmanseiland per 02 februari 

2020

Rigoberto Mora, Ressortarts te 
Lebi Doti per 02 februari 2020

Lázaro Figueroa, Ressortarts te 
Lebi Doti per 02 februari 2020

Walfrido Milanés, Ressortarts te 
Kwamalasamutu per 02 februari 

2020

Raúl Rodríguez, Ressortarts te 
Kwamalasamutu per 02 februari 

2020
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Ariel Morales, Ressortarts te 
Pokigron per 02 februari 2020

Maikel Oduardo, Ressortarts te 
Pokigron per 02 februari 2020

Lazaro Machin, Ressortarts te 
Guyaba per 02 februari 2020

Andrés Salazar, Ressortarts te 
Guyaba per 02 februari 2020

Laritza Gamez, Ressortarts te 
Debike per 02 februari 2020

Jorge Poza, Ressortarts te 
Debike per 02 februari 2020

Jose Chavez, Ressortarts te 
Godoholo per 02 februari 2020

Lazaro Valido, Ressortarts te 
Godoholo per 02 februari 2020

Raudelis Rubio, Ressortarts te 
Powakka per 02 februari 2020

.
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Ledy Camejo, Ressortarts te 
Powakka per 02 februari 2020

Alain Heredia, Ressortarts te 
Langatabbetje per 02 februari 

2020

Dagmara Goire, Ressortarts te 
Langatabbetje per 02 februari 

2020

Chotelal Viraisha, Medewerker 
HRM per 03 februari 2020

Jaglall Amardjiet, Apotheek 
medewerker per 03 februari 2020

Wolff Benaja, MRK arts per 10 
februari 2020

Pieka Charlton, Ressortarts te 
Brownsweg per 24 februari 2020

  Welkom bij MZ!
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De klachtenregeling van MZ is sedert augustus 2019 in werking getreden. Deze regeling houdt in dat elke 
cliënt van MZ die gebruikmaakt of heeft gemaakt van de diensten van MZ, een klacht mag indienen tegen een 
medewerker van MZ.

Een klacht kan zijn een uiting van onvrede over de geboden dienst, of de organisatie daarvan. Ook over het 
ontbreken van diensten of een bezwaar over het gedrag van een MZ-medewerker kan een klacht ingediend 
worden. 
Om uitvoering te geven aan het klachtenbeleid, is een klachtencommissie ingesteld, en een klachtenreglement 
opgesteld. De klachtencommissie bestaat uit vijf personen, die in eerste instantie voor een (1) jaar worden 
aangesteld. Deze vijf personen zijn: 

o Henna Marengo (Voorzitter) 
o Stacy Echteld (medewerker van de afdeling PCR) 
o Kampie Raafenberg 
o Johannes Wanabo 
o Ifna Vrede. 

Voor meer informatie kunt u het klachtenreglement raadplegen of bellen naar de afdeling PCR.-. mz

MZ introduceert klachtenregeling

Medische Zending mobiele poli weer operationeel in ressort Brokopondo

MZ verwelkomt nieuwe onderdirecteur 
Medische Zaken

Laatste ontwikkelingen

Na een onderbrekingsperiode van ongeveer 2 jaar vanwege onderhoudswerkzaamheden, is de mobiele poli 
van de Medische Zending vanaf januari 2020 weer operationeel. De onderhoudswerkzaamheden hebben 
langer geduurd dan gepland, omdat bleek dat de achter cabine van de poli geheel vervangen moest worden.
De mobiele poli wordt ingezet voor outreaches om de medische zorg toegankelijker te maken voor de bewo- 
ners in het ressort Brokopondo. 

Deze mobiele unit is een rijdende polikliniek die bestemd is voor bewoners wonende langs de Afobakkaweg, 
Atjoniweg en Companiekreek. Deze bewoners kunnen de omliggende MZ-poliklinieken moeilijk bereiken 
vanwege de afstand. Naast de algemene consulten en behandelingen van patiënten, worden ook andere 
basisdiensten door middel van de mobiele poli aangeboden. Enkele van deze diensten zijn: vaccinatie en het 
opsporen van vaccinatie drop-outs, huisbezoeken, screenen van cliënten op risico voor hart- en vaatziekte, 
borst & cervixscreening en gezondheidsvoorlichting.-. mz

Mw. drs. Maureen Wijngaarde - van Dijk is op 01 
april 2020 bij MZ in dienst getreden als onderdi-
recteur Medische Zaken. Wij heten haar hartelijk 
welkom. In de rubriek ‘MZ tori’ kunt u nader met 
haar kennismaken.-. mz
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Nieuwe groep GzA-opleiding van start

MZ opent nieuwe polikliniek op Amatopo
MZ heeft op 26 februari 2020 een nieuw gebouw  
geschonken gekregen van ondernemer 
Gilbert Samuels van Vortex Aviation  
Suriname. Dit gebouw zal gebruikt 
worden als een polikliniek met een wo- 
ning daaraan gekoppeld. 

Dit gebouw is op die dag overgedragen 
aan MZ, in het bijzijn van de minister 
van Volksgezondheid, Antoine Elias, 
districtscommissaris Theresia Cirino, 
kapitein Paneke, algemeen directeur 
Herman Jintie en de ressortarts 
drs. Irma Jaglall.-. mz

Op 2 maart 2020 is een nieuwe groep studenten 
gestart met de GzA-opleiding, die begon met een 
introductieweek. In de introductieweek hebben de 
kersverse studenten enkele opdrachten meegekregen. 
De eerste opdracht was het zoeken van informatie 
over het profiel van de stichting en de laatste ontwik-
kelingen binnen de organisatie op de MZ-website. 
Daarnaast moesten zij informatie over de verschil-
lende afdelingen inwinnen bij de desbetreffende 
medewerkers. Dit moest vervolgens gepresenteerd 
worden aan het team van de Opleiding.

Cherelyn Mohan, één van de nieuwe studenten, kijkt 
met veel belangstelling uit naar de komende vier 
jaren op de opleiding. “Ik wilde altijd in de zorg 
werken dus heb ik gekozen voor de GzA-opleiding.”  
Cherelyn vond de introductie week heel leerrijk,  
evenals medestudente Shavelli Aweti, die ook graag 
de medische wereld in wilde na de middelbare 
school. Zij gaven beiden aan dat zij via de opdrach- 
ten de organisatie beter hebben leren kennen, en 
meer inzicht hebben in de taken van de verschillen-
de afdelingen. Beide studenten zijn vast van plan de 
opleiding binnen de nominale tijd (vier jaar) met 
succes af te ronden.-. mz
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MZ en WWF gaan samenwerking aan
Samenwerkingen

MZ en WWF gaan een samenwerking aan om awareness te creëren over het effect dat de goudwinning heeft 
op het water, de waterdieren en de mens. Binnen dit MoU willen beide organisaties zich inzetten om de 
gemeenschap bewust te maken van de negatieve effecten die de kleinschalige en ambachtelijke goudwinning 
heeft op de gezondheid van de bewoners en op de kwaliteit van het zoetwater in Suriname. Hiertoe zal voor-
lichtingsmateriaal ontwikkeld worden voor de gebieden waarop de goudwinning nadelige gevolgen heeft.-. 
mz 

Gistella

Gabriëlla

Jennisa

Fabries
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Verandering op de werkvloer

HR Sabi

De pandemie wegens Covid-19, ook bekend onder de naam Coronavirus, vereist dat er heel wat veranderin-
gen worden doorgevoerd. Ook binnen MZ zijn enkele aanpassingen in het contact met cliënten en met elkaar 
gepleegd. Deze hebben niet alleen betrekking op de hygiëne binnen de instelling, maar het gaat hierbij ook 
om wijzigingen in tal van zaken die wij gewend waren te doen. Dit betekent dat er nu nog meer gebruik zal 
worden gemaakt van de technologie.
Zoals u weet, is in Suriname meer dan één persoon met het Coronavirus geïnfecteerd. In dat kader wordt dit 
stuk geschreven en worden enkele tips gegeven. 

Binnen de Medische Zending PHCS wordt reeds veel gebruik gemaakt van de mail en telefoon. Dit brengt 
vele voordelen met zich mee, zoals het snel met iemand op afstand in contact kunnen treden. Er zijn echter 
ook nadelen aan verbonden. Een belangrijk nadeel is dat er miscommunicatie kan ontstaan door verschil-
lende factoren zoals ruis, onbegrip, slechte (internet) verbinding etc. Toch zullen we in deze moeilijke tijden 
extra voorzichtig moeten zijn en nog meer moeten letten op onze hygiëne. 

Onderstaand worden enkele tips gegeven over hoe te handelen en waarop u nog meer kunt letten op de 
werkvloer. Hierbij gaan wij uit van enkele van de maatregelen getroffen door de WHO die te maken hebben 
met afstand en hygiëne.
1. Afstand: minimaal 2 meter afstand van elkaar houden.
2. Hygiëne: de handen regelmatig reinigen.
Natuurlijk zijn er meer maatregelen, maar voor dit stuk houden we het hierbij. Belangrijk is dat u de overige 
maatregelen naleeft en de instructies ook uitvoert. 

1. Afstand  
Om besmetting te voorkomen moeten we zoveel mogelijk afstand van elkaar houden. 
 Tips: 
 
 
 
 
 
 

2. Hygiëne 
Het virus kan op slijm, voorwerpen, kleren, etc. zitten.  
Tips:

Tot slot,
Wees voorzichtig, let goed op uzelf, raak niet in paniek en volg alle instructies op.
Op deze manier helpt u uzelf en uw medemens. 
“Nanga makandra oenoe kan feti Covid-19 ooktoe na wrokopresi”.-. mz

•	 Fotografeer of scan uw document en app of mail deze naar de desbetreffende afdeling op het centrum, 
bijvoorbeeld een foto/scan van uw verlofbrief appen of mailen naar HRM.

•	 Geef een kort maar zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw boodschap en mail die.
•	 Maak zoveel mogelijk gebruik van uw telefoon om zaken te bespreken (indien u wat wil bespreken en 

het beter vindt om de persoon te zien, gebruik dan videocall). 
•	 Blijf zoveel mogelijk in uw eigen ruimte en ga niet op straat als het niet nodig is.
•	 Let er dus op dat uw collega op minimaal 2 meter afstand van u zit of staat.

•	 Maak regelmatig de diensttelefoon schoon met alcohol, dit omdat meerdere medewerkers er gebruik 
van maken.

•	 Reinig uw handen na gebruik te hebben gemaakt van de dienst laptop of tablet.
•	 Gebruik uw eigen pen wanneer u op uw werkplek of op een andere locatie bent.
•	 Houd  een pen beschikbaar voor uw cliënten, zodat zij die kunnen gebruiken en reinig die pen voor 

de volgende gebruiker.
•	 Maak de deurhandels van uw werkruimte regelmatig schoon.
•	 Maak uw bureau regelmatig schoon.
•	 Trek elke dag schone kleren aan.
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MZ Tori
Mw. Maureen Wijngaarde - van Dijk die haar leven leidt met de lijfspreuk: “Do as you would be done by.”. 
Een Surinaamse, gehuwde vrouw van 51 jaar, die van mening is dat je de ander moet behandelen of beje-
genen zoals jij zelf behandeld en bejegend wil worden. Los van haar rol als echtgenote en moeder van 1 zoon, 
besteedt zij haar vrije tijd graag in de natuur. 

Voor haar is het werken bij MZ een stevige uitdaging. “Binnen Suriname is MZ de enige soort zorgverlener 
waaraan ik in mijn loopbaan nog geen directe bijdrage heb geleverd. Die ervaring wil ik ook opdoen”. Om 
deze reden heeft zij gekozen voor MZ. Over haar verwachtingen binnen de organisatie geeft zij aan dat: “los 
van het ‘stappen in een rijdende trein’ is het ook nader formuleren en uitvoeren van beleid (Integrated Prima-
ry Health Care) waar ik in voorgaande jaren deel ben geweest van de totstandkoming ervan. Het verwerke- 
lijken van een droom is altijd het spannendst !!!” 
In haar eigen woorden probeert zij het personeel te motiveren: “Vanuit mijn verschillende opeenvolgende 
rollen/functies heb ik altijd met bewondering het werk van MZ gezondheidswerkers gevolgd: werken op 
afstand, of over grote afstand, veelal zonder de gemakken van Paramaribo en verwijderd van geliefden.  
De Medische Zending staat in de regio en internationaal bekend als een organisatie die met inzet van Ge-
zondheidszorg Assistenten, met succes primaire gezondheidszorg verleent in moeilijk bereikbare gebieden. 
Ook in deze tijd van public health emergency vanwege de dreiging van CoViD-19, zal de Medische Zending 
in staat zijn bíj te dragen aan het verbeteren van de gezondheid in Suriname!”.-. mz

Weetjes!
Ressort/afdelingsvergadering

Weet u dat de afdeling PCR een communicatieplan heeft? In dit communicatieplan is onder andere de com-
municatiestroom van MZ beschreven. Als organisatie dienen wij er namelijk voor te zorgen dat alle relevante 
informatie iedere medewerker bereikt. 

In het communicatieplan is een bestaande overlegstructuur verwerkt. De overlegstructuur dient als instru-
ment om gestructureerd overleg te plegen, zodat eenieder op de hoogte is van zijn en andermans werkzaam-
heden, werkafspraken en het beleid van de organisatie. In deze editie van de nieuwsbrief zullen wij het 
hebben over één overlegvorm uit de bestaande overlegstructuur, namelijk de ressortvergadering of afde- 
lingsvergadering. Dit overleg dient ten minste eenmaal per jaar gehouden te worden. De verantwoordelijken 
voor dit overleg bij de poliklinieken zijn RC/RA en SPH, en bij de afdelingen nemen de afdelingshoofden en 
hoofdverantwoordelijken de organisatie van dit overleg voor hun rekening. Volgens het communicatieplan is 
het doel van deze overlegvorm meerledig, namelijk: 

o    het bespreken van het werk (werkoverleg); 
o    het uiteenzetten van het beleid; 
o    het vertalen van het beleid naar concrete actiepunten/werkzaamheden voor de medewerkers; 
o    het uitwisselen van informatie; 
o    het bespreken van onderwerpen uit de stafvergaderingen. 

Uitgaande van het bovenstaande, zijn er resultaten die uit de vergaderingen moeten voortvloeien. De output 
(resultaat) van het overleg is:

1. de planning is up-to-date;
2. het beleid is bekend bij de medewerkers;
3. afdelingen/collega’s versterken elkaar;
4. het inzicht in werkprocessen is vergroot       (vervolg op blz. 13)
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken
Evaluatie operationeel jaarplan 2019

De Medische Zending heeft een beleidsplan vastgesteld over de periode 2019 – 2021 met de focus op stabi-
liteit en veiligstelling van de continuïteit van de dienstverlening. Samenwerking met partners en de partici-
patie van de gemeenschappen is hierbij erg belangrijk. 
In dit plan zijn beleidsdoelen vastgesteld die we aan het eind van 2021 gerealiseerd willen hebben. Maar 
omdat beleidsdoelen voor een langere periode gelden (3 jaren) worden jaarlijks operationele doelen geformu-
leerd. We noemen deze doelen ook wel “subdoelen” en het plan waarin ze zijn vastgelegd, is het operationeel 
jaarplan.
Het realiseringsproces van de doelen kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Beleidsdoel
(2019 – 2021)

Operationeel doel 
2019

Operationeel doel 
2020

Operationeel doel 
2021

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Planning:
Activiteiten die leiden tot het 

behalen van het operationeel doel

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Realisatie operationeel doelRealisatie beleidsdoel

In het afgelopen jaar hebben wij allemaal hard gewerkt aan de doelen van het operationeel plan 2019 en 
samen hebben wij ongeveer 60%, dus meer dan de helft van deze doelen gerealiseerd. Enkele goede resultaten 
zijn:
-     Het schoolgezondheidsprogramma is bijna volledig bij alle schoolkinderen uitgevoerd;
-     Gesprekken met het traditioneel gezag hebben geleid tot het aanpakken van knelpunten in elke regio;
-     Een nieuw systeem voor het bijhouden van gegevens is geïntroduceerd op 10 MZ – poliklinieken;
-     Meer personen uit de populatie boven 20 jaar zijn gescreend d.m.v. het bepalen van BMI, bloeddruk, 
       bloedsuiker en Hb;
-     Verschillende gezondheidsthema’s zijn in verschillende talen te horen op radiostations in het binnenland.

Hoewel we voor bepaalde doelen goede resultaten hebben geboekt, moet dit jaar extra aandacht worden ge-
geven aan VIA – en borstscreening. Ook het op tijd en volledig verstrekken van medische data aan MESO, de 
apotheek en het lab, heeft aandacht nodig.       (vervolg op blz. 14)

De afdeling PCR is verantwoordelijk voor de evaluatie van dit overleg. 
Wij gaan ervan uit u met dit stuk meer informatie te hebben gegeven over de overlegvorm ‘ressort/afde- 
lingsvergadering’. In de volgende editie zullen wij nader ingaan op de overige overlegvormen uit de bestaande 
overlegstructuur. Indien u naar aanleiding van dit stuk vragen heeft, kunt u altijd bellen naar PCR of even 
langslopen.-. mz



MZ nieuwsbriefPagina 14

In het kader van de kanker maand hebben de 
Gezondheidszorg Assistenten van Lebi dotie voorlichting 

gegeven over Baarmoederhalskanker aan adolescenten van 
de O.S. Lebidotie school. 

Poetsinstructie en gezonde voeding voor-
lichting op de Obed en Alexanderschool 

door GzA’s van polikliniek Sukunale

Voor het realiseren van onze doelen is er continue monitoring nodig. Een goede monitoring start met het 
maken van een planning. In de planning wordt aangegeven welke activiteiten ondernomen zullen worden 
om de operationele doelen te behalen en wanneer die zullen worden uitgevoerd.

Laten wij allemaal dit jaar proberen om een planning te maken en volgens deze te werken.-. mz

Op naar 100% realisatie van de doelen!
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Beste collega’s,

De operationele doelen voor dit jaar zijn reeds vastgesteld door de directie. Ook voor dit jaar heeft het la- 
boratorium zich enkele doelen gesteld, die wij in samenwerking met jullie moeten behalen. Ten eerste zult u 
hebben gemerkt dat wij in januari 2020 veranderingen hebben gebracht in de wijze van verzamelen van ge-
gevens. Dit hebben wij gedaan op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren met de afdelingen aan wie 
het laboratorium verantwoording schuldig is, op het gebied van data verkeer en de poliklinieken die wat ach-
ter lopen met hun administratie.  Hieronder treft u een overzicht van het data verkeer van het Laboratorium 
binnen MZ. Als het verkeer loopt zoals de flowchart hier beneden weergeeft, dan worden de doelen van het 
Laboratorium dit jaar zeker behaald. Daarnaast  zullen de poliklinieken en Meso ook deze doelen behalen. Ik 
dank u voor uw begrip. Het gaat u goed.-. mz

Laboratorium
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Woordzoeker
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In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief doen wij het anders
dan normaal. U bent gewend om de recepten van hartige gerechten in de 
bori tori van het MZ team te lezen. Deze keer echter, krijgt u van ons het 
recept van een lekkere pruimencake.

Bori Tori

Pruimencake 

Uit de keuken van de 
lekkerbekken van het team van MZ

Benodigdheden:
300 gr roomboter
1 eetlepel roomboter om in te vetten
200 gr witte suiker
1 theelepel vanille essence
300 gr zelfrijzend bloem
100 gr ontpitte pruimen op rum
150 ml rum
6 eieren

Bereiding:
1. Week de pruimen in de rum, gedurende 1 nachtje.
2. Snijd de pruimen en laat deze uitlekken in een vergiet. Verwarm de oven voor op 175°C (350°F).
3. Beboter een tulbandvorm met roomboter en bestrooi bloem hierover.
4. Mix de roomboter, de suiker en de vanille essence tot een romig mengsel.
5. Voeg daarna het eerste ei toe en mix deze totdat het helemaal is opgenomen in het beslag. 
6. Voeg vervolgens het volgende ei toe. Herhaal dit tot alle eieren in het beslag zijn opgenomen. 
7. Schep nu de blom bij delen luchtig door het beslag. Doe de pruimen erbij en schep deze luchtig door het 

beslag.
8. Schenk het beslag in de beboterde tulbandbak en bak de pruimencake voor 60 minuten in de voorver-

warmde oven. Prik de pruimencake met een satéstokje. Is het satéstokje droog, dan is de pruimencake 
gaar. 

Haal de pruimencake uit de oven. 
Lekker smullen!!!
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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

HIV voorlichting aan 
adolescenten op polikliniek 

Nw. Lombe

Voorlichting over hygiëne aan de 
bewoners van Duatra


