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Op vrijdag 31 mei 2019 heeft het B.O.G  de onthulling van een billboard verricht in het kader van wereld Anti- 
Tabaksdag. De billboard die in samenwerking met de PAHO tot stand is gekomen heeft als gezondheidsbood-
schap: “No mek smoko tap’ yu bro” en staat op het terrein van het MMC.

Edwin Noordzee van het ministerie van Volksgezondheid gaf als boodschap mee: “Wij moeten niet moe 
worden de boodschap, dat roken slecht is voor onze gezondheid, door te geven aan familie, vrienden, op de 
werkplek en op scholen om zodoende de bewustwording onder de mensen te vergroten”. 
In 2013 is er een anti- Tabakwet zoals voorgeschreven door de WHO/PAHO aangenomen en staat de gezond-
heid van de Surinamers centraal volgens dhr. Noordzee. 
 
De directeur van het MMC  dhr. R. Seedo sprak de hoop uit dat met de onthulling van het bord een stukje 
bewustwording op gang zal komen. “Als partner in de gezondheidszorg heb ik daarom positief gereageerd op 
het voorstel van het BOG en ben bereid hen te alle tijden te ondersteunen”, aldus Seedo.
 
Behalve  dhr. Noordzee was ook mw. Esha Marhe, vertegenwoordiger van de PAHO aanwezig bij de onthul-
ling. Alle sprekers hebben als boodschap aan de gemeenschap doorgegeven: “Stop met roken, roken is schade-
lijk voor de gezondheid”.  Ook op het terrein van MMC is er een rookverbod.

Voor de zwemwedstrijden werd het waterpeil 
van het zoetwaterkanaal opgevoerd tot de hoog-
ste stand. De deelnemers van de wedstrijden 
oefenden in de lengterichting van het kanaal 
tussen de Voorstraat en de Oranje Nassaustraat, 
een afstand van enkele honderden meters.

De kleintjes als ik deden niet mee aan wedstrij-
den maar vonden het een hele prestatie als zij 
de afstand van twaalf tot vijftien meters tussen 
de beide oevers al spartelend konden afleggen. 
Ook tijdens de zwemwedstrijden speelde het 
groepschauvinisme danig mee.

Nickerie telde indertijd veel Creoolse eigenaars 
van ezels en ezelkarren. Hiermee verdienden 
zij als lokale transporteurs hun kost. Auto’s 
en trucks beheersten nog niet de Nickeriaanse 
straten. Veel bekijks trokken de wedstrijden 
waarbij de eigenaars gezeten op hun ezels als 
eerste de eindstreep trachtten te halen. Dat was 
geen makkelijke opgave. De ezels waren niet 
gewend aan een berijder op hun rug. Zij waren 
daarom doodnerveus, ook vanwege het joe-
lende en opdringerige publiek dat de eigenaars 
en hun ezels luidkeels aanmoedigde. De dieren 
sprongen en renden alle kanten uit, behalve in 
de juiste richting. Een luid gelach steeg op uit 
het publiek als weer een ezel een berijder had 
afgeworpen of met berijder en al in de goot was 
gesprongen. Zelden haalde een deelnemer de 
eindstreep. Dit was rodeo op zijn Nickeriaans 
en entertainment op zijn best.
 
Minder hilarisch maar niet minder spectaculair 
waren demonstraties met de lathi (stevige lange 
stokken), uitgevoerd door oude Hindostanen als 
Rambaran sr., beter bekend als Konhra (oom 
en grootvader van de Dubars in Den Haag). 
Konhra trad op in vol ornaat met zijn dhoti, 
kurta en pagri. Door met de lathi razendsnel 
en in verschillende standen rond te draaien en 
daarbij vervaarlijk uit de ogen te kijken, liet 
Konhra  zien hoe je je effectief  tegen aanval-
lers kon beschermen en allerlei projectielen - 
stenen bijvoorbeeld - kon afweren. Een andere 
demonstratie was die van de gatka, waarbij 
twee mannen met elkaar een schijngevecht 
uitvoerden met de lathi. Daarbij ging het er fors 
aan toe waarbij allerlei technieken en kneepjes 
werden toegepast. De winnaar werd beloond 
met een dankbaar applaus.  

Als het nodig was, werd de lathi ook bij echte 
ruzies ingezet. Daarmee boezemde de oude ge-
neratie Hindostanen, van wie velen nog afkom-
stig waren uit Calcutta, angst in aan haar soms 
plaagzieke omgeving en dwong zij het respect 
af van vriend en vijand. Waarschijnlijk is deze 
traditie - waarbij stokken als geduchte wapens 
werden gebruikt - de bron geweest van de vroe-
ger door Creoolse kinderen veel op school ge-
bezigde uitdrukking: “mare koelie dang dang”.
Een aparte vertoning werd opgevoerd door 
douanier Lallsing, collega van de elders op-
gevoerde Jhabbal, de schrik van de smok-
kelaars (zie het stuk over Mehilal). Staande 
op het zadel van zijn rijdende motorfiets , de 
armen wijdverspreid, demonstreerde hij ie-
der jaar zijn vaardigheid met zijn dienst-
voertuig. Ik heb hem nooit zien aftuimelen.  
Voor de kinderen waren er mastklimmen en lo-
pen over een met veel vet ingesmeerde, en daar-
door spekgladde boomstam die de beide oevers 
van het kanaal verbond. Aan het eind wachtte 
je een beloning van een paar stuivers, maar de 
meeste jongetjes kwamen niet verder dan een 
paar stappen en belandden tot vermaak van het 
publiek voortijdig in het water.
Bij het mastklimmen moest je er voor oppassen 
dat je niet een in veel papier gewikkelde po  naar 
beneden trok want dan was je de risée van het 
publiek.

Naast bovengenoemde attracties had je het ge-
beuren op het Willemsplein zelf. Veel was er niet 
te beleven. Maar ik ging er iedere dag naar toe 
met zegge en schrijve vijf centen op zak. Meer 
kon ik van thuis niet meekrijgen. Met die stuiver 
kon ik iets lekkers kopen: een pakje pinda, een 
bara of een paar mandarijnen. Voor de rest was 
er voor mij niet veel meer weggelegd dan ein-
deloos en bij herhaling te trekken langs de vele 
eet- en dranktenten. Of langs de speel- en gok-
tenten om te kijken hoe anderen tegen betaling 
van een stuiver, dubbeltje of kwartje een onbe-
nullig prijsje trachtten te winnen met touwtrek-
ken, schieten met de windbuks, het gooien van 
ringen om de hals van een fles of het draaien aan 
een wiel in de hoop dat de wijzer aan het eind 
van de draai wees naar een prijs: een flesje bier, 
een kam, een poppetje, een pot, een pan etc. 
Jozef Siwpersad (1944 - 2007)

Nickerie torie: Kermis, vijftig jaar geleden 
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Onthulling Billboard B. O. G.

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

De Billboard op het terrein van MMC
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Bitawiri Moksi Alesi 

Ingredienten
- 4 kopjes /kannen rijst
- 4 1/2 kopjes/kannen water
- 1 ui ( versnipperd)
- 2 teentjes knoflook (geperst)
- 1/2 theelepel witte peper
- 1 tomaat (stukjes geneden)
- 1 halve theelepel tomaten puree
- 1 klein bosje Bitawirie 
- 1 kipfilet
- 400 gram zoutvlees
- 3 grote lepels zonnebloem olie
- 1 eetlepel tuinkruidenbouillon  
- 2 eetlepels margarine

Bereiding
Voorbereiding voor dit gerecht bestaat uit het uit-
koken van de zoutvlees. Doe de zoutvlees in een 
pan met water en kook de vlees tot hij wat zacht 
is geworden ongeveer 30 minuten. Snij het daar-
na in stukjes/blokjes. De kipfilet ook wassen en 
in blokjes snijden. Pluk de bladeren van de sten-
gels en was ze. Snij vervolgens de bladeren even 
grof doormidden. Dan heb je niet zulke grote 
bladeren in je eten.Doe de olie in een grote pan. 
Let erop dat de pan ruim genoeg is voor het rijst 
later. Fruit de ui en knoflook, na 1 minuutje de 
tomaten puree en tomaten erbij doen. Lekker gla-
zig bakken. Doe daarna de kipfilet en zoutvlees 
erbij en ook de witte peper. Laat dit ongeveer 5 
minuten bakken. Vervolgens schep je je gewas-
sen Bitawirie erdoorheen. Blijf roeren zodat het 
niet aanbrandt. Als dit alles gemengd is dan de 4 
1/2 kopjes water toevoegen samen met de tuin-
kruidenbouillon (maggiblokjes). Even roeren en 
deksel erop. Nadat dit alles goed gekookt is proef 
je het water of dat voldoende zout heeft. Het 
moet net iets te zout zijn aangezien er nog rijst in 
moet koken. Als het voldoende smaak heeft dan 
het rijst wassen en bij de mengsel op vuur doen 
( niet met extra water). Meng het rijst goed. Laat 
het rijst goed opkoken met de deksel erop. Af en 
toe goed roeren zodat het niet aanbrandt
4. Als het water bijna opgedroogd is doe dan het 
vuur helemaal op z’n zachtst. Schep ook de mar-
garine erdoorheen. Meng dit goed met het rijst. 
Doe daarna een natte doek of aluminium folie 
over de pot heen en dan de deksel erop. laat het 
nog 30-40 minuten gaar koken. .

Ik heb een probleem, dokter. Iedere keer als ik 
naar bed ga, denk ik dat er iemand onder zit. Ik 
ben bang en ik denk dat ik gek word.’. ‘Kom een 

jaar lang in behandeling bij mij, zegt de psychiater. 
Kom drie keer per week op therapie, en dan zullen 
we er wel in slagen om die angsten te bedwingen.’ 
‘Hoeveel rekent u?’ ‘50 srd per bezoek.’, antwoordt 
de psychiater. ‘Ik zal erover denken’, zegt Hendrik. 
Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toe-
vallig op straat. ‘Waarom ben je nooit meer langs 
gekomen voor behandeling van je angsten?’ vraagt 
de psychiater. ‘Nou, 50 srd per bezoek, drie maal 
per week en dat een jaar lang is een hele hoop geld 
voor een arme sloeber als ik. Jacky genas me voor 
10 srd. En ik was zo blij dat ik me zoveel geld be-
spaard had dat ik een mooi nieuw autootje gekocht 
heb.’ ‘Is het echt? En hoe, als ik vragen mag, heeft 
die vent je genezen?’ ‘Hij zei me dat ik de poten 
onder mijn bed uit moest zagen ! Er kan nu nie-
mand meer onder!!!’ 
 
Een vrouw merkt dat haar buik dikker wordt, ze 
is er niet gerust op en gaat naar de dokter. Als 
hij haar onderzocht heeft, zegt de dokter dat ze 
zich geen zorgen hoeft te maken. “Mevrouwtje”, 
zegt hij, “het is een ophoping van gas in uw buik. 
Dat gaat vanzelf weer over.” Maar de buik van de 
vrouw wordt alleen maar dikker en ze gaat weer 
naar de dokter. “Nee mevrouw, u bent niet zwan-
ger”, zegt de dokter, “het is echt alleen maar lucht, 
alleen maar lucht.” Gerustgesteld gaat de vrouw 
naar huis, maar de kwaal gaat niet over haar buik 
wordt steeds dikker. Ook bij het derde bezoek aan 
de dokter krijgt zij te horen: “Mevrouwtje, het is 
alleen maar lucht, alleen maar lucht.” Hierna krijgt 
de dokter de vrouw niet meer op bezoek. Als de 
dokter enkele maanden later door een drukke win-
kelstraat loopt, ziet hij ineens de vrouw achter een 
kinderwagen lopen. Hij loopt naar de vrouw toe, 
kijkt in de kinderwagen en ziet een tweeling liggen. 
Dan vraagt de dokter aan de vrouw: “Wat is dat 
nou?” “O gewoon”, zegt de vrouw, “twee scheten 
met een pet op.”
 
“Ik kan het nog steeds niet geloven dat je in het 
ziekenhuis ligt,” begint de man op het bezoekuur 
tegen zijn vriend.  “Gisteravond zag ik je nog uit-
bundig dansen met die mooie blonde meid.” 
“Ja,” antwoordt de patiënt, “dat zag mijn vrouw 
ook.”

                            Medische specialisten
Volgnr Naam Functie Start Vertrek
1 Dr. R. Vree Chirurg 1 juni 2019 31 juli 2019
2 Dr. P. Liqui Lung Chirurg 1 augustus 2019 31 augustus 2019
3 Dr. P. Mouthaan Chirurg 31 augustus 2019 29 september 2019

1 Dr. K. Schaffer Orth. Chirurg 20 juli 2019 31 augustus 2019
2 Dr. van Norel Orth. Chirurg 31 augustus 2019 12 oktober 2019

1 Dr. H. Cats KNO arts 15 juni 2019 13 juli 2019
2 Dr. A. Hesselink KNO arts 03 augustus 2019 31 augustus 2019
3 Dr. P. Briet KNO arts 29 september 2019 26 oktober 2019
4 Dr. R. Paping KNO arts 16 november 2019 14 december 2019

1 Dr. van Rossem Cardioloog 15 juni 2019 27 juli 2019
2 Dr. Kragten Cardioloog 27 juli 2019 24 augustus 2019
3 Dr. Takens Cardioloog 24 augustus 2019 05 oktober 2019

1 Dr. Rier Uroloog 15 juni 2019 23 juli 2019
2 Dr. Oerlemans Uroloog 23 juli 2019 13 augustus 2019

1 Dr. Schagen van Leeuwen Gynaecoloog 16 juni 2019 28 juli 2019
2 Dr. T. Toolenaar Gynaecoloog 28 juli 2019 08 september 2019
3 Dr. Waegemaekers Gynaecoloog 08 september 2019 20 oktober 2019

1 Dr. van Griethuysen Radioloog 5 augustus 2019 14 september 2019

1 Drs. T. van Heumen Arts 01 februari 2019 01 augustus 2019
2 Drs. M. de Jong Arts 15 februari 2019 15 augustus 2019
3 Drs. R. Hendriks Arts 01 april 2019 01 september 2019
4 Drs. R. Zimmermann Arts 01 augustus 2019 01 februari 2020
5 Drs. A. Snieder Arts 01 augustus 2019 01 februari 2020
6 Drs. Y. Ashruf Arts 01 augustus 2019 01 februari 2020
7 Drs. A. Hermans Arts 15 augustus 2019 15 februari 2020
8 Drs. Y. van Streun Arts 1 februari 2020 1 augustus 2020
9 Drs. N. van de Sande Arts 15 augustus 2019 15 februari 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 Ramotar S. Medisch Analist 02-04-2019 12½  jaren

Mahabier Sh. Verpleegkundige 01-06-2019 12½  jaren
Badal H. Interieur Verzorgende 01-06-2019 12½  jaren
Bhagolie J. Ziekenhuishygiëniste 01-06-2019 12½  jaren
Doekhie Sh. Voedingsassistent 01-06-2019 12½  jaren
Jessurun-Persaud A. Interieur verzorgende 01-06-2019 12½  jaren
Raghoebir K. Verpleegkundige 01-06-2019 12½  jaren
Pansa H. Verpleegkundige 02-07-2019 12½  jaren
Sahit P. Ziekenverzorgende 03-05-2019 20  jaren
Djojokarijo A. Ambulance Chauffeur 05-04-2019 25  jaren
Satijo N. Administratief Medew. 01-06-2019 25  jaren

Indienst Surajbali Beatrix Keuken assistant 01-04-2019
Mohamed Sharida Keuken assistant 01-06-2019
Waidoe Legiman Ambulance Chauffeur 01-05-2019
Hoesenie Faneesha Administratief Medew. 16-06-2019

Uitdienst Ramcharan T. Verloskundige 01-07-2019 ontslag op eigen verzoek
Tjon Kwie Sem B. Hoofd Algemene Zaken 01-07-2019 pensioen
Stedenburg J. Verpleegkundige 03-06-2019 ontslag op eigen verzoek

van naar
Mutatie Chaitoe A Verloskamer Kinderopvang MMC

 

PERSONALIA
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Project Liefde 

Door een slag op je hoofd  kun je ern-
stige aandoeningen oplopen die soms  
fatale gevolgen kunnen hebben. Bij me-

neer Liefde is het laatste gelukkig niet het geval 
geweest. Wel heeft meneer Liefde meer dan 20 
jaren met een vergroeiing op zijn hoofd moeten 
leven, die vaak zorgde voor pijnen en ongemak. 
 
De neurochirurg van Nederland, Dr. Rishie 
Nandoetewarie die van surinaamse komaf is,  
bood aan om dhr. Liefde te verlossen van zijn 
ongemak middels een operatie Volgens dr. Nan-
doetewarie is dit geen makkelijke operatie die 
weleens 10 uren zou kunnen duren. 
Middels dit gebaar wilde dr.Nandoetewarie iets 
terugdoen voor de zieke mens in Suriname. 

Op 20 april kwam de Neurochirurg samen met 
een OK assistent uit Nederland in Nickerie aan 
voor de nodige technische voorbereidingen  
en het  voeren van gesprekken met de patiënt 
en diens familie. De operatie vond plaats op 
woensdag 24 april in de operatiekamer van het 
drs. L. Mungra Medisch Centrum en verliep 
succesvol.  
 
Deze operatie werd ook mede ondersteund door 
de minister van Volksgezondheid dhr. A. Elias. 
Dr. Nandoetewarie die byzonder blij is dat alles 
goed is afgelopen zegt nog veel meer te willen 
doen voor zijn vaderland. Bij vertrek heeft hij 
medisch apparatuur gedoneerd aan het MMC 
welke goed gebruikt zal worden in de Operatie 
Kamer. 

 
 
 

Brandwond: 
• Zorg voor een veilige werkomgeving.
• Koel 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding en sieraden –  
   en indien van toepassing de luier!
• Voorkom onderkoeling: koel de brandwond, niet het slachtoffer.
• Bedek de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek.
• Smeer niets op de brandwonden.
• Waarschuw een huisarts bij grote blaren, een open wond, of elektrisch of chemisch letsel.
• Vervoer een slachtoffer indien mogelijk zittend. 
 
Tips om van Migraine af te komen: 
• Eet een zout dropje, niet op het moment dat je erg misselijk bent. 
• Drink koffie zit cafeïne in, wat je bij geen aanval beter kan vermijden. 
• Ga als het mogelijk is in een donkere kamer liggen, of sluit de gordijnen van je huis, ook al is het overdag, als  
   dat kan. 
• Zet een zonnebril op, ook al schijnt de zon niet, laat je maar uitlachen door de buren of wie dan ook, jij moet  
   van de pijn af niet hun. 
• Laat je weg brengen, neem nooit zelf plaats achter het stuur van je auto, je concentratie is sterk verminderd. 
• Een eetlepel suiker eten, is vies op dat moment maar kan helpen door suiker te kort op dat moment
 

Gezondheidstip

De neurochirurg dr. Rishie Nandoetewarie  
en zijn team in actie.

 

Op vrijdag 03 mei 2019 heeft de minister 
van Volksgezondheid dhr. A. Elias, een 
bezoek gebracht aan ons ziekenhuis.

De minister heeft tijdens dit bezoek een woning, 
gelegen aan de Girjasinghstraat no. 05 overge-
dragen aan de  One Stop Shop. 
 
De samenwerking tussen de OSS en het MMC 
dateert van 2012 toen de OSS een kliniek opende 
in het MMC voor het begeleiden van diabetes 
patiënten. 
 
Eén van de problemen waarmee de OSS sinds 
toen te maken had was het zoeken naar adequaat 
verblijf voor haar personeel dat op geregelde tij-
den naar Nickerie moest afreizen en verblijven 
om de dienstverlening te kunnen garanderen.
Bedoelde woning, die gedurende lange tijd niet 
bewoond was, heeft voor rekening van  het MMC  
een grondige renovatiebeurt ondergaan
Van de OSS was de project-manager de heer 
Dennis Cafë aanwezig om de protocollen te te-
kenen.

 
 
 

 
Overdracht dienstwoning

Ondertekening  protocol van overdracht door 
de Wnd. Algemeen directeur dhr. R. S. Seedo 
en de project-manager van OSS, dhr. D. Cafë
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In de periode 11 t/m 13 juni 2019 vond er een 
training over borstvoeding plaats in het MMC.  
Aan de training hebben medewerkers van de 

afdelingen KDZ, VK, Poli, Kinderopvang, PZW, 
veredelde poli en RGD deelgenomen. Het doel 
van de training was om de participanten te voor-
zien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om binnen  hun zorginstellingen een Babyvrien-
delijke milieu te creëren door de 10 Stappen naar 
Succesvolle Borstvoeding toe te passen en de be-
leids- en praktijkwijzigingen te ondersteunen.  
 
De duur van de training was 20 uren waarvan 3 uren 
een praktijsessie is geweest. De training richtte zich 
meer op de toepassing van kennis en vaardigheden 
van de zorgmedewerkers in hun dagelijkse praktijk
 
De training was erg succesvol. Het theoretisch ge-
deelte was voor velen heel nieuw en bij  het prak-
tisch gedeelte konden velen vaardigheden aanleren. 
Er zijn 21 enthousiaste deelnemers afgeleverd, 18 
van het MMC en 3 van de RGD die met de opge-
dane kennis zeker een positieve invloed zullen  le-
veren aan het BFHI proces binnen hun instelling.  
 
Het werkteam BFHI van het MMC zal in de  peri-
ode juli - augustus de overige medewerkers ( non 
- health care workers / health care workers / medi-
sche staf) ook trainen in een one hour course. Ook 
is het de bedoeling om een andere doelgroep in de 
gelegenheid te stellen te participeren aan een vol-
gende “20 hours coursetraining”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uitvoeringsorgaan Basiszorg welke zich 
bezighoudt met de uitvoering van de Wet 
Nationale Basiszorgverzekering heeft zich 

de afgelopen tijd ingezet om zoveel mogelijk uit-
voering te geven aan genoemde wet. Verzameling 
van data en analyse vormt daar een belangrijk on-
derdeel van. Data, verzameld vanuit de zorgsec-
tor, kunnen na verwerkt te zijn, richting geven 
aan het beleid dat is uitgestippeld door de actoren. 
 
 In het kader hiervan is er in de periode 13 tot en 
met 14 mei een enquete-onderzoek verricht op de 
polikliniek van MMC onder de zorgvragers om de 
toegankelijkheid van de zorg in kaart te brengen en 
verder de bewustwording over het Uitvoeringsor-
gaan Basiszorg en de wet Nationale Basiszorgver-
zekering te verhogen
 
 
Op 28 juni 2019 heeft de nieuwe afdeling van 
het MMC met name de “Ilse Gefferie Kinderop-
vang”  een keti koti wandelloop georganiseerd 
voor de kinderen van de opvang. Het doel van 
deze wandelloop was niet alleen in het kader van 
de herdenking van keti koti maar ook om het op 
nahouden van een gezonde levenstijl te promo-
ten. De kinderen mochten, gekleed in hun tra-
ditionele klederdacht, door de gangen van het 
MMC lopen. Hierna waren er tal van activiteiten 
georganiseerd  zoals gezellig spelen en aan het 
eind van de dag kregen de kinderen een klein pre-
sentje aangeboden  bevattende een doosje melk, 
een kuipje yogurt en een appel. Ook de ouders 
werden bij deze activiteiten betrokken.
 
Mi odo tak so: “ONDROFENI FU LOBI NA’ 
ABI KABA”

Op maandag 27 en dinsdag 28 mei 2019 is er een training verzorgd door  drs. Eersteling-Hammen 
Claudine en zr. Moespar Kimberly in het BIC gebouw in Nickerie voor het personeel van het 
Mungra Medisch Centrum. 

Deze training was bedoeld om de capaciteit van praktijkbegeleiders en /of trainers /docenten van stu-
denten in de verpleegkunde en andere gezondheidswerkers te versterken. Het is de bedoeling dat zij   
anderen zulle informeren over hoe ze hoogwaardige, stigmavrije gezondheidszorg kunnen bieden aan key 
populations(KP) in de context van HIV.

Enkele specifieke doelstellingen van deze training zijn onder andere geweest:
- Het vergroten van inzicht, begrip en vaardigheden met betrekking tot principes van volwassenen  
   educatie om de kennisoverdracht aan verpleegkunde studenten en verpleegkundigen te verbeteren.

- Het vergroten van inzicht en begrip met betrekking tot hun eigen waardesysteem als het gaat over  
   geslacht, sociale normen, geweld, stigma en discriminatie

- Het vergroten van inzicht en begrip voor de problemen die KP ondervinden en hun behoefte aan  
   geschikte, vriendelijke, stigmavrije diensten

- Het vergroten van inzicht en begrip met betrekking tot diensten die op kwalitatieve en stigmavrije wijze    
  de gezondheidszorg in het kader van HIV verbeteren

- Het versterken van vaardigheden om anderen verder te leren hoe ze hoogwaardige stigma – vrije zorg  
 kunnen verlenen aan KP binnen de context van HIV, onder andere door toegenomen zelfreflectie,  
  empathie en zorg voor ondersteuning in relatie tot KP

- Het plannen van acties en het identificeren van strategieën om het geleerde in deze training in de praktijk  
  te brengen

Deze training was onderdeel van het project, genaamd: 
Linkages across the Continuum of HIV Services for Key Populations Affected by HIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baziszorg onderzoek in MMC
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Stigma en discriminatie  
 

Upgrading personeelsleden  

 
Keti koti viering in MMC

 Kinderen van “Ilse Gefferie Kinderopvang” 
met hun begeleiders bij de wandelloop.

Bij de “ one hour course ‘’ worden 
medewerkers  op de hoogte gesteld 
over het BFHI proces  in het mmc. 
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Een belangrijke taak van de nieren is het verwijderen van onder andere afvalstoffen en vocht. 
Normal gesproken zou u de afvalstoffem uitplassen. Als uw nieren niet meer in staat zijn om de 
afvalstoffen voldoende uit uw lichaam te verwijderen, is een dialyse behandeling nodig.  

 
Zoutbeperking
Bij mensen met hoge bloeddruk en nierziekten wordt vaak een zoutbeperking geadviseerd. Zout in-
name zorgt ervoor dat er water in het lichaam wordt vastgehouden en dit zorgt voor een hoge bloeddruk. 
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat een zoutbeperking de bloeddruk verlaagt. Hoge bloeddruk 
goed behandelen is in algemene zin erg belangrijk. Dit verlaagt de kans op het krijgen van hart- en 
vaatziekten. Daarnaast is in een grote studie in Amerika onder cystenierpatiënten gevonden dat patiënten 
die meer zout eten mogelijk snellere nierfunctie achteruitgang hebben. Er is echter nog niet aangetoond 
dat het volgen van een zoutbeperkt dieet de groei van cysten tegen kan gaan en nierfunctie achteruitgang 
kan voorkomen. Het wordt daarom aangeraden weinig zout te gebruiken met name als er een verhoogde 
bloeddruk is vastgesteld.

Eiwitbeperking
In verscheidene onderzoeken is aangetoond dat eiwitbeperking een gunstig effect heeft op nierfunctie 
achteruitgang bij patiënten met verschillende nierziekten. Bij patiënten met cystenieren is dit tot nu toe 
helaas niet bevestigd. Integendeel, eiwitbeperking in deze specifieke patiëntengroep leek weinig effect 
te hebben op verergering van de ziekte.Er is echter nog een andere reden om de hoeveelheid eiwit in het 
dieet te beperken. Bij ernstig nierfalen (minder dan 45 tot 30 procent nierfunctie) ontstaat er namelijk 
een verhoogde concentratie van afvalstoffen in het bloed. Deze afvalstoffen kunnen complicaties veroor-
zaken, zoals misselijkheid, braken en eetlust vermindering. Ook kunnen gemakkelijker blauwe plekken 
ontstaan door minder goede werking van bloedplaatjes door ophoping van afvalstoffen. In deze fase 
kan het ontstaan van deze klachten verminderd worden door een eiwitbeperking, waardoor er minder 
afvalstoffen ophopen in het lichaam. Patiënten met cystenieren met beperkte nierfunctie krijgen dan ook 
over het algemeen een eiwitbeperkt dieet voorgeschreven. Over het algemeen wordt dan het gebruik van 
0.8 gram eiwit per kg ideaal lichaamsgewicht geadviseerd. Dit dieet moet wel worden samengesteld in 
samenspraak met een diëtiste, omdat er een gebalanceerd voedingspatroon moet zijn, met voldoende in-
name van calorieën, vitamines en andere belangrijke voedingsbestanddelen.

Roken
Of roken achteruitgang van nierfunctie veroorzaakt bij patiënten met cystenieren is onbekend. Patiënten 
met slechte nierfunctie hebben echter wel een hogere kans op hart- en vaatziekten, en roken verhoogt de 
kans op hart- en vaatziekten nog meer. Daarom wordt er geadviseerd om te stoppen met roken.

Vochtinname
Gemiddeld drinken mensen ongeveer 1-5 liter vocht per dag. Mensen met cystenieren kunnen hun urine 
minder goed concentreren. Hierdoor zullen zij een beetje “uitdrogen”, wat tot gevolg heeft dat zij iets 
meer drinken dan gezonde personen en dat de hoeveelheid van een bepaald hormoon (antidiuretisch 
hormoon ofwel ADH) verhoogd aanwezig is bij mensen met cystenieren. Dit hormoon zorgt ervoor dat 
de nieren beter vocht kunnen vasthouden in het lichaam. Dit hormoon heeft echter mogelijk ook schade-
lijke effecten. Zo stimuleert dit hormoon de aanmaak van het stofje cAMP in het lichaam. Dit cAMP op 
zijn beurt stimuleert cyste groei. Het drinken van veel water/vocht zorgt voor lagere concentraties van 
het hormoon ADH en cAMP in het bloed. Het drinken van water zou daarom in theorie gunstig kunnen 
zijn. Dit is echter nooit in de praktijk getest. Zekerheidshalve is het advies daarom dorst te voorkomen 
en ongeveer 2 tot 3 liter water per dag te drinken.

Cafeïne
Cafeïne zit in veel voedingsmiddelen. In koffie en energie dranken zit de meeste cafeïne. Cafeïne stimu-
leert de aanmaak van het stofje cAMP in het lichaam. Dit cAMP stimuleert cyste groei. Het gebruik van 
cafeïne houdende drank is hierdoor in de theorie niet goed. Wij ontraden daarom overmatig gebruik van 
producten met cafeïne.

Op zondag 05 mei j.l. werd over de hele wereld de “Dag der Verloskundige” herdacht. Het thema 
van dit jaar luidde: “Defenders of women’s right” ( verdedigers van het vrouwenrecht)  De rol 
die de verloskamer heeft is het op deskundige wijze opvangen, begeleiden en verzorgen van de  

zwangere, de kraamvrouw en de pasgeborene.  
 
Ook  is het  belangrijk de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen door trainingen te verzorgen, werk-
besprekingen  te  houden, te zorgen dat er een goede werksfeer onderling heerst en er voldoende materiaal 
aanwezig is om het werk goed te kunnen doen. Het tijdig opsporen van ziektes en afwijkingen en deze even-
tueel professioneel en in samenspraak met de gynaecoloog te behandelen is geen vreemde zaak binnen de 
verloskamer. 
 
 De verloskamer/ kraamafdeling kan op basis van de activiteiten die er plaatsvinden onderverdeeld 
worden in: 
• De verloskamer: de ruimte waar de zwangere wordt  opgevangen voor begeleiding, behandeling     
  en ook voor de bevalling.
• De kraamafdeling: de ruimte waar  de kraamvrouw met haar baby wordt opgevangen en alle  
   professioneel hulp krijgt. 
• De couveuseruimte: de ruimte waar baby’s indien noodzakelijk in een couveuse ter observatie en   
  of voor behandeling opgenomen worden na de geboorte. 
 
MMC beschikt over 6 verloskundigen. In verband met dag der verloskundige werd door het team van de 
verloskamer enkele activiteiten georganiseerd teweten.: 
• Een informatiedag op de scholen. Hierbij werd  een  verloskundige werd ingezet om scholen te be 
  zoeken en een praatje te houden met een geselecteerde groep van de betreffende school. Onderwerpen  
  die aan de orde kwamen waren: tienerzwangerschap, SOA (sexuele overdraagbare aandoeningen) en  
  anticonceptie 
• Informatie en fundraising: Hierbij werden tweedehandse spullen tegen een weggeefprijs verkocht. Met  
  de opbrengst zijn 5 kraamvrouwen die ten tijde van de actie in de verloskmamer opgenomen waren  
  verrast met presentje  ter waarde van 100 srd. Ook werd er aan de gemeenschap informatie verschaft  
  op een speciale lokatie bij de centrale markt van Nickerie.  
• Op 10 mei vierden de “verloskundigen” en de verpleegkundigen samen de “Dag der Verpleging”. Hier 
  bij werd het team van verloskundigen in de verloskamer  in de bloemetjes gezet  en vond de verkiezing  
  plaats van “moeder van het jaar 2019”  Dit jaar viel de eer te beurt aan zr. Saripah. 

Medisch Rubriek: Voedingadviezen bij nierproblemen
Dag der Verloskundige   
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Viering ‘‘Dag der Verloskundigen’’ De verloskundigen met hun presentje. 
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Mijn naam is Wandy Soemodihardjo. Ik kom al vanaf 2004 minimaal één keer in de maand naar 
Nickerie om mijn werk als diëtist uit te voeren in het MMC. Intussen doe ik dit dus al  15 jaren.
Ik heb mijn opleiding “Voeding en Dietetiek” in 1999 afgerond aan de Hogeschool van Amster-

dam. Na mijn afstuderen heb ik als diëtist gewerkt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.
In 2001 ben ik met mijn gezin naar Suriname verhuisd en was tot 2008 als diëtist werkzaam in het St. Vin-
centiusziekenhuis. Naast mijn beroep als diëtist ben ik ook opgeleid in de verschillende soorten insulinen die 
in Suriname verkrijgbaar zijn. Je kan zeggen dat inzicht in de werking van insulinen en de relatie van 
 voeding bij Diabetes een meerwaarde is in de behandeling van Diabetes mellitus. 

Het beroep diëtist: 
De diëtist is de HBO opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) 
ziekte en gezondheid. De opleiding tot diëtistis wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is 
 kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
De rol van de diëtist varieërt van behandelaar tot coach, van regisseur tot beleidsmaker, van voorlichter tot 
manager, van onderzoeker tot docent en van productontwikkelaar tot ondernemer.

Heel veel mensen in Suriname hebben geen idee van wat het werk van een diëtist inhoudt. 
De diëtist is veel meer dan iemand die je helpt te vermageren. Dietisten worden bovendien nog te vaak 
ondergewaardeerd (soms ook door andere zorgverleners) en velen hebben nog steeds een verkeerd beeld 
van diëtisten. De eenzijdige associatie met overgewicht, obesitas en vermagering blijft hardnekkig bestaan. 
Patiënten met diabetes, ziekte van Crohn, kanker, voedselallergie, nierproblemen, eetstoornissen  ervaren 
wel hoe belangrijk de rol van de diëtist is bij hun behandeling. Door de degelijke wetenschappelijke kennis 
moeten dietisten een volwaardige partner zijn in het paramedisch team. 
 
Tegenwoordig kan je heel veel informatie over voeding vinden op het internet, social media en boeken, en 
patiënten lezen die informatie ook. Het lastige is dat de informatie niet altijd wetenschappelijk is onder-
bouwd. Men gaat vaak hypes combineren of past de adviezen niet correct toe met het  risico op een oneven-
wichtige voeding en eetstoornissen. Dit brengt als gevaar met zich mee dat patiënten zichzelf tekort doen, en 
een niet gebalanceerde voedingspatroon gaan ontwikkelen. Op lange termijn kan dat tekorten aan essentiële 
voedingsstoffen geven.
 
Wie kan bij de diëtist terecht? 
Zowel zieke mensen als gezonde mensen kunnen bij een dietist terecht. De doelgroep van diëtisten is echt 
niet alleen maar mensen die willen afvallen. Ook mensen met een hoge bloeddruk, diabetes, mensen met 
nieraandoeningen, een te hoog cholesterolgehalte of een voedselallergie kunnen de hulp van een diëtist 
 inschakelen. 
 
Wordt de diëtist vergoed door de verzekering?
Met een verwijzing van uw huisarts wordt het consult bij de diëtist door uw verzekering vergoed.  
Als verzekerde hebt u minimaal recht op 10 consulten per verzekeringsjaar.
Het SZF hanteert een restitutiesysteem waarbij u het consult betaalt en na overlegging van de kwitantie  u  
srd 65 gerestitueerd krijgt. Assuria en Self Reliance vergoeden het  
consult met een garantiebrief. 

Wandy Soemodihardjo, Bsc
Diëtist/Nutrition Consultant Suriname 

 
 
 
 
 
 

Op 12 mei werd over de hele wereld de 
Internationale Dag der Verpleging her-
dacht. Op deze dag wordt er bijzondere 

aandacht besteed aan de bijdrage van verple-
gende aan de gezondheidszorg. Deze dag staat 
in het teken van verbetering van de kwaliteit 
van zorg en versterking van de beroepstrots.  
 
Door de directie van het MMC werd een jong 
en dynamisch team ingesteld om  activiteiten te 
organiseren rond het thema van dit jaar t.w.: “ 
Nurses, a voice to lead health for all”. Zo werd in 
de periode van 6 tot en met 9 mei op verschillen-
de muloscholen in Nickerie en Wageningen met 
een bepaalde doelgroep (voorlichtings)praatjes 
gehouden. Aan de orde kwamen onderwerpen zo-
als, drugs- en alcoholgebruik, suicidepogingen, 
EHBO verlenen, diabetes mellitus, hogebloeddruk 
en mileuvervuiling. De bedoeling is deze activi-
teit jaarlijks te herhalen. Als een school  behoefte 
heeft aan een speciale informatie-sessie kan zij 
hiervoor altijd een verzoek  richten tot het MMC.  
 
Op 10 mei werd er een gala-avond georganiseerd 
speciaal voor de drie catogorieën binnen de ver-
pleging t.w.” de verpleegkundige, de ziekenver-
zorgende en de verpleegassistenten. Ook vonden  
er diverse huldigingen plaats. Tot verpleegkun-
dige van het jaar 2019 werd uitgeroepen  zr. D. 
Graskamp van het PZW.  Ziekenverzorgende van 
het jaar werd zr. Sahit van de Verloskamer en 
verpleeg-assistent van het jaar werd zr. S. Shew-
dat van de Polikliniek. De week werd afgesloten 
op 12 mei zelf met het hijsen van de vlaggen, een 
rondgang met zang door de gangen van MMC, 
een toespraak van de verpleegkundig directeur en 
daarna een ontbijt ochtend voor alle aanwezige 
personeelsleden. 
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 De diëtist in het MMC ‘‘Dag der verpleging’’  

Verpleegkundig directeur zr. J. Pelswijk  
bij de ‘‘dag der verpleging’’

BCG in actie.

De coördinatiegroep Baby Friendly Hos-
pital Initiative (BFHI) heeft op vrijdag 
28 juni 2019 een bezoek gebracht in het 

MMC. De voorzitter Carmelita Matroos zei blij 
te zijn met de installatie van deze werkgroep. De 
overige leden (elk instelling heeft een vertegen-
woordiger) van de werkgroep zijn: 
• Ingrid Waarde namens het Bureau voor  
   Openbare Gezondheidszorg,
• Georgetina Eliot namens de Stichting ter    
  Bevordering van Borstvoeding in Suriname  
  (Stibosu),
• Bibi Bacchus namens de RGD, 
• Roma Eduards namens de Medische Zending, 
• Betanie Atrisman - Moestadjap namens het  
   Mungra Medisch Centrum, 
• Lucille Grep-Barron namens het ‘s lands 
   Hospitaal, 
• Babel Muriel namens het Academisch  
   Ziekenhuis,
• Griselda Vliet-van der Leeuw namens het  
   Diakonessenhuis,

Het doel van dit bezoek was: 
• 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  
  werkplan voor minimal 1 jaar
• Het documenteren van het proces van de  
  gezamenlijke inspanning van de gezondheidszorg,    
  ten aanzien van de BFHI certificering.
 
De werkgroep kreeg ook een rondleiding door 
het MMC verzorgd door de verloskundige M. 
Sahangoekhan waarbij ook de ZOG ruimte voor 
werkende moeders op de kinderopvang werd be-
zichtigd. 

BCG bezoekt MMC
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Bezoek Stg. One Stop Shop aan het MMC.

De medewerkster van de maand april 2019,  
zr. D. Grafskamp samen met de  

directie en de office manager PZW.

Trainer J. Torres samen met de trainees voor de 
bediening van de verbrandingsoven van de dorpen  
Donderskamp, Kalebaaskreek en Cornelis Kondre.

De genomineerden krijgen de felicitaties. De specialisten waren ook aanwezig op  
de gala avond ‘‘Dag der Verpleging’’

De medewerkster van de maand juni 2019,  
zr. Kisoensingh D. samen met de   

Wnd. Algemeen directeur  dhr. R. S. Seedo en de ver-
pleegkundig directeur zr. J. Pelswijk.

De medewerker van de maand mei 2019,  
dhr. T. Kemble. samen met de  

 directie van het MMC.

FOTO COLLAGE DIVERSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN.

Vlaggeparade ‘‘Dag der Verpleging’’ Informatie sessie op diverse scholen  
in verband met ‘‘Dag der Verpleging’’ .

Het uitvoeringsorgaan Basiszorg

Minister van Volksgezondheid dhr. A. F. Elias samen 
met de geslaagde cursisten voor de bediening van de 

verbrandingsoven te Wageningen.

Ook PZW heeft ‘‘Dag der Verpleging’’ gevierd.


