
STG. MEDISCHE ZENDING 

PRIMARY HEALTH CARE  

SURINAME 

De Stg. Medische Zending PHCS heeft zich sterk gemaakt in het opleiden van de eigen              

Gezondheidszorg Assistenten  (GzA’s). Thans bestaat er mogelijkheid tot het opleiden van een 

nieuwe groep leerlingen. 

Doel GzA opleidng 

Het klaarstomen van de leerling GzA voor het uitvoeren van 1e lijns gezondheidszorg, op één van 

haar 51 poliklinieken in het binnenland. Dit op basis van Integrated Primary Health Care uitgangs-

punten.  

Na de 4-jarige opleiding is de GzA belast met de volgende kerntaken en verant-

woordelijkheden: 

 het afnemen van de anamnese van cliënten; 

 het onderzoeken en diagnosticeren van hetgeen dat onderzocht is; 

 het in overleg met de arts verstrekken van medicijnen; 

 het doen van laboratorium onderzoek naar hemoglobine, urine, bloedsuiker, bezinking e.d.; 

 het verrichten van diverse (para) medische handelingen zoals: vaccinatie, het leiden van 

bevallingen, en wondbehandelingen; 

 het uitvoeren van de patiënten administratie en registratie; 

 het houden van consultatiebureau; 

 het initiëren en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten met de lokale gemeen-

schap; 

 het verrichten van alle in het verlengde van deze functie                                                

liggende werkzaamheden. 

Vereiste kennis en  competenties: 

 Minimaal een afgeronde LBO-C of MULO     

opleiding of daaraan gelijkgesteld 

 Kwaliteitsgericht 

 Klantgericht 

 Integer  

 Resultaatgericht 

 Affiniteit met de doelgroep en de doelen 

van MZ 

 Basis computervaardigheden 

Contact 

Voor meer informatie over de opleiding kunt u bellen 

met de afdeling HRM op de nummers 8408073/           

7113898 of 499466 toestel 230/231/232. Uw              

sollicitatiebrief met uw CV kunt u uiterlijk 15 oktober 

2020 richten tot dhr. H. Jintie MSc.,  directeur van de 

MZPHCS aan  de Zonnebloemstraat # 45-47,                  

Paramaribo of e-mailen naar hrm@medischezending.sr 

De Medische Zending (MZ) is een particuliere  Primary Heath Care organisatie, gestoeld op 

christelijke beginselen, die in opdracht van de Surinaamse overheid gezondheidszorg verleent. Dit 

middels een systeem van getrapte verantwoordelijkheid via een aantal poliklinieken aan ongeveer 

50.000 personen in het binnenland van Suriname. Daarbij zijn er ongeveer 180 gezondheidswerk-

ers werkzaam,  die ondersteund worden door ± 60 niet Medische werkers van verschillende disci-

plines. 


