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Het is voor mij een waar genoegen om als onderdirecteur finance het voorwoord voor deze editie te 
mogen schrijven. In deze functie zal ik de doelen van het MMC verwezenlijken. Ik ben er bewust 
van dat het een enorme uitdaging wordt. Samen met het personeel en de overige leidinggevenden 

zal er het beste van gemaakt worden.
 
Ik ben op 01 maart 2002 in dienst getreden als administratief medewerker in deze zorginstelling en heb op 
verschillende afdelingen mijn krachten mogen geven t.w. de EHBO, het Centraal Meldpunt, het Medisch 
Secretariaat, de Röntgen afdeling, het Stg. Bestuur, de Medische Administratie en de afdeling Finance. In de 
16 jaren heb ik de ontwikkelingen van  dit prachtig ziekenhuis mogen meemaken.
 
Ik geloof erin dat het huidige directieteam met de weinige middelen in staat is het uitgestippelde beleid tot 
uitvoering te brengen, waarbij de ondersteuning van het Stg. bestuur en het voltallig personeel in deze niet 
weg te denken is. Met medewerking van vakkundige en gemotiveerde medewerkers is het van belang dat elk 
één actief en creatief inspeelt op de behoefte van kwalitatieve zorg door de zorgvrager.

Mijn dank gaat uit naar het redactieteam voor de continuïteit van het blad en wens de lezers veel leesplezier 
toe.

We Care…

Zorida Mohamed
Onderdirecteur Finance. 
 

Dalbahadoor Dalloesingh, geboren op 
7 december 1895 in Nickerie, staat 
bekend als de eerste Nickeriaan die 

een transportbedrijf begon in het rijstdistrict. 
Britchbasie Dalloesingh te Corantijnpolder, 
Harribahadoorsing Dalloesingh, Inderbasie 
Dalloesingh en Roy Sahadew Mahadewsingh 
de echtgenoot van Inderbasie, vertellen het 
verhaal. Wat het levensverhaal van Dalbaha-
door zou worden, krijgt een onverwachte, maar 
bijzondere Oranje wending.
 
Er waait een koele zeewind door de Coran-
tijnpolder als wij bij het huis van Britchbasie 
Dalloesingh arriveren, hier gebracht door 
Bisnoepersad Dalloesingh, een kleinzoon van 
Dalbahadoor Dalloesingh. Bisnoepersad is 
het gewezen hoofd Openbaar vervoer, sectie 
Nickerie, vertegenwoordiger van TCT in het 
district rond 1990. Nu is hij ondervoorzitter 
van CLO-Regio West, lid van het hoofdbestuur 
van de CLO,  voorzitter bij de bond van het 
ministerie van Openbare Werken in Nickerie 
en momenteel waarnemend algemeen directeur 
van het Drs. L. Mungra Medisch Centrum. 
 
Harribahadoorsing Dalloesingh, meer bekend 
als Max, die vanuit Nieuw-Nickerie is meege-
komen, laat de geschiedenis van Dalbahadoor 
herleven: “ Ik ben geboren op 23 juli 1933 aan 
de Achterstraat 18, nu de Doergasawstraat, te 
Nieuw-Nickerie. Daar had mijn vader, Dalba-
hadoor Dalloesingh zijn auto- en busbedrijf, 
dat de route vanuit Nieuw-Nickerie, Paradise, 
Hamptoncourt vice versa onderhield. Hij had 
naast de acht-personen Taunusbussen, ook nog 
enkele mooie Amerikaanse auto’s, waarmee 
taxi werd gereden. Mijn vader is op de suiker-
plantage Hazard geboren. Zijn moeder heette 
Hankumari 1035/V en zijn vader was afkom-
stig van Kathmandu in Nepal. Hij is evenals 
zijn vrouw, door de immigratie uit Brits-Indië 
in Suriname beland. Bhoodia de dochter van 
Chhanai 472/V en diens vrouw Maharajee. 
Maharajee is de dochter van Orie 474/G en zijn 
vrouw Lallia 494/G. Bhoodia moet rond 1902 
zijn geboren. In dat jaar is ze door haar vader 
erkend. Mijn vader en moeder kregen 21 kinde-
ren, van wie 12 in leven bleven.  
 
 

De namen zijn: Sorijpaulsing, Oobijsing, 
Choobasi, Jagatpaul, Britchbasie, Sunderbas-
sia, Chanderbasi, Hatabahadoorsing, Harriba-
hadoorsing, Dewbahadoer, Bridjbahadoer en 
Inderbasie, allen geboren tussen 1916 en 1947. 
Mijn vader heeft veel geleerd op de suikerplan-
tages Hazard, waar hij is geboren, en Waterloo, 
waar hij heeft gewerkt. Toen de stoommachines 
te Waterloo in de jaren dertig kapot gingen, was 
hij het die ze weer opgang bracht. Toen de inge-
nieurs uit Schotland arriveerden, stonden ze er 
versteld van.
 
Ze wilden toen mijn vader naar Engeland meene-
men om met ze te werken in de fabrieken, maar 
hij weigerde dat. In een ander geval werd ook de 
kennis van mijn vader over machines duidelijk. 
Toen de boot van de gouverneur van Suriname 
in Nickerie defect raakte, was er niemand die 
de motor kon maken. Uiteindelijk liet men mijn 
vader halen, die het klusje klaarde. Op verzoek 
van de gouverneur vertrok hij met het gezel-
schap mee naar Paramaribo. De gouverneur was 
zo blij dat alles goed verlopen was. Dalbaha-
door mocht daarom iets vragen. Hij vroeg om de 
bootverbinding tussen Nickerie en Skeldon in 
Guyana te mogen onderhouden. Daarvoor kreeg 
hij van de gouverneur de vergunning. Maar 
zijn auto- en busbedrijf is mij echt bijgebleven. 
Pas later kwamen personen als Lampa, Bhaan, 
mijn broer en Rambadjan met een taxibedrijf”. 
 
Dalbahadoor was een grote, zwaar gebouwde 
man. Hij sprak altijd rustig en maakte altijd tijd 
voor zijn medemens. Hij had veel aandacht voor 
zijn familie en was niet werkschuw. Zo heeft hij 
ook gewerkt voor een oliemaatschappij, die in 
de eerste helft van de vorige eeuw al olieborin-
gen deed in Nickerie. De boringen werden onder 
andere verricht bij de Bolletriekreek te Henar. 
Een boorput had je waar nu het huis van familie 
Dalgety staat. (wordt vervolg)

 

 

 

Kenneth R. Donk

Inhoudsopgave Nickerie torie: Dalbahadoor Dalloesingh; over wagens en Oranje
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Voorwoord

 
Volle maag: een volle maag houdt je, de ganse dag, 
weg van verleidingen. Zorg dat je voldaan bent, 
door elke 3 – 4 uur iets te eten. 
 
Spinazie: moe en futloos? Eet spinazie! De folium-
zuur en ijzer in spinazie helpen je lichaam energie 
vrijmaken. 
 
Bottenstelsel: Ga minstens 1 keer per dag gedu-
rende 1 minuut op één been staan. Herhaal dit 
in de loop van de dag met het ander been. Deze 
eenvoudige oefening, zo is bewezen, zou goed zijn 
om de dichtheid van een gezond bottenstelsel te 
bevorderen
 
Acne : smeer er tandpasta op, bijvoorbeeld voordat 
je naar bed gaat en s’morgens is hij ingedroogd. 
 
Ademhaling: elke dag 10 seconden je adem inhou-
den en dan rustig uitademen. Dit elke dag doen en 
steeds een eetje meer. Het is goed voor je hart en je 
conditie. 

Gezondheidstip
 
■ Voorwoord/ Gezondheidstips
■ Schema van specialisten, artsen/Redactieteam 
■ Personalia / Buurtvoorlichting 
■ Elias sluit carrière bij MMC af met heropening  
    apotheek 
■ Drie maanden uitgetrokken voor landelijke  
    vaccinatie 
■ Medisch Rubriek: Wat zijn nierstenen? 
■ Bijscholing voor de verpleging 
■ Vaste aanstelling personeelsleden MMC 
■ Foto collage diverse projecten en activiteiten 
■ De uroloog in het MMC 
■ MMC schaft splinternieuwe digitale Bucky aan 
■ Kabalebo ontvangt splinternieuwe ambulanceboot 
■ Geschiedenis van dag der verpleging 
■ MMC viert dag der verpleging 
■ In gesprek met mevr. Wongsoredjo M. 
■ Culinair / Even lachen.... 
■ Nickerie torie: Dalbahadoor Dalloesingh; over  
   wagens en Oranje
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Aubergine lasange 

Ingredienten
8 blaadjes verse lasagne (zelfgemaakt of kant en 
klaar)
2 aubergines
3 bollen mozzarella
2 rode uien
30 ml olijfolie
4 eetl groene persto
verse basilicum
peper en zout
 
Materialen
Bakplaat met bakpapier
schuimspaan

Bereiding
Snijd de aubergine in plakken en bestrijk beide 
zijdes met olijfolie en bestrooi met een beetje 
peper en zout. Grill ze in een (grill)pan aan beide 
kanten licht bruin. Snijd de rode ui in dunne 
ringetjes en bak ook kort aan in een pannetje. 
Verwarm de oven op 180 graden. Breng een grote 
pan water aan de kook en kook de lasagne bladen 
(max 4 per keer) in ca 3 min gaar. 
 
Schep ze uit de pan met een schuimspaan en laat 
ze aan de rand van een vergiet uitlekken. Let op, 
ze kunnen wat aan elkaar gaan plakken. Besmeer 
ook beide zijdes van de gekookte lasagnebladen 
goed in met olijfolie. Leg 4 plakken lasagne op 
een stuk bakpapier op een bakplaat. Beleg met 
schijfjes gegrilde aubergine, plakken mozzarella, 
paar ringetjes ui en wat groene pesto. Herhaal dit 
nogmaals zodat je lasagne uit 2 lagen bestaat. Zet 
de lasagne nog 15 min in de oven totdat de moz-
zarella wat gesmolten is. Verdeel nog wat verse 
basilicum er over en serveer direct.

 

Hij is 80. Zij is 20. Het was het gesprek van 
de dag toen de oude man van 80 jaar 
trouwde met het meisje van 20. Na een 

jaar beviel ze in het ziekenhuis van haar eerste 
kindje. De verpleegster feliciteerde de oude man 
en zei “Dit is voor uw leeftijd een grote prestatie 
en ik vraag mij af hoe u dat doet” Hij antwoordde 
“Je moet de oude motor draaiende houden.” Het 
volgende jaar beviel de jonge bruid opnieuw. De-
zelfde zuster zei “U verbaast mij weer, hoe doet u 
dat toch?” En weer zei hij “Je moet de oude motor 
draaiende houden.” Hetzelfde gebeurde in het 
volgende jaar. De zuster zei: ‘’Wel, wel, wel, u kunt 
er echt wat van.” Hij antwoordde “Je moet de oude 
motor draaiende houden.” De zuster zei: “U moet 
nu wel de olie vervangen, want deze is zwart!

Aan boord van de KLM zitten een Bakra (blanke) 
en een Coroniaan naast elkaar. Op een gegeven 
moment zegt de Bakra, laten we even een goeie 
conversatie beginnen, dan gaat de tijd sneller om. 
Zegt de Coroniaan, en waarover wil je praten. De 
Bakra denkt die domme Coronianen weten toch 
geen moer, Ik zal deze even de mond snoeren. Oké 
NUCLEAIRE MACHT . De Coroniaan zegt:”Oké, 
maar eerst een vraag van mij aan jou. Een geit een 
ezel en een koe eten alle drie hetzelfde gras of niet? 
Ja” zegt de Bakra. Oké, waarom is de poep van een 
geit bolletje bolletje van een ezel dikke bolle en van 
een koe plat en nat? De Bakra denkt na en zegt. 
Nou dat weet ik niet.” WAAROM WIL JE OVER 
NUCLEAIRE DINGESN PRATEN ALS JE NIET 
EENS VAN STRONT AFWEET! LAAT ME SLA-
PEN EN HOU JE SJMOEL BOI.. 

Twee directeuren komen elkaar tegen zegt de één: 
Gaat het goed met de zaken? Prima, ik moet zelfs 
soms mijn telefoon mee naar bed nemen. Zegt die 
andere: Ik weet er alles van. Ik heb het soms zo 
druk dat ik mijn secretaresse mee naar bed neem.  
 
Meester is jarig dus dan vraagt hij aan de kinderen 
om te raden hoe oud hij is geworden. Dan begin-
nen de kinderen te raden,  pietje zegt : 50 jaar 
,meester zegt : mis . Sjaaki zegt : 45 
Weer zegt meester. Helemaal mis 
Dan zegt Wimpy : meester is 42 jaar geworden 
Goed zo zegt meester, maar hoe heb je dat geraden 
Wimpy. 
Wimpy zegt : kijk meester 
Mijn broer is 21 jaar en hij is een halve idioot !!!

                            Medische specialisten
Volgnr Naam Functie Start Vertrek
1 Dr. Dolmans D. Chirurg 01 mei 2018 30 juni 2018
2 Dr. Roussel J. Chirurg 01 Juli 2018 01 september 2018
3 Dr. Mahabier Ch. Chirurg September 2018 -
4 Dr. Van der zouwen Chirurg 29 september 2018 01 november 2018
5 Dr. Mouthaan P. Chirurg December 2018 Februari 2019

1 Dr. Schillemans P. Orth. Chirurg 26 mei 2018 07 juli 2018
2 Dr. Ooms Ad. Orth. Chirurg 07 juli 2018 18 augustus 2018
3 Dr. Vogels L. Orth. Chirurg 18 augustus 2018 08 september 2018
4 Dr. Schillemans P. Orth. Chirurg 08 september 2018 29 september 2018
5 Dr. Slingerland Ad. Orth. Chirurg 29 september 2018 10 november 2018
6 Dr. Schäffer K. Orth. Chirurg 10 november 2018 22 december 2018
7 Dr. Ogink J. Orth. Chirurg 22 december 2018 02 februari 2019

1 Dr. Prins KNO arts 18 juni 2018 13 juli 2018
2 Dr. P. Briët KNO arts 1 september 2018 29 september 2018
3 Dr. A. Hesselink KNO arts 15 november 2018 15 december 2018

1 Dr. van Langeveld Cardioloog 10 maart 2018 14 april 2018
2 Dr. Lieve-Lazor Cardioloog 15 april 2018 26 mei 2018
3 Dr. Takens Cardioloog 26 mei 2018 23 juni 2018
4 Dr. Pasteuning Cardioloog 23 juni 2018 04 augustus 2018

Dr. Kerker Cardioloog 15 december 2018 26 januari 2019

1 Dr. W. Rier Uroloog 3 juli 2018 13 augustus 2018
2 Dr. Meinhardt Uroloog 12 augustus 2018 22 september 2018

1 Dr. Quartero R. Gynaecoloog 16 juni 2018 30 juli 2018
2 Dr. Wilschut H. Gynaecoloog 30 juli 2018 08 september 2018
3 Dr. Alberda B. Gynaecoloog 08 september 2018 08 oktober 2018
4 Dr. Waegemakers C. Gynaecoloog 08 oktober 2018 17 november 2018

1 Dr. Parabirsing Radioloog 03 juli 2018 01 augustus 2018
2 Dr. A. Van Seijen Radioloog 1 Augustus 2018 1 September 2018

1 Drs.Poveda.D. Oogarts 03 juli 2018 03 oktober 2018

CULINAIR EVEN LACHEN.........
Schema pendelende buitenlandse medici 
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Redactieteam
 
- Hr. W. Hanoeman         - ICT
- Mevr. B. Moestadjap    - Polikliniek
- Mevr. M. Bishesar      - Fin.administratie
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NAAM Functie Datum Opmerking
Jubilea Somoredjo H. 15-05-2018 35 jaren

Agard - Robles A. Med. Analist 15-04-2018 20  jaren
Khodabaks. Moh. N. Sectie chef TD 15-05-2018 35 jaren

Indienst Behari - Sarjoe K. Interieur Verzorgende 15-05-2018
Hanoeman T. OK Assistant 10-01-2018
Pavion J. Verpleeg assistent 15-05-2018
Stedenburg J. Verpleeg assistent 01-05-2018
Beck A. Radiodiagnostisch laborant 07-05-2018
Martosoedarmo E. Adm. Medewerker 20-06-2018

Uitdienst Nirk A. Verpleegkundige 01-06-2018
Dipoikromo K. Hoofd Lab 01-06-2018 Pensioen
Adirahardjo M. Medisch Analist 01-06-2018

Van Naar
Mutatie Waidoe E. Verpleegkundige Mn. afd. Poliklinieken

Functie
wijziging

Mohamed Z. Onder Directeur Finance
Surjbali Singh S. Hoofd afd. Inkoop
Karijo R. Facilitair manager
Hanoeman W. Hoofd afd. ICT

 
 

PERSONALIA
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In gesprek met Mevr. Wongsoredjo - Martoredjo M.

 

Op verzoek van de redactie-commissie van dit onmisbaar MMC-Infoblad heb ik besloten om een 
stukje geschiedenis over mezelf neer te pennen. Mijn naam is Marjanah Martoredjo gehuwd Wong-
soredjo. Ik ben 59 jaartjes “jong” en moeder van twee volwassen kinderen en een kleindochter.

Mijn loopbaan beslaat, om precies te zijn per 01 november 2018, 28 jaren en 6 maanden. 
Mijn carriȅre binnen het MMC is begonnen als  administratief medewerker Personeelszaken. Vervolgens 
ben ik overgeplaatst naar de afdeling Financiële Administratie. Na verloop van tijd ben ik aangesteld als 
Hoofd van die afdeling. 

Als afdelingshoofd  kan ja al het werk niet alleen klaren.  Met de ondersteuning van  het personeel en een  
goede werkrelatie binnen de afdeling  is het steeds weer gelukt de gestelde doelen te halen. Mijn respect en 
dank gaat daarom naar al de mensen met wie ik voorheen heb gewerkt en ook degenen van wie ik thans de 
volle ondersteuning geniet en een prettige werkrelatie heb opgebouwd. 

De Financiele Administratie is binnen het administratief gebeuren het hart van het MMC. Middels een 
geautomatiseerde boekhoudkundig systeem worden van alle afdelingen de nodige en relevante gegevens 
verkregen en verwerkt in de centrale financiële administratie waarna overgegaan kan worden tot facturatie, 
de zogenaamde eindfase. Het is in dit verband daarom zeer belangrijk dat de ondersteunende afdelingen 
hun activiteiten/verrichtingen  correct en volledig vastleggen en doorgeleiden naar de afdeling financiële 
ondersteund door de daarbij behorende relevante documenten z.a. garantiebrieven etc. Als ziekenhuis is 
het belangrijk, vooral in deze moeilijk tijd, om alle centjes binnen te halen om de dienstverlening optimaal 
te kunnen garanderen en continueren. Ik wil  een ieder binnen ons mooi ziekenhuis aansporen en aanmoe-
digen om  zich te blijven inzetten en elke gelegenheid aan te grijpen om zich bij te scholen of verder te 
verdiepen op hun vakgebied. Het zal u en uiteraard de organisatie ten goede komen. 

De directie  en het stichtingsbestuur wil ik  dankzeggen  voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende 
mijn dienstverband tot nu toe. Mijn loopbaan binnen de MMC-familie ervaar ik nog steeds als prettig, leuk 
maar bovenal zeer leerrijk. Natuurlijk zijn er ook minder prettige momenten geweest maar ook daarmee heb 
ik leren omgaan. Ze hebben mij gesterkt om verder te gaan in dit mooi leven. Na zoveel jaren van dienst-
baar zijn kan ik met trots en vreugde in mijn hart getuigen  dat ik mij vereerd voel om deel uit te maken 
van de MMC-familie. Over enkele maandjes zal ik vanuit de comfort van mijn schommelstoel hopelijk nog 
lange tijd, deze mooie periode in mijn leven mogen overdenken

Onthoud: ‘‘RESPECT’’ moet men niet onderschatten of over het hoofd zien.
De Zegen en Bescherming van De Almachtige zij met u.
 

 
 
 

Mevrouw Wongsoredjo - Martoredjo M.

Het Mungra Medisch Centrum is van start gegaan met een reeks van informatieve bijéé nkomsten over 
borstvoeding in de verschillende wijken. Gebleken is dat slechts 3 procent van de ongeveer 10.000 ba-
by’s die jaarlijks worden geboren in Suriname, borstvoeding krijgen. Aangezien borstvoeding de eer-

ste 6 maanden heel belangrijk is voor de groei van de baby,  heeft het MMC gemeend de ressorten in te trekken 
om hieromtrent de nodige voorlichting en informatie te verschaffen aan belanghebben en geinteresseerden.  
 
Deze campagne is gestart op vrijdag 11 mei 2018 bij stichting ‘Het Moederhart’ aan de Djakartaweg ten 
behoeve van de bewoners van de Westelijke polders. De informatie werd verstrekt door speciaal hiervoor 
getrainde verpleegkundigheden van ons ziekenhuis. Mw. W. Soemodihardjo consultant BFHI /Diëtiste in 
MMC geeft aan dat het de bedoeling om ook de andere ressorten aan te doen en dat de informatie zoveel 
als mogelijk zal worden gepresenteerd in de taal die de mensen van de betreffende ressorten machtig zijn. 
BFHI staat voor  Baby Friendly Hospital Initiative. De presentatoren van de dag waren de zusters  Sood-
amah D. en Moenielal A. Het goed opgekomen publiek was zeer ingenomen met het gepresenteerde gelet 
op de vele vragen die werden gesteld aan de voorlichters. Zij waren ook verbaasd toen ze hoorden over de 
nieuwe ontwikkelingen omtrent borstvoeding. 
 
Op 12 mei werd het Pietronella Ziekenhuis in Wageningen aangedaan en ook hier waren de bewoners van 
Wageningen en het personeel van het PZW zeer enthousiast en zaten vol vragen. Het ligt in de boeling om 
enkele daarvoor in aanmerking komende  personeelsleden  van het PZW  ook mee te nemen bij de  eerst-
volgende training.
 
Het BFHI team van MMC streeft ernaar om elk kwartaal een ander ressort aan te doen om de nodige infor-
matie te verstrekken. Deze eerste aanzet werd georganiseerd in het kader van de viering van de “Dag  der 
Verpleging”, “Nurses Week”, Dag der Verloskundigen.

 
Buurtvoorlichting
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12 mei 1820 is de geboortedag van Florence 
Nightingale, de vrouw die het verpleegstersbe-
roep wereldwijd tot een gerespecteerd beroep 

gemaakt heeft. Florence Nightingale is de geschie-
denis ingegaan als de Dame met de Lamp, de ver-
pleegster die tussen de gewonden in de Krimoorlog 
liep. Als ze ‘s nachts haar ronde liep, verlichtte ze 
haar weg tussen de zeven kilometer bedden met een 
Turkse lamp. Ze was een Brits verpleegster, pionier 
en grondlegger van de moderne verpleging.
 
Ze kwam uit een welgesteld gezin, wilde ver-
pleegster worden en studeerde in het geheim           
‘snachts. Ze sloeg zelfs een huwelijksaanzoek af 
om haar roeping te volgen. Haar kwaliteiten zouden 
niet alleen de manier waarop men over verpleeg-
sters en verpleegkunde dacht veranderen, maar 
ook de opinie over vrouwen. In 1860 stichtte ze de 
Opleidingsschool voor Verpleegsters met geld uit 
het Nightingalefonds, opgericht in 1855. Deze op-
leiding werd wereldwijd een succes. Toen in 1854 
tijdens de Krimoorlog William Howard Russell, de 
correspondent van het Engelse dagblad The Times, 
melding maakte van mensonterende toestanden on-
der de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Flo-
rence, een 34-jarige verpleegster, haar diensten aan.
De jonge Florence had alle troeven in handen voor 
succes in de betere kringen. Ze wilde echter niets te 
maken hebben met de aristocratie en had zich echt 
een doel in haar leven gesteld: het verplegen van 
zieken en gewonden. Toen ze benaderd werd door 
Sir Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd 
van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de 
oude naam voor het Aziatische deel van Istanbul). 
Met geduld en tact wist zij, orde in het legerhospi-
taal te scheppen en wist ze te bereiken dat de verzor-
ging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Om 
het thuisfront op de hoogte te houden van de aard 
en omvang van de stroom gewonden, ontwikkelde 
de ook in wiskunde en statistiek zeer onderlegde 
Florence Nightingale, een eenvoudig diagram om 
deze gegevens aan leken te kunnen presenteren en 
ze was daarmee de uitvindster van het taartdiagram. 
Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een 
verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal 
in Londen, de eerste opleiding op dit gebied. Door 
haar baanbrekende werk werd er ook in de toenma-
lige kolonie Brits-Indië (nu India) een departement 
van Gezondheid in het leven geroepen. In 1907 
kreeg Florence als eerste vrouw de Order of Merit, 
een hoge koninklijke onderscheiding. Drie jaar la-
ter overleed ze, 90 jaar oud.

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nigh-
tingale, is het de Internationale Dag van de 
Verpleging. Over de hele wereld is er op deze 

dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van ver-
pleegkundigen en verzorgenden in de gezondheids-
zorg. In vele zorginstellingen worden er op en rond 
12 mei kleine en grote activiteiten georganiseerd.  
 
Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daar-
mee zien wat hun waarde is voor de gezondheids-
zorg. Deze dag staat in het teken van verbetering 
van de kwaliteit van de zorg en versterking van 
de beroepstrots. In het Mungra Medisch Centrum,  
is deze dag ook niet ongemerkt voorbij gegaan.  
 
In verband met deze dag was er een commissie in-
gesteld om activiteiten te ontplooien met als thema 
“NURSES A VOICE TO LEAD’’. Health is a Hu-
man right.” Gezondheid is een humanitaire recht, 
ongeacht de lokatie van de zorgbehoevende. Ge-
zondheiszorg moet toegangelijk zijn voor een ieder.   
 
De dag startte met enkele traditionele voordrachten 
van zang en de gebruikelijke toespraken, gevolgd 
door een korte wandelloop langs de verpleegaf-
delingen van het ziekenhuis. De pas geslaagden 
verpleegkundigen die tewerk zijn gesteld in het 
MMC zijn op gepaste wijze gehuldigd en verwel-
komd. Het gaat om 4 broeders ziekenverzorgende, 
4 zusters ziekenverzorgende, 1 ziekenhuishygië-
niste en 1 OK assistente. Op deze dag werd ook 
de “Verpleegkundige van het jaar” bekendgemaakt.  
 
De commissie die hiermee belast was presenteerde 
de genomineerden. Tot “ Verpleegkundige van het 
jaar 2018” werd uitgeroepen broeder Baidjnath Mi-
sier van de afdeling Spoed Eisende Hulp. Alle ove-
rige genomineerden zijn overigens in aanmerking 
gekomen voor een geschenkje. Door de verpleeg-
kundig directrice van het ziekenhuis, Sonja Diran,  
werd bekendgemaakt dat door de minister van 
Volksgezondheid, onze ex- directeur Antoine Elias, 
de toezegging is gedaan dat elke verpleegkundige 
een bedrag van srd. 100 mag tegemoetzien. Na de 
gebruikelijke felicitaties over en weer  bleef de 
MMC-familie nog geruime tijd gezellig bij elkaar.

Antoine Elias, algemeen directeur van 
Mungra Medisch Centrum, heeft op 9 
april 2018 mogen aanschouwen dat zijn 

laatste inspanning in deze functie tot een goed 
eind is gebracht. Op deze dag vond namelijk  de 
heropening plaats van de verbouwde apotheek 
aan de Landingstraat. In zijn speech zei hij heel 
erg blij te zijn dat ook dit project volgens de ge-
bruikelijke trend op tijd is opgeleverd. De kosten 
voor de verbouwing en herinrichting van de apo-
theek zijn volgens hem uit eigen middelen ge-
financiërd. Op 10 april werd hij beëdigd als de 
nieuwe minister van Volksgezonheid.

Apotheker Gerdie Sabajo zei blij te zijn met deze 
verbouwing en gaf de garantie dat de Nickeri-
aanse gemeenschap mag rekenen op een meer 
dan voorheen vlotte en  klantvriendelijke behan-
deling. Er zal een betere voorlichting zijn naar 
de patiënten toe voor wat betreft het gebruik van 
de voorgeschreven medicijnen en andere gezond-
heidsproducten. Voorts mag gerekend worden op 
kortere wachttijden en een reële voorraad medi-
cijnen. 

Medisch directeur Cleopatra Jessurun gaf aan dat 
niet alleen een mooi gebouw opzetten met alle 
faciliteiten belangrijk is maar ook het efficiënt en 
effectief gebruik maken van de aanwezige zaken. 
Zij verwacht daarom niet anders dan dat nu het 
personeel  gerieflijker is geaccomodeerd ook  de 
patiënt hiervan  zal profiteren door bijvoorbeeld 
een snelle en correcte behandeling.

De assembleeleden Rashied Doekhie, Guilliano 
Snip en William Waidoe waren ook aanwezig bij 
deze aangelegenheid. Districtscommissaris Wed-
prekash Joeloemsingh en Assembleelid Snip ver-
richten de heropening middels het doorknippen 
van een lint.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMC viert dag der verpleging
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Elias sluit carrière bij MMC af 
met heropening apotheek

De algemeen directeur van het het MMC,  
dhr. A. F. Elias aan het woord.

Het MMC heeft samen met het Bureau 
Openbare Gezondheidszorg (BOG), 
de Medische Zending en de Regio-

nale Gezondheidsdienst geparticipeerd aan de 
vaccinatieweek die jaarlijks wordt gehouden 
door de gezondheidsorganisatie PAHO in de 
Amerika’s en op 24 april 2018 van start ging.  
 
Volgens Muriel Ravenberg, waarnemend direc-
teur van het BOG biedt de vaccinatieweek  de 
gelegenheid om successen van het vaccinatiepro-
gramma te vieren. Deze instantie is mede belast 
met het vaccinactiegebeuren via het Nationaal 
Immunisatie Programma (NIP). Het NIP is onder 
andere verantwoordelijk voor de landelijke coör-
dinatie van het nationaal vaccinatieprogramma, 
de supervisie van alle vaccinerende instanties 
en evaluatie van het programma. Maureen Wijn-
gaarde, directeur van Volksgezondheid  legde uit 
dat je vaccineert zodat de ziekte, indien je ermee 
in aanmerking komt, niet aanslaat. Hoe lager de 
dekkingsgraad, hoe minder immuun de kinderen 
zijn  waardoor de kans op het oplopen van ziektes 
toeneemt. Niet het vaccineren alleen is belang-
rijk,  maar ook het op de uitkijk staan als de ziekte 
de kop opsteekt. Zij gaf  aan dat er volop vaccins 
in voorraad  zijn om het programma af te werken.  
 
Het vaccinatieprogramma is qua capaciteit ver-
sterkt. Het kind heeft recht om gevaccineerd te 
zijn. Het thema van de vaccinatiecampagne was 
dit jaar ‘‘Bescherm jezelf, laat je vaccineren’’. 
Sinds de start van de eerste vaccinatieweek in 
2002 zijn meer dan 700 miljoen mensen gevac-
cineerd tegen verschillende ziekten. Tijdens de 
vaccinatieweek worden activiteiten uitgevoerd 
om de vaccinatiedekking te verhogen. De ge-
wenste dekking bedraagt 95%.  
 

 
 
 
 
 
 

Drie maanden uitgetrokken voor 
landelijke vaccinatie

 
Gescheidenis van  
dag der verpleging
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De nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam. Als de urine verzadigd is van afvalstoffen, dan 
kunnen deze kristalliseren waardoor nierstenen ontstaan. Het kan jaren duren voordat nierstenen 
tot klachten leiden, want aanvankelijk zijn deze stenen zeer klein, kleiner dan een korrel zand. 

Doch ze kunnen geleidelijk uitgroeien tot kastanje-grootte. De grootte van de steen is niet zozeer van be-
lang, wel de plek waar zij is gevestigd.

Oorzaak van nierstenen:
• Te weinig drinken.
• Overmatig zweten.
• De aanwezigheid van bepaalde zouten in het lichaam.
• Gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
• Urineweginfecties.
• Overgewicht.
• Het eten van teveel eiwitten (vooral uit vlees). 

Symptomen van nierstenen
• Nierstenen geven niet altijd klachten. Is de niersteen groter, dan kan deze in je urineleider blijven steken  
   en dan begin de klachten. Tijdens een niersteenaanval kan men daarnaast last hebben van de volgende  
   klachten:
• Koliekpijn: krampende pijn van wisselende intensiteit manifestatie in de rug, onderbuik, zijkant van de  
  buik en lies.
• Pijn gepaard gaat met bewegingsdrang.
• Misselijkheid, braken, zweten, koorts, flauwvallen.
• Bloed in de urine, slijm in de urine, frequent en pijnlijk urineren, of gevoel van aandrang, stinkende  
   urine (urine die naar ammoniak ruikt of een visluchthee)

Diagnose en onderzoek
• Bloed-, Urine-, Röntgenonderzoek, analyse van uit geplaste stenen.

Behandeling
• Behandeling van nierstenen is niet altijd noodzakelijk, zeker niet als de steen geen pijn of infecties ver 
  oorzaakt en de nierfunctie er niet onder lijdt.
• Nierstenen uitplassen. Een kleine steen kun je vaak gewoon uitplassen, wat gemakkelijker gaat als je  
  veel beweegt.
• Eventueel operatie: De niersteenvergruizer, Ureterorenoscopie (URS), Percutane chirurgie,  NefroLitholapaxie.  
   

Nierstenen voorkomen door voeding en medicijnen
• Dagelijks 2,5 tot 3 liter drinken (waardoor de urine verdund wordt en de kans op steenvorming wordt  
  teruggebracht);
• Maximaal 2 tot 3 glazen alcohol per dag;
• Een volwaardige voeding gebruiken (gezond en gevarieerd); en
• Een megadosis vitamine C voorkomen (aangezien hoge doses vitamine C de kans op steenvorming  
   vergroot).
  

Een bucky is een onderdeel van een 
medisch röntgenapparaat. Het be-
treft een systeem waarbij een caset-

telader en een strooistralenraster zijn gecom-
bineerd. Vroeger werd het resultaat van een 
röntgenonderzoek weergegeven doormid-
del van een zogenoemde fotografische film.  
 
Tegenwoordig wordt het beeld steeds vaker gede-
tecteerd met behulp van zogenaamde geheugen-
fosforplaten die geen zilverhoudende fotografi-
sche film meer bevatten, maar in plaats daarvan 
een gevoelige laag die niet chemisch hoeft te 
worden ontwikkeld. Na het maken van de foto 
kan deze worden uitgelezen en digitaal worden 
opgeslagen. 
 
Heden ten dage wordt er geen of nauwelijks meer 
gebruik gemaakt van de fotofilm. Er wordt eerder 
gebruik gemaakt van een digitale detector. Deze 
kan de gegevens direct in de computer opslaan en 
maakt het mogelijk dat een arts de röntgenfoto’s 
op een computerscherm kan bekijken.
 
Ook het MMC streeft naar modernisering en ont-
wikkeling en heeft daarom met de aanschaf van 
een digitale buckytafel wederom een nieuwe stap  
gedaan  naar het realiseren van deze doelen. Deze 
stap brengt  ook voordelen met zich mee  zoals  
kostenbesparing bij elke verrichting en kortere 
wachttijden voor zowel de arts als de patiënt. 

Medisch Rubriek: Wat zijn nierstenen?
MMC schaft splinternieuwe 

 digitale Bucky aan
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Minister Antoine Elias van Volksgezond-
heid heeft zaterdag 5 mei 2018 een 
bezoek gebracht aan bestuursressort 

Kabalebo in verband met de overdracht van een 
ambulanceeboot. Als voormalig directeur van het 
MMC is hij de motor geweest achter deze schen-
king. Distriktscommissaris Trees Cirino gaf bij 
deze gelegenheid aan dat voor het met spoed 
vervoeren van zieken  naar het Mungra Medisch 
Centrum er steeds een beroep moest worden ge-
daan op het Nationaal Leger. De boot is gefinanci 
ërd door de ondernemer Nauransing ‘Nootje’ 
Raghoebarsing die een steenslagbedrijf heeft te 
Apoera.
 
De officiële overdracht van de boot vond plaats   
op het commissariaat van bestuursressort Kaba-
lebo door de vertegenwoordiger van het MMC, 
mevr Mohamed Z. en dhr. Nootje Raghoebar-
singh onder toeziend oog van de minister  en 
Grootmajoor Lehman . De dc bracht namens de 
gemeenschap dank uit aan allen die zich hiervoor 
hebben ingespannen. Het komt gemiddeld vol-
gens haar zeker twee keer per maand voor dat 
een patiënt met spoed naar Nickerie moet worden 
vervoerd. Bij de korte ceremonie die plaats vondt 
waren ook de kapiteins en andere dignitarissen 
aanwezig. De minister heeft ook toegezegd zich 
sterk te zullen maken voor de weg van Apoera 
naar Nickerie. Deze is al geruime tijd in de plan-
ning. Elias zal deze kwestie bespreken met zijn 
collega van Openbare Werken, Transport en 
Communicatie. Over de weg zal het vervoer van 
en naar Nw. Nickerie en Paramaribo veel veiliger 
en goedkoper zijn. Sinds de medische zorg van 
Kabalebo is overgenomen door het Mungra Me-
disch Centrum is een eigen ambulanceboot aan 
de orde geweest. Deze belofte is nu ingevuld. De 
dc is de minister en de ondernemer dankbaar dat 
de ambulanceboot nu een feit is.

Kabalebo ontvangt  
splinternieuwe ambulanceboot

De nieuwe digitale bucky van het MMC.

De ambulanceboot.
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Het MMC  heeft in de afgelopen jaren een voortvarende ontwikkeling doorgemaakt in het verbeteren 
van zorg aan de  lokale en regionale bevolking van Nickerie en omstreken,  in overeenstemming met 
visie en doelen van het ziekenhuis.

 
Urologische zorg
Sinds 2014 wordt de urologische zorg via het MMC uitgevoerd in samenwerking met Stichting Medische 
Ondersteuning Gezondheidszorg Suriname ( Stimesur ), waarvan ondergetekende de oprichter en voorzitter 
is. In samenwerking met directie, management en ondersteunende afdelingen is een geleidelijke uitbreiding 
van diagnostisch en therapeutisch arsenaal van de urologische praktijk bewerkstelligd.
 
Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
Verbetering van diagnostiek en behandeling van prostaatkanker, waarbij introductie van echogeleide punc-
ties van de prostaat voor de diagnose prostaatkanker, waardoor een betere stagering en differentiatie van 
behandeling. Introductie van het MDO-overleg en benutting van de mogelijkheden die het RTCS biedt voor 
behandeling van deze patiëntengroep. Met name dus de radiotherapie. De bedoeling is om te komen tot ver-
betering van de (complexe ) chirurgie, vooral de kwaadaardige aandoeningen van prostaat, blaas en nieren, 
uiteraard met oog voor kwaliteit en veiligheid. 
 
Percutane niersteen chirurgie:
Onderzoek en behandeling van urinewegstenen vormt een belangrijk onderdeel van de urologische zorg. 
Door het klimaat en ook het dieet in Suriname, dat eiwitrijk en zoutrijk is, is het voorkomen van stenen in de 
urinewegen, met name in de nieren, een frequent voorkomend probleem voor patiënt en  uroloog. Daarbij is 
het ook zo dat de traditionele open chirurgie niet langer standaard behandeling is voor urinewegstenen in de 
nier en in de afvoergang van de nier, ook al is het zo dat in afzonderlijke gevallen ook met deze vormen van 
behandeling goede resultaten kunnen worden bereikt.
 
De Lithoclast master:
Begin 2018 is door het MMC in samenwerking met Stimesur een apparaat aangeschaft, waarmee stenen in 
de nier en soms ook in de afvoergang van de nier effectief kunnen worden vergruisd (gebroken worden in 
grotere en kleinere brokstukken en/of gruis). Hierdoor is het mogelijk geworden een grote groep patiënten 
van grote stenen, en menigmaal ook afgietselstenen, in de nier af te helpen, waardoor patiënten niet met deze 
stenen hoeven rond te lopen met het gevaar op allerlei grote en minder grote complicaties. Er zijn dankzij dit 
apparaat reeds diverse patiënten in het MMC van hun afgietselstenen afgeholpen.
Met de techniek die gepaard gaat met het gebruik van dit apparaat is het ook mogelijk een drain aan te 
brengen in de nier. De Lithoclast master is in zijn soort de meest geavanceerde die in Suriname momenteel 
gebruikt wordt en op dit moment alleen in het MMC in gebruik.
 
Doelstelling urologie komende vijf jaar
Vormen van urine incontinentie behandeling, zowel bij mannen, maar vooral bij vrouwen, het ontwikkelen 
van reconstructieve urologische ingrepen, ook onderzoek naar en behandelen van hormonale afwijkingen bij 
de ouderwordende man zijn andere urologische gebieden die hier nog ontwikkeld moeten worden binnen 
een kader van het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en veiligheid.
Met oog voor verbeteren van communicatie en veiligheidssystemen, en last but not least het creëren van de 
nodige fondsen, moet het mogelijk zijn deze wegen op te gaan. 

Walther Rier 
Uroloog/ Coördinator Urologie MMC

 
 
 
 
 
 

De zorgvrager is gebaat bij een goede 
regulering van diensten / sectoren, 
aangezien de kwaliteit van de gele-

verde dienst op niveau moet zijn. Vanwege de 
toegenomen kwaliteitsbewustzijn van de zorg-
vrager zal er zo hoog mogelijke kwaliteit ge-
boden moeten worden door de zorgverlener.  
 
Met betrekking tot standaardisering van de re-
gistratie en herregistratie van de verschillende 
niveau’s binnen de verpleegsector is het van 
belang inhoud te geven aan de noodzakelijke 
voorwaarden met betrekking tot de standaar-
den en de continuïteit van trainingen. In de 
maand april j.l. is er een aanvang gemaakt met 
het trainen/bijscholen van verplegenden van 
diverse afdelingen. Tot en met augustus wor-
den er wekelijks door de ziekenhuishygiënist 
klinische lessen verzorgd over diverse onder-
werpen en worden er ook ook praktijksessies 
gehouden. Indien een afdeling belangstelling 
heeft voor een bepaald onderwerp doch niet 
de gelegenheid heeft om de klinische lessen 
bij te wonen dan wordt ervoor gezorgd dat de 
bijscholing/training  over het gewenste onder-
werp op de betreffende afdeling wordt verzorgd.  
 
Ook worden er personeelsleden in de gele-
genheid gesteld om een cursus “audiometrie” 
te volgen welke  door de KNO specialisten 
wordt verzorgd. Ook is er een cursus “borst-
voeding”  gaande waarbij de praktijksessies 
worden verricht op de poliklinieken. Verder 
worden er in dit kader voorlichtingssessies  ge-
orgainiseerd voor de zwangeren en familie. 
De pas geslaagden worden gemotiveerd niet 
te stoppen met studeren maar zichzelf steeds  
bij te scholen om zodoende  mee te kunnen 
gaan met de ontwikkelingen binnen de zorg. 
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 De uroloog in het MMC Bijscholing voor de verpleging

Op 29 juni 2018 zijn ongeveer 20 per-
soneelsleden van het MMC in aan-
merking gekomen voor een vaste aan-

stelling. Dit gebeurde in het bijzijn van de 
minister van Volksgezondheid, het voltallig 
raad van  bestuur en de directie van het MMC.  
 
Deze groep van medewerkers  heeft  6 lange 
jaren moeten wachten op deze bijzondere dag. 
Sinds 2012 beschikken zij over de ontheffing 
voor de vaste aanstelling, echter de finale afhan-
deling liet op zich wachten.  De nieuwe minis-
ter van Volksgezondheid, voorheen onze alge-
mene directeur heeft na zijn aantreden er direct 
werk van gemaakt om deze zaak af te handelen.   
 
Volgens de waarnemend algemeen direc-
teur, de heer B. Dalloesingh gaat het hierbij 
om personeelsleden die reeds 20 tot 22 ja-
ren in dienst zijn van het MMC. Hij verwacht 
daarom niet anders  dan dat betrokkenen zich 
nu meer dat ooit zullen inzetten om MMC tot 
een grotere hoogte te brengen. Hij  hoopt dat 
zij hun werkzaamheden altijd correct  blijven 
verrichten en dat  deze vaste aanstelling niet  
leidt tot vermindering van de werkprestatie.  
 
De minister van Volksgezondheid gaf aan dat er 
heel wat achterstanden zijn die hij probeert weg 
te werken.  De beschikkingen werden door de 
minister, leden van het bestuur en directie over-
handigd aan desbetreffende medewerkers.

Vaste aanstelling 
 personeelsleden MMC

Mevr. Thakoerdien O. ontvangt haar  
vaste aanstelling uit handen van de  

Minister van Volksgezondheid, dhr. A. F. Elias.

Verplegend personeel tijdens een training.
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De geslaagden voor ziekenverzorgende van het MMC

De medewerkster van de maand april 2018,  
zr. Soodamah Diana samen met de  

Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh  en 
 verpleegkundig directeur, zr. Diran S.

Aanwezigen bij een buurt voorlichting.

De verpleegkundige van het jaar 2018,  
br. Baidjnath-Missier Biswanath

Mevr. Ganga J. ontvangt haar certificaat uit handen 
van de medisch directeur van het MMC,  

drs. C. Jessurun

De medewerker van de maand februari 2018,  
dhr. Dinmohamed S.D. samen met de  Wnd. Algemeen 

directeur  dhr. B. Dalloesingh  en 
 verpleegkundig directeur, zr. Diran S.

De medewerkster van de maand mei 2018,  
mevr. Asmarnie I. Moespar - Djiman samen met de  

Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh 

FOTO COLLAGE DIVERSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN.

Boot omgebouwd door MMC en overgedragen  
aan het Nationaal Leger.

Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh  
en dhr. Landsdorf tekenen  

bouwovereenkomst voor de hulpapotheek.

De Wnd. Algemeen directeur  dhr. B. Dalloesingh  
en verpleegkundig directeur, zr Diran S. samen 

met verplegenden op de dag der verpleging.

De verloskundigen van het MMC snijden taart  
in verband met de dag der verloskundigen  

op 5 mei 2018.

De scheidende radioloog, Dr. Vallenga  
samen met de directie.


