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Woord van de redactie
Voor u ligt de tweede editie van onze nieuwsbrief voor het jaar 2021, en wij bevinden ons nog volop in de 
strijd tegen het COVID-19 virus dat ons teistert met zijn vele varianten. Inmiddels is een aantal vaccins 
ontwikkeld, en ook in Suriname beschikken wij ook over enkele van deze vaccins. Als u het vaccinatie dash-
board bekijkt, kunt u zien hoe groot de groep personen is die al gevaccineerd is tegen het virus. 

U krijgt in deze editie zoals gewoonlijk een beeld van de gehouden activiteiten over de periode van mei 
2021 tot en met augustus 2021. Verder krijgt u de personeelsinformatie, informatie over de ontwikkelingen 
in de aangegeven periode, en niet te vergeten de verzameling van beeldmateriaal van activiteiten afkomstig 
van de poliklinieken. Hiermee trachten wij u op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten vanuit 
elke polikliniek/afdeling in de organisatie. 

De MZ-nieuwsbrief is onderdeel van het communicatieplan binnen de organisatie en valt onder een van 
de communicatie-instrumenten die onder het beheer zijn van de afdeling Public & Community Relations 
(PCR). Dit instrument verschijnt drie keren in het jaar en wel in de maanden april, augustus en december. De 
redactie van deze nieuwsbrief staat altijd open voor feedback, nieuwe ideeën en ingezonden stukken. Hier-
mee willen wij u ook betrekken bij de samenstelling hiervan. 

Rest ons u nog veel leesplezier toe te wensen.-. mz 

Paramaribo, augustus 2021

DE REDACTIE
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Woord van de directie
Beste lezer,

Het is tijd voor de tweede editie van onze nieuwsbrief.

In deze veertien pagina’s tellende uitgave belichten wij de MZ Covid-19 vaccinatiecampagne, nemen wij 
afscheid van enkele collega’s en maken wij kennis met nieuwe medewerkers. Wij verwelkomen de pas 
geslaagde GzA’s en wensen elk van hen een leerrijke, spannende en vruchtbare loopbaan toe! En omdat onze 
smaakpapillen zijn afgestemd op lekker eten en drinken, nemen wij ook een duik in de smullotheek! Alles 
te midden van andere noemenswaardigheden uit onze dagelijkse operaties, in stad en district. Bogo bogo 
leesplezier toegewenst!!.-. mz 

Namens de directie,

Drs. Maureen Wijngaarde - van Dijk
Onderdirecteur Medische Zaken
Stichting Medische Zending 
Primary Health Care Suriname
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Personeelsnieuwtjes
OVERZICHT MEI T/M AUGUSTUS 2021

No. Naam Voornaam Datum In-
dienst

Functie Standplaats

1 Abauna Hariëtte 01-06-2021 GzA Djoemoe
2 Dijon Julliën 01-06-2021 GzA Apuma Tapoe
3 Doekoe Asoejatha 01-06-2021 GzA Drietabbetje
4 Mahes Louise 01-06-2021 GzA Guyaba
5 Naingie Rashida 01-06-2021 GzA Ladoani
6 Paulus Valentino 01-06-2021 GzA Kwamalasumutu
7 Pomba Marijke 01-06-2021 GzA Stoelmanseiland
8 Tooy Wendelien 01-06-2021 GzA Pokigron

No. Naam Voornaam Datum Uit-
dienst

Functie Standplaats

1 Naarden Jane 22-06-2021 Onderz. Ondersteunende 
medew. 

Coördinatie Centrum

2 Hardwarsing Mitrasingh 01-07-2021 Chauffeur Coördinatie Centrum
3 Burke Reana 30-07-2021 Sr. medew. MESO Coördinatie Centrum

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standplaats
1 Alekkawa Mawija 01-06-2021 GzA Palumeu
2 Eduards-Peroti Alicia 01-07-2021 Sr. Medew. GB Coördinatie Cen-

trum
3 Amania August 01-08-2021 GzA Victoria

No. Naam Voornaam Oude Stand-
plaats

Nieuwe Stand-
plaats

Functie Datum

1 Wens Marietha Kajana Victoria GzA 15-05-2021
2 Sampi Narada Drietabbetje Kajana GzA 15-05-2021

Maand Naam Voornaam Aantal dienst-
jaren

Jubileum datum Standplaats/
Afdeling

Juli Naarden Jane 15 01-06-2006 t/m 01-06-2021 Coördinatie 
Centrum

Augustus Petrisie Edries 20 01-08-2001 t/m 01-08-2021 Debike

UITSTROOM (ontslag)

INSTROOM

UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN

JUBILARISSEN
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Sma we kari wan swit kon na ini!!

Asoejatha Doekoe, 
Gezondheidszorg Assistent te 
Drietabbetje per 01 juni 2021

Julliën Dijon, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Apuma Tapoe per 01 juni 2021

Rashida Naingie, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Ladoani per 01 juni 2021

Hariëtte Abauna, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Djoemoe per 01 juni 2021

Marijke Pomba, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Stoelmanseiland per 01 juni 2021

Louise Mahes, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Guyaba per 01 juni 2021

Wendelien Tooy, 
Gezondheidszorg Assistent te 

Pokigron per 01 juni 2021

Valentino Paulus, 
Gezondheidszorg Assistent te 
Kwamalasamutu per 01 juni 

2021
  Welkom bij MZ!
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In mei 2021 is een nieuwe groep van dertien studenten gestart met de Opleiding tot Gezondheidszorg Assis-
tent. In de onderstaande smullotheek zult u de namen en de pasfoto’s van deze studenten zien.-. mz

Start nieuwe groep GzA-opleiding

Laatste ontwikkelingen
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Medische Zending herdenkt dag der Verpleging door professionaliseren 
GzA-beroep 

Introductie nieuw bestuur VGBM
Het nieuw bestuur van de Vereniging van Gezond- 
heidswerkers Binnenland Medische Zending 
(VGBM) heeft middels een schrijven de nieuwbak-
ken bestuursleden aan de MZ-directie gepresenteerd. 
In het schrijven heeft de vereniging, die opkomt voor 
de belangen van de groep gezondheidswerkers in het 
binnenland, aangegeven zich sterk te maken voor het 
actief bijdragen aan het professionaliseren van dit 
beroep en het verbreden van de zorgethiek en kennis 
van deze beroepsbeoefenaars. 
Het nieuw bestuur bestaat uit de volgende leden:
1. Arthur Huur (Voorzitter)

In het kader van de Dag der Verpleging, die elk 
jaar op 12 mei wordt herdacht, heeft de Medische 
Zending (MZ) de eerste publicatie van de be- 
roepscode voor Gezondheidszorg Assistent 
(GzA) uitgereikt aan de Vereniging van Gezond-
heidswerkers Binnenland Medische Zending 
(VGBM). Hiermee geeft de organisatie onder- 
steuning aan de beroepsgroep en helpt zij 
richting geven aan de zorgethiek en het gedrag 
van de Gezondheidszorg Assistenten. 

De VGBM is opgericht met als doel het motiveren 
van de Gezondheidswerkers in het binnenland en het 
vergroten van hun deskundigheid. De vereni- 
ging levert een bijdrage bij het vertolken van die rol. 
Uitgaande hiervan is de eerste officiële beroepscode 
aan hen overhandigd. Ook heeft de vereniging in het 
kader van professionalisering haar nieuwe statuten 
gepresenteerd aan MZ en zijn beide partijen voor-
nemens in hechtere samenwerking de rol van GzA 
voort te zetten. Op deze dag heeft de Medische  
Zending niet alleen tegenover de Gezondheidswer- 
kers haar waardering geuit, maar ook de overige 
functies binnen de organisatie in de bloemetjes 
gezet. Hiermee volgt zij het uitgangspunt: “Niemand 
uitgesloten: MZ is er voor allen” en benadrukt zij 
daarmee het belang van elke schakel binnen de zorg. 
Door tussenkomst van sponsors uit het bedrijfsleven, 
kon MZ enkele rolmodellen binnen haar organisa-
tie extra verwennen. Van de medewerkers die ge-
waardeerd zijn, is één daarvan Br. Kenneth Lugard, 
die uitgeroepen is tot medewerker van het jaar. Hij 
is een Gezondheidszorg Assistent, werkzaam op 
polikliniek Debike.-. mz

2. Jacintha Kent (Ondervoorzitter)
3. Arend Zandveld (1e penningmeester)
4. Jeremia Adjako (2e penningmeester)
5. Geven Joonha (3e penningmeester)
6. Selvieve van Dalen (1e secretaris)
7. Lalchan Bhawan (2e secretaris)
8. Enio Banai (3e secretaris)
9. Narada Sampi (1e commissaris)
10. Tinus Wajacabo (2e commissaris)
11. Whitney Sampi (3e commissaris).-. mz
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Granman Asongo oriënteert zich bij vaccinatie site Medische Zending 

Medische Zending verwelkomt acht Gezondheidszorg Assistenten 

De Granman van de Trio Inheemsen Granman, Asongo Alalaparu, heeft zich op uitnodiging van de 
Medische Zending (MZ) op 21 mei 2021 georiënteerd bij het Coördinatie Centrum in het kader van 
COVID-19 vaccinatie. Voorafgaand aan het informatief bezoek had de Granman, vergezeld van de 
districtscommissaris van Sipaliwini, Marilou Sapa, een ontmoeting met de directie van MZ. 

Tijdens deze ontmoeting heeft de directie van MZ de Granman ingelicht over het COVID-19 vaccin en 
het het vaccinatieproces. Op zijn beurt heeft de Granman de bezorgdheden van de trio gemeenschap naar 
voren gebracht. Een van de bezorgdheden van de gemeenschap zijn de berichten van overlijden van hun 
familieleden na vaccinatie in Brazilië. Hoewel hier veel over wordt gesproken, zegt de Granman zijn volste 
vertrouwen te hebben in MZ, die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in het binnenland. Volgens 
de Granman heeft hij van de gemeenschap de opdracht gekregen om het vaccinatieproces in Paramaribo te 
bestuderen, en met die informatie terug te gaan naar het dorp. Na de ontmoeting heeft de Granman het vac-
cinatieteam van de organisatie op het centrum bezocht waar medewerkers en personen uit de gemeenschap 
werden gevaccineerd. Hierdoor heeft de Granman tezamen met de districtscommissaris een goede indruk 
gekregen van het vaccinatieproces.-. mz

De Medische Zending (MZ) is vanaf 02 juni 2021 acht Gezondheidzorg Assistenten (GzA’s) rijker. De 
diploma-uitreiking heeft plaatsgevonden onder toezicht van het hoofd van de Inspectie Verplegende 
en Verzorgende beroepen (IVV), Carol de Baas. De acht GzA’s hebben de opleiding tot Gezond- 
heidszorg Assistent, die verzorgd wordt door MZ en erkend is door het Ministerie van Volksgezond-
heid, met succes afgerond. 

Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, heeft deze diploma-uitreiking virtueel plaatsgevonden. De 
studenten zijn in groepen verdeeld, waarbij zij, met het hoofd van IVV, fysiek aanwezig waren voor het 
afleggen van hun eed en het ondertekenen van de diploma’s. Deze diploma’s werden symbolisch uitgereikt 
aan de geslaagden. Het insigne moesten de geslaagden zelf opspelden. Mevrouw De Baas zegt blij te zijn de 
nieuwbakken GzA’s hun diploma’s te kunnen uitreiken en benadrukt dat zij de spil zijn binnen de Medische 
Zending. Het hoofd van de IVV geeft verder aan dat haar organisatie de GzA’s zeer waardeert en spreekt de 
hoop uit dat deze medewerkers ook tijdens de uitvoering van hun werk gemotiveerd zullen blijven. 

De Directeur MZ, Herman Jintie, zegt trots te zijn op de groep die ondanks alle uitdagingen heeft doorgezet 
om de eindstreep te behalen. Hij heeft de studenten aanbevolen om de drie woorden ‘kennis, vaardigheden 

(vervolg op blz. 9)
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Eerste COVID-19 vaccinatie activiteiten te Boven- en Oost-Suriname 
De Medische Zending heeft de eerste vaccinatie activiteit gehouden in regio Boven-Suriname en 
Oost-Suriname, waarbij respectievelijk 19 en 27 personen zijn gevaccineerd tegen het COVID-19 
virus. Dit heeft plaatsgevonden op 09 juli 2021 te Boto pasi en op 28 juli 2021 te Stoelmanseiland. De 
27 personen die gevaccineerd zijn geworden te Stoelmanseiland, zijn allen met het Sinopharm vaccin 
geïnjecteerd. De personen die op 19 personen die te Boto pasi zijn gevaccineerd, hebben het AstraZe- 
neca vaccin toegediend gekregen. 

Op deze twee vaccinatie dagen zijn ook twee kapiteins van Boto pasi en een basja van het dorp Poeloegoe-
doe in het ressort Stoelmanseiland gevaccineerd. De gezagdragers vanuit Boto pasi hebben aangegeven 
het vaccin te hebben genomen om als voorbeeld te dienen naar hun gemeenschap toe. Zij zijn zich bewust 
van het leed dat het COVID-19 virus teweegbrengt en hoe dit virus hun gemeenschap heeft getroffen en 
zij willen door middel van dit vaccin zichzelf beschermen tegen deze ernstige ziekte. De COVID-19 vac-
cinatie activiteiten in het binnenland zijn geheel afhankelijk van de bereidwilligheid van de gemeenschap. 
De binnenlandse gemeenschap wordt voortdurend voorzien van informatie over het vaccin en de registratie 
vindt op de poliklinieken plaats. MZ beoogt met haar COVID-19 vaccinatiecampagne de gemeenschap te 
informeren zodat zij een weloverwogen en goed geïnformeerd besluit kan nemen over de toediening van het 
COVID-19 vaccin.-. mz
 

en attitude’ in gedachten te houden wanneer zij met het echte werk in het binnenland van start zullen gaan. 
Uit de groep is Marijke Pomba de best geslaagde, die werd beloond voor haar theoretische en praktische 
prestaties en goede attitude beoordeling en zij mocht een enveloppe met een geldbedrag in ontvangst ne-
men.-. mz
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Goudmijners Sarakreek krijgen gelegenheid tot vaccineren 

In een succesvol samenwerkingsverband van de 
Medische Zending Primary Health Care  
Suriname (MZ), het Malaria Programma (Ministerie 
van Volksgezondheid) en de Mobiele Vaccinatie Unit 
van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, 
zijn 829 personen tegen het COVID-19 virus gevac-
cineerd in Porto do Bode en Currutela da Claudia. 
Dit zijn goudvelden in het Sarakreekgebied. De vac-
cinatie-missie vond plaats van 26 tot 28 juli 2021. 
Het ging hierbij om een geïntegreerde COVID-19/
Malaria-activiteit waarbij de Portugeestalige Mala- 
ria Service Deliverers van het Malaria Programma 
support gaven aan het vaccinatie-team en tegelijk 
Malaria-voorlichting verzorgden naar de gemeen-
schap toe. Tijdens dezelfde missie werd ook een 
groep personen gevaccineerd in het dorp Lebi Doti.

Gedurende een eerdere Malaria/COVID-19 diag-
nostische missie te Sarakreek waarbij besmette 

mensen werden geïdentificeerd, werd een hoge 
vaccinatie-bereidheid onder de populatie geconsta-
teerd. Ten minste 467 personen registreerden zich 
om het COVID-19 vaccin toegediend te krijgen. De 
MZ-regio coördinator van dit gebied, drs. Gabriela 
Sanches, zegt tevreden te zijn met de opkomst van 
personen. Volgens haar waren op de tweede vac-
cinatie dag alle flacons reeds gebruikt. “Door een 
vlotte organisatie van de samenwerkende partners is 
het gelukt om dezelfde dag nog meer vaccins op te 
sturen naar dit gebied”, aldus de regio coördinator. 
De groep werd gevaccineerd met het AstraZeneca 
vaccin en zal de tweede prik in oktober 2021 ont-
vangen. De kosten van deze missie werden gedragen 
door het Malaria Programma van het Ministerie van 
Volksgezondheid en de Pan American Health  
Organization (PAHO).-. mz

De Medische Zending heeft in het kader van het HIV/TB project middelen ter beschikking gekregen van de 
donor Global Fund via het Ministerie van Volksgezondheid. Deze middelen zijn geschonken ter bestrijding 
en preventie van primaire infectieziekten zoals, HIV, Tuberculose en Malaria. Binnen dit MOU zullen er tri-
age faciliteiten opgezet worden; de logistieke kosten die daarbij gepaard gaan, worden gedekt. Deze facilite-
iten zullen op elf poliklinieken geïnstalleerd worden. Dit MOU is getekend op 28 mei 2021.-. mz

De Medische Zending heeft op 4 juni 2021 een 
samenwerkingsovereenkomst voor één jaar gesloten 
met de Suriname Centrale Ambulance Dienst (Sur-
Cad). In deze overeenkomst is het samen- 
werkingsverband tussen beide partijen opgenomen, 
waarbij zij zich committeren zich te zullen inzetten 
voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening 
van de gezondheidszorg in het binnenland. Binnen 
deze samenwerking zal Sur-Cad met haar ambu-
lances en overige rollend materieel in opdracht van 
MZ, hulp verlenen in de vorm van trauma en acuut 
klinisch vervoer te land. Luchtvervoer behoort ook 
tot een van de overeengekomen aspecten, maar in 
de vorm van kennis, personeel en/of equipment. De 
ambulances zijn volledig voorzien van het nodige 
equipment en gekwalificeerd personeel. De gebieden 

Ondertekening MOU met Ministerie van Volksgezondheid

Samenwerkingsovereenkomst Medische Zending en Sur-Cad

Samenwerkingen 

die onder deze overeenkomst vallen, zijn de verzor- 
gingsgebieden van MZ bereikbaar met rollend 
vervoer. Ook biedt Sur-Cad de mogelijkheid aan 
MZ-personeel c.q. studenten om zich bij te scho-
len in het totale ambulance gebeuren. Personeel en 
studenten van MZ kunnen via de afdeling Opleiding 
meelopen met de ambulancedienst van SUR-CAD.-. 
mz
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Toezegging aan MZ betreffende verbetering van gezondheidszorg binnenland

Intentieverklaring MZ en GODO

De Medische Zending heeft op 18 juni 2021 een toezegging ontvangen van ‘The Amazon Conservation 
Team Suriname (ACT-S)’ voor een bedrag van USD 78.240. Hiermee kan MZ werken aan verbetering van 
haar gezondheidssystemen in het binnenland. Dit project heeft een looptijd van ongeveer 20 maanden en 
binnen deze periode zal onder andere voorlichtingsmateriaal in de lokale talen ontwikkeld en gedistribueerd 
worden. Verder zullen binnen dit project trainingen verzorgd worden aan MZ-personeel (Gezondheidszorg 
Assistenten van de Bovenlandse Indianen en het Matawai gebied) in het kader van het COVID-19 vaccin. 
De logistieke kosten hiervoor zijn ook in dit project opgenomen.-. mz

De Medische Zending heeft op 28 juli 2021 een intentieverklaring ondertekend met de Coöperatieve Spaar- 
En Kredietbank GODO. In deze verklaring zijn de samenwerkingsafspraken tussen beide partijen opge-
nomen, waarbij GODO gebruik zal maken van een pand (regio coördinator woning) van MZ gelegen in het 
Boven-Suriname gebied te Ladoani voor het verrichten van bancaire activiteiten. De ruimte van de begane 
grond van deze woning zal dus verhuurd worden aan GODO.-. mz

Ondertekening  van de samenwerkingsovereen-
komst MZ en Sur-Cad
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HR Sabi
Overbruggingsmaatregelen van de Overheid

De huidige regering heeft beloofd om op basis van overbruggingsmaatregelen de Surinaamse bevolking te 
helpen om de druk die zij nu ervaren, te verlichten. 

Twee van deze maatregelen zijn:
1. De ondersteuningstoelage en 
2. Verhoging van de Kinderbijslag (KB)

Hieronder een uitleg van deze maatregelen:

Ondersteuningstoelage 
De ondersteuningstoelage werd ingaande juni 2021 voor het eerst uitbetaald aan bepaalde groepen, waar ook 
de Medische Zending PHCS deel van uitmaakt en geldt voor een duur van 1 jaar. De ondersteuningstoelage 
is een brutobedrag van SRD 1000,- en is dus belast. Er wordt dus belasting hiervan afgetrokken. De toelage 
wordt in de vorm van een vast bedrag per persoon per maand toegekend. Deze toelage wordt niet meege-
nomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. 

Wie komt er allemaal in aanmerking voor de ondersteuningstoelage?
De groepen die in aanmerking komen voor deze toelage zijn de actieve en gepensioneerde landsdienaren en 
het personeel in de gezondheidssector die een bruto maandbedrag van maximaal SRD 12500,- ontvangen. 

Hoeveel houdt u netto over van deze toelage?
Het nettobedrag dat u overhoudt van deze toelage is afhankelijk van uw bruto-inkomen. Hoe hoger uw 
bruto-inkomen hoe minder u netto overhoudt van de toelage. Echter is het minimale dat overgehouden kan 
worden gelijk aan een bedrag van SRD 580,-. Hieronder ziet u de tabel die vanuit de overheid naar de 
Medische Zending gestuurd werd ter verduidelijking.

Huidige Bezoldiging 
(SRD per maand)

Ondersteuningstoelage (SRD per maand)
 Bruto  Netto

1,500             1,000              962
2,000             1,000              961
2,500             1,000              960
3,000             1,000              933
3,500             1,000              762
4,000             1,000              591
4,500             1,000              580
5,000             1,000              580
5,500             1,000              580
6,000             1,000              580
6,500             1,000              580
7,000             1,000              580
7,500             1,000              580
8,000             1,000              580
8,500             1,000              580

(vervolg op blz. 13)
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Huidige Bezoldiging 
(SRD per maand)

Ondersteuningstoelage (SRD per maand)
 Bruto  Netto

9,000             1,000              580
9,500             1,000              580
10,000             1,000              580
10,500             1,000              580
11,000             1,000              580
11,500             1,000              580
12,000             1,000              580
12,500             1,000              580

Verhoging Kinderbijslag (KB)
Ook de KB maakt deel uit van een van de overbruggingsmaatregelen. De kinderbijslag bedroeg tot en met 
mei 2021 SRD 75,- per maand per kind tot een maximum van vier kinderen. Dit bedrag is per augustus 2021 
verhoogd naar SRD 125,- per maand per kind tot een maximum van vier kinderen.-. mz

MZ Tori
Als Gezondheidswerkers horen wij onszelf te beschermen tegen ernstige ziekten, omdat wij dagelijks in 
contact komen met onze cliënten. Eenieder heeft zijn of haar persoonlijke reden om zich te laten vacci-
neren, maar overeind blijft dat elk één van ons het doet ter bescherming van onszelf en onze geliefden. De 
volgende collega’s, die allen volledig zijn gevaccineerd, delen hun verhaal met ons:

Roxan Hope
“Ik heb ervoor gekozen om het vaccin tegen COVID-19 te nemen om 
mezelf te beschermen vanwege het werk dat wij doen en het feit dat we 
daardoor in contact komen met verschillende personen (cliënten). Bij 
mijn eerste prik heb ik koorts, lichaamspijnen en jeuk in de vooravond 
gekregen en had ik na twee dagen pijnlijke blaren op mijn rug. Bij mijn 
tweede prik heb ik niets gevoeld en nergens last van gehad. Aan mijn 
collega’s die nog niet zijn gevaccineerd, zou ik zeggen: Allereerst zijn 
wij gezondheidswerkers, wij komen in allerlei situaties terecht waarbij 
wij nauw contact hebben met onze cliënten. Denk aan jezelf en aan je 
cliënten, laat je vaccineren!
PS. Gelukkig hadden wij van Powakka ervoor gekozen om ons te laten vaccineren, want niet lang daarna 
was er een COVID-19 outbreak op Powakka. Wij drieën die hier op poli Powakka werken zijn volledig 
gevaccineerd.”

Otmar Saakie
“Ik wil mezelf beschermen tegen het COVID-19 virus. Ik ben een praktijkbegeleider die naar de verschil-
lende gebieden gaat voor de uitvoering van het werk van MZ, waardoor ik over het vaccin kan uitleggen aan 
mijn collega’s, studenten en de gemeenschap. Na mijn prikjes heb ik slechts de hele dag geslapen, maar voor 
de rest had ik geen andere bijwerking. Collega’s, het volgende wil ik u meegeven:
• Jij bent als voorbeeld figuur voor de gemeenschap wanneer jij je zult vaccineren;
• De gemeenschap zal je volgen waardoor zij zelf ook het initiatief zal nemen om gevaccineerd te worden;
• Luister niet maar fake nieuws van buiten;
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• Volg de media zodat je up to date bent met de nieuwe ontwikkelingen rondom de COVID-19 situatie in 
de wereld en in ons land.”

Londa Georgine
“Ik heb ervoor gekozen mij te laten vaccineren om mezelf te bescher-
men en ook de mensen om mij heen, vooral mijn gezin, omdat ik elke 
dag bezig ben met cliënten van wie ik niet weet of zij besmet zijn of 
niet. Mijn eerste prikje heb ik gehad op 21/05/2021 en ik had bijna 
geen bijwerkingen, alleen voelde ik me slaperig. Mijn tweede prikje 
heb ik op 04/06/2021 ontvangen en ik heb helemaal niets gemerkt. Van 
hieruit roep ik de totale MZ-familie op om zich te laten vaccineren om 
een voorbeeld te zijn voor de samenleving. Ik zou zeggen: bescherm 
jezelf en de mensen om je heen. Om verandering binnen de wereld 
te brengen, moet je bij jezelf beginnen. Dus oen denki a tori. STAY 

SAFE!”

Maikel Fede
“Ik heb om verschillende redenen mezelf laten vaccineren. Hier wil ik deze redenen met u delen:
• Ik ben een gezondheidswerker en ben in de frontlinie.  Ik kom in contact met heel veel cliënten. Ik kan 

een gevaar vormen voor deze cliënten, maar ook een gevaar zijn voor mezelf als ik niet gevaccineerd 
ben. Ook is de kans groot dat ik mijn familie thuis zou kunnen besmetten.

• Ik heb weet van vaccinatie. Dit is niet mijn eerste vaccinatie. In mijn kinderjaren heb ik vijf vaccinaties 
gehad als baby, vijf zijn herhaald op de lagere school. Tevens heb ik meegedaan met de gele koorts vac-
cinatiecampagnes in Suriname waar ik spontaan mijn prikje ben gaan halen bij RGD Latour. Ik heb ook 
mijn Tetanus en Hep-B vaccinatie genomen. Ik heb ook alle Influenzavaccinaties van het BOG genomen. 
Waarom zou ik dan weigeren voor een COVID-vaccinatie??

• Ik weet ook dat voor ziektes waarvoor men geen medicatie heeft er alvast een vaccin wordt gecreëerd, 
waarbij jouw lichaam zelf antistoffen gaat aanmaken om deze ziekte te bevechten, mocht je in de toe-
komst besmet worden ermee.

Ik heb bij mijn eerste prikje geen noemenswaardige bijwerkingen gehad. Ik voelde mij slaperig die middag, 
maar de volgende ochtend was ik weer helder. Bij mijn tweede prikje heb ik helemaal geen bijwerkingen 
gehad.”.-. mz  
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Weetjes!
Personeelsactiviteit/Teambuilding

Community Relations activiteiten

U weet inmiddels uit de voorgaande edities dat er een communicatieplan is waarin onder andere de com- 
municatiestructuur van MZ is beschreven. Dit omdat elke organisatie ervoor wil zorgen dat informatie over 
en van het bedrijf voor iedere medewerker beschikbaar moet zijn. 

In deze editie zullen wij de overlegstructuur ‘personeelsactiviteit 
ofwel teambuilding’ belichten. Hoewel deze overlegvorm verschilt 
van de overige overlegmomenten, is het toch een moment om werk 
gerelateerde zaken op een informele manier met elkaar te bespre-
ken. Ook wordt deze dag ingezet om de onderlinge saamhorigheid 
te stimuleren. 

De Medische Zending is een unieke organisatie, omdat wij mede- 
werkers verspreid over het hele binnenland van Suriname en in 
Paramaribo hebben. Dit maakt het moeilijk voor de organisatie om 
zo’n personeelsactiviteit met eenieder te houden. Daarom wordt 
zo’n activiteit op ressortsniveau en in het coördinatiecentrum georganiseerd. De verantwoordelijke voor dit 
moment is de afdeling HRM die dit eenmaal per jaar organiseert. Het doel van deze personeelsactiviteit is:
• Teambuilding waarbij de samenwerking centraal staat
• Informeel informatie uitwisselen.
De beoogde output van deze activiteit is elkaars goede eigenschappen versterken en het delen van opgedane 
kennis en ervaring ter bevordering van de werkprocessen. 

Wij gaan ervan uit u met dit stuk meer informatie hierover te hebben gegeven. Indien u naar aanleiding van 
dit stuk vragen heeft, kunt u altijd bellen naar PCR of even langslopen.-. mz

Binnen het werk dat wij als medewerkers in een gezondheidszorg organisatie binnen gemeenschappen ver-
richten, moeten wij vaak samenwerken met de gemeenschap waaronder stakeholders en/of lokale bedrijven 
die ook onderdeel zijn van de gemeenschap. Maar wat houdt Community relations precies in?

Community relations omvat de methoden die bedrijven gebruiken om relaties aan te gaan en deze te be-
houden met de gemeenschappen (lokale bedrijven, stakeholders operationeel in hetzelfde werkgebied etc.) 
waarin zij actief zijn. Community relations activiteiten afgekort CR-activiteiten zijn dus de activiteiten die 
georganiseerd worden in samenwerking met de gemeenschap ter bevordering van de relatie, participatie en 
betrokkenheid. Als gezondheidszorg organisatie organiseren wij voornamelijk gezondheidsactiviteiten en 
kunnen wij daar de gemeenschap bij betrekken. Lokale bedrijven en stakeholders maken ook deel uit van de 
gemeenschap vanwege het feit dat zij operationeel zijn in dat gebied. 

Het doel van deze community relations activiteiten is tweeledig. Ten eerste zorgt het voor de totstandkoming 
van een goede relatie met de gemeenschap. Daarnaast stimuleert het een actieve participatie van die gemeen-
schap bij het bevorderen van de gezondheidszorg. Doordat de betrokkenheid van de gemeenschap aan de 
activiteiten vergroot wordt, zal zij het gevoel krijgen dat zij deel uitmaakt van de organisatie en de relatie 
met ons koesteren. 

Het is daarom van belang dat wij bij onze gezondheidsactiviteiten nagaan wie ook een belangrijke rol speelt 
bij het te organiseren onderwerp van de activiteit en contact leggen met deze personen om zodoende de par-
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ticipatie te bevorderen. Hiertoe is een lijst samengesteld met stakeholders die niet alleen door de polikliniek 
wordt bijgehouden, maar ook door de afdeling PCR. Met huidige informatie vanuit de SPH’s, probeert de 
afdeling zoveel als mogelijk deze lijst met de namen en contactgegevens van stakeholders in de verschillen-
de gebieden bij te houden. De afdeling PCR staat ook klaar voor de nodige ondersteuning en kan samen met 
u nagaan welke bijdrage de verschillende stakeholders kunnen leveren bij de activiteiten. Met dit stuk hopen 
wij u kort te hebben toegelicht wat de Community relations activiteiten zijn en het belang daarbij. Hebt u 
vragen, aarzel niet om de afdeling PCR te contacten.-. mz

MZ-huisstijl handboek

Het COVID-19 vaccin: doel, planning en organisatie

Weet u dat de Medische Zending een standaard huisstijl heeft waaraan elke mede- 
werker binnen de organisatie zich dient te houden?
Recent hebben wij nog de aangepaste versie van het handboek MZ-huisstijl digitaal 
aan u gepresenteerd. Dit handboek is intern per mail gestuurd naar elke medewerker. 
In de komende edities van de nieuwsbrief zullen wij verschillende onderdelen uit dit 
handboek aan u toelichten. Neem dit handboek gerust door en neem bij vragen con-
tact op met de afdeling PCR.-. mz

Vaccineren met het COVID-19 vaccin is bij de Medische Zending PHCS gestart in maart 2021. De eerste 
groep gezondheidswerkers werd gevaccineerd op het coördinatiecentrum bij de afdeling Opleiding aan de 
Zonnebloemstraat 45-47 op 12 maart 2021. De directie van de MZPHCS heeft het startsein gegeven door 
zich in deze eerste groep met het COVID-19 vaccin te laten inenten. 

Het doel van het COVID-19 vaccin is het beschermen van zichzelf en de gemeenschap tegen de ernst van 
een COVID-19 infectie. Bij de Medische Zending PHCS zijn voor het toedienen van de COVID-19 vaccins, 
medewerkers getraind om in teamverband hun ondersteuning te geven aan een vaccinatiesessie. Binnen een 
vaccinatieteam krijgt eenieder een rol met verantwoordelijkheden. De verwachtingen, maar ook de onder- 
steuning naar elkaar is duidelijk afgestemd. Daarnaast hoort een aanvraag van vaccin bij het BOG geplaatst 
te worden via MRK, een inventaris van de benodigdheden gedaan te worden en de voorbereiding naar de 
vaccinatie dag toe in overleg met uw regio coördinator. 

Het Covid-19 vaccin is een extra bescherming naast de MOHANA-regels (mondkapje op, handen frequent 
wassen en afstand bewaren). Gezondheidswerkers zijn risicolopers van COVID-19 infectie, omdat zij dage-
lijks in contact komen met patiënten. Daarnaast zijn zij risicovormers, omdat zij dagelijks werken in team-
verband met andere collega’s, maar ook deel zijn van hun gezin en familie. Gezondheidswerkers zijn de spil 
binnen de MZPHCS. Zij zorgen voor en onderhouden de dagelijkse levering van ons basisdienstenpakket. 
Gezond blijven en veilig werken is essentieel voor het verlenen van de zorg binnen de organisatie.

Ook de awareness vooraf voor de gemeenschap en het registreren van de namen van degenen die ready zijn 
om gevaccineerd te worden kan op elke poli van de Medische Zending PHCS gebeuren. Dit is een belang- 
rijk onderdeel voorafgaande aan zo een vaccinatiesessie, omdat elke sessie gepland wordt. Als gezond- 
heidswerker is het goed de gemeenschap te informeren dat zij op de vaccinatie dag normaal mogen eten en 
drinken, en hun dagelijkse medicatie kunnen innemen. Zij dienen zich met hun identificatiebewijs (een ID 
kaart, rijbewijs of paspoort) aan te melden en een mondneusbedekking te dragen. Op de vaccinatiesite kan 
het 30 tot 45 minuten duren alvorens de gevaccineerde naar huis kan, omdat er vooraf een anamnese wordt 
afgenomen en de cliënt na vaccinatie geobserveerd wordt (observatietijd is minimaal 15 minuten). Met de 
registratie vooraf kunt u afspraken voor die dag maken, bijvoorbeeld de groep indelen op grond van een 
aanmeldtijd, zodat de drukte vermeden kan worden.  (vervolg op blz. 17)
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken
Waardering GzA/poli-team/SPH/verantwoordelijke 2020

Een gevaccineerde kan bijwerkingen ervaren. Sommige gevaccineerden hebben helemaal geen klachten. 
De meest voorkomende bijwerkingen bij de COVID-19 vaccin zijn pijn op de prikplek, roodheid, koorts of 
koude rillingen, hoofdpijn, moeheid, spierpijn, gewrichtspijn, misselijkheid, soms braken. Indien er klachten 
optreden, kan met een MZ-gezondheidswerker contact opgenomen worden voor advies en of behandeling. 
Bijwerkingen moeten centraal worden gerapporteerd bij de afdeling Medisch en Radiokamer (MRK), zodat 
deze data ook nationaal vastgelegd wordt. In sommige gevallen vindt er ook verder onderzoek plaats.

Vaccinatie is onderdeel van ons basisdienstenpakket. Het COVID-19 vaccin is net zoals de overige vaccins 
beschikbaar en wordt aangeboden aan de totale gemeenschap in het binnenland. Laat u informeren over het 
COVID-19 vaccin, waardoor u een bewuste keus kan maken. 

Op dit moment hebben wij verschillende vaccins beschikbaar. Suriname is gestart met het AstraZeneca vac-
cin. Hierna heeft het Sinopharm vaccine zijn intrede gedaan en kort daarna het Moderna vaccin dat aange-
boden wordt aan zwangere vrouwen. Binnenkort zal in Suriname ook het Pfizer vaccin worden aangeboden. 

Informeer de gemeenschap over deze ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 infectie en COVID-19 vaccin zodat 
zij zich kunnen laten vaccineren op basis van de juiste informatie.-. mz

Door drs. Yau

Het Activiteitenformulier (AF) is een van de meetinstrumenten die gebruikt wordt om de kwaliteit van het 
werk te toetsen. De medische zending streeft ernaar om zoveel als mogelijk te komen tot niveau 3 en 4 van 
de participatie ladder. Als gezondheidswerker moet men open staan voor wat er bij de doelgroep leeft, zodat 
de doelgroep ook open staat voor dat wat de GzA te bieden heeft. Hierdoor kunnen zij samenwerken om de 
gezondheidsbedreigende factoren tegen te gaan. Om dit te kunnen doen, moet de GzA doelgericht, syste- 
matisch en bewust te werk gaan, d.w.z. dat men als GzA precies moet aangeven wat je wil bereiken met de 
voorlichting, welke stappen je wil/gaat ondernemen, en dit vervolgens bespreken en plannen. Hierbij moet 
duidelijk de betrokkenheid van de gemeenschap naar voren komen.

Efficiënt werken met het activiteitenformulier vergt wat extra inspanning van de gezondheidswerker.  
Middels deze wil de afdeling GB, mede namens de OD Medische Zaken, de poli-teams die in het jaar 2020, 
zes of meer activiteiten conform het activiteitenformulier hebben gepland, uitgevoerd en geëvalueerd, be-
danken voor hun extra inzet. We merken dat steeds meer GzA’s het activiteitenformulier gebruiken voor de 
planning, implementatie en evaluatie van gezondheid bevorderende activiteiten, en zo de kwaliteit van de 
preventieve zorg geboden door de Medische Zending verbeteren. Wij hebben enorm veel waardering voor 
uw inzet.  

In 2020 zijn er vijf GzA’s die zijn opgevallen door hun enthousiasme en het steeds correct en volledig invul-
len van het activiteitenformulier.  Zij ontvangen hiervoor een extra presentje. 

De vijf GzA’s zijn: 
- Zr. Sampie N. (Poli Drietabbetje)
- Zr. Akontoe R. (Poli Drietabbetje)
- Zr. Sampie A. (Poli Godolo)
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- Zr. Banketie  G. (Poli Godolo)
- Zr. Cajennie P. (Poli Lebidotie)

De poliklinieken die zes of meer activiteiten met het AF hebben uitgevoerd zijn:
- Brokopondo
- Lebidotie
- Ladoani
- Stoelmanseiland
- Drietabbetje
- Godolo

Wij hopen dat het geven van de presentjes een stimulans zal zijn voor de andere poliklinieken om met hun 
team ook aan de slag te gaan met het activiteitenformulier bij het plannen, uitvoeren en evalueren van hun 
activiteiten. De afdeling GB staat altijd klaar om u hierbij te ondersteunen. 

Ook bedanken wij de SPH’s/verantwoordelijken en alle anderen voor de goede samenwerking in het af-
gelopen jaar. Wij hopen deze samenwerking nog jaren te kunnen voortzetten en samen te werken aan het 
bevorderen van de gezondheid van ons en de gemeenschappen die wij dienen.-. mz 

Namens het GB-team 
Janice, Roma, Agnita en Rachel 
Gado blesi!
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COVID-19 vaccin informatie bij 
bezoek aan hoofd kapitein Eduards 

van Boto pasi

Info sessie met bewoners van Foetoenaka-
ba op Wereld Hypertensie dag 

Overlegmoment met gezagdragers te 
Pikinslee over MZ-klachtenregeling en 

COVID-19 vaccinatie
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Info sessie met gezagdragers van Gunsi
over COVID-19 vaccinatie 

Beweegsessie met de bewoners 
van Heikununu

Voorlichtingssessie op de po-
likliniek van Stoelmanseiland
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Voorlichting en cook-out te Kapasikele 
i.v.m. Wereld Hypertensie Dag

Training over COVID-19 vaccinatie en 
communicatie voor de medewerkers van 

ressort Ladoani en Debike
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Woordzoeker
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In deze tweede editie van onze nieuwsbrief hebben wij het recept van een 
lekker hartig gerecht voor u klaargelegd.

Bori Tori

Roti

Roti

Benodigdheden voor de vulling 
•	 2 eetlepels Yellow Bird margarine 
•	 500 gr aardappelen
•	 2-3	teentjes	knoflook
•	 1 rode peper
•	 1 eetlepel djiera poeder (komijnpoeder)
•	 1 bouillonblokje

Bereiding vulling 
Was de aardappelen goed schoon en schil ze. Snijd de aardappelen in vier stukken en doe ze vervolgens in 
een pot met voldoende water. Kook de aardappelen voor ongeveer 15-20 minuten gaar. Als ze zacht  zijn, 
giet dan het water uit de pot. Pureer hierna de aardappelen.
Pers de knoflook en hak de peper fijn. Smelt de twee eetlepels Yellow Birds margarine in een pan en fruit de 
peper en knoflook hierin. Voeg de djiera, het bouillonblokje en zout naar smaak toe en voeg daarna de gepu-
reerde aardappelen erbij. Bak dit mengsel twee minuten op een lage vuurstand. Haal de pan van het vuur en 
laat de vulling goed afkoelen tot gebruik.

Bereiding van de roti
Meng de bloem met de baking soda en de bakpoeder goed samen. Voeg de Yellow Bird margarine toe en 
kneed dit door het bloemmengsel. Voeg het water beetje bij beetje toe. Kneed het deeg voor tenminste 20 
minuten. Maak een grote bol van het deeg en laat het hierna een uur rusten onder een vochtige theedoek.
Verdeel hierna het deeg in bolletjes. Druk elk bolletje plat en doe 1 eetlepel van de aardappel vulling in het 
midden. Druk de rand tegen elkaar en maak weer een bolletje plat en rol het met een deegroller uit tot een 
mooie roti. Ga zo door totdat alle deeg bolletjes uitgerold zijn. Draai de roti’s een paar keren om tijdens het 
rollen, zodat deze niet gaan plakken aan de tafel.

Het bakken van de roti
Plaats de roti pan of koekenpan met een dikke bodem op het vuur. Besmeer deze met Yellow Bird margarine. 
Leg de roti in de verhitte pan en keer deze dan even om. Besmeer de bovenkant van de roti met de gesmol-
ten Yellow Birds margarine. Keer de roti weer om en besmeer ook deze bovenkant met Yellow Bird marga-
rine. Bak de roti aan beide kanten goudgeel en gaar.-. mz

Smakelijk eten!!

Benodigdheden voor het roti deeg
•	 150 g zachte Yellow Bird margarine voor het 

deeg 
•	 1 kg bloem 
•	 125 g bloem om het deeg uit te rollen
•	 2 volle eetlepels bakpoeder 
•	 1 theelepel baking soda
•	 500 ml water
•	 Zout 

Benodigdheden om de roti te bakken 
•	 225 g Yellow Bird margarine om de roti te bak-

ken 
•	 1 roti pan of koekenpan met een dikke bodem
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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

Ingebruikname nieuwe ambu-
lance, gedoneerd door PAHO 

Suriname, Braziliaanse ambas-
sade & Ministerie van Volks-
gezondheid, op polikliniek 

Brownsgweg

Donatie van twee vaccinkasten 
door ZZg


