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Naast de sierlijke en altijd wuivende 
kokospalmen aan de Maynardstraat 
was het zoetwaterkanaal vroeger een 

van de meest markante en mooiste objecten in 
Nieuw Nickerie. Het stromende en diepbruine 
water nodigde de straatjeugd in de droge sei-
zoenen vaak uit tot een stiekeme duik. Tijdens 
zo’n verboden duik werd een teen van mijn 
rechtervoet over de hele lengte opengereten. 
De littekens zijn nog te zien. Kennelijk had 
een boze buurman kapotte flessen in het water 
gegooid om mij en anderen een gevoelige les te 
leren. Het water was overigens schoon genoeg 
om te drinken. Velen deden dat dan ook met 
hun tot een kommetje gevouwen handen. Je 
werd er nooit ziek van. Leidingwater kreeg het 
stadje pas rond 1960. In de droge tijd voorzag 
het kanaal grote delen van de bevolking van 
water voor de huishouding. Je haalde het water 
op in een emmer die je dan weer op je hoofd 
naar huis droeg. Voor sommige waterhalers 
was de afstand van en naar het kanaal meer dan 
een kilometer. Anderen kwamen met vaten die 
ze vulden en terugrolden naar huis. Zij die het 
zich konden permitteren, kochten vaten met 
water van de bezitters van ezelskarren. Dat wa-
ren veelal oude Creoolse bazen. Zo’n “barriel” 
met honderd liter water kostte vijftig centen, 
een kapitaal voor de armen. Vaak begonnen 
deze transporteurs hun werk vroeg in de och-
tend, zo tegen vijf uur, en je zag ze dan de hele 
dag van en naar het water gaan. Zij parkeerden 
hun ezelskarren bij de trappen van het kanaal. 
Met een emmer putten zij het water en stort-
ten dat in de vaten. Naast het gerinkel van hun 
emmer en het geklots van het vallende water 
hoorde je in de vroege ochtend ook hun ezels 
luidkeels balken. Dit gebalk, met het gebruike-
lijke hanengekraai, kondigde als een natuurlijke 
wekker de nieuwe dag aan. Niemand stoorde 
zich hieraan. Het hoorde gewoon bij het leven 
van die tijd. Tijdens de week van de kermis 
werd het water opgevoerd tot de hoogste stand. 
Het kanaal leek meer te glinsteren en daardoor 
bijna feestelijk. Ter hoogte van het kermister-
rein was het kanaal de plek voor mastlopen, 
zwemwedstrijden en het gespartel van kleine 
kinderen (zie “Kermis”). Kortom: het zoetwa-
terkanaal was vroeger een sieraad en bron van 
leven en vertier . 
 
 

Hoe anders ligt het zoetwaterkanaal er nu bij! 
Het water stroomt nauwelijks omdat de afvoer-
sluis aan de rivierkant is verwijderd. De oevers 
zijn overwoekerd door onkruid en op het water 
drijft vuil. Het lijkt of het kanaal krimpt, dat het 
versmalt en langzaam dichtgroeit. Het begint 
meer en meer te lijken op de stinkende en door 
kadavers, fietswrakken en autobanden verstop-
te grachten en kreken in Paramaribo. De Som-
meldijckse kreek, de grootste open riool van 
de hoofdstad, is daar een goed voorbeeld van. 
In april 2005 heb ik getracht de droevige staat 
van het kanaal onder de aandacht te brengen van 
een hooggeplaatste functionaris in Nickerie. Ik 
vroeg hem of het kanaal niet in zijn oude glo-
rie hersteld kon worden. Verbeten fluisterde mij 
toe: “Wat glorie, dat ding is een riool”, en ging 
over tot de orde van de dag…

De huidige staat van het kanaal is niet alleen 
typerend voor de algehele malaise waarin het 
district verkeert. Het is ook veelzeggend voor 
de kortzichtigheid en de onverschillige manier 
waarmee bestuurders en anderen omgaan met 
het schaarse cultuurhistorische erfgoed in het 
district. Deze vorm van “cultuurbarbarisme” is 
uitermate schadelijk voor het aanzien van het 
district. Het kanaal is als monument niet alleen 
cultureel van belang, maar het is van grote bete-
kenis voor het binnen- en buitenlandse toerisme. 
Nickerie immers, kent weinig uitgaansplekken 
met vertier. Desondanks trekt het district vele 
bezoekers uit binnen- en buitenland. Zij kla-
gen echter steeds dat je er al binnen een paar 
uur bent uitgekeken. Dit moet veranderen. Het 
kanaal en enkele oude gebouwen met een typi-
sche architectuur (een enkele kerk, moskee en 
mandir en oude Chinese winkels bijvoorbeeld) 
zijn de weinige beziensbezienswaardigheden 
waarover Nickerie nog beschikt. Die moe-
ten worden bewaard en gekoesterd. Dit epis-
tel heeft dan ook niet alleen het karakter van 
een herinnering, maar is ook een aanklacht en 
een vlammend protest tegen de verwaarlozing. 
Niet alleen van het kanaal, maar ook van het 
hele erfgoed. Bovendien is het een oproep ge-
richt aan de Nieuw-Nikerianen om zelf in ac-
tie te komen en hun kanaal te redden. Daarmee 
kunnen ze voorkomen dat het zoetwaterkanaal 
de Sommelsdijckse kreek van Nickerie wordt.  
Dr. Jozef Siwpersad (1944 - 2007)

Nickerie torie: Het zoetwaterkanaal van Nieuw Nickerie: sieraad of riool?
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Tip 1: Naar de wc:  
Bij diabetes wordt er niet genoeg insuline aangemaakt waarmee suiker wordt afgebroken. Hierdoor zit er dus 
erg veel suiker in je bloed, waar je lichaam vanaf wil. Daarom ga je meer plassen. Merk je dat je erg vaak naar 
de wc moet en ook ‘s nachts meerdere keren wakker wordt, omdat je een hoge drang voelt, dan kan dit een 
teken zijn van diabetes. 
 
Tip 2: Vermijd het eten van te veel zout:  
Het eten van veel zout verhoogt de bloeddruk. Een bijkomstig effect is dat je hart drukker is om het bloed rond 
te kunnen pompen. Check de verpakkingen van producten om erachter te komen hoeveel zout erin zit en ver-
gelijk verschillende producten (merken) eens met elkaar. Kies natuurlijk voor het product met het minste zout! 
Het is in elk geval verstandig om kant-en-klaarmaaltijden, sauzen en snacks zoveel mogelijk te vermijden. Dat 
soort producten bevatten over het algemeen erg veel toegevoegd zout. 
 
Tip 3: Weg met de sigaret 
Nicotine jaagt de arteriële bloeddruk de hoogte in en beschadigt de slagaders. Wie tien sigaretten per dag 
rookt, heeft liefst 2,4 maal meer kans om hypertensie te krijgen. 
 
Tip 4: Bak vlees niet te lang en verbrand het niet 
Vlees kan een voedzaam en gezond onderdeel uitmaken van je dieet. Het zit vol met eiwitten en bevat verschil-
lende andere belangrijke voedingsstoffen. Als het vlees te lang wordt gegaard of wordt verbrand krijg je pro-
blemen. Het kan leiden tot het vormen van schadelijke stoffen die het risico op kanker verhogen. Dus eet wel 
vlees, maar zorg ervoor dat het niet te gaar wordt of verbrandt.

Gezondheidstip

 
Bij deze wordt de gemeenschap eraan herinnert dat 
er een Klachtencommissie in het MMC aanwezig is. 
Deze commissie houdt elke dinsdag om 12.00 uur 
spreekuur.                                                
De commissie ziet er als volgt uit: 
- Dhr.  K. Donk, Voorzitter
- Mw.  R. Shiwlal - Karaya, Secretaris
- Mw. R. Chotoe - Sanchit, Lid
- Dhr. N. Ramgoelam, Lid
- Drs. A. Balgobind, Lid  
Mocht u iets onaangenaams in ons ziekenhuis 
hebben ervaren of bent u ontevreden over de zorg 
en/ of de behandeling die u heeft ontvangen, dan 
kunt u hieromtrent een klacht bij onze klachten-
commissie indienen.Op strategische punten in het 
ziekenhuis zijn er posters en folders geplaatst die 
informatie over deze klachtencommissie bevat. 
Ook zijn er bussen geplaatst waarin u, uw klacht 
kunt deponeren.
 
Voelt u zich dus vrij om uw beklag te doen !!

Klachtencommissie MMC
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Nasi met pittige garnalen 

Ingredienten
2 tenen knoflook
1 ui
175 gr pandan rijst
75 gr taugé
200 gr garnalen
1 a 2 theelepels theelepels sambal
Snuf djahe (gemalen gember)
Snuf kerriepoeder
in zonnebloemolie om te bakken
Scheutje ketjap manis
2 bosuien
gebakken uitjes
 
Bereiding
Kook de rijst volgens de verpakking en laat 
geheel afkoelen in de koelkast. Snipper de ui en 
knoflook fijn en fruit in een (wok)pan aan in een 
beetje olie. Voeg de sambal toe naar smaak en 
vervolgens ook de djahe en kerrie.  
 
Voeg de bosuien in ringetjes toe en bak een paar 
minuten mee. Voeg de rijst toe en bak even op 
hoog vuur mee. Roer als laatste de ketjap en de 
taugé er door. Bak de garnalen in een pan 3 a 
4 minuten met een theelepel sambal (of meer). 
Serveer de nasi met de pittige garnalen, gebak-
ken uitjes en eventueel nog wat ringetjes bosui en 
extra sambal.

 

Wimpy: “Mijne ouwe hond is dood en 
ik heb een nieuwe gekocht, ene jacht-
hond.” Sjaak : “Ha ja, en kan hij goed 

jagen?” Wimpy: “Ilja mang zeker, ik laat hem aan 
een konijnenpoot ruiken en hij brengt een haas of 
een konijn mee, ik laat hem aan een veer van een 
doks ruiken en hij brengt een doks mee naar huis.” 
Sjaak : “Wauw, das een goeie hond zeg, en kan die 
nog meer?” Wimpy : “Natuurlijk, ik liet hem aan 
de string van mijn vrouw ruiken en hij bracht de 
kloten van mijn buurman mee.”

Mevrouw Lamp gaat naar de rechter en zegt 
rechter ik wil graag scheiden van mijn man Jan 
Lamp. “Vertel,” zegt hij, “wat is de reden dat u wilt 
scheiden?” “Nou,” zegt mevrouw Lamp, “hij heeft 
een leuke broer Kees Lamp.” De rechter kijkt haar 
verbaasd aan. Zegt ze: “Tja, er is natuurlijk wel een 
groot verschil tussen een hanglamp en een staande 
lamp!” 
 
Een Coroniaan, een Nickeriaan en een Paramang 
zitten in de gevangenis. Dan komt de bewaker 
langs en hij vraagt aan de Coroniaan: “Hoe hoog 
kun jij springen?” En de Coroniaan antwoordt: 
“1 meter.” “ Goed zo,” zegt de bewaker, “dan krijg 
jij van mij 1 broodje.” Dan loopt de bewaker naar 
de Nickeriaan en hij vraagt hetzelfde, de Nickeri-
aan antwoordt dat hij 2 meter kan springen en de 
bewaker zegt: “Prima, jij krijgt van mij 2 broodjes.” 
Nou denkt de Paramang: als ik nou eens zeg dat 
ik 5 meter kan springen, krijg ik misschien wel 5 
broodjes! En als de bewaker aan hem vraagt hoe 
hoog hij kan springen antwoordt hij dan ook met: 
“5 meter.” Waarop de bewaker schreeuwt: “Bind 
hem vast! Hij kan over de muur springen!” 
 
Een coroniaan komt in een bar waar een frisdrank 
automaat staat. Hij doet er een paar euro’s in en 
vervolgens komt er een blikje cola uit de automaat. 
Hij doet nog meer euro’s in de automaat en er rol-
len nog meer blikjes uit. Hij blijft euro’s inwerpen 
en er blijven blikjes uit de automaat komen. Een 
man die achter hem staat vraagt of hij de automaat 
ook even mag gebruiken, waarop hij antwoordt:
“Brada donder op , zie je dan niet dat ik aan het 
winnen ben?!”

                            Medische specialisten
Volgnr Naam Functie Start Vertrek
1 Dr. Hok Oei Chirurg 1 januari 2019 31 januari 2019

3 Dr. Ogink J. Orth. Chirurg 22 december 2018 02 februari 2019
Dr. van Norel Orth. Chirurg 02 februari 2019 16 maart 2019
Dr. Vogels Orth. Chirurg 16 maart 2019 13 april 2019

1 Dr. C. visser KNO arts 12 januari 2019 9 februari 2019
2 Dr. Peter Olde Kalter KNO arts 02 maart 2019 30 maart 2019
3 Dr. L. Prins KNO arts 20 april 2019 18 mei 2019

1 Dr. Kerker Cardioloog 15 december 2018 26 januari 2019
2 Dr. Kragten Cardioloog 26 januari 2019 02 maart 2019
3 Dr. de Leeuw Cardioloog 02 maart 2019 30 maart 2019

Dr. Bogerijen Cardioloog 30 maart 2019 11 mei 2019

1 Dr. Oerlemans Uroloog 05 januari 2019 31 januari 2019
2 Dr. Rier W. Uroloog 24 januari 2019 19 februari 2019
3 Dr. Oerlemans Uroloog 19 februari 2019 12 maart 2019

3 Dr. ter Haar Gynaecoloog 20 januari 2019 24 februari 2019
Dr. Alberda Gynaecoloog 24 februari 2019 24 maart 2019
Dr. Bisschop Gynaecoloog 24 maart 2019 05 mei 2019

1 Dr. Strubbe Radioloog 02 januari 2019 01 februari 2019
Dr. Langkemper Radioloog 01 februari 2019 16 maart 2019
Dr. van Seijen Radioloog 16 maart 2019 20 april 2019

1 Dr. Missiurro J.K Anesthesist 31 januari 2019 16 maart 2019

2 Drs. T. Mostart Arts 01 augustus 2018 31 januari 2019
3 Drs. B. Mory Arts 30 augustus 2018 30 januari 2019
4 Drs. V. van Boxel Arts 01 september 2018 28 februari 2019
5 Drs. H. Snajberk Arts 01 september 2018 28 februari 2019
6 Drs. A. Jacobson Arts 01 september 2018 28 februari 2019

Drs. T. van Heumen Arts 01 februari 2019 01 augustus 2019
Drs. S. Scholten Arts 01 februari 2019 30 juni 2019
Drs. M. de Jong Arts 15 februari 2019 15 augustus 2019
Drs. R. Hendriks Arts 01 april 2019 01 september 2019

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
Uit dienst Sidoel Elivia Sectiechef Interne Controle 01-10-2018 ontslag eigen verzoek

Emanuel-Biante Verpleegassistent 01-10-2018 ontslag eigen verzoek
Wongsoredjo M. Hoofd Fin.Adm 11-01-2018 pensioen gerechtigde 

leeftijd
Leysner G. Hulpkracht TD. 10-01-2018 pensioen gerechtigde 

leeftijd

 

PERSONALIA
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Milagros oogmissie in uitvoering in MMC 

Nadat het Milagros oogmissie-team uit Venezuela in juli 2018 een bezoek had gebracht aan minister An-
toine Elias van Volksgezondheid, zijn op maandag 29 oktober 2018 de eerste oogoperaties in het Mungra 
Medisch Centrum (MMC) verricht. 
  
Bij deze gelegenheid waren o.a. aanwezig de ministers Elias en Hoefdraad van respectievelijk Volksge-
zonheid en Financiën en de venezolaanse ambassadeur Olga Margarita Díaz Martínez.
Minister Antoine Elias zei in zijn toespraak dat toen hij nog directeur  van het MMC was, minister Hoef-
draad van Financiën tijdens een bezoek aan Nickerie vroeg of  het Milagros programma ook in Nickerie 
kon worden uitgevoerd. Hij zegt geen moment te hebben geaarzeld en direct aangaf dat zulks wel moge-
lijk was  omdat in het verleden reeds oogmissies zijn uitgevoerd in het MMC. In 2010 werd dit  project 
om uiteenlopende redenen stopgezet. Hij zegt bijzonder blij te zijn dat dit project wederom is opgestart. 
Hij bedankte de Venezolaanse ambassadeur en  president Desi Bouterse voor het vertrouwen dat zij heb-
ben  dat alles goed zal verlopen. De bewindsman deelde verder  mede dat na het Westen ook Marowijne 
aangedaan zal worden. Verder gaf hij aan dat hij samen met de Medische Zending de mogelijkheden zal  
bekijken om het Milagros - programma ook in het binnenland uit te voeren. “Het kost allemaal niets, je 
betaalt geen cent voor de operaties” benadrukte hij
 
Minister Hoefdraad die ook aan het woord kwam gaf aan content te zijn met wat hij had gezien en  be-
dankte de missie uit Venezuela voor haar medewerking. Ook het MMC bedankte hij voor de organisatie 
rondom het geheel.
 
De Venezolaanse ambassadeur gaf in haar toespraak aan dat bij de uitvoering van het Milagros Project  in 
Zuid-Amerika Suriname tot één van de landen behoort die prioriteit geniet. 
Medisch directeur van het MMC, Cleopatra Jessurun, onthulde  dat ook Wageningen, Coronie, de dorpen 
in Kabalebo en het Wayambo-gebied zullen worden aangedaan. De missie is intussen afgerond. Hierbij 
zijn in totaal  223 personen geholpen waarbij er ongeveer 400 operaties zijn uitgevoerd
Inmiddels zijn te Boskamp, Coronie en diverse ressorten in het district Nickerie ongeveer 600 personen 
gescreend waarvan 223 zijn geïdentificeerd  voor een operatie. Deze operaties zullen in de periode  van 
29 oktober tot 25 november 2019 worden uitgevoerd. 

 
 
 

Medisch Directeur Drs. C. Jessurun samen met  
de specialisten van het Milagros Project

 

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft sedert 06 december 2016 een unit in het Mungra Me-
disch Centrum  geopend. Volgens Rudolf Augustin, hoofd filialen en units van het SZF, 
heeft deze samenwerking bewezen dat de diensten niet tegenover elkaar staan, maar met el-

kaar proberen de zorg naar een hoger niveau te tillen. Het SZF is er om de gemeenschap te dienen.   
 
Met het openen van deze unit is er geen geloop meer vanuit het ziekenhuis naar het centrum van Nw. 
Nickerie, waar het filiaal van SZF gevestigd is. De patiënt kan er vanaf  07.00 t/m 13.00 uur terecht voor 
klinische garantiebrieven en informatie over de diensten en alle SZF gerelateerde vragen. Het MMC is 
natuurlijk heel blij met de unit aangezien alle zaken op één locatie  gedaan kunnen worden. Het SZF is 
de grootste zorgverzekeraar in het land, waar ongeveer 80% van de bevolking verzekerd is.
 
Op 17 november 2018 is er een einde gekomen aan de lijdensweg van mensen in Nickerie om aan een kaart 
van Staatsziekenfonds (SZF) en basiszorgverzekering te komen. Zij hoeven niet meer naar Paramaribo hier-
voor. De mensen mogen hun kaart in orde maken bij het SZF-filiaal in Nickerie en bij de unit in het Mungra 
Medisch Centrum.  

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die de eerste kaarten verstrekte, zei dat de mensen niet 
meer maanden hoeven te wachten. Wie met een kaart komt die vervalt, moet binnen een half uur ge-
holpen kunnen worden. Het ligt in de bedoeling om de printmachines op verschillende locaties in het 
land te installeren. Nu moeten mensen maanden wachten voordat ze over een kaart kunnen beschikken.  
 
Rick Kromodihardjo, directeur van SZF deelde mee dat president Desi Bouterse zich persoonlijk heeft 
ingezet voor dit project. Mensen moesten in de felle zon in lange rijen staan om aan een kaart te kunnen 
komen. De toenmalige Districtscommissaris W. Joeloemsingh toonde zich opgelucht dat de roep van de 
gemeenschap is gehoord. Met de nieuwe voorzieningen is de onzekerheid die bij veel mensen heerste 
weggenomen in Nickerie. Inmiddels is ook in het PZW te Wageningen een unit van het SZF gevestigd 
waar de mensen van Wageningen en ook Coronie terecht kunnen.

 
 
 

SZF unit in MMC

SZF unit in het MMC.
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Ter stimulering van teambuilding/teamgeest/
saamhorigheid en een hechtere samenwer-
king onderling, is er door de bond van per-

soneelsleden in dienst van het MMC  in samen-
werking met de directie op 20 oktober 2018 een 
één-daagse personeelsdag in Wageningen georga-
niseerd voor medewerkers van het PZW en MMC.  
 
De bedoeling is om in de toekomst ook het perso-
neel van de veredelde poli van het Wayambo- en 
Kabalebogebied bij zulke aktiviteiten te betrekken. 
Het personeel van het PZW en MMC bekampten 
elkaar op diverse sportgebieden  zoals slagbal, 
voetbal, zakspringen, troefcall en dammen. Ook 
op dansgebied hebben ze hun beste kunnen tonen. 
 
De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag 
waaraan meer dan 200 personeelsleden hebben 
meegedaan. Uit eigen middelen van de bond werd 
er gezorgd voor vervoer visa versa, voeding, drank 
en entertaiment. De bond is vastbesloten om hier-
mee voort te gaan. De aktiviteiten vonden plaats op 
het sportcomplex van de Wageningse Sport Bond 
die haar accomodatie kosteloos ter beschikking 
heeft gesteld. Voorzitter van deze sportbond is de 
heer R. Verwey, ex PZW-Manager

Het SZF en het MMC willen samenwerken 
aan een verbeterende zorg en dienstver-
lening naar de patiënten toe. In dat kader 

zal het MMC twee tot drie verpleegkundigen ter 
beschikking stellen aan het SZF die als Transfer 
Verpleegkundige ( T-U verpleegkundige ) zul-
len  functioneren. Deze verpleegkundigen zullen 
eerst worden getraind alvorens zij zullen worden 
ingezet om  thuisvisitaties te doen. Een thuisvisi-
tatie kan 15 tot 30 minuten duren. 
 
Niet alle gezondheidsproblemen kunnen name-
lijk tijdens een ziekenhuisopname behandeld 
worden. Derhalve is goede nazorg belangrijk en 
is het tevens van invloed op de complexiteit van 
de transfers. Het chronisch tekort aan zorgbieders 
in zorginstellingen en op verschillende niveaus 
leidt tot verminderde kwaliteitszorg en toene-
mende druk op de mantel- en informele zorg.
Er is een bestaande rapportage-formulier waar-
op de nodige informatie verwerkt moet worden. 
Er heeft al een selectie van verpleegkundigen 
plaatsgevonden  die op basis van bepaalde ei-
sen en concrete afspraken zullen worden ingezet  
voor deze uitdagende job. 

Doel van de transfer-unit
• Naadloos doen aansluiten van professionele  
   zorg  bij ontslag uit het ziekenhuis.
• Voorkomen van her-opnames door goede 
    nazorg.
• Voorkomen van complicaties tgv een te lange  
   opnameduur (bijvoorbeeld infecties en doorlig 
   wonden).
• Beter verloop van opnames voor de continuiteit   
  van zorg.

Zowel verpleegkundigen als ziekenverzorgenden kunnen opgeleid worden tot competente diabe-
tesverpleegkundige of diabetesziekenverzorgenden, die in staat zijn om patiënten met diabetes 
mellitus methodisch te verzorgen, volgens de actueel geldende richtlijnen, standaarden en pro-

tocollen. Zo worden ze getraind om de diabetespatiënten te begeleiden en te ondersteunen bij zowel het 
omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en beperkingen als het voorkomen van complicaties 
binnen een multidisciplinair team.  
 
Verder worden ze getraind de diabeteszorg te organiseren met het oog op kwaliteitsverbetering. Ze spelen een 
essentiële rol in de zorgverlening en de begeleiding van zorgvragers met het ziektebeeld “diabetes mellitus”. De 
situaties, waarin de diabetes verpleegkundige en of  ziekenverzorgende hun beroep uitoefenen kunnen heel 
complex en soms minder complex zijn.  
 
Over het algemeen gaat het om relatief stabiele situaties waarin het handelen voor een belangrijk deel 
kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Wanneer de situaties complex zijn, werkt de diabetes-
ziekenverzorgende samen met een diabetesverpleegkundige, bij wie dan de supervisie en eindverant-
woordelijkheid berust.  
 
De diabetesverpleegkundige moet in staat zijn om vanuit een hoge mate van verantwoordelijkheid zelf-
standig te handelen. De Diabetes Educatie wordt ook gegeven binnen MMC dat momenteel  beschikt 
momenteel over 2 DM verpleegkundigen en 2 DM ziekenverzorgenden. 
Bij de diabeteseducatie zijn de volgende punten van belang. 
• Proberen te achterhalen als er psychosociale problemen zijn. 
• Een voedings anamnese afnemen en waarnodig corrigeren. 
• Bij afwezigheid de diëtiste telefonisch raadplegen. 
• Bij gebruik van insuline de techniek en kennis van inspuitplaatsen controleren. 
• Letten op de activiteiten van de patiënt na het opstaan om zodoende goede adviezen te kunnen geven om  
   hypo-verschijnselen te voorkomen.  
 
Indien mogelijk de patiënt niet te laat laten eten en insuline in te spuiten. Goede adviezen geven betreft 
het innemen van orale anti – diabetica in combinatie met insuline. Letten op het innemen van tussen-
doortjes en  het geven van exacte tijden hiervoor. Kortom de patiënten leren om een andere levensstijl 
aan te nemen. 
• Goede en duidelijke informatie is belangrijk voor aanpassing van medicatie bij voorkeur in overleg met  
  de internist.  
• Indien ontdekt wordt dat de patiënt eventueel doorverwezen moet worden naar een ander specialisatie,  
  dit schriftelijk aangeven aan de arts of specialist, ook als dit om een huisarts gaat. 
• Bij alle patiënten een voetscreening doen en schoenverzorgingsadviezen geven. 
• Zo vaak als mogelijk de educatie herhalen bij de patiënt. 
• Altijd de polikaarten van de patiënt een dag vooraf opvragen en de verzamelde informatie van de  
   patiënten doornemen. 
• Nagaan wanneer de patiënt terug moet bij de specialist, om de afspraken te doen samenvallen met dat  
  van de educatie. 
 
Let wel!,bij elke patiënt/cliënt is de situatie anders.   

Zr. Sampi A.
Diabetes ziekenverzorgende
MMC Polikliniek

 
 

 
Transfer verpleegkundige
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Diabetes educatie in MMC 
 

MMC Personeelsdag 

Ook de artsen kwamen aan hun trekken.

MMCers in actie.
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Eczeem is  de verzamelnaam voor huidziekten met éénzelfde soort uitslag, een huidaandoening 
waarbij de huid ontstoken raakt. Hierdoor ontstaan rode, schilferige plekken en (erge) jeuk. Ec-
zeem is niet besmettelijk! De twee meest voorkomende vormen zijn constitutioneel eczeem (ook 

wel atopisch eczeem genoemd) en contacteczeem. 

Constitutioneel Eczeem
De meest voorkomende soort eczeem is constitutioneel eczeem: een eczeem dat op allerlei plekken op het 
lichaam kan voorkomen en gepaard gaat met heftige jeuk. Bij een actief eczeem is de huid rood en gezwol-
len en voelt warm aan. De patient heeft dan het gevoel alsof hij/zij “in brand”  staat. Er kunnen ook bult-
jes  en met vocht gevulde blaasjes verschijnen op de huid. Sommige blaasjes zijn open en scheiden vocht 
af. Soms komt er spontaan vocht uit de rode huid: het zogeheten natten. Als de activiteit van het eczeem 
vermindert drogen de blaasjes uit  tot korstjes. De huid gaat dan schilferen en de roodheid neemt af. Dit 
is dan de zogenaamde chronische fase van het eczeem. In sommige gevallen  kunnen roodheid, nattende 
blaasjes, korstjes en een droge schilferende huid tegelijkertijd voorkomen. 

Contacteczeem
Contacteczeem ontstaat doordat de huid in contact komt met bepaalde stoffen die een allergische reactie 
veroorzaken. De eczeemplekken ontstaan daar waar de stof in contact is gekomen met de huid. Het meest 
bekende voorbeeld is nikkelallergie.
 
Hoe is Eczeem te herkennen
De diagnose constitutioneel eczeem kan gesteld worden op basis van informatie over: 
• Aanwezigheid van jeuk; 
• Moment van ontstaan van het eczeem; 
• De duur van eczeem;
• De verschijnselen van het eczeem; 
• De specifieke plekken waar het eczeem zit; 
• Wisselend beloop met ups en downs;
• Droge huid;
• Het voorkomen van hooikoorts of astma bij patiënt zelf of eczeem, hooikoorts of astma bij de ouders,  
   broers en/ of zuster

Behandelingen Eczeem
Er zijn verschillende manieren om eczeem te behandelen.
• Zalven bij eczeem: mensen met eczeem hebben vaak een droge huid. Een goede verzorging van de huid   
  is de eerste stap om het eczeem zo rustig mogelijk te houden. Basiszalven vormen de basis van de be 
  handeling en zorgen ervoor dat de huid niet droog is. Het eczeem wordt daarnaast behandeld met zalven  
  waar medicijnen in zitten (zalven die de ontstekingsreactie van de huid onderdrukken).
• Medicijnen bij eczeem: als de behandeling met zalven onvoldoende werkt, kan de arts medicijnen in de    
   vorm van tabletten voorschrijven. Deze tabletten zijn te verdelen in medicijnen tegen eczeem, medicij 
   nen tegen jeuk en medicijnen tegen huidinfectie.
• Lichttherapie: in sommige gevallen kan een behandeling met ultravioletlicht een mogelijkheid zijn. De  
   huid wordt dan twee keer per week belicht met ultraviolet-B licht of ultraviolet-A licht.  

De coördinatiegroep Baby Friendly Hos-
pital Initiative (BFHI) is ingesteld en 
heeft een zittingsperiode van 3 jaren. Dit 

vond plaats op donderdag 11 oktober 2018. De 
coördinatiegroep BFHI wordt belast met o.a. de 
volgende taken:
• Het evalueren van het geschreven beleid van   
 BFHI en ondersteuning van de ontwikkeling  
  van het nationaal beleid ten aanzien van BFHI.
• Het ontwikkelen van een gedetailleerd werk    
   plan voor minimal 1 jaar
• Het documenteren van het proces van de ge 
 zamenlijke inspanning van de gezondheids 
 zorg, ten aanzien van de BFHI certificering. 
De voorzitter van de werkgroep, Carmelita Ma-
troos, zegt blij te zijn met de installatie van de 
werkgroep. Zij geeft aan dat de werkgroep reeds 
het afgelopen jaar actief is geweest en heel hard 
heeft gewerkt. Het Sint Vincentius Ziekenhuis 
zal het eerste ziekenhuis zijn, welke beoordeeld 
zal worden op haar babyvriendelijkheid per janu-
ari 2019. Minister Antoine Elias is heel positief 
en enthousiast gestemd over de voortvarendheid 
van de werkgroep en pleit ervoor dat ook de ove-
rige ziekenhuizen met dezelfde voortvarendheid 
het assessment ondergaan. De overige leden van 
de werkgroep zijn: 
• Ingrid Waarde namens het Bureau voor Open-
bare Gezondheidszorg,
• Georgetina Eliot namens de Stichting ter Bevor 
  dering van Borstvoeding in Suriname (Stibosu),
• Bibi Bacchus namens de RGD, 
• Erwin Makosi namens de medische zending, 
• Betanie Atrisman - Moestadjap namens het  
   Mungra Medisch Centrum, 
• Lucille Grep-Barron namens het ‘s lands  
   Hospitaal, 
• Edit van Holt namens het Academisch  
    Ziekenhuis,
• Griselda Vliet-van der Leeuw namens het  
   Diakonessenhuis

Medisch Rubriek: Eczeem BFHI  groep geïnstalleerd

WWW.SZN.SR WWW.SZN.SR 

Op woensdag 17 oktober 2018 heeft het 
Ministerie van Volksgezondheid 2 com-
pleet gerenoveerde en ingerichte wo-

ningen gelegen aan de Ceyvoniestraat  over-
gedragen aan het ministerie van Financiën.  
 
Deze twee woning behoren de overheid toe en 
bevonden zich in zeer deplorabele staat. Het 
MMC nam de renovatie en inrichting op zich.  
 
De overdracht vond plaats ter plekke. De aanne-
mer, dhr. Nojotaroeno P. heeft uitstekend werk 
verricht en beide ministers toonden zich dan ook  
dik tevreden.

Overdracht dienstwoningen

Minister Elias en Minister Hoefdraad tekenen 
protocol van overdracht.

De twee gerenoveerde woningen.

De coördinatiegroep Baby Friendly Hospital 
Initiative (BFHI) samen met Minister Elias. 
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Toen de dermatologische dienst haar missie naar Nickerie in 1973 startte waren de dermatologen de 
eerste groep van medishe specialisten die de zorg dichter bij de Nickerianen bracht. Persoonlijk par-
ticipeer ik, Karin Sewpersad, sinds 2000 tijdens mijn startfase als assistent van drs. Deodath Sadal en 

later vanaf september 2009 als afgestudeerde dermatoloog . Momenteel is er elke maand een dermatoloog in 
Nickerie.

Wat doet een Dermatoloog-veneroloog?
Als dermatoloog zien en behandelen we alle aandoeningen van huid, haar en nagels.
De aandoeningen kunnen van binnenuit ontstaan zoals ontstekingen of van buiten uit bijvoorbeeld een  
infectie door een bacterie, schimmel of schurftmijt.
Meestal meldt men zich met jeukende plekken die bij eczeem passen. Dat is een irritatie van de huid die 
gepaard gaat met puistjes en schilfers.Ook een minder vaak voorkomende aandoening is psoriasis. Dit is een 
niet besmettelijke, jeukende en schilferende huidaandoening. Soms zien we ook andere zeldzamere ziekten.

Bacteriën geven meestal wondjes met pus, maar de niet zo besmettelijke Lepra bacterie geeft een heel ander 
beeld z.a. pijnloze, niet jeukende vlekken of knobbels en soms pijnlijke rode plekken .De dermatoloog weet 
het onderscheid goed te maken. Lepra is niet erg besmettelijk en komt alleen in bepaalde families voor en is 
tegenwoordig heel goed te behandelen. Na  de eerste  behandeling is besmetting al niet meer mogelijk. Het 
is belangrijk dat iedereen met een vlek waarin ze bijvoorbeeld naaldenprikjes niet voelen, of als ze plotseling 
knobbeltjes hebben aan de oorschelpen of neus, zich aanmeldt bij de huisarts die zal doorverwijzen  naar de 
dermatoloog voor verder onderzoek.

Schimmels vormen meestal ronde jeukende plekken, ook wel ringworm of “lingaworong” genoemd. Ook 
kunnen er schilferende kale plekken op het hoofd van kinderen ontstaan. Zelden krijgen volwassen hoofd-
schimmel, omdat hun volwassenheidshormonen de hiertegen bescherming biedt. De behandeling tegen 
hoofdschimmel duurt 6 weken middels een tabletten-kuur.

De laatste jaren zien we heel vaak mensen, zelfs hele gezinnen, met jeuk over het hele lichaam (schurf). Deze 
jeuk is vooral s’avonds het hevigst. Deze jeuk wordt vaak veroorzaakt door de schurftmijt. Deze mijt houdt 
zich op in kleding, matrassen en beddengoed. Het is daarom van belang om deze zaken schoon en hygië-
nisch te houden want pas dan zal de behandeling van schurft  effect hebben.

Venereologie
Veel mensen vragen zich af wat een Venereoloog doet. Deze houdt zich bezig met geslachtsziekten. Alle der-
matologen zijn trouwens ook gespecialiseerd in de behandeling van geslachtsziekten.
Bij de dienst Dermatologie mag iedereen binnenstappen om vrijblijvend onderzocht te worden op geslachts-
ziekten. De behandeling is helaas niet meer gratis. Gelukkig moet iedereen nu verzekerd zijn volgens de 
wet, waardoor iedereen via zijn verzekering de nodige medicijnen kan aanschaffen. Ook bij het MMC is de 
dermatoloog ter beschikking van de mensen in het westen van het land.

Karin Sewpersad
Dermatoloog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kader van onze opleiding Pedagogiek Bachelor onderdeel “beroepenvariant” moesten  wij ver-
diepingsstage lopen in een instelling. Wij hebben toen als  groep bestaande uit Noersalim Linda, Pawi-
rodimedjo Lucia en Rajaram Prija  gekozen voor de kinderafdeling van het Mungra Medisch Centrum.  

Het leek ons leuk om daar onze stageperiode  te doorlopen. Wij werden heel  hartelijk verwelkomd 
door mvr. Oha M. , hoofd van de afdeling Human Resources, mevr. Diran S., verpleegkundig direc-
teur en zuster Alpin V. , hoofd kindervleugel en poliklinieken tevens onze stagebegeleidster. Bij de  
kennismaking en tijdens de rondleiding voelden wij ons al thuis en keken we uit naar de stagedagen.  
Onze  stageperiode hebben we als  prettig en leerrijk ervaren . Wij hebben  liefde, openheid, geduld , 
barmhartigheid, goede communicatie, begrip, hygiëne, alertheid en een prettige samenwerking gezien.  
 
Het was prachtig om te zien dat de afdeling heel kindvriendelijk , volgens de ECD standaarden is ingericht.  
Heel mooi om te zien en te horen dat de kinderverpleegkundigen zelf de afdeling hebben  ingericht en geschil-
derd, zodat het zieke kind zich thuis kan voelen. De samenwerking tussen zuster Alpin en haar personeel  is een 
belangrijke leermoment  geweest . Zij is wel het hoofd van de afdeling, maar werkt even hard als ieder ander. 
Ook in haar relatie met de verpleegkundigen op de werkplek is zij steeds vriendelijk, gezellig , begripvol en 
haar stralende lach de hele dag door zorgt voor plezier  voor zowel haar personeel als voor de kleine patiënten.  
 
Ook bij de kinderpoli  hebben wij goeie en mooie ervaringen kunnen opdoen.  Het is ook bij de kinderpoli 
te merken dat het zieke kind centraal staat. In de wachtruimte van de kinderpoli is er speelgoed  geplaatst 
zodat de kinderen  tijdens het wachten op hun beurt kunnen spelen en zich niet hoeven te vervelen. Na de 
laatste patiënt word alle speelgoed weer gewassen en gedroogd. Hygiëne is daar zoals bij de kinderafde-
ling op de eerste plaats. Alles wordt gereinigd in de ochtend, na elke maaltijd en na bezoekuren. Nog een 
laatste leermoment was om te zien dat de verpleegkundigen psychisch ook sterk zijn. Er waren van die 
momenten  waarbij ze hun emoties moesten beheersen om zodoende een bepaalde situatie onder controle 
te kunnen houden. 
 
Onze dank gaat naar zuster Alpin en haar team, zuster Atrisman , dr. Morales, dr. Van Hetten en de stagi-
aire dr. Joren voor hun openheid en liefde, waardoor  we ons vrij voelden en onze opdrachten juist konden 
uitvoeren.  Ook danken wij  de directie van het MMC voor de tijd en ruimte ons geboden om er onze sta-
geperiode te doorlopen. Als laatst verklaren wij dat wij heel blij en vooral trots zijn om te hebben mogen 
vertoeven op de kinderafdeling van het MMC.
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 De dermatoloog in het MMC Een ander kijk op het ziekenhuis

De stagaires met zr. Alpin V.
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Renovatie beddenhuis Mannen afdeling.

De medewerkster van de maand oktober 2018,  
dhr. Jeffrey Ryan E. Gayda samen met de  

 Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh 

Nieuwe dienstauto voor de afdeling Transport.

De jubilarissen. Mevr. Badloe N. krijgt de felicitatie van de  
Wnd. Algemeen Directeur B. Dalloesingh voor haar 

12½ jaren jubileum.

De medewerkster van de maand december 2018,  
Kimberly Moespar samen met de   

Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh  

De medewerkster van de maand november 2018,  
Mevr. Ho A Sjoe M. samen met de  

 Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh 

FOTO COLLAGE DIVERSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN.

Minister A. F. Elias aan het woord bij de  
jaarafsluiting van MMC.

Toasten bij de jaarafsluiting van MMC

Renovatie beddenhuis Vrouwenafdeling.

De Wnd. Algemeen directeur B. Dalloesingh op  
werkbezoek bij de districtscommissaris van Apoera 

mevr. Cerino

Bezoek van de chinese ambassadeur aan het MMC.


