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Woord van de redactie
 
Wij zijn in een periode waarbij wij met zijn allen in de frontlinie staan bij de strijd tegen het COVID-19 
virus. Ondanks dit alles willen wij u toch weer een indruk geven van de diverse activiteiten en ontwikke-
lingen die hebben plaatsgevonden in de periode april 2020 tot en met juli 2020. In deze tweede editie zult u 
veel lezen over de verschillende gestes die wij rond deze periode hebben ontvangen voor de aanpak van het 
corona virus. Daarnaast delen wij ook tips over hoe wij onszelf en anderen kunnen beschermen. 

U krijgt daarnaast ook een indruk van de activiteiten zoals de epidemiologische missies en voorlichtings-
sessies. Wij hebben zoals gebruikelijk de personeelsnieuwtjes en nog veel andere nieuwswaardigheden voor u 
klaargelegd. 

De nieuwsbrief wordt drie keer per jaar uitgebracht en de redactie staat altijd open voor feedback, nieuwe 
ideeën en ingezonden stukken.
Veel leesplezier! 

Paramaribo, 05 september 2020

REDACTIE:
DIRECTIE
PCR 
HRM
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Woord van de directie
Beste medewerker,

Ondanks de COVID-19 pandemie die de hele wereld in zijn greep heeft, gaat ons werk, hoewel aangepast, 
normaal door. In deze editie van de nieuwsbrief zult u veel lezen over de verschillende donaties die wij de af-
gelopen periode in ontvangst mochten nemen. De directie is u zeer erkentelijk voor uw dagelijkse inspanning 
in de strijd tegen het COVID-19 virus en uw inzet voor het realiseren van de organisatiedoelen onder deze 
omstandigheden. Onze dank gaat ook uit naar alle donateurs voor de ondersteuning gedurende deze periode.

Wij als organisatie zijn ons bewust van het effect dat COVID-19 heeft op onder andere het realiseren van de 
organisatiedoelen en de dienstverlening. Dit hebben wij duidelijk gemerkt   tijdens de halfjaarlijkse evalu-
atie. Desalniettemin kunnen wij de vruchten plukken van wat deze pandemie ons heeft geleerd. Deze situatie 
geeft ons de mogelijkheid om alternatieven te bedenken voor een nieuw normaal. Op elk niveau moeten wij 
nagaan hoe wij ondanks de vele beperkingen, onze doelen enigszins kunnen realiseren. Proactieve communi-
catie hierover is het meest fundamentele dat ons in staat zal stellen om ons werk te verduurzamen. Hiervoor 
is elk van u even belangrijk en verantwoordelijk.

Helaas hadden wij de afgelopen periode door beperkte financiële middelen te kampen met het niet tijdig 
uitbetalen van de salarissen. Wij werken continu met de MZWO en het Ministerie van Volksgezondheid om 
onze verplichtingen tijdig te kunnen voldoen en zoeken naar oplossingen om deze problemen te voorkomen.

Wij wensen u heel veel wijsheid, sterkte en kracht toe. Samen gaan wij deze strijd aan!  

De directie
 

Grantangi MZ-familie

MZ ontving oorkonde en plakaat als blijk van dank in de strijd tegen het 
COVID-19 virus
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Personeelsnieuwtjes
OVERZICHT APRIL 2020 T/M JULI 2020

No. Naam Voornaam Datum In-
dienst

Functie/Schaal Standplaats

1 Wijngaarde-van 
Dijk 

Maureen 01-04-2020 O.D. Medische Zaken Centrum

2 Tawadi Feikje 01-04-2020 Polikliniekhulp Kwamalasamutu
3 Akiemboto Joraisa 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Karmel
4 Aloeboetoe Ellen 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Debike
5 Amiemba Mimoza 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Kwamalasamutu
6 Assoega Nahimza 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Stoelmanseiland
7 Galimon Selma 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Goninikreek
8 Makosie Miquel 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Kwamalasamutu
9 Menig Joanne 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Ladoani

10 Pobosie Xiomara 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Djoemoe
11 Zandveld Gracella 05-05-2020 Gezondheidszorg Assistent Djoemoe

No. Naam Voor-
naam

Datum Uit-
dienst

Functie Standplaats

1 Kasan Derryl 01-04-2020 Sr. Medew. Medische- 
en Radiokamer

MRK

2 Tommy Lilian 01-04-2020 Gezondheidszorg As-
sistent

Pokigron

3 Adipi Eveline 02-06-2020 
(overlijdensda-
tum)

Gezondheidszorg As-
sistent

Kambaloa Overleden

4 Deel Wido 01-06-2020 Onderhouds medew 
TD

Centrum Vervroegd 
pensioen

5 Rawlins Romana 01-07-2020 Gezondheidszorg As-
sistent

NJK

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standplaats
1 AiAi-Reshoede Shinajoe 01-07-2020 Gezondheidszorg Assistent Kwamalasumutu

UITSTROOM (ontslag)

INSTROOM

UITSTROOM (pensioen)
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OVERPLAATSINGEN

JUBILARISSEN

No. Naam Voornaam oude Stand-
plaats

Nieuwe Standplaats Functie Datum

1 Kasno Timothee Djoemoe Brokopondo Gezondheidszorg 
Assistent

15-05-2020

2 Pamari Suëlla Djoemoe NJK Gezondheidszorg 
Assistent

01-06-2020

3 Ritfeld Hesron Djoemoe Kambaloa Gezondheidszorg 
Assistent

01-06-2020

4 Finki Ingrid Stoelmanseiland Apuma Tapoe Gezondheidszorg 
Assistent

22-07-2020

5 Dinge Simona Apuma Tapoe Stoelmanseiland Gezondheidszorg 
Assistent

22-07-2020

Maand Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/
Afdeling

juni Raghoenath Rikashkumar 10 01-06-2010 t/m 01-06-2020 Logistiek
juli Adaiwa- Amantina Hilly 20 03-07-2000 t/m 03-07-2020 Gakeba

" Djoekasan Jimmy 20 20-07-2000 t/m 20-07-2020 TD/CC

Sma we kari wan swit kon na ini!!

Maureen Wijngaarde-van Dijk, 
O.D. Medische Zaken per 01 april 

2020

Feikje Tawadi, Polikliniekhulp te 
Kwamalasamutu per 01 april 

2020

Joraisa Akiemboto, Gezondheids- 
zorg Assistent te 

Karmel per 05 mei 2020

     
     
  (vervolg op blz. 5)
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Ellen Aloeboetoe, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Debike per 05 mei 2020

Mimoza Amiemba, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Kwamalasamutu per 05 mei 2020

Nahimza Assoega, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Stoelmanseiland per 05 mei 2020

Selma Galimon, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Goninikreek per 05 mei 2020

Miquel Makosie, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Kwamalasamutu per 05 mei 2020

Joanne Menig, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Ladoani per 05 mei 2020

Xiomara Pobosie, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Djoemoe per 05 mei 2020

Gracella Zandveld, Gezondheids-
zorg Assistent te 

Djoemoe per 05 mei 2020
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Op 05 mei 2020 mocht de Medische Zending (MZ) negen Gezondheidzorg Assistenten (GzA’s) verwel-
komen. Dit onder toezicht van de Inspectie van Verpleegkundigen en Verzorgende Beroepen (IVV). 
De negen GzA’s hebben de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent, die verzorgd wordt door MZ en 
erkend is door het Ministerie van Volksgezondheid, met succes afgerond.
 
Anders dan de vorige diploma-uitreikingen, heeft dit plaatsgevonden op de afdeling van IVV. Dit vanwege de 
voorzorgsmaatregelen die in acht genomen dienen te worden in verband met het COVID-19 virus. De geslaag-
den moesten in groepen van drie de kantoorruimte binnentreden. Het hoofd van de IVV nam hen de eed af, 
waarna de diploma’s werden getekend. Deze diploma’s werden symbolisch uitgereikt aan de geslaagden. Het 
insigne moesten de geslaagden zelf opspelden. 
 
De Directeur, Herman Jintie, is blij met de geslaagden. Hij gaf aan dat dit slechts het begin is. “Men zal naar u 
opkijken als volwaardige GzA. De verantwoordelijkheid van dit beroep moet niet verwaarloosd worden”, aldus 
de directeur. Verder gaf hij hen aan dat zij nimmer volleerd zijn, omdat dit beroep een continu leerproces is. 
Volgens Jintie zullen er momenten van vallen komen, maar de kunst is opstaan. Het hoofd van de afdeling 
Opleiding, Julie Small, is trots op de nieuwe groep GzA’s, meer nog omdat zij ondanks alle uitdagingen de 
moed niet hebben opgegeven. Vooral de onderlinge motivatie tijdens de opleidingsjaren heeft tot resultaten 
geleid. 
 
Uit de groep is er een best geslaagde, die extra in de bloemetjes is gezet. Naast de theoretische prestaties is ook 
gekeken naar de attitude beoordelingen. Op basis van het bovengenoemde is er één (1) best geslaagde gekozen, 
t.w. Galimon Selma. Toen de cijfers werden bekendgemaakt, had ze al snel door dat zij de gelukkige was. Dank-
baar kijkt Selma terug op haar opleidingsjaren. Zij mocht enkele cadeautjes en een enveloppe met een geldsom 
in ontvangst nemen.-. mz

Medische Zending is negen Gezondheidszorg Assistenten rijker

Laatste ontwikkelingen
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Met dank aan ….

Medische Zending organiseert epidemiologische missies naar haar verzorgingsgebieden
De Medische Zending (MZ) heeft de afgelopen periode een aantal epidemiologische missies naar haar ver-
zorgingsgebied georganiseerd. Dit werd gedaan om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. 
Bij de epidemiologische missies wordt een analyse gemaakt van de situatie in het gebied. Hierbij worden 
mensen gescreend op COVID-verschijnselen en worden contactpersonen van positief geteste personen op-
gespoord. Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan de gemeenschap. Een epidemiologisch team bestaat uit 
een epidemioloog, een infectioloog, MZ-artsen en Gezondheidszorg Assistenten.-. mz

Gedurende deze periode heeft MZ, in de strijd tegen 
het COVID-19 virus, tal van gestes ontvangen. Ver-
schillende stakeholders hebben in diverse vormen 
hun bijdrage geleverd om de verspreiding van het 
COVID-19 virus tegen te gaan. Wij willen alvast een 
deel van deze organisaties danken. Hieronder geven 
wij u een indruk van de ontvangen spullen.

Napofa Amazon Conservation Team Suriname voor de ondersteuning bij de Bovenlandse Indianen.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, bedankt voor de communicatiemiddelen die ervoor heb-
ben gezorgd dat de interne communicatie met de poliklinieken in regio Bovenlandse Indianen is versterkt. 
Dank voor het PPE-materiaal en de technical support. 

(vervolg op blz. 9)
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Gran tangi NEWMONT SURINAME

Gaang tangi fi IAM GOLD Rosebel 
voor de donatie van PPE-materiaal.

Bedankt World Wide Fund for Nature (WWF) 

(vervolg op blz. 10)

Su4Su, bedankt, voor het medische equipment.
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Thank you UNICEF voor het PPE-equipment.

Van harte dank aan Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) voor de schenking 
van hand sanitizers.-. mz

MZ-Directie dankt de Medisch Coördinator en de Regio coördinatoren 
voor het dragen van de Directie verantwoordelijkheden
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HR Sabi
Mental Health in tijden van de COVID-19 pandemie

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd haar intrede gedaan en heeft grote invloed op het leven van de 
mens in de vorm van spanningen, stress, onzekerheid, slapeloosheid etc. De gevolgen die dit virus met zich 
meebrengt zijn de afgelopen maanden ook in Suriname te merken. De awareness over het virus wordt wereld-
wijd groter, ook in Suriname. Het besef over de ernst van dit virus daalt langzaam in bij de burgers.

Mentale gezondheid van de mens
De mens is een sociaal wezen en verlangt ernaar om zoveel als mogelijk met anderen in contact te zijn. Zoals 
wij dat in Suriname gewend zijn, houden Surinamers van bewegingsvrijheid. Met de ontwikkelingen ron-
dom COVID-19 is deze vrijheid ons gedeeltelijk ontnomen en voelen bepaalde mensen zich eenzaam. Met 
de uitbraak van dit virus zijn een heleboel preventieve gedragsregels zoals onder andere “Social Distancing” 
opgesteld ter voorkoming van besmettingen, wat op zich wel goed bedoeld is. Maar helaas staat deze gedrags-
regel op lange termijn haaks op het natuurlijk verlangen van mensen om bij elkaar te zijn en zorgt hij vervol-
gens voor een heleboel psychologische effecten zoals irritatie, stress, uit balans geraken (minder energie, moe, 
lichamelijke klachten, onrustig of slecht slapen, piekeren, angstig, je snel aangevallen voelen, meer fouten 
maken, concentratieproblemen etc. 

Neuropsycholoog Sila Kisoensingh gaf tijdens het tv-programma “To the Point” aan, dat het grootste pro-
bleem bij mensen de angst is om ziek te worden en dood te gaan. De directe psychologische invloeden 
van het virus op de mens zijn angst, stress en somberheid. Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan 
verbinding, contact, ergens bij horen, gedachten uitwisselen, samen lachen en nog veel meer, uiteraard met 
inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Desondanks is het van belang om de burgerij ervan bewust te 
blijven maken hoe belangrijk het is dat zij zich aan de gedragsregels houdt, omdat dat de enige manier is om 
het virus te overwinnen en ons land COVID vrij te maken. Deze overwinning kan alleen met gedeelde en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Daarenboven heeft de financieel-economische situatie een grotere invloed op iedereen. De uitbraak van het 
virus heeft geleid tot hoge prijzen in de winkels, waardoor mensen niet al het nodige kunnen aanschaffen om 
te voorzien in hun levensbehoeften. Enkele interne en externe maatregelen die (in)direct voortgevloeid zijn 
uit deze pandemie en direct van invloed zijn op ons als medewerker zijn o.a.:

1. Heffingskorting 
Ten gevolge van de te treffen maatregelen rondom COVID-19 heeft de voormalige regering besloten om 
de heffingskorting tijdelijk te verhogen van SRD 125,- naar SRD 750,- per maand. Heffingskorting is een 
korting die direct op de loonbelasting in mindering gebracht dient te worden met als gevolg een lagere 
inhouding van loonbelasting en dus een hoger nettoloon.  

2. Wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand  
Deze wet is aangenomen en ingevoerd met als doel om de ongecontroleerde verspreiding van het virus 
in Suriname die de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zou kunnen 
brengen, tegen te gaan. Deze wet biedt de regering meer financiële armslag voor de resterende maanden 
van 2020 met het oog op de beheersing van de COVID-19 pandemie.  
 
Ook deze ontwikkelingen brengen stress met zich mee. Dit heeft als gevolg dat gevoelens van frustratie, 
woede, eenzaamheid, angst, hopeloosheid, maar ook verdriet, welke o.a. door de economische situatie 
en de pandemie de boventoon voeren, soms op anderen worden afgereageerd. Deze effecten kunnen op 
lange termijn leiden tot lichamelijke problemen zoals eet- en slaapstoornissen, maar ook het immuunsys-
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teem kan aangetast worden waardoor de mens ontvankelijker wordt voor virussen. 

3. Solidariteitsheffing  
De nieuwe regering heeft recentelijk in het Staatsblad van de Republiek Suriname aangekondigd een  
solidariteitsheffing in te voeren. Deze heffing heeft als doel de problemen met betrekking tot de finan-
ciering van het begrotingstekort onder controle te krijgen. Gelet op het feit dat de overheid onder andere 
afhankelijk is van inkomsten uit belastingen, is ervoor gekozen om middels een solidariteitsheffing van 
10% inkomsten van de staat te verhogen. Deze maatregel is nog niet doorgevoerd. 

4. De samenwerking tussen MZ & Molemann Mental Health  
Naar aanleiding van de mogelijke psychologische effecten is de Medische Zending een samenwerking  
aangegaan met Molemann Mental Health voor het begeleiden van medewerkers die vanwege hun 
dagelijkse werkzaamheden blootgesteld worden aan COVID-19 spreading en alles daarom heen in het 
veld. Deze begeleiding geschiedt veelal op verzoek van de medewerker zelf en wel op afstand middels 
WhatsApp video call of Zoom.  
 
Procedure: 

•	 Bij elk quarantainegeval schakelt HRM de psycholoog in;
•	 De huisarts schrijft een garantiebrief uit voor de psycholoog;
•	 Nadat dat de garantiebrieven bezorgd zijn bij Molemann Mental Health, begint het begeleidingstraject; 
•	 De psycholoog treedt om de 2 dagen in contact met de medewerker;
•	 De psycholoog doet wekelijks verslag aan HRM, en indien nodig direct (na vermoedelijke problemen). 

Huidige belastingschijven uitgelegd
Volgens de regeling van de belastingdienst wordt loonbelasting over het belastbaar loon betaald. Het belast-
baar loon is het zuiver inkomen, verminderd met de belastingvrije som welke SRD 2646,- per jaar bedraagt.

De tarieven voor loonbelasting per maand zijn als volgt: in SRD
0 –220.05 0%

220.05-946.40 8%
946.40-1606.15 18%

1606.15-2516.15 28%
Boven 2516.15 38%

Bij overwerk gelden de volgende tarieven per maand in SRD
Tot en met 500 5%
500 – 1.100 15%
Boven 1.100 25%

Slot
De pandemie heeft ons geleerd dat niets in het leven zeker is, hoe groot of klein hetgeen dat op ons afkomt 
ook mag zijn. Daarom moeten wij proberen alles zo goed mogelijk te doen, omdat onze acties van vandaag 
de basis leggen voor morgen. Verder is het belangrijk om structuur te hebben in de dagindeling en via de 
digitale mogelijkheden contact te blijven houden met elkaar, en zeker ook veel te bewegen. Vrijheid en nor-
malisering komt met besef van uw verantwoordelijkheid. Als laatst is het goed om bij onszelf stil te staan over 
het belang te allen tijde de COVID-19 maatregelen in acht te nemen.-. mz
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MZ Tori

“Ik ben bij MZ begonnen als malaria microscopiste na 
een cursus te hebben gevolgd op het BOG. Vervolgens heb 
ik de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent gedaan. 
Vanaf het tweede jaar dat ik benoemd werd tot GzA, 
werd ik ingezet als waarnemend SPH. In 2011/2012 heb 
ik een managementtraining gevolgd bij Bendt Consul-
tancy. Tijdens deze training kwam ik tot de ontdekking 
dat je als leider bepaalde kennis en vaardigheden nodig 
hebt om je werk goed te kunnen doen”, aldus zuster Jet. 
Zij geeft aan dat zij niet spontaan heeft gekozen voor de 
Health Managementopleiding. Het is haar aangeboden 
door haar Regio coördinator, Drs. Danso. Daar is zij 
hem dankbaar voor. “Ik ben hem dankbaar hiervoor, 
omdat hij mij altijd aangemoedigd heeft om mij verder 

Jet Antomoi
Zuster Jet Antomoi is het Streekpolikliniekhoofd van het ressort Brokopondo Noord. Zij mocht op 20 mei 
2020 haar diploma Health Management in ontvangst nemen. In deze editie van de nieuwsbrief deelt zij 
haar ervaring met ons. 

te ontwikkelen. Wat mij het meest heeft geïnspireerd, is het feit dat de wetenschap niet stilstaat. Er komen steeds 
veranderingen. Om goed met het personeel en de middelen te kunnen omgaan, moet jij je laten scholen.”
 
De combinatie tussen gezin, werk en studie was voor haar erg zwaar en overbelastend. Zij vertelt dat haar 
doorzettingsvermogen ervoor heeft gezorgd dat zij niet heeft opgegeven. “Als ik voldoende aandacht besteedde 
aan mijn gezin, bleef ik achter met mijn opdrachten. Voor wat betreft het werk was ik vaker laat met het aan- 
leveren van data. Ik moest ook tijd vrij maken voor medewerkers die bepaalde problemen met mij wilden bespre-
ken. Ik heb altijd de volle ondersteuning gehad van mijn gezin en de medewerkers.”

Naast deze uitdagingen geeft zij aan dat er natuurlijk ook voordelen gehaald kunnen worden uit combinatie 
tussen werk en studie. “Hetgeen dat je wordt aangeleerd, kan je direct in de praktijk toepassen en je herkent ook 
de fouten die je in het verleden hebt gemaakt en trekt lering daaruit.”
Als zij terugblikt op de collegejaren, was het voor haar een uitdaging. “Ik was gemuteerd van Stoelmanseiland 
naar Brownsweg. Dus nieuwe medewerkers en nieuwe werkomgeving. Ik moest mij aanpassen en gelijk starten 
met de opleiding. Wekelijks moest ik naar de stad afreizen om colleges te volgen. Ik had vaak slapeloze nachten.  
De college jaren waren erg leerrijk. Als manager word je gedurende de opleiding gelijk gevormd. Ik kon niet 
verzuimen of laat aanmelden zonder een grondige reden. Ik leerde ook om prioriteiten te stellen en alles volgens 
planning uit te voeren. Verder merkte ik zelf mijn eigen vorderingen op. Ik was genoodzaakt om mij te houden 
aan regels en afspraken. Het heeft mij ook aangezet om steeds te zoeken naar informatie.”

Er zijn leermomenten voor haar geweest: “Ik had mij niet goed voorbereid voordat ik startte met die studie. 
Bepaalde taken had ik moeten delegeren.  Ik had voor mezelf pas in het laatste studie jaar ontspanning momen-
ten, terwijl ik dat sinds het begin moest doen. Het is ook belangrijk om te letten op mijn eigen gezondheid.”
Zij kreeg het gevoel van tevredenheid op het moment dat zij haar diploma in handen kreeg. “Ik was zo blij en 
opgelucht. Het leek alsof een zware last van mij afviel.”
Zij heeft nog geen plannen om verder te studeren, maar heeft wel een motiverend woord voor de rest. Zij moedigt 
eenieder aan om zichzelf verder te ontwikkelen zodra die mogelijkheid bestaat. “Je bent nooit te oud om te leren. 
De medische wereld verandert steeds. Ga mee met de veranderingen. Is een voordeel voor je zelf en voor de or-
ganisatie. Als ik het kan, kan jij het ook. Go for it!”.-. mz
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Cees Leune, vriend van de Medische Zending
29 juni 1946 - 7 juli 2020

Het bericht van overlijden van Cees Leune op 7 juli 2020 heeft velen, 
maar vooral MZ geschokt. Cees Leune droeg Suriname een warm hart 
toe. Als projectcoördinator van het ZZg, heeft jarenlang vele projecten 
voor Suriname helpen goedkeuren en uitvoeren, ook voor de Medische 
Zending. Zo kunnen o.a. genoemd worden de projecten:
•	 Scholing en bijscholing van GzA’s, lab assistenten, malaria-

microscopisten en polikliniekhulpen;
•	 Klamboeprojecten ter bestrijding van malaria, maar ook ter 

versterking van vrouwenorganisaties in het binnenland;
•	 Rijdende polikliniek voor Brokopondo en omgeving;
•	 Trainings- en opleidingscentrum voor de Medische Zending, en nog 

vele andere projecten.
Ook was hij vaak de tussenpersoon bij schenkingen van hulpgoederen 
die de Medische Zending uit Nederland ontving.

Tijdens de binnenlandse oorlog was Cees de motor achter de hulpverlening, die door accountants goed 
werd	gecontroleerd.	De	beschuldiging	dat	het	ZZg	de	binnenlandse	oorlog	financierde	wees	hij	dan	ook	
resoluut van de hand. Toen op 6 februari 2008 in Suriname groots afscheid genomen werd van Cees als 
projectcoördinator van het ZZg was de Medische Zending ook aanwezig. Een prachtige hangmat kreeg 
hij van MZ, overhandigd door de toenmalige klamboeprojecten coördinator, Agnes Cayenni, die veel met 
hem heeft samengewerkt in de uitvoering van klamboeprojecten. Bij dat afscheidsevenement werd zijn 
onvermoeibaarheid	bij	het	zoeken	naar	projectfinanciering	vooral	gememoreerd.	

Cees gaf ook vaak adviezen en zijn mening over projecten die uitgevoerd werden door MZ; ook al was het 
niet	geheel	of	direct	door	het	ZZg	gefinancierd.	Hij	had	hart	voor	het	werk,	maar	ook	voor	Suriname	en	het	
binnenland.

De Medische Zending, en in het bijzonder de binnenlandse gemeenschappen, zullen Cees blijven 
memoreren voor het goede werk dat hij heeft verzet. Maar meer nog zullen zijn warme persoonlijkheid, 
liefde voor zijn medemens zonder onderscheid des persoon en zijn goedlachse voorkomen worden 
meegenomen in het werk. May he rest in peace.-. mz

Cees Leune in het dorp Djoemoe tijdens zijn laatste reis 
naar Suriname voor het ZZg (2008)
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Ondanks de COVID-19 situatie wil drs. Gabriëla Sanches als positief punt haar verhaal delen over een 
casus die heeft plaatsgevonden op polikliniek Drietabbetje (DTB). Deze casus is door verteller, drs. Brigitte 
Eersteling samen met de Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) van poli DTB afgehandeld. Naar haar zeggen 
is de casus naar maximale vermogen en met succes afgehandeld. 

Het was een maandag middag rond 16.30u en een meneer van 40 jaar werd dragend binnengebracht op poli 
Drietabbetje. Er werd aangegeven dat er bij het werken op het goudveld werd gespoten met water waarbij 
een grote brok steen op zijn onderrug vloog. Initieel gaf hij aan dat het ter hoogte van zijn linker onderrug 
was terechtgekomen. Hij was niet bewusteloos geraakt hierbij.

Op de poli werden de vitale functies gecontroleerd en daarbij werd een hele lage bloeddruk gemeten met 
een snelle pols. Dit betekent meestal een dreigende shock. Ook de hemoglobine (Hb) werd gemeten die rond 
de 8.3 was. De poli handelde snel door te bellen naar de ressort-arts (RA) die als advies gaf 2 naalden in te 
brengen en alvast 1 kolf NaCl in te laten lopen zodat we hem kunnen opvullen om zodoende de bloeddruk te 
behouden.

Daarop belde de RA mij als dienstdoende arts. Gezien de tijd gaf zij met enkele kernwoorden de casus door 
en ik gaf aan: stabiliseer, laat mij gelijk een vlucht zoeken, realiserend dat het ging om een serieuze casus. 
Ik belde de afdeling Logistiek en vroeg om een vlucht. Een charter of een gelegenheid. Het maakte op dat 
moment niet uit, maar een vlucht die de meneer 
naar de stad kon transporteren.

Na ongeveer 10 minuten werd ik door Logistiek op 
de hoogte gesteld dat er maar 1 vlucht in de lucht 
was. Die kwam van Apetina uit, maar zou wegens 
het tijdstip echt niet naar Drietabbetje gaan en 
hij had ook geen plaats voor deze patiënt. Dit was 
te begrijpen, maar ook het besef dat de patiënt 
instabiel was en het mogelijk niet zou halen begon 
in te zinken.

Ik belde terug met de RA en gaf haar dit minder 
leuk nieuws door, met daarbij nog de suggestie 
dat ik de Chirurg zou kunnen bellen voor advies 
en eventueel cyklokapron gebruik. Hiervoor gaf ze akkoord en ze meldde dat de 2de kolf nu was aangelegd, 
want op de eerste was er niet veel reactie geweest. De Hb was wel nog steeds rond de 8 gebleven en er 
ontstond een zwelling ter hoogte van de onderrug, net boven het bekken.
Initieel zouden wij met Diakonessenhuis moeten overleggen, maar de man had geen verzekeringspasje 
en het ging om een trauma. Hierop besloot ik dus te bellen naar een chirurg vanuit AZP. Dan maar eerst 
bellen met de SEH en vragen wie de dienstdoende chirurg is. Uiteindelijk de casus met hem besproken en hij 
gaf aan dat het misschien toch een spierbloeding is, waardoor hij een beetje in shock gaat. Zo lang de Hb 
niet daalt, hoefde ik niet te denken aan een hevige bloeding. “Voor nu een drukverband voor de onderrug 
plaatsen en kijken of hij stabiliseert.” Dat waren de woorden van de SEH-chirurg. Een sluitlaken hoefde 
niet.
De RA gaf het door. Echter werd ik na enkele minuten medegedeeld dat dit niet lukte. We maakten de 
afspraak om na inloop van de 2de kolf de vitale functies te herhalen met een Hb en te checken hoe verder.

Rond 19.00 werd ik medegedeeld dat de bloeddruk een klein beetje beter was geworden (nog steeds te laag) 

Gebroken bekken    (voorbeeld foto)

(vervolg op blz. 16)

Succes verhaal van poli Drietabbetje
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en de pols iets rustiger (maar nog steeds snel), maar dat de Hb was gedaald naar 6. Ze wilde de anti – shock 
pak aandoen. En vroeg zich af wat voor andere pijnstilling behalve paracetamol we konden geven gezien hij 
heel pijnlijk was en we geen morfine hadden. Ik gaf aan weer te bellen met de chirurg.

De chirurg verwees me naar de anesthesioloog en gaf aan dat het er niet goed uitzag voor de meneer 
en dat we hem zouden verliezen. Telefonisch overlegd met de anesthesioloog. En ik vroeg in hoeverre ik 
cyklokapron en de anti-shock pak mocht gebruiken. De anesthesioloog  gaf opdracht een bolus van 10 
ampullen van de cyklokapron toe te dienen en daarna elk uur 1 ampul met een pomp. Ik moest aangeven 
te moeten vragen hoeveel ampullen we hadden en dat er geen pompen bestonden in de eerste lijnzorg. 
Daarnaast was de anti-shock pak alleen voor zwangere vrouwen en moesten we het liever niet gebruiken. 
Nogmaals uitleg gegeven dat we het echt alleen voor de onderbenen konden gebruiken. Na goede uitleg, 
ging de anesthesioloog akkoord en gaf aan tot en met bovenbeen vast te maken. Niet het bekken, vooral als 
we denken aan een bekkenfractuur. Want deze zou het nog meer kunnen verergeren. Een sluitlaken mocht 
wel. 

De RA dit medegedeeld en toen begrepen dat er maar 4 ampullen waren. In de tussentijd dat ik weer overleg 
pleegde met de anesthesioloog over het aantal aan cyklokapron, belde de RA met de poli. Zij moest via 
video-call de poli aangeven hoe het pak aan te doen en waarop te letten. Ik belde terug en gaf aan elke 3u 
1 ampul cyklokapron te geven zodat we tot en met de volgende ochtend wat effect konden hebben ermee. 
Daarnaast moest de bloeddrukstreefwaarde tussen de 90 en 100 zijn (bovendruk) om zodoende ook de 
bloeding te kunnen stelpen. Plus moesten we erop letten dat hij goed bleef plassen, anders zou de schade 
aan de nieren groot zijn. Bleek dat de man vanaf binnenkomst niet had geplast. Hij voelde wel de aandrang 
om te plassen, maar het lukte niet. De RA en ik in overleg besloten toch een katheter te plaatsen, denkend 
aan een bekkenfractuur met mogelijk een dwarslaesie van het laatste deel van het ruggenmerg (sacraal 
dus). Daarbij zou je dan urineretentie kunnen krijgen en zouden we kunnen vullen en vullen met vocht, maar 
geen urine zien komen. Echter zaten we met het probleem: er mag geen katheter geplaatst worden bij een 
bekkenfractuur.

De katheter werd geplaatst en er kwam bloederige urine uit. Maar wel 600ml, hetgeen betekende dat hij 
dus retentie had en dus mogelijk echt een dwarslaesie. Inmiddels was zijn Hb gedaald naar 4.7 (na de 1e 
cyklokapron). De bloeddruk was wel binnen de streefwaarde, dus stopten we met de snelle kolven (inmiddels 
4 gehad) en plaatsten die op een iets langzamere inloop. We gaven hem nog een extra paracetamol 1gram 
en promethazine om hem tot rust te laten komen. Geen sterkere pijnstiller zoals diclofenac, omdat dat de 
bloeding juist zou verergeren. Na 3 uren zou de volgende clyklokapron toegediend worden en moesten we nu 
maar afwachten.

Inmiddels, rond 23.30u was de Hb gedaald naar 1.6, maar wel met goede vitale functies. Echter werd 
de zwelling ter hoogte van de onderrug veel groter en begon de patiënt oedemen (zwelling) in het gelaat 
te krijgen. Dit kon komen door de lage Hb. Ik appte nu naar de anesthesioloog wat we konden doen. We 
hadden adrenaline en vroegen ons af of dit een optie was. Hij reageerde niet. Ik belde dus en de arts nam 
heel slaperig op. Hij gaf aan liever geen adrenaline te gebruiken. Als we noradrenaline hadden, dan kon 
het wel, omdat die iets beter werkt in zo een geval. Ik vroeg of ik het deel van het bekken van de anti-shock 
pak mocht plaatsen. Het antwoord was: is niet aanbevolen. Ik vroeg wat we nog meer zouden kunnen. Hij 
gaf aan de man nu ophalen en in het ziekenhuis brengen. Dit was geen optie. Als laatste zei hij tegen me: 
“Die man gaat doodgaan”. Ik gaf aan dat te weten, maar wilde toch nog wat doen.  Hij vroeg of we zuurstof 
hadden en gaf aan 2 liter zuurstof te geven, omdat dit dan alle reserve hemoglobine zou kunnen activeren 
en zodoende zijn kans op overleving zou kunnen verlengen. Ik vroeg of gebruik van gelofusine een optie was 
voor de lage Hb. Hij zei dat bloed de enige optie was voor zijn Hb. Niets anders.

De RA en ik overlegden weer. Wij besloten toch het bekken deel van de anti-shock pak aan te doen en 
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overtuigden elkaar dat het in de plaats van een sluitlaken was. We besloten hem nog een paracetamol 
1gram te geven en vervolgens rond 3.00u in de ochtend weer de vitale functies te doen met toedienen van de 
cyklokapron. Daaropvolgend besloten we te proberen te slapen met nog gezamenlijk een gebed te doen voor 
de meneer. Wij besloten ondanks alle realistische mensen en adviezen rond ons heen optimistisch te blijven 
en hoop te blijven behouden. We vroegen ons zelfs af in hoeverre het een optie zou zijn om een bloedgroep 
te bepalen op de poli’s om zodoende vanuit iemand rechtstreeks bloed te kunnen geven. Natuurlijk 
wilde ideeën. We gingen nogmaals gedag zeggen met het geloof dat de volgende ochtend er om 7.00u al 
vertrokken zou worden richting Drietabbetje voor de ophaal van de meneer. 

3.00u ’s morgens waren de vitale functies stabiel. De meneer was nog goed bij. Amen!

Rond 7.00u ’s morgens waren nog steeds de vitale functies stabiel. En de laatste cyklokapron liep in. De 
meneer zou opgehaald worden en stabiel naar de stad gebracht worden. De chirurg werd op de hoogte 
gesteld dat de patiënt er nog is en stabiel is. Die vond ons geweldig en gaf aan te zullen wachten op hem. 
De anesthesioloog was opgelucht en gaf aan blij te zijn dat hij zijn hulp had kunnen bieden. Het vliegtuig 
vertrok jammer genoeg met veel vertraging. Rond half 1 pas werd de 
meneer afgeleverd op de SEH. Levend en in een stabiele toestand.

Op woensdag kregen wij te horen dat de patiënt werkelijk een 
bekkenfractuur had vooral ter hoogte van het sacraal gebied. Daarnaast 
had hij 2 ribfracturen en in het abdomen een kleine bloeding. Maar het 
meest verloren bloed was in het bekken. Hij was stabiel en zou voor de 
komende periode opgenomen blijven, zodat het bekken kon herstellen. Er 
was geen operatie nodig.
De RA en ik keken elkaar aan vol blijdschap en waren elkaar dankbaar 
voor alle hulp, steun en inzet die we die maandag hadden gegeven aan 
elkaar. Wij hadden een leven gered met dank aan de anti – shock pak, de 
cyklokapron en vooral de inzet van de medewerkers van poli Drietabbetje. Amen!.-. mz

Weetjes!
Week- en werkoverleg

Weet u dat de afdeling PCR een communicatieplan heeft?
In dit communicatieplan is de communicatiestroom van MZ beschreven. Als organisatie dienen wij ervoor te 
zorgen dat alle boodschappen bij iedere medewerker aankomen. 

In deze editie van de nieuwsbrief zullen wij het hebben over één overlegvorm uit de bestaande overlegstruc- 
tuur. In het communicatieplan is een bestaande overlegstructuur verwerkt. Hierin is het logistiek overleg 
(weekoverleg) en werkoverleg (na morgenzegen) opgenomen.

Logistiek overleg (weekoverleg) wordt op elke maandag gehouden in de vergaderruimte op het coördi-
natiecentrum. Bij dit overleg is een vertegenwoordiger van elke afdeling van het CC. Het doel van dit overleg 
is om het logistieke maandschema te bespreken. De verantwoordelijke voor het weekoverleg is de coördina-
tor van Logistiek, Technische dienst en Magazijn. Dit overleg wordt geleid door de Verantwoordelijke van 
Logistiek. De output van dit overleg is dat het logistieke schema volgens planning wordt uitgevoerd.

Werkoverleg wordt na de morgenzegen op de polikliniek gevoerd. Hierbij zijn alle poli-medewerkers aan-
wezig. Tijdens dit overleg worden werk afspraken gemaakt. De taken worden onder andere verdeeld en 
patiënten worden besproken. Het doel is om het werk op elkaar af te stemmen en casussen te bespreken. Het 
resultaat van dit gestructureerd overleg is een goed verloop van de werkzaamheden op de poli.
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Wij gaan ervan uit u met dit stuk meer informatie te hebben gegeven over de overlegvorm ‘Logistiek overleg 
(weekoverleg)/ werkoverleg (na morgenzegen)’. 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

Wij moeten allemaal op onze hygiëne letten. Ook met de huidige 
situatie zullen wij extra hygiënisch moeten zijn. Een goede hygiëne 
is van belang voor onze gezondheid. Dagelijks raken wij allerlei 
spullen met onze handen aan. Hierdoor moeten wij op onze eigen 
hygiëne en de hygiëne op de werkvloer letten. 

Hoe kunnen wij ons zelf en onze collega’s beschermen?

•	 Daarom moeten wij door de dag heen onze handen wassen met 
water en zeep of vaker dan voorheen ontsmetten met alcohol (70%). De juiste stappen van handen was-
sen is op de bijgevoegde poster te zien. Vervolgens moeten de volgende maatregelen op de werkvloer ook 
in acht genomen worden:

•	 Reinig werkplek en deurhandels ten minste twee keer per dag. 
•	 Houd 2 meter afstand van collega’s. 
•	 Gooi tijdens werkuren regelmatig ramen en deuren open, zodat frisse lucht de ruimte binnen komt. 
•	 Doe een mond- en neusbedekking op bij het verlaten van de werkplek. Dit is slechts een extra maatregel 

die niet zal werken als we de andere voorzorgsmaatregelen niet in acht nemen.
•	 Zet altijd mond- en neusbedekking op als u zelf op COVID-19 lijkende klachten hebt; en neem tele-

fonisch contact op met uw directe leidinggevende.-. mz

Een goede hygiëne is belangrijk voor onze gezondheid.

Tips

Doel Stichting Medische Zending PHCS
De Medische Zending is de organisatie die eerstelijnszorg biedt aan de bevolking in het binnenland van  
Suriname. Dit weten wij allen, maar wat is het doel van MZ? Met dit stuk willen wij u herinneren aan het 
doel van de organisatie en hoe wij dit doel realiseren. 

De Stichting heeft tot doel het bevorderen en waarborgen van het lichamelijk, geestelijk, sociaal en emotio- 
neel welzijn (Primary Health Care) van de bevolking in het binnenland van Suriname, één en ander gedreven 
door het motief het Evangelie uit te dragen in woord en daad.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. Het opzetten en in stand houden van gezondheidscentra in het binnenland;
2. Het opleiden, trainen en bijscholen van gezondheidswerkers;
3. Het samenwerken en plegen van overleg met overheids- en particuliere instellingen en individuen in het 

belang van Primary Health Care.-. mz
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken
Opleiding

De afdeling Opleiding is vanaf juni 2020 gestart met de IMPAC-training voor de nieuwe ressortartsen. Deze 
training werd verzorgd door drs. Jaglall en eindigde 
medio juli 2020. De getrainde ressortartsen zullen 
zorgen voor het trainen van de GzA’s. Deze methode 
zal ook toegepast worden voor het onderdeel IMCI. 
Deze bijscholingsactiviteit wordt vanuit de afde- 
ling Opleiding gemonitord. Hieronder krijgt u een 
indruk van de afgelopen training.-. mz

Voorlichtingsactiviteiten van het ressort 
Djoemoe

In de afgelopen periode hebben alle poliklinieken 
van het ressort Djoemoe voorlichting gegeven over COVID-19 op de scholen en in de dorpen. Er is onder 
andere informatie gegeven over hoe zij moeten omgaan met de veranderde leefwijze/situatie in de wereld als 
gevolg van het Covid-19 virus.

Er is gesproken over de sociale afstanden, vermijden van 
samenscholing met meer dan 5 mensen, het wassen/ reinigen 
van de handen met water en zeep en hand sanitizer /alcohol 
70%. Ook is de nadruk gelegd op het gebruikmaken van de 
elleboogplooi of een wegwerp zakdoek bij het niezen. Het 
belang van geen handdruk geven aan een ander en het be- 
perken van lichamelijk contact met een ander met name 
geen brasa geven, is ook aan hen meegegeven.
De participatie van de schoolkinderen en gemeenschap in de 
dorpen was redelijk en zij hebben de voorlichting als goed 
ervaren.-. mz

COVID- 19 voorlichting op 
de Masiaschool in het ressort 

Debike

COVID-19 schoolvoorlichting door 
de GzA’s van polikliniek Bigi Poika
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Woordzoeker
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In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief krijgt u van ons het recept van 
een lekkere pangsit.

Bori Tori

Pangsit

Uit de keuken van de 
lekkerbekken van het team van MZ

Benodigdheden:
1. 2 pakken Bake’n Fry Shortening
2. 100 g garnalen
3. 250 g kipgehakt
4. 2 teentjes geperste knoflook
5. 1 theelepel versgeraspte gember
6. 30 stuks Spring rolls
7. Zout
8. Zwarte peper
9. Chilisaus

Bereiding
Was de garnalen schoon en hak deze fijn. Meng de gehakte garnalen samen met het kipgehakt, de fijn geper-
ste knoflook en de geraspte gember. Voeg naar smaak wat zout en zwarte peper toe. Leg hierna aan de onder-
kant van de spring roll een hoopje van het gehaktmengsel. Rol de spring roll op en maak hierin een knoopje. 
Herhaal dit, totdat alle vulling gebruikt is.

Verhit de Bake’n Fry Shortening in een pan tot 180°C (356°F).
Bak de Pangsit en frituur dit goudbruin.

Bereidingstijd: 20 minuten

De Pangsit is heel erg lekker met Chilisaus!
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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: Medische Zending Primary Health Care Suriname

COVID-voorlichting op de 
scholen in Duatra

Voorlichting op OS Lebidotie i.v.m 
COVID-19 preventie aan de zesde 

klas

COVID-19 voorlichting door 
de GzA’s van polikliniek 

Sukunale

COVID-voorlichting aan de 
gemeenschap door 

 polikliniek Kambaloa


