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Woord van de redactie
Hoewel wij de strijd tegen het COVID-19 virus nog niet volledig hebben gewonnen, proberen wij u als 
vanouds in deze kersteditie toch weer een indruk te geven van de diverse activiteiten die hebben plaatsge- 
vonden in de periode augustus 2020 tot en met december 2020.

In deze laatste editie krijgt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en de verschillende gestes 
ontvangen binnen deze periode. 

U krijgt daarnaast een indruk van de voorlichtingssessies, georganiseerd door de poliklinieken. Wij hebben 
zoals gebruikelijk de personeelsnieuwtjes en nog veel andere nieuwswaardigheden voor u klaarliggen. En wat 
zeker niet mag ontbreken in deze editie, is ons kerstverhaal en de kerstwens. 

De redactie staat altijd open voor feedback, nieuwe ideeën en ingezonden stukken.
Rest ons u nog veel leesplezier toe te wensen en gezegende feestdagen, een prachtig uiteinde en voor 2021 een 
heel gezond en liefdevol jaar.-. mz 

Paramaribo, 23 november 2020

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

Deze laatste editie van onze 2020 nieuwsbrief begeleidt ons naar de afsluiting van een zeer memorabel jaar, 
waarin de COVID-19 pandemie ook ons land en ons zorggebied heeft aangedaan.

De directie spreekt haar hartgrondige dank uit aan haar medewerkers voor de continue dienstverlening, en 
aan haar gemeenschappen voor het continue vertrouwen in de Medische Zending Primary Health Care  
Suriname. Deze uitgave doet, zoals bij de vorige uitgaven, verslag van de vele gelegenheden waarbij met ver-
eende krachten en met geloof in de Almachtige, de patiënt wordt begroet, de MZ-auto of ambulance wordt 
betreden, een plek in de boot of het vliegtuig wordt ingenomen, aan 
de krutu wordt deelgenomen. 

Laten wij samen onze gemeenschap blijven dienen.
De directie wenst u en de uwen gezegende kerstdagen en een bezin-
ningsvolle jaarwisseling toe. Moge het nieuwe jaar 2021 u nog meer 
zegen en voorspoed brengen.-. mz

De directie
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Personeelsnieuwtjes
OVERZICHT AUGUSTUS 2020 T/M DECEMBER 2020

No. Naam Voornaam Datum Indienst Functie/Schaal Standplaats
1 Wartes Daniel Benjamin 15-10-2020 Jr. Medewerker TD Centrum

No. Naam Voor-
naam

Datum Uit-
dienst

Functie Standplaats

1 Sampi Dwight 07-09-2020 Onderh medew TD Ladoani
2 Henkie Marion 30-10-2020 Jr Medew Apotheek Apotheek/CC

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standplaats
1 Adipi Robby Ewald 01-12-2020 Motorist Ladoani

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

6 Akienboto Georgetina NKK Pokigron Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

7 Joonha Geffen Ladoani JawJaw Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

8 Eduards Claudette JawJaw Duatra Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

9 Pobosi Ikonia Duatra Ladoani Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

10 Akontoe Martha Brokopondo Brownsweg Malaria Micro- 
scopist

01-10-2020

11 Eduards Francis Brownsweg Brokopondo Malaria Micro- 
scopist

01-10-2020

UITSTROOM (ontslag)

INSTROOM

UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN

(vervolg op blz. 5)
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JUBILARISSEN

12 Atoja Corrie Stoelmanseiland Langatabbetje Malaria Micro- 
scopist

01-10-2020

13 Wimpi Anita Langatabbetje Stoelmanseiland Malaria Micro- 
scopist

01-10-2020

14 Tweeling Idelia Semoisie Bigi Poika Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

15 Pansa Akindoina Bigi Poika Semoisie Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

16 File Rhode Brokopondo Ballingsoela Gezondheidszorg 
Assistent

01-10-2020

Maand Naam Voornaam Jubileum datum Aantal dienstjaren Standplaats/
Afdeling

Aug Aboikoni Thema 20 01-08-2000 t/m 01-08-2020 Djoemoe
Sept Wajacabo Tinus 15 02-09-2005 t/m 02-09-2020 Redi Doti
Oct Adipi Robby 40 01-10-1980 t/m 01-10-2020 Ladoani
Dec Libretto Michelle 10 08-12-2010 t/m 08-12-2020 Brokopondo

“ Dimbo Lucenda 10 08-12-2010 t/m 08-12-2020 Kwakoegron
“ Kasno Timothee 10 08-12-2010 t/m 08-12-2020 Brokopondo

Sma we kari wan swit kon na ini!!

Daniel Wartes, Jr. Medewerker 
TD per 15 oktober 2020

  Welkom bij MZ!
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Sinds juli 2020 wordt ook op de poliklinieken van de Medische Zending geswabd. Het gaat om de MZ- 
poliklinieken die (gemakkelijk) bereikbaar zijn met de geijkte transportmiddelen (vliegtuig, boot, auto). 
Hierdoor is gegarandeerd dat de afgenomen swab tijdig het laboratorium bereikt. Voorheen ging een team 
van het Coördinatiecentrum naar de poliklinieken om swabs af te nemen. 
 
De poliklinieken hanteren de nationale richtlijnen voor het swabben, en iedereen die suspect is, wordt geswabd. 
De Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) en Ressortartsen zijn getraind om contact tracing en Active Case 
Detection te doen. Zij zijn ook degenen die een swab (kunnen) afnemen. De test wordt in het laboratorium 
verricht. Cliënten dienen telefonisch contact op te nemen met de poliklinieken, en indien geconstateerd wordt 
dat het om een suspect geval gaat, kan de persoon in kwestie meteen geswabd worden, waarna de swab voor 
verder onderzoek naar Paramaribo wordt opgestuurd. 

De poli’s zijn voorzien van extra Personal Protective Equipment (PPE), swabs, koelboxen en labformulieren. 
Gaandeweg de epidemie, worden ook GzA’s waar COVID-19 wordt vermoed, getraind en voorzien van ma-
teriaal, zodat zij nieuwe suspects zelf kunnen swabben. Ook als iemand komt te overlijden en het vermoeden 
bestaat dat het om een COVID-19 geval gaat, kan een swab op de polikliniek afgenomen worden. Het lijk wordt 
zo snel mogelijk geswabd en binnen 24 uur klaargemaakt om begraven te worden, omdat er geen koelfaciliteiten  
in het binnenland zijn. De contacten van de suspect worden geïnformeerd en gevraagd zich te isoleren. Als 
de swab positief getest is, worden de contacten geïnformeerd en volgens bestaande afspraken geïnstrueerd.  
De personen die positief getest zijn op COVID-19 en ernstige verschijnselen vertonen, of aan andere (chro-
nische) ziekten zoals suikerziekte lijden, worden opgenomen in het ziekenhuis. Positief geteste personen met 
milde klachten worden niet in het ziekenhuis opgenomen, maar worden thuis geïsoleerd en hun gezondheids-
toestand wordt gemonitord door het polipersoneel. 

Daarnaast is MZ de afgelopen periode tezamen met de gewezen Districtscommissarissen nagegaan welke mo-
gelijkheden er zijn voor het opzetten van quarantainefaciliteiten in het binnenland. Het betreft de gebieden  
Snesi kondre, Stoelmanseiland, Boven-Suriname, Njoen Jacobkondre en Zuidwest Suriname, waar quarantaine-
mogelijkheden zijn aangegeven. Hierbij is nagegaan of gebruikgemaakt kan worden van bestaande gebouwen  
of onbebouwde plekken. De quarantainefaciliteit, die bestemd is voor contactpersonen van COVID-19 posi- 
tieven, moet naast sanitair, een beschutte slaapplek en was- en kookgelegenheid, ook een goede verwerking van 
medisch afval hebben. Tot op dit moment is de quarantaineplek van Stoelmanseiland in voorbereiding.-. mz

Medische Zending swabt ook op poliklinieken

Inzegening nieuwe ambulance genaamd August

Laatste ontwikkelingen
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Met dank aan ….

MZ houdt COVID-19 consultaties met gezagsstructuren binnenland
De Medische Zending, verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezondheidszorg in het binnenland, 
voert gesprekken met diverse structuren in het binnenland om te komen tot een breder draagvlak voor 
de nationale COVID-19 maatregelen. Zowel het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met 
zijn werkarmen als het Traditioneel gezag worden hierbij betrokken.

Deze consultaties die zo veel als mogelijk in het werkgebied plaatsvinden, hebben tot doel draagvlak te 
creëren voor de nationale maatregelen, en het “nieuwe normaal” voor dorpsgemeenschappen te bespreken. 
Vanaf het begin van de epidemie heeft MZ enkele observaties gedaan in het binnenland, die breedvoerig 
worden besproken met het Traditioneel gezag en andere bestuursstructuren in het binnenland. Deze obser-
vaties moeten dienen tot voeding voor de discussies die op dorpsniveau moeten worden gevoerd om zo te 
komen tot nieuwe afspraken die moeten leiden tot minder besmettingen met het COVID-19 virus.  Een van 
de observaties is dat het bewustzijn bij zowel het gezag als de bevolking over de aanwezigheid van het virus 
in het binnenland, (met name in de dorpen) heel laag is. Dit zorgt ervoor dat mensen die verschijnselen 
vertonen niet op tijd worden geïdentificeerd. Deze personen hebben daardoor de gelegenheid om anderen 
te besmetten waardoor de uitbraak zich blijft uitbreiden. Een tweede observatie is dat de “super spreading” 
activiteiten in het binnenland vooralsnog gevormd worden door de rituelen en activiteiten rondom overlij-
densgevallen en andere feesten die mensen bij elkaar brengen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat personen 
van heinde en verre naar dorpen trekken om deze festiviteiten te bezoeken.  Zijn bij de Marrons de overlij-
densrituelen die een gevaar vormen, bij de Inheemsen worden de zogenaamde “kasirifeesten” gerekend tot 
gelegenheden waar velen tegelijk besmet raken. In dat kader voert MZ ook gesprekken met NGO’s die actief 
zijn in Inheemse en Marron gebieden opdat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan de brede discussie hoe 
de tradities en rituelen op een veilige en verantwoorde manier voortgang kunnen hebben. 

Overtuigd van het feit dat de reactie op de COVID-19 epidemie niet alleen de verantwoordelijkheid is van 
MZ, roept zij dus alle organisaties op om in de komende tijd actief mee te werken aan maatregelen die 
verspreiding van het virus tegengaan. Vooral de binnenlandse gemeenschap zal zich moeten houden aan de 
voorzorgsmaatregelen, wil zij gevrijwaard zijn van de ernstige gevolgen van Covid-19 voor gezondheid en 
welzijn van dorpsgemeenschappen.-. mz

Ook in deze editie willen wij onze dank uitbrengen aan de organisaties 
die in diverse vormen hun bijdrage hebben geleverd om de verspreiding 
van het COVID-19 virus tegen te gaan. De beelden hieronder geven een 
indruk van de ontvangen spullen.-. mz

Donatie van saturatie meters ontvangen van dokter Van 
Doorninck

Donatie van generatoren en tv’s door de PAHO
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Opvang van cliënten in Doorgangshuis Medische Zending tijdens COVID-19
Het doorgangshuis Medische Zending (MZ) dat sedert 2018 in samenwerking met het Zeister  
Zendingsgenootschap (ZZg) is ondergebracht in de graaf von Zinzendorf Herberg, heeft ook in de 
COVID-19 periode de continuïteit van cliëntenopvang kunnen handhaven. Dit doorgangshuis biedt opvang 
aan zwangere vrouwen uit het binnenland die risico lopen op een gecompliceerde bevalling en geen familie 
in Paramaribo hebben waar zij tijdelijk van onderdak kunnen worden voorzien. 

Voor alle bewoners die in het doorgangshuis MZ worden opgevangen, gelden ook de COVID- 19 regels: 
- Mondneusbedekking dragen indien zij op straat gaan; 
- Handen vaak wassen, ook als zij van een doktersbezoek terug zijn;
- Afstand bewaren van andere bewoners;
- Geen bezoek ontvangen van buiten;
- Voor de avond thuis zijn (19:00u);
- De “lock down” maatregelen gelden ook voor hen zoals thuisblijven in het weekend;
- Indien een cliënt ziek is, contact maken met MZ.

De vrouwen worden door het team van MZ ondersteund in de aanpassing in hun nieuwe tijdelijke woon- 
situatie. De zwangere vrouw wordt voorzien van informatie over de zorg voor haar pasgeborene en natuur- 
lijk ook begeleid in gezinsplanning voor de toekomst. Als de vrouw en de baby door het ziekenhuispersoneel 
worden overgedragen aan MZ, doet het MZ-team de medische monitoring. Als het goed gaat met de moeder, 
en het kind ook goed groeit, kunnen zij terugreizen naar hun dorp. 

Het ondersteunen en begeleiden van onze doelgroep met meer dan een verwijzing naar Paramaribo, en 
invulling geven aan recht op zorg aan de zwangere vrouwen kan alleen met gemeenschapsparticipatie. Dit is 
een voorbeeld van de uitvoering van de geïntegreerde Primary Health Care strategie van MZ.-. mz
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Medische Zending en Malaria Programma houden krutu in Pelele Tepoe
Het aantal malaria gevallen in het dorp Pelele Tepoe vertoont vanaf september 2020 een fors stijgende 
lijn in vergelijking met de andere maanden in 2020. In het kader hiervan heeft de Medische Zending 
Primary Health Care Suriname (MZ) in samenwerking met het Malaria Programma van het Ministerie 
van Volksgezondheid een spoed-krutu georganiseerd. Deze krutu is vrijdag 2 oktober 2020 gehouden in 
het dorp PeleleTepoe met de dorpskapitein, basja’s en de Rangers van ACT. 

Het doel van de krutu was om de malaria situatie in het dorp te bespreken en samen na te gaan hoe deze 
situatie beheersbaar te maken. De Directeur van MZ, Herman Jintie, heeft hierbij de kapitein gevraagd om 
na te gaan hoe hij samen met de bewoners van het dorp een bijdrage kan leveren. “Niet alleen MZ of het 
Malaria Programma moeten ervoor zorgen dat Pelele Tepoe malaria-vrij wordt, maar de gemeenschap en de 
stakeholders dienen ook een bijdrage te leveren. Het beleid van MZ is om te voorkomen dat er malariageval-
len in het binnenland van Suriname zijn. De gemeenschap levert een bijdrage door zich aan de preventieve 
maatregelen te houden en bij klachten zich gelijk aan te melden voor screening en behandeling ”, geeft de di-
recteur aan. De Medische Zending heeft voor een periode van drie (3) maanden een MZ-microscopist op de 
polikliniek geplaatst, die ter plekke de screening en testing zal uitvoeren. De behandeling wordt protocollair 
gedaan door een Gezondheidszorg Assistent (GzA) in nauwe samenspraak met de arts.
 
Helene Hiwat, Coördinator van het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid, geeft aan 
dat Suriname bijna malaria-vrij was. “De eerste malaria-outbreak voor dit jaar, die overigens door goede 
samenwerking met de gemeenschap is beëindigd, was op Palumeu. Op dit moment hebben wij alleen op 
Pelele Tepoe en Apetina malariagevallen, waarbij wij ook dezelfde samenwerking verwachten om Pelele 
Tepoe malaria-vrij te maken”, geeft de coördinator van het Malaria Programma aan. Zij vraagt de kapitein en 
de gemeenschap ook mee te werken door aan zelfbescherming te doen (o.a. onder een klamboe te slapen) en 
deel te nemen aan de behandeling van de malaria patiënten. 
 
De dorpskapitein benadrukte dankbaar te zijn voor de nationale aandacht voor de malaria situatie op Pelele 
Tepoe en heeft beloofd de boodschap over te brengen. Hij zal samen met zijn structuren erop toezien dat 
eenieder die het dorp binnenkomt, een verplichte screening op malaria zal ondergaan. 
Samen met het Ministerie van Volksgezondheid monitort MZ de malaria situatie in Pelele Tepoe en de 
nabijgelegen inheemse dorpen.-. mz
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Werkonderbreking personeel Medische Zending

Samen zorgen aan de Boven-Suriname rivier

De leden van de Medische Zending Werknemers 
Organisatie (MZWO) hebben vanaf 03 novem-
ber 2020 tot en met 09 november 2020 het werk 
neergelegd. Dit vanwege het feit dat de lonen en 
salarissen van de maand oktober nog niet  
waren overgemaakt. De bond had melding hiervan 
gedaan bij de directie van de Stichting MZPHCS.

De bond had dispensatie verleend aan werknemers 
van MZ voor het uitvoeren van alleen spoedgevallen 
en voortgang van een geplande training van mi-
croscopisten. Volgens de directie is elke werkonder-
breking hoe dan ook voor een zorginstelling onge-

wenst, omdat de zorgvragers in het binnenland en 
Paramaribo tekort worden gedaan. De Directie gaat 
onvermoeid in nauw overleg met het Ministerie van 
Volksgezondheid en het Ministerie van Financiën en 
Planning verder om een structurele oplossing te vin-
den voor de late uitbetaling van het salaris, waardoor 
dit probleem tot het verleden zal behoren.

De directie vraagt haar medewerkers daarom de 
immense taak die op hen rust met alle overtuiging en 
motivatie uit te voeren en daarmee aan alle betrok-
kenen te tonen ten dienste te staan van de gemeen-
schappen die op hen nodig hebben.-. mz

Ondertekening cao-onderhandelingen 
2020

Samenwerkingen 

Dit project is een initiatief van de Stichting Onder-
steuning Marrons in Suriname (SOMS) en de 
Medische Zending. Het doel van dit project is het 
verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan hulpbe-
hoevende bewoners in het gebied aan de Boven- 
Suriname rivier en het doorvoeren van  
vernieuwingen in de zorg. 

Het project wordt in twaalf (12) dorpen uitgevoerd, 
te weten: Grantatai, Bindikwai, Pikin Slee, Futunak-
aba, Kambaloa, Dan, Pada, Malobi, Masiakriki, 
Heikununu, Botopasi en Tumaripa. De doelgroepen 
zijn personen die wonen en leven in één van de 12 
dorpen, hulpbehoevend zijn en geen familie of buren 
meer hebben om de zorgtaken op zich te nemen. 

Ook is dit project bestemd voor zorgmedewerkers 
van SOMS en MZ. Dit project loopt tot en met de-
cember 2020 en is met een jaar verlengd.-. mz
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Kerstboodschap 2020

Kerstverhaal

Kerst is een verjaardagsfeest:

Advent: Hoewel de Adventsviering niet overal een bekend onderdeel van de Kersttijd is, is het toch al een 
oude en primaire traditie. Het Latijnse woord “Advent” betekent “komst”. 

Het is een tijd voorafgaand aan de Kerst, waarin de naderende geboortedag van Christus zeer goed wordt 
voorbereid. Het is een tijd waarin gebeden, aanbeden en feest gevierd wordt. Tijdens de Advent tellen som-
migen vol verwachting de dagen af tot de Kerst. 

Zo kennen we in kerkelijke kringen 1e, 2e, 3e en de 4e adventszondag. In onze huidige samenleving wordt 
deze tijd vooral voor de kerstinkopen gebruikt; een massale toeloop die al in november begint en waarin veel 
kerstcadeaus voor familie en vrienden worden aangeschaft. Kerstdiners worden georganiseerd en kerst- 
kaarten worden verzonden. Instellingen worden door bepaalde organisaties bezocht, waarbij er pakketten 
worden verstrekt.

Het tweede hoofdstuk van het Lukas evangelie (Luk.2:1-7) beschrijft de geboorte van Jezus en het begin van 
Zijn aardse leven in vervolghoofdstukken heel duidelijk; een leven dat tot de redding van de mensheid zou 
leiden. Het kerstfeest is het belangrijkste verjaardagsfeest aller tijden. Haast de hele wereld viert dit feest. Het 
is een viering die ons vreugde en geschenken brengt, maar ook het gezang van traditionele aanbiddingslie-
deren en een samenkomst met familie en vrienden. Velen kijken ernaar uit. Het gaat er allemaal om dat wij 
Jezus verheerlijken en de mensen liefhebben waarmee God ons gezegend heeft.  Een van de dingen die Jezus 
graag deed toen Hij op aarde was, was samen met anderen eten. In het kader van het Kerstgebeuren komen 
over de hele wereld ontelbare families, vrienden en kennissen samen om van een gezamenlijk diner te ge- 
nieten. Het is een tijd van feest, vreugde, lekker eten en anderen blij maken.

Maar de Heer Jezus, de Heiland der wereld kwam op aarde met een speciale missie namelijk het redden van 
de mens. Als mens hebben wij allemaal gezondigd en verdienen Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn 
eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en 
eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden 
stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Hij werd begraven en stond op uit de dood. Als u dit 
werkelijk gelooft in uw hart, vertrouw dan alleen Jezus als uw Redder. Zeg dan: “Jezus is Heer”, dan zult u van 
het oordeel gered worden en het eeuwige leven beërven. Jezus kwam op aarde om u en mij te redden.

Gezegende Kerst en een gelukkig nieuw jaar

AMEN

Ds. Renold Pansa
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HR Sabi
Beoordelings- en beloningscyclus van Performance Management

Performance Management
Het performance managementsysteem is een van de populairste systemen uit de 
wereld van human resource management waarbinnen verwachtingen, presta- 
tiestandaarden en doelstellingen voor de medewerker helder worden gemaakt 
middels een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Performance  
management is een set van instrumenten waaronder coaching, feedback,  
training en beoordeling die ontworpen zijn om optimale prestaties op de 
werkvloer te krijgen die in een lijn staan met de organisatiedoelstellingen. Voor 
iedere medewerker wordt een geïntegreerd proces opgesteld waar de leiding-
gevende en de medewerker mee werken om de verwachtingen over de prestaties 
van de medewerker vast te stellen in meetbare doelstellingen. Geïntegreerd, 
omdat het een proces is dat binnen de organisatie dwars door afdelingen heen loopt. Het uiteindelijk doel van 
performance management is het steeds beter worden in het eigen functioneren. 

Performance management, prestatie beheren/beheersen gebeurt op elk niveau van de organisatie. Op elk 
niveau wordt gevraagd naar een beeld van de geleverde prestaties in relatie tot de vastgestelde doelen.
Binnen de Stichting Medische Zending PHCS is er uiteraard ook sprake van prestatiebeheersing onder de 
medewerkers. Dat doen wij middels een bepaalde cyclus, waarbij enkele belangrijke instrumenten worden 
ingezet, waaronder de volgende:
•	 Planningsgesprek
•	 Functioneringsgesprek 
•	 Beoordelingsgesprek.

Na de functioneringsgesprekken is er aandacht besteed aan de beoordeling. Dit is een waarde die de leiding-
gevende geeft aan de door de medewerker geleverde prestaties.
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Het beoordelingsgesprek
Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de (Performance Management) PM-cyclus. 
Het beoordelingsgesprek komt niet altijd aangenaam over. Dit komt doordat we het gevoel krijgen een cijfer 
of stempel te krijgen op basis van wat wij het hele jaar hebben gedaan.

Het gevoel na een beoordelingsgesprek
Het gevoel na een beoordelingsgesprek is in de meeste gevallen geen aangenaam gevoel. 
Omdat het beoordelen altijd een subjectief gegeven is, dus afhangt van wat de leidinggevende vindt, is het 
raadzaam om gedurende het gehele jaar documenten te verzamelen. Het resultaat van een beoordeling moet 
dus een gevolg zijn van de gevoerde planningsgesprekken, werkafspraken, waarschuwingen, functionerings-
gesprekken etc.
Het op na houden van documenten is voor zowel de leidinggevende als de medewerker van belang. Dit 
schept de mogelijkheid om de beoordeling te baseren op feiten.
De volgende tips kunnen wel helpen om de beoordeling in een positieve/opbouwende sfeer te houden:
•	 Baseer de beoordeling op feiten. Feiten zijn moeilijk te bediscussiëren;
•	 Geef als leidinggevende uitleg over de beoordeling;
•	 Zorg voor een veilige omgeving voor de medewerker. Met andere woorden, werk naar een plan van aan-

pak na een negatieve beoordeling en werk richting verandering;
•	 Houd de beoordeling confidentieel;
•	 Stel je als medewerker open voor de feedback en neem de beoordeling die gebaseerd is op de feiten  

serieus;
•	 Werk samen met de leidinggevende naar betere prestaties.

Toepassing beoordeling en bonus

De prestatiebeoordeling wordt gedaan over de periode december van het vorig jaar t/m november van het 
lopende jaar.

De beoordeling en bonusuitkering zijn van toepassing bij degenen die:

a)   gerekend worden tot medewerkers in dienst van MZ;
b)   in de beoordelingsmaand in dienst zijn van MZ;
c)    in desbetreffend jaar met pensioen zijn gegaan.

Bij personen die niet het gehele jaar verbonden zijn geweest aan MZ, maar wel voldoen aan categorie b, geldt 
een proportionele bonus-uitkering. Bij categorie c wordt uitgegaan van de maximale bonus, dus 100% van 
het basissalaris en het proportioneel deel op basis van het aantal gewerkte maanden in desbetreffende beoor-
delingsperiode. Deze bonus-uitkering wordt bij voorkeur, maar wel afhankelijk van de financiële positie van 
de MZ in de maand december uitgekeerd.

Geen recht op bonus-uitkering geldt voor personen die:
a)    binnen de proefperiode zitten;
b)    vanwege ontslag uitgestroomd zijn;

Eindscores en procenten van het basissalaris 
 
Beoordelingssystematiek 
De MZ-medewerker wordt beoordeeld op o.a.:
a)    uitgevoerde taken/behaalde doelen;
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b)    inzet van competenties.

Na het invullen van bovenstaande onderdelen in het beoordelingsformulier komt de medewerker op een 
voorlopige score. De leidinggevende vult daarna het aantal ziektedagen en het vakje voor toegepaste disci-
plinaire maatregelen in, waarna HRM de definitieve score vaststelt. 

Uitgegaan wordt van een score van 80% van het basissalaris voor medewerkers die conform de norm 
presteren. Deze score kan verhoogd worden tot een maximum van 100% van het basissalaris bij medewerkers 
die beter presteren dan de norm. 

Ziekteverzuim 

Tot ziekteverzuim wordt gerekend elke dag die op advies van de behandelende huisarts of specialist tot ver-
zuim moet/kan worden gerekend. Ten aanzien van ziekteverzuim in relatie tot bonussen geldt het volgende:

•	 Vanaf 7 t/m 20 dagen wordt 0,1 punt op de eindscore in mindering gebracht;
•	 Vanaf 21 dagen wordt 0,15 punt op de eindscore in mindering gebracht;
•	 Opname in het ziekenhuis of de dag van een poliklinische ingreep zijn niet van invloed op de hoogte van 

de bonussen;
•	 Ziektedagen die gerekend worden tot revalidatiedagen, dus dagen op advies van de specialist en 

aaneensluitend op de opname of poliklinische ingreep, zijn niet van invloed op de hoogte van de bonus-
sen;

•	 In geval een medewerker onwel wordt op de werkvloer en de behandelende arts/specialist het advies uit-
brengt om betrokken medewerker voor 11:00 a.m. vrij te stellen van de dienst, wordt deze dag gerekend 
tot een volledige ziektedag. Bij vrijstellingen na 11:00 a.m. worden deze dagen gerekend tot vrij van dienst 
op advies van de arts en hebben die geen invloed op de hoogte van het verlof, ziekteverlof of de prestatie-
bonus;

•	 Bij twijfelgevallen is de leidinggevende of HRM bevoegd nader onderzoek te plegen en indien nodig de 
bonus in te trekken dan wel de hoogte van het bedrag te verlagen.

Disciplinaire maatregel 

Een onder lid 2 sub c en d van Hoofdstuk XIII van de vigerende cao getroffen maatregel levert de mede- 
werker een eindscore minus 0,1 punt op. Waarschuwing wordt niet meegenomen, omdat er over het alge-
meen geen consequenties zijn bij een waarschuwing.

Bij de competenties “vakdeskundigheid” staat een indicator: voortdurend bijschaven van de competenties 
en bij de competentie verantwoording/verantwoordelijkheidsgevoel staat er een andere indicator: eigen 
acties ondernemen om de eigen kwaliteit te waarborgen. Het bijscholen in de vorm van distance learning en 
klassikaal bijscholen worden ook meegenomen in de beoordeling, omdat ervan wordt uitgegaan dat 
bijscholing het functioneren verbetert.-. mz
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MZ Tori
Malaria in de zwangerschap op Tepoe

door: drs. Benaja Wolff

Op 26 oktober 2020 werd ik rond 11u gebeld met de melding dat de GzA op Tepoe was geroepen om snel een 
cliënt thuis te gaan zien. Deze mevrouw, 20 jaar oud, zou zwanger zijn en nu ziek, waarbij braken en koorts 
de voornaamste klachten waren. Aangezien de patiënt nog thuis was en er geen goede meting van de vitale 
functies kon plaatsvinden, adviseerde ik dat de cliënt naar de poli werd gebracht. 

Na ongeveer een uur was de cliënt op de poli en werden de verschillende metingen gedaan. Het bleek dat de 
cliënt werkelijk ongeveer 25 weken zwanger was en ook een positieve malaria Vivax test had. Hierbij had zij 
hoge koorts, braakte heel veel en was zij ook nog hypotensief. Er werd geadviseerd paracetamol te geven voor 
de koorts en de hypotensie te corrigeren middels een snellopend infuus. Er werden drie (3) kolven infuus 
toegediend voordat er sprake was van een redelijke bloeddruk. De harttonen van het kind waren initieel ook 
hoog bij de lage bloeddruk van de moeder, maar na het infuus daalde die naar normale proporties. Bij mi-
croscopisch onderzoek op de poli bleek dat de cliënt alle stadia van malaria Vivax in het bloed had. 

Ondertussen werd contact gemaakt met de infectioloog, die aangaf dat de vrouw wel erg ziek kon zijn door 
de Vivax infectie, maar dat het niet noodzakelijk was dat zij zou afreizen naar de stad. Inmiddels was er ook 
gestart met Coartem tegen de malaria infectie. Het was rond 14.30 uur toen de GzA terugbelde om con-
troles van de cliënt door te geven. Echter was ik bezig een andere emergency af te handelen aan een andere 
telefoon. Drs. Sanches nam toen mijn diensttelefoon op. Zij was niet op de hoogte van de casus en die werd 
toen aan haar gepresenteerd. Zij was niet tevreden met de bloeddruk van de cliënt en consulteerde de gy-
naecoloog. Deze gaf als advies dat de cliënt zo snel mogelijk naar de stad moest voor klinische behandeling. 
Inmiddels had ik de andere emergency afgehandeld en kreeg ik het advies van de gynaecoloog te horen. Alles 
werd geregeld om de cliënt te halen met het vliegtuig. 

Het was toen al rond 15 uur en het ging een beetje moeilijk om nog een flight te vinden op dat uur. Dit ook, 
omdat het weer aan het veranderen was en er een flinke regenbui op komst was. De MAF stemde toen in de 
flight nog uit te voeren, maar vanwege het late uur te landen op de JAP airport te Zanderij. De patiënt zou 
dan vanuit Zanderij verder met de ambulance vervoerd worden naar het Diaconessen ziekenhuis. De bege-
leider vanuit de MRK stond reeds klaar toen de MAF toch weer terugbelde dat ze vanwege het slechte weer 
toch niet zouden vliegen. De cliënt moest zodoende op de poli te Tepoe blijven voor observatie. 

Het infuus werd gecontinueerd en de patiënt bereikte een redelijke bloeddruk. De harttonen van het kind 
bleven ook goed. De cliënt voelde zich op een bepaald moment zo goed dat ze zelf heeft gegeten en gedron-
ken. De controles van de cliënt werden elke 2 uren herhaald en doorgebeld naar mij. De bloeddruk bleef 
redelijk stabiel. Rond 6u de volgende dag werden de controles van de cliënt weer doorgebeld. Echter bleven 
de bloeddrukken niet stabiel zonder het infuus. 

Het vliegtuig van de MAF werd heel vroeg ingezet om de cliënt op te halen. Hierbij werd eerst een arts op 
Kajana opgehaald en vandaar is toen doorgevlogen naar Tepoe. De arts van Kajana heeft de cliënt begeleid tot 
naar het ziekenhuis. Voor de opname van de cliënt in het ziekenhuis was er eerst nog wel een discussie onder 
de specialisten over wie de cliënt gaat opnemen. Zou het de internist moeten zijn die opneemt en de gynae-
coloog in consult vraagt of neemt de gynaecoloog op en vraagt de internist in consult. 

Na deze eindeloos lijkende discussie werd het initiatief genomen door de gynaecoloog om de cliënt op te 
nemen en dan verder alles af te handelen aangezien het hier om twee levens gaat. Rond de middag kwam de 
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Damiaen van Doorninck

Damiaen van Doorninck op polikliniek 
Puleowime toen hij nog werkzaam was bij 

de Medische Zending 

Dokter van Doorninck met de MZ-artsen 
van toen 

Dokter van Doorninck op bezoek bij po-
likliniek Brokopondo (2020)

cliënt aan in het Diaconessen Ziekenhuis en zij werd direct geplaatst op de intensive care. Ze was binnen een 
halfuur gestabiliseerd. Er werd een echo gemaakt van het kind en daar bleek alles in orde te zijn. De volgende 
dag werd weer contact opgenomen met de behandelend gynaecoloog over de toestand van de cliënt. Deze gaf 
aan dat de mevrouw stabiel is en de malaria medicatie wordt gecontinueerd. Het kind was ook stabiel en er 
zou te zijner tijd weer een echo worden gemaakt om de groei van het kind vast te stellen.-. mz  

Oud MZ-medewerker (Ressortarts geweest van Bovenlandse Indianen en West Suriname)

Dokter van Doorninck heeft in september 2020 een bezoek gebracht aan de Medische Zending en heeft 51 
saturatie meters aan ons gedoneerd. Hij deelt in kort zijn ervaring bij MZ. Dokter van Doorninck was 3 en 
een half jaar werkzaam bij de organisatie en geeft aan met heel veel plezier te hebben gewerkt. “Toen ik in de 
jaren ’96 kwam werken, net uit de Binnenlandse oorlog, was er veel kapot dus veel dingen weer opbouwen. Ik 
vond het dus een fijne tijd om te werken bij de Medische Zending. Ik heb mijn hart toen aan de organisatie 
verbonden en dat is nog steeds hetzelfde.” 

Hij is van mening dat de organisatie in vergelijking met toen groter is geworden, hoewel regio West Suriname 
weg is komen te vallen. Hij vindt dat de organisatie goeie stappen heeft gezet en goed geworteld is in de  
Surinaamse gemeenschap. Het werken in het binnenland is voor hem anders werken, maar is een uitdaging 
die hij als prettig ervaart.-. mz  
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Weetjes!
Stafvergadering

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

In de vorige editie hebt u gelezen over het week- en werkoverleg. 
In deze editie van de nieuwsbrief zullen wij het hebben over een 
andere overlegvorm uit de bestaande overlegstructuur, te weten de 
stafvergadering.

De stafvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden. Bij de 
stafvergadering hebben wij de evaluatie van de jaarplanning. Deze 
is dan verdeeld in de halfjaarlijkse evaluatie (midden van het jaar) 
en de eindevaluatie (begin van het nieuwe jaar). 
De verantwoordelijken van dit overleg zijn de directie en de af-
deling MESO. Deze vergadering wordt door alle stafmedewerkers 
bijgewoond. Het doel van dit overleg is:

•	 Vaststellen & evalueren van de jaarplanning;
•	 Bepalen van het operationeel beleid;
•	 Bespreken van de werkprocessen & vraagstukken;
•	 Behandelen van thema’s.

De output van deze vergadering is dat onder andere het operationeel plan volgens planning is uitgevoerd. 
Daarnaast zijn de volgende punten ook het resultaat van dit overleg, namelijk transparantie over elkaars 
werk, deskundigheidsbevordering, verbetering van de aansturing en versterking van de interne communi-
catie.
 
Wij gaan ervan uit u met dit stuk meer informatie te hebben gegeven over de overlegvorm ‘stafvergadering’. 
In de volgende editie zullen wij nader ingaan op de resterende overlegvormen uit de bestaande overlegstruc-
tuur. Indien u naar aanleiding van dit stuk vragen heeft, kunt u altijd bellen naar PCR of even langslopen.-. 
mz
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken

Voorlichting over zwangersschapscontrole, 
borstvoeding en COVID-19 aan zwangeren 
in het kader van Borstvoedingsweek te po-

likliniek Ladoani 

Info-sessie met sollicitanten van de 
Opleiding tot Gezondheidszorg Assistent

COVID-voorlichting op 
Atjoni aan bootsmannen, 
verkoopsters, winkeliers 

en passagiers
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Poli Sukunale heeft voorlichting gegeven op Amakkakondre over gezonde voeding en een gezonde 
leefstijl

Voorlichting aan de zesdeklassers van Pokigron, Duatra, 
Sukunale, Jawjaw, Ladoani en Goejaba

Voorlichtingsactiviteit in verband met Diabe-
tes Mellitus  dag op Pamboko en Gingeston
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Woordzoeker
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In deze nieuwe kersteditie van de nieuwsbrief doen wij het anders dan nor-
maal. U bent gewend om één hartig recept van ons te lezen, maar deze keer 
krijgt u meerdere recepten van ons mee voor de komende feestdagen. Hebt 
u ooit een lekkere speculaascake geproefd? Wel, in deze kersteditie krijgt u 
dit recept ook mee! Wij starten met het recept van een aardappelsalade en 
gevulde eieren, en sluiten onze bori tori af met een lekkere cake.

Bori Tori

aardappelsa-
lade en gevul-

de eieren

Uit de keuken van de lekkerbekken van het team van MZ

Aardappelsalade 

Benodigdheden
•	 1 kg aardappelen
•	 1 fles mayonaise
•	 2 eetlepels mosterd (piccalilly)
•	 75 gr zilveruitjes
•	 75 gr augurken
•	 100 gr mais 
•	 ½ paprika
•	 2 appels
•	 1theelepel zout
•	 3 eetlepels suiker

Bereiding
Schil de aardappelen en kook deze zacht met een 
theelepel zout. Pureer de aardappelen met een vork 
of een stamper en laat het helemaal afkoelen. Snijd 
de zilveruitjes, augurken, paprika en appels in fijne 
stukken en voeg deze toe bij de puree. Voeg daarna 
mais, mosterd, mayonaise en suiker toe en maak het 
mengsel vervolgens op smaak af. Voeg eventueel wat 
zout of suiker toe. 

Gevulde eieren

Benodigdheden
•	 6 eieren 
•	 1 eetlepel mosterd 
•	 3 eetlepels mayonaise
•	 ¼ theelepel zout
•	 ½ theelepel suiker

Bereiding 
Kook de eieren binnen 10 minuten hard. Laat het 
afkoelen onder de kraan en pel de eieren. Snijd de 
eieren precies in tweeën en houd het eigeel apart. 
Pureer het eigeel met een keukenmachine of stam-
per en voeg zout, suiker, mayonaise en mosterd toe. 
Laat het geheel even in de koelkast opstijven en vul 
de eieren hiermee. Garneer met een stuk tomaat en 
soepgroenten. 

Aardappelsalade en gevulde eieren (voor zes personen; bereidingstijd ca. 75 min).

Speculaascake 

Benodigdheden
•	 200 gr Yellow Bird margarine
•	 1 eetlepel Yellow Bird margarine om in te vetten
•	 200 gr donkerbruine basterdsuiker 
•	 200 gr zelfrijzend bloem
•	 100 gr witte chocolade
•	 100 gr walnoten
•	 4 eieren 
•	 1 eetlepel speculaaskruiden

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180ºC (356ºF).
Vet een bakvorm in met de margarine en bestrooi 

deze met een beetje bloem. Hak de walnoten en de 
witte chocolade in stukjes en leg deze apart.
Meng de bloem en de speculaaskruiden in een 
schaal. Mix de margarine en de suiker tot een romig 
mengsel. Voeg hierna één ei toe en blijf mixen tot 
het ei volledig is opgenomen, herhaal dit met de 
resterende eieren. Voeg daarna de bloem beetje bij 
beetje toe en mix dit op een lage stand met een mixer 
tot een samenhangend geheel. Doe de walnoten en 
de witte chocolade erbij en spatel deze voorzichtig 
door het beslag. Schenk het beslag in de ingevette 
bakvorm en bak de speculaascake voor 60 minuten 
in de voorverwarmde oven. De cake is gaar, als een 
satéstokje dat u midden in de cake prikt er droog 
uitkomt. Haal de cake uit de oven en laat deze 
afkoelen.-. mz
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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 door de 
GzA’s van poli Sukunale aan 

de medewerkers van RO

Medewerkers van de afdeling 
Gezondheidsbevordering met 

key persons van de gemeenschap 
over de aanpak van COVID-19

Verzorgingspakketten aan 
de gemeenschap van Hei-
kununu door de GzA’s van 

ressort Debike


