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Mijn naam is Joyce Abboud. Ik ben arts van beroep en heb mijn opleiding in Suriname genoten. In 2008 ben 
ik beëdigd als arts  en heb tot 2018 gewerkt op de SEH van het AZP . Wegens gezinshereniging woon en werk 
ik sinds november 2018 in Nieuw - Nickerie .
 
Ik ben door het MMC aangenomen als SEH manager. Als SEH manager ben ik er verantwoordelijk  voor  dat 
deze afdeling kwaliteitszorg  biedt aan de gemeenschap. Dit houdt onder andere in het coördineren van de 
dagelijkse werkzaamheden op de SEH en het onderhouden van contacten  met de medische specialisten en 
instanties zoals justitie en politie e.a. Verder  moet ik   erop moet toezien dat de artsen regelmatig onderwijs/
trainingen genieten en er gewerkt word volgens de protocollen. 12 September 2019  was een memorabele dag 
voor het MMC in verband met de ingebruikname van de gerenoveerde SEH.
 
De inrichting  en planningen rondom deze gebeurtenis  waren zeer intensief  voor zoveel actoren en afdelin-
gen van het MMC  maar het resultaat is een prachtige en  modern afdeling Spoed Eisende Hulp
Nieuw  op de SEH is de triage .Dit is een methode welke reeds internationaal gehanteerd word  op de SEH-
afdelingen en is simpelweg een methode om de urgentie  van de hulpvraag te bepalen .
Dit betreft een vooronderzoek ( bepalen van bloeddruk , pols , temp  ) en een kort vraaggesprek omtrent de 
hulpvraag . Aan de hand hiervan krijgt de patiënt een urgentiecode ( code 1 tot 5 ). Dit betekent dat mensen 
met de meest urgente problemen als eerste geholpen worden. Dit betekent dus dat mensen met minder urgen-
te problemen niet direct geholpen kunnen worden  .
 
Als boodschap wil ik meegeven: “De SEH is een afdeling  die 1 maal 24 uur open staat voor de gemeenschap. 
Maakt u nuttig maar niet onnodig  gebruik van de faciliteiten die wij te bieden hebben . Doet u de SEH slechts 
aan indien dat strikt noodzakelijk is en volgt u de instructies van ons getraind  SEH personeel nauwgezet op”. 

Als er over grote landbouwers, rijstverwerkers 
en rijstexporteurs van Nickerie wordt gespro-
ken, noemt men de naam van Ramawat Soechit. 
De eenvoudige landbouwerszoon, die zich door 
harde arbeid, tot de top van de rijstindustrie in 
Suriname heeft kunnen opwerken. Het pad van 
de bijna tachtigjarige Nickeriaan, is niet altijd 
over rozen gegaan. Ramawat Soechit, geboren 
op 5 juni 1928, is een bijzondere Surinamer. 
Zijn bijdrage aan de rijstindustrie heeft zich 
niet beperkt tot Nickerie. Zo staat er mede 
door hem een rijstbedrijf te Nouvelle Rizerie 
du Nord, in Duinkerque, in het noorden van 
Frankrijk. Ali Sewrutton en ik, bezoeken hem 
thuis aan de Bacovendam 164 in de Oostelij-
kepolder. De statige grootondernemer vertelt 
dan zijn levensverhaal: “Samen met mijn 
vader, Soechit Rammanohar en mijn moeder 
Soechit-Mahadewsingh Jagpatia woonden wij, 
mijn broertje Sewdath en mijn zusje Rewtie en 
ik, aan de Bacovendam. Mijn vader bezat een 
halve hectare landbouwgrond. Wij woonden in 
een hutje, opgetrokken van hout, prassara bla-
deren en paira of stro. De vloer was van leem, 
een mengsel van koemest, klei en zemel. De 
vloer werd om de zoveel tijd bewerkt met een 
nieuwe laag, lipé genoemd. De koemest gaf aan 
de omgeving een aangename geur. Wij dronken 
water uit de regenton. Water voor de huishou-
ding, het baden, kleren wassen e.d., haalden wij 
uit de lozing aan de straatzijde. Al heel vroeg in 
de morgen tegen zes uur, moest ik gras snijden 
voor de koeien. Mijn ouders verkochten melk, 
5 centen voor een kwart liter. Ik at voordat 
ik naar school vertrok, wat rijst waarin melk, 
doohdbath, of thee in zat, chabath, of gewoon 
kokosolie, theelbath. Ik verliet de lagere school 
vanaf de vierde klas, om mee te helpen in het 
gezin. Ik was toen 12 jaar”. In zijn jonge jaren 
heeft de harde werker Ramauwat, armoede ge-
kend. “Voor 60 centen per dag begon ik te wer-
ken als waterdrager bij de aanleg van de weg 
tussen Paradise, Boonackerpolder en Hampton-
court. Ik werkte overal waar er werk werd aan-
geboden op landbouwpercelen. Ik heb gewied, 
sloten gegraven, later tractoren bestuurd en van 
alles en nog wat gedaan. Ik verdiende f 1,25 tot 
f 2,50 per dag. Intussen had mijn vader nog een 
hectare rijstareaal gekocht in de buurt en een 
andere te Uitbreiding Paradise.

 

De velden werden een keer per jaar beplant. De 
gronden werden met de hand ontgonnen en ka-
velsloten met de hand gegraven. Wij dorsten de 
padie met koeien of via de slagplank of pitaan. 
Haast alles werd handmatig gedaan, dat was dus 
zwaar en intensief. Ik ging met mijn vrienden 
het bos in, om hout te hakken voor de bouw van 
huizen, wanneer de padie opgroeide of geen ar-
beid op de rijstvelden werd verricht.Voor suc-
ces vele tegenslagen Ramawat trouwde, toen hij 
17 was, met Hansradjie Bishesar. Zij is geboren 
op 21 juli 1930. Zijn grootvader van moeders 
kant, zijn nanna, zocht zijn bruid voor hem uit. 
Zij woonde in de Corantijnpolder. “Je had toen 
een rijstoogst per jaar. Op de suikerplantage Wa-
terloo werkte ik ook als rietkapper, veldwerker 
en fabriekarbeider. Ik heb onder de bazen Idris 
en Bhaan gewerkt. Elke morgen legde ik 8 km 
te voet af om mijn werkplaats te bereiken. Mijn 
vrouw stond 4 uur in de ochtend op om voor mij 
het eten klaar te maken. Om 5 uur ‘s morgens 
vertrok ik. Als rietkapper moest je vroeg op pad, 
om je velden die je wilde kappen te bereiken. 
Ik deed wat men ‘djab-werk’ noemde. Je nam 
een taak aan, die je in een bepaalde tijd af moest 
hebben. Ik kreeg 5 gulden voor 1 ton gekapte 
riet. Je moest dan de gereedstaande pontons vol-
laden. Ik liep na het werk weer 8 km terug naar 
huis. Ik kwam 7, 8, of 9 uur ‘s avonds thuis aan, 
waar mijn lieve vrouw mij opwachtte. Wij kre-
gen vijftien kinderen.” Ramawat werkte hard en 
was spaarzaam. Hij kon zijn vader bijstaan om 
nog enkele landbouwpercelen voor de rijstbouw 
te kopen. Hij kocht zijn eerste landbouwgrond, 
maar moest daarbij zijn eerste tegenslag incas-
seren. “Ik kocht van de Javaanse landbouwer 
Soebojo een perceel. Het perceel werd beplant. 
Toen er geoogst moest worden, kreeg ik bezoek 
van de bestuursopzichter, van Dal. Ik moest van 
het districtsbestuur met verlies van alle geld en 
investeringen, de grond met gewas, terugge-
ven aan Soebojo. In die tijd was het namelijk 
verboden percelen van Javaanse landbouwers 
te kopen. Dit ter bescherming van deze groep, 
waar vooral de mannen hun geld verspeelden. 
Ik begon hierna ten behoeve van een grote ver-
werker padie op de velden van de landbouwers 
op te kopen. De waarde van de opgekochte pa-
die bedroeg vijf duizend gulden. Voor die tijd 
een groot bedrag. Ik deed mondeling zaken, dus 
zonder stukken op te maken. (wordt vervolg)
K. Donk

Nickerie torie: Van kostgrondhouders zoon tot grootgrondbezitter
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In gesprek met de SEH manager, drs Joyce Abboud 

De klachtencommissie van het MMC heeft op woendag 23 januari nieuwe leden mogen aanstellen. 
De leden van de commissie zijn momenteel:  
- Dhr. R. Sedoc 
- Dhr. Mw. G. Garcia 
- Dhr. Ch. Gangapersad 
- Dhr. K. Dipoikromo 
- Drs. A. Balgobind 
 
De klachtencommissie voert elke dinsdag van de week van 12.00u tot 13.00u hun sessie voor een ieder die een 
klacht over het MMC heeft. Elke klacht die binnenkomt wordt in de commissie besproken en samen met de 
directie van het MMC wordt er gewerkt naar een oplossing. De klachtencommissie is er om de ontevre-
denheid bij u weg te werken en de werkomgeving prettig te maken.

Klachtencommissie MMC
Drs. Joyce Abboud
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Kiem-tjoen-yoek-geroosterd-
buikspek 

Ingredienten
1 kilo buikspek
1/2 pond zout

Marinade:
60 ml sojasaus
80 ml Shaoxing rijstwijn
2 eetlepels bruine suiker
2 teentjes knoflook

Bereiding
Met tissue het buikspek goed droog deppen.
De marinade ingrediënten mengen en deze plaat-
sen in een rechthoekige pan die groot genoeg is 
voor het spek. Het spek met de onderkant (vlees-
deel) op de marinade leggen, zorg ervoor dat de 
huid niet in aanraking komt met de marinade.
Plaats het geheel in de koelkast voor een paar uur 
of overnacht. Verwarm de oven tot 175 C.
Schenk 2 cm water in een bak, plaats daarom 
een rooster en daarop weer het spek. Vetdruppels 
zullen in het water vallen en het vlees zal niet uit-
drogen. Zorg er wel voor dat het buikspek recht 
staat, anders zal het niet gelijk roosteren.
Verdeel het zout over de huid van het buikspek, 
zet in de oven en laat voor 40 min. gaar bakken.
Haal het buikspek uit de oven. Het zout zal een 
korst hebben gevormd welke weg gehaald kan 
worden. Verhoog de temperatuur van de oven tot 
250 C. Als de oven op temperatuur is, plaats het 
spek in de oven en bak voor 30 min. tot de huid 
vol bellen is en knapperig.
Het spek enkele minuten laten afkoelen alvorens 
deze te snijden en op te dienen.

 

Een kippenkweker zit in zijn stamcafé naast 
een vrouw en bestelt een glas champagne. 
De vrouw kijkt op en zegt: ‘Kijk nu, ik 

bestelde ook net een glas champagne.’ ‘Wat een 
toeval’, zegt de man, ‘want dit is een speciale dag 
voor mij. Ik heb iets te vieren.’ ‘Voor mij is het ook 
een speciale dag en ik ben ook aan het vieren, zegt 
de vrouw.’ ‘Wat een toeval,’ zegt de man. Als ze 
klinken vraagt hij : ‘En wat ben jij aan het vieren ?’ 
‘Wel, mijn echtgenoot en ik proberen al lang een 
kind te krijgen en vandaag vertelde mijn dokter 
dat ik zwanger ben.’ ‘Wat een toeval’, zegt de man. 
‘Ik ben een kippenkweker’. Jarenlang waren mijn 
kippen onvruchtbaar, maar vandaag zijn ze einde-
lijk bevruchte eieren beginnen leggen.’ ‘Dat is groot 
nieuws’, zegt de vrouw. ‘En hoe werden je kippen 
vruchtbaar ?’ ‘Ik veranderde van haan.’ antwoordt 
hij. Zij lacht eens... en zegt : ‘Wat een toeval’... 
 
Tijdens de generale repetitie, naderde de bruide-
gom de dominee met een ongewone afspraak. “Ik 
geef je 100,- euro als je de geloften verandert. Als 
je bij het gedeelte komt wanneer ik beloof om haar 
“lief te hebben, te gehoorzamen en te aanbidden” 
en “de anderen te verwaarlozen, en haar eeuwig 
trouw te blijven,” ik zou het prettig vinden als je dat 
gedeelte weglaat.” Vandaag is de trouwdag en de 
bruid en bruidegom komen bij het moment waar 
de geloften worden geruild. Wanneer het tijd is 
voor de geloften van de bruidegom, kijkt de do-
minee de jongeman in de ogen en zegt: “Beloof je 
dat je elke wens en eis van haar inwilligt, haar elke 
ochtend voor de rest van je leven ontbijt op bed 
brengt en zal zweren, aan God en je vrouw, dat je 
niet eens zal kijken naar een andere vrouw, zolang 
als jullie leven?” De bruidegom slikte, keek angstig 
rond, en zei toen heel zacht: “Ja?” De bruidegom 
buigt zich naar de dominee toe en sist: “Ik dacht 
dat we een afspraak hadden.” De dominee geeft de 
bruidegom zijn 100,- euro terug en fluistert terug: 
“Zij gaf me veel meer.”

Een schoolinspecteur bezocht een kleine dorps-
school. Toen hij het leslokaal binnenkwam, was het 
er een herrie van jewelste. Hij pakte de langste jon-
gen, die ook al een behoorlijk stemgeluid had, bij 
de kraag en zette hem op de gang met de woorden: 
“Blijf hier maar even uitrusten!” 
Hij gaf de andere jongens een preek over gedrag, 
totdat een jongetje een vinger opstak en zei: 
“Meneer..... mogen we nu onze meester weer te-
rug?”

                            Medische specialisten
Volgnr Naam Functie Start Vertrek
1 Dr. C. Mahabier Chirurg 29 september 2019 1 november 2019
2 Dr. J. Snellen Chirurg 1 november 2019 1 december 2019
3 Dr. P. Mouthaan Chirurg december 2019 januari 2020

1 Dr. Ad. Ooms Orth. Chirurg 12 oktober 2019 23 november 2019
2 Dr. Schillemans Orth. Chirurg 23 november 2019 04 januari 2020

1 Dr. P. Briet KNO arts 29 september 2019 26 oktober 2019
2 Dr. R. Paping KNO arts 16 november 2019 14 december 2019
3 Dr. C. Visser KNO arts 18 januari 2020 15 februari 2020
4 Dr. Otten KNO arts 14 maart 2020 11 april 2020

1 Dr. Langeveld Cardioloog 05 oktober 2019 16 november 2019
2 Dr. Pasteuning Cardioloog 16 november 2019 14 december 2019
3 Dr. Kerker Cardioloog 14 december 2019 25 januari 2020

1 Dr. Rier Uroloog 8 oktober 2019 5 november 2019
2 Dr. Meinhardt Uroloog 5 november 2019 2 december 2019

1 Dr. Ter Haar Gynaecoloog 20 oktober 2019 30 november 2019
2 Dr. Vierhout Gynaecoloog 30 november 2019 11 januari 2020
3 Dr. Alberda Gynaecoloog 11 januari 2020 17 februari 2020
4 Dr. Burggraaf Gynaecoloog 17 februari 2020 29 maart 2020

1 Dr. Langkemper Radioloog 1 november 2019 2 december 2019

2 Dr. Roscam Radioloog 2 december 2019 23 december 2019

1 Drs. A. Snieder Arts 01 augustus 2019 01 februari 2020
2 Drs. Y. Ashruf Arts 01 augustus 2019 01 februari 2020
3 Drs. A. Hermans Arts 15 augustus 2019 15 februari 2020
4 Drs. Y. van Streun Arts 1 februari 2020 1 augustus 2020
5 Drs. N. van de Sande Arts 15 augustus 2019 15 februari 2020
6 Drs. J. Moors Arts 1 december 2019 31 mei 2020

Drs. A. van Berlo Arts 15 januari 2020 15 juli 2020

CULINAIR EVEN LACHEN......... Schema pendelende buitenlandse medici 
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Redactieteam
 
- Hr. W. Hanoeman         - ICT
- Mevr. B. Moestadjap    - Polikliniek
- Mevr. M. Bishesar      - Directie Secretariaat
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NAAM Functie Datum Opmerking
Jubilea Pansa H. Verpleegkundige 02-07-2019 12½  jaren

Indienst Makhaisingh P. Service Officer 01-10-2019
Smith I. Adm.Medew. 16-09-2019
Duran Martinez J. Ic Verpleegkundige 15-08-2019
Rampersad A. Verpleegkundige 16-09-2019
Noersalim-Raghoebir R Ok Assistant 16-09-2019
Felter M. Verpleegassistent 01-09-2019
Kartowidjojo Cherryl Pedagogische Medew. 01-09-2019
Eli M. Verpleegassistent 01-09-2019
Reingoud A. Medew.Bewak.&Beveiliging 01-09-2019
Mangoentaroeno I. Ziekenverzorgende 01-08-2019
Creton J. Medew.Bewak.&Beveiliging 01-07-2019

Uitdienst Soekhlal J. Adjunct Facilitair Manager 25-07-2019 ontslag op eigen verzoek
Tjon Kwie Sem B 01-07-2019 pensioen
Karijoredjo M Voedingsassistent 01-08-2019 pensioen
Bhikharie N Apothekers Assistant 01-09-2019 pensioen
Bhulai R Ic Verpleegkundige 01-09-2019 overplaatsing eigen verzoek
Stedenburg J GZA 27-09-2019 ontslag op eigen verzoek

van naar
Mutatie Nibte A Mannen Verloskamer

Abdulwahid Sh Huishoudelijke dienst Inkoop
Hope L. Verloskamer MCU

Functie
Badulkhan N Hoofd TD
Mohamed Z. Financieel Directeur

 

PERSONALIA
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Borstsvoedingsweek in MMC  
 

 
Ook het MMC heeft in het kader van de borst-
voedingsweek  een aantal  activiteiten geor-
ganiseerd rond dit jaars thema. Op de eerste 
dag, 1 augustus, is er een gezondheidsvoor-
lichtingssessie gehouden bij de ingang van 
de poliklinieken waarbij cliënten en ook be-
zoekers terecht konden voor borstvoedings-
informatie en kregen zij daarbij folders mee.  
 
Ook is de borstvoedingsbanner gedurende 
de hele maand geplaats voor bezoekers ter 
awareness. Er vond ook een televisielaunch 
plaats. Voor cliënten in de diverse wachtruim-
tes en afdelingen waren er korte voorlich-
tingsfimpjes te zien in de talen hindoestaans, 
saramacaans, sranang tongo en nederlands.  
 
Ook werden er vanaf juni reeds een aantal health- 
en non healthcare workers  binnen het MMC, 
PZW en de veredelde poli’s getraind om alle me-
dewerkers bewust te maken van het belang van 
het implementeren van de 10 succesvolle borst-
voedingstappen.   

 
 
 

Drink water, vooral voor de maaltijd
Genoeg water drinken kan vele voordelen bieden. Het werkt bijvoorbeeld heel goed als aanjager van de calo-
rieënverbranding. Volgens twee onderzoeken kan het de stofwisseling 1 à 1,5 uur lang opvoeren met 24-30%. 
Als je twee liter water per dag drinkt geeft dat een extra verbranding van 96 calorieën. De beste tijd om water 
te drinken is een half uur voor de maaltijd. Uit een onderzoek bleek dat een halve liter water 30 minuten voor 
elk maal het gewichtsverlies met 44% verhoogde.
 
Vermijd bewerkt junkfood (en eet onbewerkt, echt voedsel)
De belangrijkste reden waarom de wereld dikker en zieker is dan ooit, is dat er zoveel slecht en ongezond eten 
in het dieet zit. Dit soort eten is zo gefabriceerd dat het ‘hyperbelonend’ is, dus onze hersenen worden verleid 
om meer te eten dan we nodig hebben, wat er zelfs toe leidt dat sommige mensen verslaafd raken. Er zitten 
ook minder vezels, eiwitten en micronutriënten in (het zijn dus lege calorieën), maar wel zitten er heel veel 
ongezonde dingen in, zoals toegevoegde suiker en geraffineerde granen. 
 

Gezondheidstip

 

In de periode 02 september tot en met 03 
 oktober is er er een training SIGN lan-
quage georganiseerd voor health- en non 

healtcare workers in de congreshal van Telesur.  
 
Van het MMC zijn medewerkers van de poli-
kliniek, de administratie  en PZW afgevaardigd 
naar deze training. Ook de RGD, Justitie, SO-
ZAVO en het Psychiatrisch Centrum Suriname 
waren vertegenwoordigd. 
 
Het doel van deze training was om de partici-
panten het communiceren middels de gebaren-
taal bij te brengen. Deze vaardigheid is van 
belang  om de toegang tot gezondheidszorg, 
diensten en sociale hulp etc. ten behoeve van 
de doelgroep met name degenen met een ge-
hoorstoornis te verbeteren en te optimaliseren.  
 
De medewerkers hebben geleerd hoe je bijvoor-
beeld middels gebaren het alfabet, de maanden, 
kleuren, feestdagen kan uitdrukken.  
 
Het was een zeer intensieve training bestaande 
uit 10 sessies van elk 2 uren die afgesloten werd 
met een examen. Alle deelnemers hebben deze 
training met succes afgerond en mochten een 
certificaat in ontvangst nemen. 

 
Training “SIGN Lanquage” 

De trainees voor de training SIGN lanquage.

De verpleegden zijn ready om  
borstvoedingsinformatie te verstrekken.

Een zwangere krijgt borstvoedingsinformatie.
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“Prostaat en potentieklachten bij ouder wor-
dende mannen” was de titel van de lezing 
die de uroloog drs. Rier Walther op 4 juli 
2019 heeft gehouden in het distrikt Coronie.  
 
Het doel van deze lezing was om de problemen met 
libido, potentie en prostaat klachten uit de taboe-
sfeer te halen. Het mannelijk hormoon testosteron 
speelt bij bovengenoemde klachten een belangrijke 
rol. Testosteron zorgt ervoor dat mannen man zijn.  
Het hanengedrag van mannen komt namelijk door 
dit hormoon. Testosteron speelt een belangrijke 
rol bij het aanwakkeren van libido maar zorgt ook 
voor spierbouw en daadkracht in stress situaties.  
 
Als men ouder wordt neemt het gehalte aan tes-
testeron af. Verder is uitgebreid ingegaan op pros-
taatklachten en de behandeling daarvan. Het goed 
opgekomen publiek was blij met de lezing en zijn 
de initiatiefnemer Danielle Holwijn en de inleider 
drs. Rier dankbaar. De presentatie werd gehouden 
in BIC Coronie. 

Op 02 juli 2019 heeft het MMC haar eerste prik-
punt buiten het ziekenhuiscomplex in gebruik 
genomen. Dit prikpunt is ondergebracht in de 
apotheek aan de Landingstraat no 4. Met de in-
gebruikname van deze unit is de eerste stap ge-
zet naar verdere ontwikkeling en uitbreiding 
van de dienstverlening van ons ziekenhuis. 
 
 De openingstijden van dit prikpunt zijn na zorgvul-
dig onderzoek en evaluatie vastgesteld op maandag 
t/m vrijdag van 07.00 uur tot 11.00u.  
Het ligt in de bedoeling om ook in de westelijke-  
en oostelijke polders  prikpunten op te zetten.
zekering te verhogen
 

Op 9 en 10 augustus heeft het MMC met een 
groep van 23 personen deelgenomen aan de 
TWIN avond-tweedaagse in Nickerie. Het thema 
van deze loop was  “Nickerie beweeg. Bewegen 
vermindert hart – en vaatziekten”.
 
In het kader van de bortsvoedingsweek en de Baby 
Friendly Hospital Initiative werd tijdens de loop 
borstvoeding gepromoot. Dit werd gedaan d.m.v. 
lintjes  met opschriften over borstvoeding en het 
meelopen met poppen, het zingen van liedjes en 
het scanderen van leuzen over borstvoeding . 
De eerste dag droegen de deelnemers i.v.m. “de 
dag der inheemsen” een rood-witte pak met een  
inheems tintje. Op de tweede dag werd  het een 
fris wit groen pakje. Hoewel de groep niet in 
de prijzen is gevallen mag teruggezien worden  
op een succesvolle participatie met sportieve 
deelnemers. De groep stond onder leiding van  
zr. Alpin J.

Suriname heeft met de selectie en afvaardiging van 35 personen naar China  volledig ingespeeld op de 
door dit land aangeboden gelegenheid aan personen uit ons land die werkzaam zijn in de gezondheids-
sector  om deel te nemen aan een “Training Course for Medical Professionals from Suriname”. Voor de 
deelnemers en voor het Ministerie van Volksgezondheid is dit weer een grote mijlpaal. Deze training 
duurde van 7 t/m 27 augustus 2019 in de provincie Hunan in China. De groep geselecteerden bestond uit 
1 kinderarts, 14 huisartsen, 3 vroedvrouwen, 12 verpleegkundigen en 5 andere gezondheidswerkers.
De onderwerpen die bij deze training aan de orde kwamen waren :controle ziekenhuisinfectie, medische 
technieken van geneeskunde en chirurgie, verbetering van de kwaliteit in de verpleging en pediatrische 
en volwassen spoedeisende zorg. Vanwege de diversiteit van de onderwerpen zijn de participanten dan 
ook  op basis van hun specialisme geselecteerd .Minister van Volksgezondheid Antoine Elias is voorstan-
der  van het scholen van personeel. Volgens hem is educatie niet alleen van belang voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de werkers in de gezonheidssector maar ook voor de  ontwikkeling in de gezondheids-
sector zelf. De minister is blij met de beurzen en seminars die Suriname aangeboden krijgt van China. De 
bewindvoerder benadrukt dat voor het ministerie de traditionele landen waarmee ons land een samenwer-
king en uitwisseling heeft op het gebied van de gezondheidszorg, even belangrijk zijn als de niet traditio-
nele landen. Elke ontwikkeling in positieve zin in deze branche heeft zijn volle ondersteuning.

Wine van Hetten, kinderarts, vertelt dat de leerstof van een hoog niveau was ”Apparatuur en  technologie 
zijn geavanceerd waarvan niet allen  in Suriname te krijgen zijn,” aldus de participant. Ze heeft tijdens 
de training ook een medicijnenproducent bezocht en was byzonder  onder de indruk van de traditionele 
Chinese medicijnen die geproduceerd worden in het land. De kinderarts geeft aan ook tevreden te zijn met 
haar opvang, de begeleiding en de gastvriendelijkheid. Op schema stond ook  een congres speciaal voor 
de verpleegkundigen, waaraan ook Nederlandse doctoren hebben geparticipeerd. Volgens Van Hetten viel 
er veel op te steken .Voor het bijwonen van dit congress kregen de verpleegkundigen een certificaat uit-
gereikt. Van Hetten heeft naast de training ook genetwerkt om de mogelijkheden voor eventuele opvang 
en behandeling van kinderen met kanker te bekijken. Haar is voorgehouden dat China op dit moment een 
nieuw ziekenhuis aan het opzetten is, waarin een internationale afdeling zal komen voor de behandeling 
van kinderen met kanker die buiten China woonachtig zijn. De behandelingen die kinderen met kanker in 
China krijgen, zijn kosteloos.
 
De arts Rikesh Bisnajak die ook deel uitmaakte van de groep zegt dat de reis van 32 uur een heel ver-
moeiende was maar de moeite waard is gelet op de kennis die hij heeft mogen opdoen. De opvang en be-
geleiding vond hij supergoed. De inhoud van de lessen had veel diepgang. De richtlijnen waren duidelijk 
en deze kunnen efficiënt toegepast worden in de praktijk. Bisnajak volgde als eerst een ARDS-training 
(Acute Respiratory Distress Syndrome). ARDS is een ernstige longaandoening die ontstaat ten gevolge 
van een ernstige ziekte van de longen zelf, zoals een longontsteking of een ziekte elders in het lichaam. De 
kennis die is opgedaan bij deze training kan zowel bij volwassenen als kinderen worden toegepast.  Deze 
arts zegt dat het een topkans was om zichzelf bij te scholen en zijn kennis en kunde naar een hoger niveau 
te tillen. Het Ministerie van Volksgezondheid hield dagelijks contact  met de participanten en hoopt dat 
de opgedane kennis door de participanten zal worden toegepast op de werkvloer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prikpunt MMC
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Medical Professionals from Surinam  
 

Prostaat – en potentie klachten bij 
ouder wordende mannen 

 
TWIN avond-tweedaagse

De dames van het MMC tijdens  
de TWIN wandelloop.

De aanwezigen bij de lezing.

Drs. W. Rier in actie.
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Hart- en ademhalingsstilstand is de meest kritieke en ernstige klinische situatie.
Om het leven van een patiënt die zich in deze situatie bevindt te redden, is elke minuut heel cruciaal.
Het herstellen van de onderbroken ademhaling en bloedcirculatie  met behulp van een EHBO-techniek 
wordt  Cardiopulmonale reanimatie (CPR) genoemd.

CPR is de belangrijkste basistheorie en -techniek om in dit soort situaties levens te redden.
Bij kinderen met ademhalingsremming of ademstilstand wordt de ventilatie en zuurstoftoevoer hersteld 
door de kunstmatige beademingstechniek de z.g. mond-op-mond-methode of een  airbagmasker om een 
effectieve luchtuitwisseling te bereiken, de functie van kritieke levensorganen te behouden en verder te 
herstellen. Deze procedure wordt ademhalingsreanimatie genoemd.

Het proces, waarbij de redder de handmatige compressie van het hart beheert om het passief bloed te la-
ten afblazen, de effectieve bloedcirculatie te handhaven en te proberen de spontane circulatie te herstel-
len, of bij een  kind met een plotselinge hartstilstand of ernstige bradycardie  om de effectieve perfusie 
in organen, met name de hersenen, te verzekeren, wordt cardiale reanimatie genoemd.
Omdat de hartstilstand en de ademhalingsstilstand wederzijdse oorzaken zijn en in een zeer korte tijd 
achter elkaar verschijnen, moet de redder beide synchroon overwegen en herstellen bij het redden.
Het uiteindelijke doel van de CPR is niet alleen om de ademhaling en circulatie te reconstrueren, maar 
ook om de functie van hersencellen te behouden, om de gevolgen in het zenuwstelsel te voorkomen of te 
verminderen en de kwaliteit van leven te waarborgen.
Vandaar dat het totale herstelproces op de juiste manier wordt aangeduid als cardiopulmonale cerebrale 
reanimatie.

Indicaties en contra-indicaties: hart- en ademhalingsstilstand door welke oorzaak dan ook. Pulseless 
ventriculaire tachycardie en ventriculaire fibrillatie. Pulseless bradycardie. Om de VF of de pulsvrije VT 
zo snel mogelijk te defibrilleren, hoe eerder de defibrillator wordt gebruikt, hoe groter de kans op suc-
cesvolle redding,

Contraindications
Neem contra-indicaties voor het gebruik van defibrillator.

Aandachtspunten
In de borstcompressies voor kinderen wordt één-palm of twee-palmen borstcompressiemethode beheerd, 
namelijk, de redder comprimeert de locatie ½ onder het borstbeen [met middelvinger op het middelpunt 
van de inter-tepellijn). Met één handpalm of twee handpalmen, in borstcompressie voor baby’s, kan de 
enkele redder twee-vingers borstcompressiemethode toepassen en 2 redders kunnen twee handen toepas-
sen die de borstcompressiemethode omhelzen, namelijk de redder plaatst de duim op de locatie ½ onder 
het borstbeen .

In vergelijking met de borstcompressiemethode met 2 vingers, kunnen 2 handen die de borstcompres-
siemethode omarmen een hogere arteriële perfusiedruk en zelfs compressiediepte en -sterkte brengen en 
hebben 2 redders de voorkeur. De compressiefrequentie is ten minste 100 keer / min, de compressiediep-
te is 4 cm voor baby’s en 5 cm voor kinderen, wat niet minder is dan 1/3 van de diepte van de voorste 
diameter van de thoracale kooi.

Nadat de luchtweg 30 keer in één hulpverleningscompressie is geopend en 2 hulpverleners op de borst-
compressies met 15 keer, wordt kunstmatige beademing 2 keer toegediend.

De onderbrekingstijd van hartcompressie moet zo veel mogelijk worden verkort(10 seconde). Daarom 
moeten de redders in aanwezigheid van 2 redders binnen 5 seconden na elke 2 minuten van de borstcom-
pressie passeren.

Dr. Kenneth Jie zijn intelligentie is spreekwoordelijk. Hij heeft bij mijn weten nog altijd het record van 
‘best geslaagde van de AMS’ (Algemene Middelbare School, de oudste middelbare school in Suriname 
vergelijkbaar met een VWO in Nederland) op zijn naam staan: van de dertien eindexamenvakken had hij 
voor negen het cijfer 10 en voor vier het cijfer 9. In de bijkans vijfhonderd jaar dat de Leidse Universi-
teit bij zijn afstuderen bestond, was hij de enige die met tienen voor de vakken interne en gynaecologie 
afstudeerde. Dit zou volgens ex-medestudenten door zijn afstudeerprofessor tijdens zijn afstuderen zijn 
vermeld.
 
Velen herinneren zich een voorval bij een crisissituatie in het weekend, dat de professor de noodzaak van 
zijn komst naar het ziekenhuis af liet hangen van het oordeel van Kenneth Jie. Op zich zou dit niet zo 
bijzonder zijn geweest, ware het niet dat ook de dienstdoende internist op dat moment aanwezig was en 
Kenneth Jie pas zijn senior-coschappen Interne liep.
 
Ruim dertig jaar geleden vertelde mijn dochter haar orgelleraar dat onderzoek had uitgewezen dat hij in 
de toekomst zou moeten dialyseren. Omdat hij uit Gouda afkomstig was stelde ik voor een afspraak voor 
hem te maken bij een vriend die in die stad internist was. Hij waardeerde mijn aanbod maar wees dat toch 
af omdat de internist waar hij toen onder behandeling was hem kort daarvoor naar een briljante internist 
had doorverwezen met de woorden ‘als die er niet uitkomt, dan is er geen oplossing’. Voor alle zekerheid 
schreef ik toch maar de naam Kenneth Jie voor hem op een papiertje en toen hij de naam las keek hij mij 
met grote ogen aan en zei: ‘maar dat is de internist waar naar toe mijn internist mij verwezen heeft’! Een 
van de redenen waarom het heel moeilijk was een afspraak bij Kenneth Jie te krijgen was het doorverwij-
zen van moeilijke gevallen door collegae naar hem. Ook speelde mee dat hij heel vaak voor lezingen en 
symposia naar het buitenland afreisde.
 
Ik zal Kenneth Jie die niet zo lang geleden met pensioen ging als internist enorm missen. Hij heeft ver-
scheidene vrienden en vriendinnen op mijn verzoek behandeld of gezien. Enkele jaren geleden belde ik 
hem om het vijftienjarig zoontje van een vriend te bekijken omdat die verontrustende klachten had en pas 
enkele dagen later bij een specialist in Delft terecht kon. Ondanks zijn overvolle agenda besloot dr. Jie de 
volgende ochtend om 06:30 zijn poli te openen om het kind te onderzoeken. Het weigeren om kosten in 
rekening te brengen voor onderzoek van een vriend uit Suriname die het zelfs moest betalen, zal ik ook 
nooit vergeten.
 
Glenn W.R. Weisz 

Medisch Rubriek: Cardiopulmonale reanimatie ( CPR) bij kinderen  Rolmodel:surinaamse medisch specialist in Nederland, Dr. Kenneth Jie 
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Mijn naam is Wine van Hetten. Ik heb gestudeerd en gewerkt in het universitair ziekenhuis Felipe Guevara 
Rojas Hospital en Petroleum Hospital van Venezuela. Ik ben gespecialiseerd kinderarts en verder heb ik mij 
verdiept in Neonatology  in Paraguay. Ik ben benaderd door het MMC voor de functie van kinderarts, met 
name voor de missie en ben er sedert september 2017 werkzaam. Ik kreeg deze kans en het was voor mij een 
uitdaging om mijn land en familie te verlaten om hier te zijn. 

Na mijn komst in Suriname heb ik voor een kort periode in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) 
op de kinderafdeling en kinderpolikliniek mee mogen lopen. Hier hebben de kinderartsen van AZP mij 
warm ontvangen, ingewerkt en begeleid op de verschillende units en bij het doornemen van de gangbare 
protocollen welke worden gehanteerd in Suriname. Als kinderarts ben ik namens het MMC ook ingezet voor 
de diverse dorpen in het  Kabalebo- en Wayambogebied waar deze dienstverlening dichter bij de gemeen-
schap wordt gebracht. Een kinderarts onderscheidt zich van andere medische specialisten door kennis van 
de groei en ontwikkeling van kinderen. De kinderarts besteedt aandacht aan de fysieke, psychologische en 
sociale ontwikkeling van kinderen. Het belangrijkste uitgangspunt voor de kinderarts in de zorg voor zieke 
kinderen is de  medische zorg. Daarnaast is er ook aandacht voor andere factoren van ziek zijn. Bijvoorbeeld 
psychosociale en sociale factoren, zowel voor het kind als voor het gezin. Ouders zullen altijd betrokken zijn 
bij het onderzoek, de behandeling en de nazorg van het kind.
 
De kinderarts werkt niet alleen om ziekten te behandelen, maar ook om ziekten te voorkomen. Zelden zijn 
er gevallen waarin een kind voor medische zorg naar Paramaribo moet. Er zijn zoveel mogelijkheden om 
het kind in MMC te houden voor medische zorg. Dit is kostenbesparend vooral voor de ouders  vanwege 
de hoge kosten die gepaard gaan met medische behandeling in Paramaribo. De werkzaamheden van een 
kinderarts kunnen variëren van een ronde op de kinderafdeling met acute en chronische ziekten ; de neo-
natologie afdeling waar we pasgeborenen van alle zwangerschapsduur ontvangen en verzorgen; pediatrische 
noodsituatie, verloskamer en kraamafdeling, SEH, externe afdelingen zoals PZW, RGD en ook het klinische 
en poli klinische consult om zodoende een uitstekende gespecialiseerde medische zorg te bieden.
Het MMC gaf mij de kans om in augustus deel te nemen aan de training voor de Surinaamse professionals in 
China, waar ik veel kennis en praktijken heb verkregen over de technologische vooruitgang  in de kinderge-
neeskunde, evenals een uitgebreide training van de cardiopulmonale  reanimatie in neonatologie en kinde-
ren.       
 
Ik ben lid van de Latin American Society of Neonatology, waar ik twee keer heb deelgenomen aan de reali-
satie van twee boeken namelijk “ Consensus van Sepsis van de pasgeborene”,  en de “ Consensus van voeding 
van de pasgeborene”.     
 
Suriname is altijd mijn land geweest, want mijn grootvader en moeder zijn Surinamers; mijn grootvader zei 
altijd dat Suriname de beste plek is, omdat het een gezegend land is door zijn natuur en zijn verschillende 
etnische groepen.  Gedurende de zomer- en kerstvakantie reisde ik vaker naar Suriname tot 2017.
 
Wine R. van Hetten
Kinderarts MMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mungra Medisch Centrum beschikt thans 
over een gloednieuwe en uitgebreide Spoedei-
sende Hulp (SEH). Het lint voor de toegang tot 
dit nieuw gebouw is op woensdag 11 septem-
ber 2019 doorgeknipt door de wnd. algemeen  
directeur dhr. R. S. Seedo en wnd. medisch di-
recteur Drs. X. Marica. De waarnemend medisch 
directeur van het MMC, Drs. Xaviera Marica, 
zei bij deze gelegenheid bijzonder trots te zijn 
om deelgenoot te mogen zijn van deze ontwik-
kelingen in Nickerie. “We blijven ernaar streven 
om structureel kwalitatieve zorg te bieden aan de 
gemeenschap. Er is ook gewerkt aan de ontwik-
keling van het personeel” zei ze.
 
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, 
die ook aanwezig was bedankte een ieder voor 
het opgebrachte geduld en de tolerantie. Dit in 
het bijzonder vanwege het ongerief dat sommi-
gen hebben ondervonden tijdens de bouw die 
zes maanden heeft geduurd. “Deze regering is in 
heel Suriname bezig. Wij zitten niet stil,” zei de  
minister.” Er zijn nog meer projecten in de plan-
ning en die zullen allemaal worden uitgevoerd” 
beloofde hij.
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 De kinderarts in het MMC MMC neemt haar  
gerenoveerde SEH ingebruik. 

Ministers A. F. Elias en W. Chotkan onthullen de 
plakkaat bij de ingebruikname van de SEH.

De internationale borstvoedingsweek was van 
donderdag 01 augustus 2019 tot en met 7 augus-
tus 2019. De Stichting ter Bevordering van Borst-
voeding in Suriname heeft samen met de RGD en 
het ministerie van Volksgezondheid in verband  
met deze week enkele aktiviteiten gelanceerd. 
Het thema dit jaar was: ‘Empower Parents, Ena-
ble Breastfeeding’, oftewel ‘Versterk ouders, 
maak borstvoeding mogelijk’. 
 
Bij de start van deze aktiviteiten voerden enkele 
notabelen het woord zoals de minister van Volks-
gezondheid Antoine Elias, de voorzitter van De 
Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Si-
mons, waarnemend directeur RGD, Sebita Go-
pal  en vertegenwoordigers van zowel Unicef  
als Paho. Zij wezen allemaal op het belang van 
het geven van moedermelk. Dit verkleint de kans 
op borstkanker bij de moeder. Ook  wordt een 
zuigeling die minimaal zes maanden borstvoe-
ding heeft genoten niet makkelijk ziek. Simons 
maakte van de gelegenheid gebruik om de wet 
op ouderschapverlof welke recent is aangeno-
men in DNA eventjes toe te lichten. Deze wet 
biedt de ruimte aan moeders  om na hun beval-
ling zestien weken betaald of onbetaald verlof te 
genieten. Ook hield ze de ziekenhuizen voor om 
niet te snel te doen grijpen naar blikvoeding als 
het geven van borstmelk door de  moeder nog 
niet op gang kan komen. Zij gaf aan dat melk 
in blik pas aangewend moet worden in gevallen 
waarbij de moeder vanwege bijvoorbeeld ziekte 
geen borstvoeding kan geven aan het kind. “De 
Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft een 
speciale ruimte ingericht waar nieuwe moeders 
binnen het bedrijf ongestoord hun moedermelk 
kunnen kolven en gekoeld kunnen opslaan”. Met 
deze woorden spoorde waarnemend directeur Se-
bita Gopal andere organisaties en bedrijven die 
deze mogelijkheid nog niet bieden aan zulks in 
overweging te nemen. Samen met het ministerie 
van Volksgezondheid is gestart om dit pad op te 
gaan en daardoor  invulling te geven aan de aan-
genomen wet. Het doel is om te gaan naar een 
samenleving waar er  welzijn heerst en dit  be-
gint al bij de geboorte van het kind, Borstvoeding 
is  niet alleen voeding, maar ook preventieve  
gezondheidszorg op zijn best. Het helpt niet al-
leen het kind maar is ook bijzonder van belang 
voor de moeder zelf.

 Borstvoedingsweek 

Ministers A. F. Elias aan het woord bij de  
ingebruikname van de gerenoveerde SEH MMC.
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Minister W. Chotkan aan het woord bij  
de ingebruikname van de gerenoveerde SEH.

De medewerker van de maand juli 2019,  
Dhr. O. Ramnath samen met de  

Wnd. Algemeen directeur  dhr. R. S. Seedo en het 
hoofd van het laboratorium dhr. D. Doolkadir.

De wnd. algemeen directeur dhr. R. S. Seedo en 
wnd. medisch directeur Drs. X. Marica van het 

MMC knippen de openingslint door.

Mevr. Surjbali Singh A. neemt donatie uit handen 
van de leden van Himmat ondertoeziend oog van 

zr. Sanmoesngat S.

Ook aan de bewoners van het Kabalebogebied wordt 
er informatie verstrekt omtrent borstvoeding.

De medewerkster van de maand september 2019,  
mevr. B. Soekhoe samen met de   

Wnd. Algemeen directeur  dhr. R. S. Seedo.

De medewerker van de maand augustus 2019,  
dhr. F. Bihari samen met de  

Wnd. Algemeen directeur  dhr. R. S. Seedo.

FOTO COLLAGE DIVERSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN.

De scheidende internist Dr. M. Aliaga samen met 
de wnd algemeen directeur dhr. R. S. Seedo en 
wnd medisch directeur Drs. X. Marica van het 

MMC

Bezoek schoolkinderen van Wageningen  
aan het PZW.

Minister A. F. Elias neemt het jaarverslag 2018 uit 
handen van de voorzitter van het stichtingsbestuur, 

drs. H. Sibilo.

De aanwezigen bij de ingebruikname  
van de gerenoveerde SEH.

Delegatie Ministerie van Volksgezondheid van Guyana 
samen met de directie van het MMC.


