
STG. MEDISCHE ZENDING 

PRIMARY HEALTH CARE  

SURINAME 

De Medische Zending (MZ) is een Primary Health Care  

organisatie, gestoeld op christelijke beginselen, die in  

opdracht van de Surinaamse overheid gezondheidszorg verleent aan zowel Inheemse als Marronge-

meenschappen in het binnenland van Suriname.  

Dit middels een systeem van getrapte verantwoordelijkheid via 51 poliklinieken aan ongeveer 50.000 

personen.  

Met ons multidisciplinair team van gezondheidswerkers garanderen wij dagelijks kwalitatief hoogwaar-

dige gezondheidszorg met de daarbij behorende behandel– en preventieve programma’s. 

 

Ter versterking van ons team in het Binnenland hebben we de volgende openstaande vacature:                                          

                  

      ‘ Ressortarts’ 

De Ressortarts is verantwoordelijk voor het aanbod van primaire gezondheidszorg, inclusief preventie, 

in het toegewezen ressort op basis van de Primary Health Care uitgangspunten. 

Enkele kerntaken  

 Geeft leiding aan de gezondheidswerkers in het aangewezen ressort. 

 Houdt toezicht op de dagelijkse werkuitvoering van de medische posten in het aangewezen ressort. 

 Geeft direct medische zorg aan patiënten die al dan niet door de gezondheidswerkers zijn geselec-

teerd. 

 Coördineert preventieve programma’s in het ressort (malaria, tuberculose, STD/HIV e.d.). 

 Signaleert probleemgebieden voor de ‘public health’ (hygiëne, milieu) en adviseert over en ziet toe 

op  te nemen maatregelen. 

 Draagt zorg voor een goede logistieke voorziening van de gezondheidszorg in het ressort, zoals 

transport, inventaris, medische hulpmiddelen en medicijnen. 

 Assisteert bij het opstellen van opleidingsprogramma’s voor Gezondheidszorg assistenten. 

 Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. 

Vereiste kennis/ competenties 

 Afgeronde artsen opleiding, bij voorkeur de 

tropenartsen opleiding 

 Klantgericht 

 Kwaliteitsgericht 

 Integer 

 Groeps– en individueelgericht leiding geven 

 Resultaatgericht 

 Plannen en organiseren 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en schrift 

 Affiniteit met de doelgroep en de doelen van 

MZ 

Wil jij samen met ons in dienst staan van 

de gemeenschap in het binnenland? 

Solliciteer dan meteen via onze website:  

http://www.medischezending.sr/  

Of stuur jouw brief en cv naar 

hrm@medischezending.sr 

 


