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Voorwoord 

 

Een beleidsplan geeft de toekomst visie van een organisatie weer. Een goed 
samengesteld beleidsplan is hedendaags onmisbaar en is de leidraad voor de 
vormgeving van het beleid binnen een organisatie. Op basis van de beleidsplannen 
kunnen strategische beslissingen worden genomen en met zijn allen werken aan het 
realiseren van die plannen.  

Het doel van deze publicatie is om inzicht te verschaffen in de strategische doelen en 
activiteiten van het Mungra Medisch Centrum in de komende jaren. Door het 
formuleren van haar meerjaren plan ontstaat er helderheid, zowel intern als naar 
beleidsmakers en de Surinaamse gemeenschap toe, ten aanzien van de richting waar het 
ziekenhuis naar toe wenst te koersen.  

Het strategisch beleidsplan 2018-2022 is geformuleerd door de directie van het MMC. 
Dit plan is tot stand gekomen middels overleg met de Medische en Verpleegkundige staf 
en met de hoofden en subhoofden van diverse afdelingen van het MMC.  

De directie dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van 
het strategisch beleidsplan 2018-2022. Het MMC verwacht dat met de verkregen steun 
er voldoende draagvlak is voor de uitvoering van dit meerjarenplan.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

      Dhr. A. F.  Elias                              Mevr. S. Diran BBA                        Drs. C. Jessurun  
(Algemeen Direkteur)             (Verpleegkundig Direkteur)            (Medisch Direkteur) 
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LMSZN - Stichting Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie 
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Inleiding 

 

Een beleidsplan is de stam voor de vlotte gang van zaken in een organisatie en dat is op 
haar beurt weer te merken in de resultaten die de organisatie oplevert. Daarom 
beschrijft een beleidsplan niet alleen de voornemens van de organisatie maar ook het 
belang van het streven en de procedure om dit te realiseren. 

Bij het opstellen van zulke voornemens is het van belang dat er ook wordt gelet op: 

- De financiële toegang die de organisatie biedt. 
- De werkelijke realisatie, een loze streven is niet realiseerbaar. 
- De psychische realisatie, de na te streven wenselijkheid moet van belang zijn 

voor de missie van de organisatie. 
- De duur van het proces van realisatie. 

Met betrekking tot de duur van het proces, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
voornemens op: 

- Korte termijn 1-2 jarig duur 
- Middellange termijn 2-4 jarig duur 
- Lange termijn 4+ jaren 

Het beleidsplan anno 2018-2022 wordt betiteld als: 

‘De overgang van een streekziekenhuis naar een Modern Medisch Centrum en de 
invloed daarvan op de Nickeriaanse samenleving’. 

 

Met dit stuk hopen wij een globale inzicht te geven op de kort-, middellange-, en 
langetermijn streven van het Drs. L. Mungra Medisch Centrum. 

 

Samengesteld door,  
 
 
 
 
Bishesar Melissa Bsc.  
(Beleidsmedewerker)  
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Hoofdstuk 1.  Het Stg. drs. L. Mungra Medisch Centrum 

 

1.1 Het ontstaan 

Bij de ingebruikname van het gebouw op 15 januari 1959 aan de Annastraat, werd de 
naam s’Lands Ziekenhuis Nickerie omgedoopt in Streekziekenhuis Nickerie. Met Dr. A. 
Treurniet als directeur, voorheen genoemd geneesheer directeur kwam het ziekenhuis 
aardig in bloei, maar ook gauw onhanteerbaar, aangezien de snelle groei van de 
Nickeriaanse gemeenschap. 

De toenmalige Minister van Volksgezondheid, Dhr. Badrisein Sital, streefde naar een 
nieuw ziekenhuiselders gesitueerd, om zodoende de drukte van Nieuw Nickerie te 
kunnen ontwijken. Ter ondersteuning van dit streven werd er uitgereikt naar de hulp 
van de International Development Bank (IDB).  

Na het tekortschieten van de IDB aan het gewenste plan, werd er overgestapt naar een 
project Renovatie, Uitbreiding en Institutionele Versterking Streekziekenhuis Nickerie. 
Zodoende werd de capaciteit van het ziekenhuis uitgebreid. 

 

1.2 Het belang van een Medisch Centrum in Nickerie 

Het kwam al te vaak voor dat het behandelen van patiënten niet kon plaatsvinden in 
Nickerie en de patiënten vaak moesten afreizen naar Paramaribo voor de nodige 
behandeling. Er kwamen nauwelijks specialisten naar Nickerie, want er was ook geen 
sprake van beschikbare vestiging voor de specialisten. De aanzienlijke groei van de 
Nickeriaanse bevolking vergde een uitbreiding en diversificatie van de dienstverlening 
van het ziekenhuis. Dit was dan ook een motief voor het opzetten van een modern 
medisch centrum, dat ook specialisten kon accommoderen. 

 

1.3 De overstap van een Streekziekenhuis naar een Medisch Centrum  

Het stichtingsbestuur en de directie van het Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie 
zijn na diepgaand overleg met elkaar en met de verschillende actoren binnen de 
organisatie, tot de conclusie gekomen, dat het predicaat Streekziekenhuis in de huidige 
situatie niet meer past bij de benaming, gelet op de omvang van het ziekenhuis en ook 
qua dienstverlening en aanwezige faciliteiten. Dit idee lag reeds enige tijd bij de actoren 
binnen het ziekenhuis,gezien bij verschillende gelegenheden steeds erop aangedrongen 
werd, was de benaming “Streekziekenhuis” niet meer te gebruiken.  



 De onthulling van het naambord MMC
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Op grond van het voorgaande is na ampele overwegingen besloten het voorstel tot 
naamswijziging voor te leggen ter goedkeuring. 

De kwestie ging niet slechts omtrent een naamsverandering, maar het feit dat de totale 
structuur, de dienstverlening en aanwezige faciliteiten een ander predicaat kregen.  

De naamsverandering is aangevraagd en op d.d. 24 augustus 2017 is de aanvraag 
goedgekeurd waarbij het ziekenhuis de naam van Stichting Drs. L. Mungra Medisch 
Centrum mag dragen.  
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Bronvermelding 
 

- Beleidsplan 2012-2016 Stichting Streekziekenhuis Nickerie 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2010 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2011 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2012 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2013 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2014 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2015 

- Baseline and Comparative data LMSZN 2016 

- Jaarverslag 2016 Stichting Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie  

- Jaarrapport 2015 LMSZN  

- Jaarrapport 2014 LMSZN  

- Jaarrapport 2013 LMSZN  

- Jaarrapport 2012 LMSZN  

- Gesprek Algemeen Directeur MMC, De heer A. F. Elias  

- Gesprek Medisch Directeur MMC, Drs. C. Jessurun  

- Gesprek Verpleegkundig Direkteur MMC, Mevr. S. Diran BBA 

- Gesprek Manager Veredelde poliklinieken, Br. S. Linga 

- Gesprek Medische Specialist, Dr. C. Reyes 

- Gesprek Medische Administratie, De heerJ. Van Genderen Bsc. 

- Gesprek Financieel Manager, Drs. R. Pontjosentono 

 

 



De MMC cursisten van de interne opleiding Medische Terminologie
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Hoofdstuk 2. Standaarden van het MMC  

 

2.1 Waar staan wij voor? 

Zoals geciteerd uit de akte van oprichting van de Stichting Drs. L. Mungra Medisch 
Centrum, Artikel vier: “De stichting heeft tot doel een algemeen ziekenhuis te beheren 
en te exploiteren, dat voornamelijk de secundaire medische zorg verleent aan de 
daarvoor in aanmerking komende patiënten, al dan niet in samenwerking met andere 
ziekenhuizen en/of gezondheidsdiensten”. Aan de hand van dit doel, kan geconstateerd 
worden dat de verpleging en het herstellen van zieken centraal staat voor het MMC. Bij 
het verlenen van haar diensten stelt het ziekenhuis de winsten niet als haar prioriteit.  

 

2.2 Visie en missie 

De kijk van het MMC in het doel van haar dienstverlening is nogal delicaat om te 
schrijven gelet op de tal van disciplines geldende in een ziekenhuis.  

De visie van het MMC luidt als volgt:  

Gezondheidszorg moet gedecentraliseerd zijn. Elkeen in het land heeft recht op 
een kwalitatief goede gezondheidszorg ongeacht de plaats van vestiging van de 
patiënt. 

Naar aanleiding van onze visie wordt onze missie geformuleerd als: 

Elkeen van het MMC zal zich niet alleen toewijden aan het decentraliseren van de 
gezondheidszorg voor elk lid van de maatschappij gelet op de kwaliteit, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook zal elk een van het MMC zich 
toewijden aan het bieden van de preventieve zorg aan de maatschappij. 

 

2.3 Kernwaarden of basiswaarden 

Elke activiteit, elke handeling in het ziekenhuis dient gebaseerd te zijn op de volgende 
kernwaarden: 

- De mens staat centraal: in al het handelen en besluiten van het ziekenhuis moet 
dit tot uiting komen, naar zowel de medewerkers als naar de cliënten toe. 

- Transparantie: elke handeling moet open en zichtbaar zijn voor een ieder. 
Behalve het geheim van de patiënten (beroepsgeheim) bestaat er geen ander 
geheim ten aanzien van het werk. 
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Eindwoord  

 

In dit beleidsplan 2018-2022, is er een beeld verstrekt over de periode die de Stg. Drs. L. 
Mungra Medisch Centrum tegemoet zal komen en de vruchtvolle projecten die zij van 
plan is uit te voeren, werkend naar haar missie toe.  

Het is vooral van essentieel belang om realistische doelen voor ogen te brengen en daar 
stapsgewijs naartoe te werken. Het behalen van de doelen is niet alleen voordelig voor 
de organisatie, maar voor elkeen binnen de organisatie, de gemeenschap die gebruik 
maakt van deze gezondheidszorg en natuurlijk ook voor het land in haar geheel. 
Deswege zijn het niet alleen de directieleden, maar elkeen van de organisatie moet 
gemotiveerd en gedisciplineerd de doelen nastreven. Alleen dan zal het de organisatie 
lukken om de gestelde doelen daadwerkelijk te mogen beleven. 

Het is een kwestie van financiën die de verdere ontwikkelingen ongemakkelijk laten 
voortgaan. Na vlotte inning bij de debiteuren voor de verleende diensten, kan het MMC 
moeiteloos het hoofd boven water houden.  

Het gaat hierbij niet alleen om de financiële, maar ook de sociale doelen die bereikt 
kunnen worden door inzet, eerlijkheid, motivatie en klantvriendelijkheid. Uiteindelijk is 
een zorginstelling geen winst beogende, maar een sociaal dienstverlenende organisatie. 

  



Overhandiging donatie 
districtscommissaris Nickerie aan het MMC 

Overhandiging donatie 
Lions Club Nieuw Nickerie aan het MMC
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- Eerlijkheid: de leiding van het ziekenhuis is eerlijk tegenover het personeel en 
omgekeerd, ook tegenover patiënten en de totale samenleving. 

- Klantvriendelijkheid: het ziekenhuis (leiding en personeel) behandelt de cliënten 
met respect en vriendelijkheid zonder rekening te houden met etniciteit, religie 
en sociale afkomst. 

- Collectiviteit: individualisme moet plaatsmaken voor collectiviteit, 
saamhorigheid, het gevoel van gezamenlijk iets doen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

- Kwaliteit: het ziekenhuis moet zorg bieden die kwalitatief op hoog niveau staat, 
daarvoor is het nodig dat de medewerkers zich frequent bijscholen, waardoor 
hun professionalisme en slagvaardigheid op niveau blijven. 

- Discipline: het ziekenhuis is gedisciplineerd, er wordt accuraat gewerkt en 
afspraken worden altijd nagekomen. 

- Betrouwbaarheid: het ziekenhuis moet vertrouwen uitstralen. De gemeenschap 
mag niet twijfelen aan betrouwbaarheid van de dienstverlening. Hiervoor is 
nodig dat er een hoge mate van professionalisme aan de dag wordt gelegd. 
 

2.4 Ontwikkelingen in het MMC  

Bij de traditionele doelstelling van een ziekenhuis ligt het accent vaak genoeg op de 
opname en verpleging van zieken. Door de toenemende medische en technologische 
ontwikkelingen is de vraag hedendaags naar moderne en medische technieken, die 
accurater en minder ingrijpend zijn, gaan stijgen. 

Zoals bekend, heeft ons land te kampen met een tekort aan medische specialisten. Gelet 
op de lange opleidingsduur en het beperkt aantal opleidingsplaatsen, kan dit gebrek 
niet moeiteloos aangevuld worden. Om dit tekort deels te verhelpen, wordt er medische 
kader vanuit het buitenland aanvaard. Deze specialisten worden dan in een roulatie 
methode gehaald om medische werkzaamheden te verrichten in het MMC. Het gaat 
hierbij om specialisten uit Nederland met een rijk praktische expertise, maar ook 
medische specialisten uit de Latijns Amerikaanse landen zoals Venezuela en Cuba. Op 
deze manier kan de gemeenschap van Nickerie nochtans het tekort, genieten van 
kwalitatief medische zorg.  

Niet alleen aan medische specialisten is er een schaarste, maar ook aan het 
verpleegkundig kader is het tekort een probleem waarmee ziekenhuizen in Suriname te 
kampen hebben. 

De medische staf bestaat uit tien (10) vaste artsen en specialisten, acht (8) roulerende 
artsen en een aantal specialisten in acht (8)roulerende specialismen. Ook zijn er 
jaarlijks een aantal co assistenten werkzaam in het MMC. Er zijn ongeveer vierhonderd 
en vijftig (450) personeelsleden in dienst van het MMC, waarvan ongeveer een tweede 
(1/2) deel in de zorgverlening werkzaam is en het resterend deel in de ondersteunende 
afdelingen. 
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6.2 Donaties en sponsors  
Het grootste deel van medische verbruiksartikelen, wordt verkregen uit donaties van 
derden. Ook apparaten voor de verschillende specialismen worden gedoneerd aan het 
MMC. Dit maakt het MMC beter in haar dienstverlening aan de gemeenschap. 
 
Het zijn vaak ook de betrokken artsen en specialisten die de donaties gunnen aan het 
MMC. Enkele specialisten die wij vaker als donor mogen ervaren zijn o.a.: Dr. Mouthaan, 
Dr. Tissink, Dr. Pepels, Dr. Mahabier, Dr. Basart, Dr. Rier en nog vele anderen. 
 
Ook de apparatuur op de verschillende specialismen zijn deels donaties van derden. 
Zoals de microscoop op de afdeling KNO gedoneerd door Dr. Wouters en Dr. Visser. De 
telescoop is een begunstiging van Dr. Mouthaan, die voor enige tijd zijn medische 
diensten heeft verleend aan het MMC. Dr. Otten is ook een van de gunstige donors die 
heeft gezorgd voor instrumentarium voor de KNO afdeling.  
 
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in het jaar 2012 een ambulance gedoneerd 
aan het MMC. 
 
Enkele instellingen die het MMC vaak ondersteunen zijn onder andere: Staatsolie, SOL, 
Stichting WIN, Dr. Rier via Stichting Stemisur, Dr. Van Rossem via de Rotary Club,  
Dr. Mahabier, Dr. Mouthaan, Pan American Health Organization (PAHO), Lions Club 
Nieuw Nickerie. 
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2.5 Overzicht huidig personeelsbestand 

 

Figuur 1 Personeelsbestand 2018 

OVERZICHT HUIDIG PERSONEELSBESTAND PER MAART 2018 
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Directie 3       
Totaal Directie personeel       3 
Verpleging         
Hoofd Verpleegafdeling 5   5   
Hoofd Verloskundige 1   1   
Subhoofd verpleegafdeling 2   2   
Verpleegkundige 66   66   
Verloskundige 3   3   
O.K. Verpleegkundige 4   4   
Anesthesie Verpleegkundige 2   2   
I.C. Verpleegkundige 5 2 7   
Infectieverpleegkundinge 1   1   
Kinderverpleegkundige 3   3   
Praktijkbegeleider 3   3   
Diabetes Verpleegkundige 1   1   
Ziekenverzorgende 19   19   
HIV Ziekenverzorgende 1   1   
Diabetes Ziekenverzorgende 2   2   
Kraamziekenverzorgende 4   4   
Verpleegassistent 12   12   
Sterilisatie assistant 2   2   
Totaal Verplegend personeel       138 
Medische Dienst/Paramedische 
personeel         
Medische Specialisten 6 9 15   
Zaal/S.E.H.artsen 4 7 11   
Fysiotherapie 1   1   
Psychologie 0 0 0   
Apotheek (incl.Apotheker) 8   8   
Laboratorium 18   18   
Radiologie 6   6   
M.I.D. 1   1   
Gipskamer 1   1   
Totaal Medische/Paramedische dienst       61 
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Uit het voorgaand figuur (gekunsteld uit bijlage 1), kan geconcludeerd worden dat de 
meest voorkomende klinische gevallen in het MMC komen te vallen onder de Interne 
Specialisatie.  
 
Figuur 7. Overzicht meest voorkomende ziektegevallen bij de interne geneeskunde 

 
Bron: Afdeling Medische Registratie MMC 
 
Bovenstaand figuur geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektegevallen bij de 
Interne Geneeskunde. Na gesprek met desbetreffende medische specialist, Dr. Reyes, 
wordt geconcludeerd dat de oorzaken van deze gevallen liggen bij de genen, levensstijl 
van de Nickeriaanse Gemeenschap en het tekort aan voorlichtingen.Volgens Dr. Reyes, 
kan een gezonde levensstijl de kans op deze aandoeningen bij genetische gevallen 
verminderen. 
Ter vermindering van deze gevallen, heeft het MMC besloten: 

- Een diabetespolikliniek op te richten waar de diabeten naartoe kunnen voor de 
nodige medische adviezen en begeleiding.  

- Tijdens de wachttijden bij de poliklinieken, zullen er educatieve filmpjes over 
een gezonde levensstijl ten toon worden gesteld, eveneens zullen er flyers en 
spandoeken in zicht komen op de poliklinieken ter attentie van een gezonde 
levensstijl 

- Ook via de media zal worden getracht de boodschap van een gezonde levensstijl 
over te brengen aan de gemeenschap.  

- Ook middels het initiëren van sportactiviteiten en andere lichaamsintenstieve 
activiteiten beoogt het MMC een gezonde levensstijl aan te kweken in de 
gemeenschap. Jaarlijks organiseert het MMC een gezondheidsloop ten bate van 
dit doel. 
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Afdeling  Voltijds  Deeltijds   Totaal     
Administratie/ Overige personeel     
Finance Manager 1   1   
Beleidsmedewerker  1  1  
Secretariaat 3   3   
Interne Controle 3   3   
Automatisering 2   2   
Telefonie 2   2   
Medisch Archief/Bieb 2   2   
HRM 4   4   
Financiele Administratie 8   8   
Medische Administratie          
- Med.Adm. 8   8   
- S.E.H.administratie 8   8   
- Adm. personeel Verpleging 5   5   
- Adm. personeel Lab. 3   3   
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Administratie/Overige personeel         
- Adm. Personeel Radiologie 3   3   
- Centraal Meldpunt 7   7   
Overig personeel Apotheek 20   20   
Technische dienst 18   18   
Magazijn 3   3   
Algemene zaken 2   2   
Transport 16   16   
Mortuarium 1   1   
Bewaking 17   17   
Wasserij 8   8   
Schoonmaak personeel 30   30   
Keuken/Voedingsassistent 10   10   
Keukenassistent/Kok 7   7   
Totaal Administratie/Overige 
personeel       192 
PZW         
Manager PZW 1   1   
Verpleging         
Praktijkbegeleider 1   1   
Verpleegkundige 3   3   
Ziekenverzorgende 1   1   
Laboratorium 3   3   
Administratie  2   2   
Technische dienst 2   2   
Keuken 1   1   
Huishoudelijke dienst(schoonmaak/wass) 3   3   
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Figuur 5. Overzicht van het aantal Klinische patiënten in 2016 

 
Bron: Medische Statistieken 2016, Afdeling Medische Registratie MMC  
 
Zoals in dit figuur is weergegeven, is de grootste zorgverzekeraar van het 
patiëntenbestand van MMC, de stichting Staatsziekenfonds. De BZSR, BAZO, en BZV zijn 
vormen van verzekeringssoorten bij de verschillende zorgverzekeraars. De BZSR en de 
BAZO zijn de verzekering vanuit de overheid voor ingezeten tussen 0-16 jaar en 60+, 
terwijl de BZV de verzekering vanuit de overheid voor de groep daartussen is (17-59 
jaar).  
Rekening houdend met het onbeheersbare bestand van de zorgverzekeraars verloopt 
de verwerking niet altijd zonder gebreken, waardoor er vaak genoeg een achterstand 
ontstaat van de declaraties naar het MMC toe, die gaandeweg in orde worden gemaakt.  
 
Figuur 6. Overzicht van de meest voorkomende Klinische gevallen 2016 

 
Bron: Medische statistieken 2016, Afdeling Medische Registratie MMC 
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Afdeling   Voltijds   Deeltijds   Totaal  
 Transport/ Bewaking  3  3  

Totaal PZW Personeel     20 
Veredelde Poli's         
Manager Veredelde Poli's 1   1   
Veredelde Poli Apoera         
Verpleegassistent (GZA) 4   4   
Technische dienst   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Mortuarium   1 1   
Veredelde Poli Washabo         
Verpleegassistent (GZA) 2   2   
Technische dienst   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Veredelde Poli Tapoeripa         
Verpleegassistent (GZA)   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Veredelde Poli Donderskamp         
Verpleegassistent (GZA) 2   2   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst 1   1   
Veredelde Poli Corneliskondre         
Verpleegassistent (GZA) 1   1   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Veredelde Poli Kalebaskreek         
Verpleegassistent (GZA) 1   1   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst 1   1   
Totaal Veredelde Poli’s personeel       24 
          
TOTAAL PERSONEELSBESTAND MAART 
2018 412 28 437 440 
Studenten COVAB 45   45   
studenten Verloskundige opleiding 2   2   
Student Medisch Faculteit 1   1   
        48 
TOTAAL       486 
Opgemaakt door afdeling HRM dd 
08.03.2018         

Bron: Afdeling Human Resource Management MMC 
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Figuur4. Overzicht totaal aantal ligdagen per jaar

 

Bron: Medische statistieken 2010-2016, afdeling Medische Registratie MMC 

 
Bovenstaand figuur is de weergave van het aantal ligdagen op jaarbasis. Een daling in 
het aantal ligdagen resulteert in een daling van de inkomsten van het MMC, indien het 
ligdagtarief als een eenheid voor een vergoeding wordt beschouwd. In het jaar 2014 
was er een hoog aantal ligdagen, met daarna een forse daling van de ligdagen, dat ook 
een forse daling van de inkomsten betekent.  

 
Voor de zorg die verleend wordt aan de patiënten van het MMC, worden de 
kostendekkingen gedeclareerd bij de verschillende zorgverzekeraars indien de patiënt 
verzekerd is. Het MMC probeert zoveel als mogelijk alle ingekomen klinischepatiënten 
te voorzien van een ziektekosten verzekering, indien dat nog ontbreekt. Er is ook sprake 
van particuliere patiënten die dan op eigen rekening de zorg genieten. De 
patiëntenpopulatie van het MMC ressorteert onder de volgende zorgverzekeraars en 
werknemers van bedrijven zoals:  

- Stichting Staatsziekenfonds 
- Assuria Verzekeringen N.V.  
- N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance 
- Fatum schadeverzekeringen N.V.  
- N.V. Parsasco 
- Sociale zaken (Inmiddels sinds juli 2016 opgeheven) 
- Eigen rekening Patiënten 
- Particuliere bedrijven  
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 De opening van de nieuwe cardiopoli in het MMC
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2.6 Het huidige organogram 

Figuur 2.Het organogram 
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Zoals het voorgaande figuur weergeeft is een forse daling te merken in de baten van het 
jaar 2014, die grotendeels is veroorzaakt door het gebrek aan subsidies vanuit de 
overheid. De baten staan hoger in 2013, omdat het MMC in dat jaar nog mocht 
profiteren van de subsidies van de overheid. Na aanpassingen van de verschillende 
disciplines, mocht het MMC haar baten weer op gang brengen in de navolgende jaren.  
 
De onstabiele financiële situatie in het land die zich ontwikkelde in 2015 en als gevolg 
daarvan de forse landelijke inflatie met zich meebracht, resulteerde in een enorme 
stijging van de kosten van het MMC. De koers verandering van ongeveer SRD 3.35 per 
USD naar min of meer SRD 7.50 per USD resulteerde in een kostenverschil van SRD 
3.613.524,00 die de aanzienlijke stijging in het bovenstaande figuur weergeeft. 
 
Beperkte financiën 
De traditionele dienstverlening voorheen werd beschreven door de opname en de 
verpleging van de patiënten. Door de technologische ontwikkelingen wordt die ook 
hervormt. Hedendaags leggen de ziekenhuizen de essentie van de dienstverlening op 
hoogtechnologisch ontwikkelde ingrepen en verpleeg methodes die resulteren in een 
sneller genezingsproces en een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis. Deze vormen 
van ingrepen eisen ook een investering in de nodige medische apparatuur en 
technologie.  

 
De opbrengsten van de 2e lijnzorg in Suriname worden voor het grootste deel 
gegenereerd uit de declaraties van de ligdagen bij de zorgverzekeraars. De keerzijde 
hiervan ligt namelijk bij het vaststellen van de ligdagtarieven. De door de overheid 
beherende zorgverzekeraars (SZF en voorheen bestaande SOZAVO) hebben 
vastgestelde ligdagtarieven bestemd voor de landsdienaren en on-en minvermogenden 
die onder de daadwerkelijke kostprijs komen te vallen. Dit resulteert in een verlies 
waardoor de ziekenhuizen in een zorgwekkende financiële crisis komen te verkeren. 
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Hoofdstuk 3. De diensten van het MMC 

 
3.1 De dienstverlening  
Het MMC is een zorginstelling die de 2e lijn zorg biedt. Met de additie van taakstelling 
omtrent de medische zorg in de dorpen, biedt het MMC ook de 1e lijn medische zorg. 
De huisartsenzorg aan de patiënten wordt beschouwd als de zogenoemde 1e lijnzorg, 
maar ook de preventie van ziekte, de promotie van voorzorg en maatregelen behoren 
tot die groep. 
De 2e lijn zorg is belast met de speciale zorg, zoals de verschillende medische 
specialismen. De spoedeisende hulp is ook een vorm van de 2e lijn zorg. 
 
De dienstverlening bestaat uit de volgende sectoren:  

- Medische specialismen 
a. Op permanente basis: 

 Interne geneeskunde 
 Chirurgie 
 Gynaecologie 
 Pediatrie 
 Anesthesie  
 Radiologie 
 Orthopedie 
 Cardiologie  
 Urologie  
 KNO (Keel-, Neus- en oogheelkunde)  

b. Op basis van pendelende diensten 
 Oogheelkunde 
 Dermatologie  
 Neurologie 

 
- Paramedische diensten:  

 Diëtiste  
 Farmacie 
 Fysiotherapie 
 Laboratorium 
 Radiologie 
 Medische pedicure 

 
- Verpleegkundige zorg  

 
- Spoedeisende hulp, die 1x 24 uur de medische zorg biedt en ondersteund wordt 

door 5 beschikbare ambulances.  
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Hoofdstuk 6. De financiële situatie  
 
Het MMC is geen winst beogende instelling, maar een zorginstelling en is vaak genoeg 
afhankelijk van donaties en sponsors uit de gemeenschap.  
 
6.1 Inkomsten en uitgaven MMC  
De inkomsten worden voor het grootste deel gegenereerd uit: 

- opbrengsten uit de verpleging, verrichtingen, radiologie, poliklinieken, 
laboratorium en de SEH 

- geneesmiddelen  
- huuropbrengsten 
- opbrengsten specialisten  
- overheidssubsidies 
- overige opbrengsten 
 
De uitgaven oftewel lasten van het MMC bestaan onder anderen uit: 
- medicamenten en medische verbruiksartikelen 
- personeelskosten  
- sociale lasten zoals; premie zorgverzekeraars, pensioenpremie, kosten 

gezondheidszorg van het personeel 
- afschrijvingen materiële vaste activa  
- algemene kosten waaronder ook vervoerskosten, huisvestingskosten, 

kantoorkosten en voedingsmiddelen voor de keuken. 
 

Figuur 3. Overzicht Baten en Lasten MMC 2011-2016 

Cijfers uitgedrukt in Surinaamse Dollars.  
Bron: Jaarverslag 2011,2012,2013,2014,2015,2016, Afdeling Financiën MMC 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN 30,665,43 31,283,41 37,282,23 29,378,11 40,171,71 39,602,34

LASTEN 28,511,05 26,330,56 31,438,64 33,869,27 39,868,96 44,745,30
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 De oogmissie vanuit het Eye Care Center, maart 2018
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- One Stop Shop: Het MMC stelt ruimte ter beschikking aan SDESS (Stichting 
Diabetes Educatie Suriname), die zorg draagt voor het monitoren alsmede de 
begeleiding van diabeten. 

- De ondersteunende diensten namelijk: Transport, Technische dienst, Keuken, 
Financieel Administratie, Medische Administratie en Beveiliging zijn natuurlijk 
onontbeerlijk om het geheel solide te doen functioneren.  
 

3.2 Medische missies 
In het MMC vinden er vaak genoeg medische missies plaats. Medisch directeur, Drs. C. 
Jessurun, beschrijft een medische missie als een tijdelijke aanbieding van een 
specialistische zorg in het ziekenhuis, die normaliter niet beschikbaar is. In dit geval 
komt de specialist met expertise, mankracht en apparatuur en biedt het MMC de 
vestigingsplek, de logistiek en accommodatie voor het bovengenoemde. Zo een missie 
kan enkele dagen duren en kunnen de patiënten van het verzorgingsgebied van MMC de 
zorg van desbetreffende specialisme genieten. De oogmissies waarbij de oogartsen 
vanuit Eye Care Center met hun expertise aanwezig zijn, is één (1) van de bekende 
missies die plaatsvinden in het MMC. Medische directeur Drs. C. Jessurun hoopt in de 
toekomst meerdere chirurgische missies aan te bieden zoals de hoognodige 
shuntmissies.  
 
3.3 Medische samenwerking 
Het MMC heeft overeenkomsten met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), om 
alle langliggers zonder familie te accommoderen in het Pietronella Ziekenhuis te 
Wageningen (PZW), dit om de drukte in het beddenhuis van het AZP te verhelpen. 
De afdeling psychologie is overgedragen aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). 
De psychiatrische patiënten die via de SEH afdeling van het MMC, het ziekenhuis 
binnenkomen, worden overlegd met- en/of verwezen naar het PCS.  
Uit de medische overeenkomst tussen de regering van Venezuela en de regering van 
Suriname is het Milagros project (“Missíon Milagros”) ontstaan. Dit houdt een oogartsen 
overeenkomst in, die middels medische missies in het MMC zal geschieden. In opdracht 
van de President van de Republiek Suriname zal deze samenwerking medio het jaar 
2018 van start gaan.  

 

 

  

22 
 

 
Het beddenhuis  
Het beddenhuis van het MMC wordt op kleine schaal gerenoveerd om de faciliteiten van 
de patiënten te verbeteren. Het gaat hierbij om verfbeurten, vervanging van het plafond 
waar nodig is, vervangen van deuren en ramen die niet goed functioneren, alsook 
sanitaire voorzieningen.  
Ter overdracht van de hoofdnachtwacht, is een ruimte waar de privacy wordt 
gewaarborgd ook van essentieel belang. 
 
SEH 
De afdeling Spoed Eisende Hulp wordt gerenoveerd en uitgebreid. Volgens de Medische 
Directeur is op deze afdeling nodig: 

- Een goede infrastructuur die de ‘workflow’ versoepelt, waarbij een SEH 
coördinator toeziet op de bijschroeving van de processen en protocollen. 

- Een groter bestand van artsen en verpleegkundig personeel met continue 
nascholing om hogere kwalitatieve zorg te kunnen verlenen.   

- Een groter beddenbestand voor de adequate opvang van een groter bestand van 
inkomers bij de SEH. 
 
 

5.3 Nieuwbouw  
In een ziekenhuis moet er constant getracht worden de dienstverlening te 
maximaliseren en meerdere medische aspecten die zich voordoen, te kunnen verhelpen. 
Gezien de grote behoefte, wordt er ook getracht een gemoderniseerde Urologie poli te 
plaatsen in het MMC.  
 
Bouw kindercrèche 
Er wordt getracht een crèche op te zetten voor de opvang van de kinderen van het 
personeel. Eventueel kunnen kinderen buiten het ziekenhuis tegen een vergoeding 
worden opgevangen. Op deze manier kunnen er ook middelen worden gegenereerd.  
 
Diabetespolikliniek 
Zoals voornoemd heeft de Nickeriaanse gemeenschap vaak genoeg te kampen met 
diabetes. Dit is een van de chronische ziekten waartegen er maatregelen getroffen 
moeten worden. Ter vermindering op lange termijn van deze ziektegevallen, zal het 
MMC een diabetespolikliniek opzetten waar de diabeten naartoe kunnen voor medische 
adviezen omtrent deze chronische ziekten. 
 
Medisch Maatschappelijk Bureau 
Voor patiënten met sociaal maatschappelijke kwesties wordt er een medisch 
maatschappelijk bureau opgericht die zulke patiënten helpt de weg wijs te maken op 
het gebied van tertiaire zorg.  
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Hoofdstuk 4. Veredelde poliklinieken 

 

In het westen des lands, bevinden zich tal van kleine dorpen die moeilijk oftewel geen  
toegang hebben tot de basis medische zorg. 

Het gaat om de dorpen gelegen in het Kabalebo gebied en het Wayambo gebied 
namelijk: Apoera, Washabo, Tapoeripa, Donderskamp, Kalebaskreek en Corneliskondre. 

Apoera en Washabo maken deel uit van het Kabalebo gebied en de overige 4 dorpen, 
Tapoeripa, Donderskamp, Kalebaskreek en Corneliskondre maken deel uit van het 
Wayambo gebied.  

 

4.1 De situatie op de dorpen 

De bevolking van het Kabalebogebied telt ongeveer 2500-3000 inwoners, terwijl het 
Wayambogebied ongeveer 1000 inwoners telt.  

Deze groep van de Surinaamse bevolking heeftnauwelijks zoniet,geen toegang tot de 
basis medische zorg. Ingeval van ziekte, moeten de patiënten een lange reis afleggen om 
de benodigde verzorging en medicatie te kunnen krijgen.  

De nodige medische zorg in de dorpen werd aangeboden vanuit Paramaribo, wat vaak 
genoeg een groot kostenplaat met zich meebracht bij elke dienst verlening, aangezien 
voor elke dienstverlening er lange reizen afgelegd moesten worden met zware ladingen 
voor de dorpen. Door het gebrek aan financiële middelen werden de dorpen gaandeweg 
ontstoken van medische zorg, waarbij het dorp Tapoeripa in een zorgwekkende staat 
kwam te verkeren. Naderhand bleek dat de dorpen geografisch makkelijker 
toegankelijk zijn vanuit Nickerie en werd de medische zorg van het dorp Tapoeripa in 
augustus 2017 overgedragen aan het MMC.  

Per 17 juli 2017 heeft de President van de Republiek Suriname middels een officieel 
schrijven de toestemming aan het MMC verleend om de medische zorg en diensten 
bereikbaar te maken ten behoeve van de bewoners van de voorgemelde dorpen. Naar 
aanleiding hiervan is het MMC zonder aarzelengestart met de bouw van een polikliniek 
te Tapoeripa, waarbij missies vanuit Nickeriemet de boot zorgen voor de transport van 
bouwmaterialen, mankracht, voeding en andere nodige materialen voor het uitvoeren 
van dit project.  

Gekeken naar de succesvolle vorderingen die het MMC aanbracht op het dorp 
Tapoeripa, werden de rest van de dorpen ook in het project opgenomen.  
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traumapatiënten. In de nabije toekomst wensen wij over te stappen naar electieve 
prothesiologie zoals de knieprothesiologie.  
 
KNO  
Ter uitbreiding van de diensten van de KNO specialisatie, wordt er momenteel een 
audiometrie ruimte voorbereidt in het MMC, waarbij er hoortesten zullen worden 
genomen en de nodige hoortoestellen zullen worden aangemeten.  
 
Cardiologie  
Onlangs is de Cardio poli in het MMC in gebruik genomen, waarbij alle verrichtingen zijn 
ondergebracht onder één (1) dak van de cardiologie en deze strategisch dichtbij de SEH 
en de MCU is komen te staan. Dit betekent een versoepeling van de diensten van de 
cardioloog. Op lange termijn streeft het MMC de interventie cardiologie het ‘dotteren’ 
als verrichting te mogen bieden. 
 
Urologie 
Het is een streven om op korte termijn de Urologie poli uit te breiden en een speciale 
cystoscopieruimte op te zetten. Momenteel wordt er “percutane nefrolithotripsie” 
(operatieve of inwendige niersteenvergruizing) middels een zeer modern apparaat in 
het MMC gedaan. De voornemens op lange termijn is het uitbreiden van de behandeling 
van nierstenen middels het toevoegen van “external shock wave lithotripsie” 
(uitwendige niersteenvergruizing). 
 
Gynaecologie 
Het MMC streeft naar de laparoscopische ingrepen van lage complexiteit bijvoorbeeld 
steriliseren of het verwijderen van een cyste. Deze verrichtingen hebben een kortere 
geneesduur, laat kleinere littekens achter en geven minder complicaties. In de nabije 
toekomst streven wij naar hysteroscopie ten behoeve van diagnostische als 
therapeutische procedures. De integrale consultaties van de gynaecoloog en de 
verloskundige met de patiënt is van essentieel belang bij een bevalling van een patiënt. 
Dit gebeurt op vastgestelde dagen waarbij de gynaecoloog en de verloskundige 
tegelijkertijd aanwezig zijn voor de consultatie.  
Ook de verloskundigen zijn zichzelf verder aan het ontwikkelen en gaan van start met 
een opleiding voor het verrichten van echo’s bij zwangere patiënten.  
 
Pediatrie  
Bij deze afdeling is het van belang om de patiënten op hun gemak te laten voelen bij een 
bezoek aan de pediatrie. Ter stimulering hiervan wordt er een kindervriendelijke 
wachtruimte gebouwd met een scheiding voor de privacy van de moeder en het kind 
(vb. voor het verschonen, borstvoeding etc., indien gewenst) 
Recent is een nieuwe en gemoderniseerde kinderafdeling opgeleverd die voldoet aan de 
eisen voor kwalitatieve zorg. Wij wensen op korte termijn de acute neonatale zorg te 
optimaliseren.  
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Het Nationaal leger (NL) heeft bij het opzetten van de polikliniek te Tapoeripa 
onontbeerlijke bijdragen geleverd. Vooral tijdens het transporteren van materiaal nodig 
voor de bouw, mankracht voor de bouwploeg of de veiligheid van de reis, is het NL altijd 
paraat om ook haar bijdrage te leveren bij dit project. De bouwploeg die het gebouw 
heeft opgezet is deels afkomstig uit de technische ploeg van het MMC en deels uit 
mankracht van het NL.  
Dankzij de inzet van alle medewerkers, mag het MMC de polikliniek te Tapoeripa 
opleveren voor de ingebruikname. Dit mag in het eerste kwartaal van het jaar 2018 
gebeuren en wel door de opdrachtgever zelf.  
 
4.2 De vooruitzichten voor de dorpen 

Het MMC beoogt de medische zorg aan te bieden aan de gemeenschap en wel lettende 
op de 4 termen namelijk: Bereikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en 
beschikbaarheid. Dit is ook het doel dat zij wenst te bereiken op de dorpen.  

Door het opzetten van poliklinieken in de dorpenen die te voorzien van de basis 
accommodaties zoals: een consultatieruimte voor de huisarts, verloskamers, 
spoedeisende hulp, apotheek en laboratorium, kan het nagestreefde doel op lange 
termijn vervuld worden. 

Er wordt getracht permanente artsen te plaatsen in het centrum van het Wayambo 
gebied, namelijk Donderskamp. Met de additie van de dorpen is het MMC nu ook belast 
met het verzorgen van de 1elijn medischezorg, namelijk de huisartsen praktijk op de 
dorpen. Op de veredelde poli’s zijn er ook pendelende specialisten aanwezig waar de 
inwoners naartoe kunnen, indien de verdieping van de medische zorg nodig is. Hiermee 
biedt het MMC ook de 2elijn medische zorg in de dorpen aan.  

Wayambo gebied  
Er wordt een ambulance boot te Wayambo gebied beschikbaar gemaakt voor de SEH 
gevallen in het gebied. Alle spoedeisende gevallen van de nabij gelegen dorpen zijn dan 
in staat gebruik te maken van deze ambulance boot.  
In het dorp Tapoeripa wordt gepoogd op lange termijn een verpleeghuis voor mensen 
zonder familie op te zetten. Het verpleeghuis zou mogelijk plek kunnen bieden voor de 
langliggers van het MMC. 
 

Kabalebo gebied 
Ook in het Kabalebo gebied werkt het MMC ernaar toe een ambulance boot ter 
beschikking te stellen met behulp van hetMinisterie van Defensie. 
 

De meeste inwoners van beide gebieden bezitten reeds een ziektekostenverzekering. 
Indien een desbetreffende inwoner zo een verzekering niet bezit, wordt die 
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- Interne Medische specialisatie, waarbij een (1) arts medio het jaar 2019 zal 
starten met de orthopedische opleiding.  

- Een (1) Surinaams afkomstige student die namens het MMC in het tweede (2e) 
jaar van de medische diëtiekopleiding in Nederland zit. 

- Een (1) Klinisch chemicus van Surinaamse afkomst die medio het jaar 2019 ter 
beschikking wordt gesteld door samenwerking tussen het MMC en het ’s Lands 
Hospitaal. 

 

5.2 Renovatie en nieuwbouw 2018-2022 

Apotheek  
De apotheek gevestigd te Landingsstraat, is in bouwvallige staat en is aan renovatietoe. 
Er wordt getracht binnen korte termijn deze renovatie te voldoen en de apotheek een 
toegankelijker en klantvriendelijke apotheek te maken voor de Nickerianen.  
Ook de hulpapotheek gevestigd te Waterloostraat wordt verhuisd, zodat de uitbreiding 
van de SEH afdeling van het MMC ter hand genomen kan worden.  
 
Het MMC complex 
Met betrekking tot de verschillende specialismen die het MMC biedt, zal er middels 
modernisering en verbetering gewerkt worden aan een hogere kwaliteit en efficiëntere 
dienstverlening. Inmiddels wordt er getracht op korte termijn het patiënten bestand te 
digitaliseren, zodat de toegankelijkheid voor de verschillende artsen vlotter verloopt, er 
geen of nauwelijks onduidelijkheden ontstaan en de wachttijd van de patiënt 
vermindert.  
Overigens is het MMC een kleine opknapping aan toe met betrekking tot verfbeurten en 
het opfleuren van de wachtruimte bij de poliklinieken voor de aanzienlijkheid.  
 
Radiologie  
Op de afdeling Radiologie wordt erbinnenkort een gedigitaliseerde buckytafel geplaatst, 
waarbij de resultaten van de patiënten automatisch digitaal toegankelijk worden voor 
de artsen. Dit verbetertde vlotte verwerking tussen de specialist, huisarts en ook de 
patiënt. Ook de verrichtingen zoals mammogram, CT scan, conventionele radiologie en 
andere radiologische verrichtingen zijn reeds gedigitaliseerd.Ook wordt gewenst te 
starten met interventie radiologie bijvoorbeeld echo geleidde puncties en mamma 
(borst) biopsie. 
 
Orthopedie 
Met betrekking tot deze specialisatie is het MMC gestart met de prothesiologie. Dit heeft 
betrekking op het plaatsen van kunstmatige gewrichten, ook wel prothesen genoemd en 
is vaak gewenst bij het herstellen van botbreuken. De kophals prothese en de intra 
medullaire pennen zijn verrichtingen die het MMC in staat is te bieden aan 
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Hoofdstuk 5. Vooruitzichten MMC 

 

Ontwikkelingen binnen een organisatie zorgen voor een verbetering van diensten die de 
organisatie verleent. Niet alleen materiële veranderingen zijn nodig voor een betere 
dienstverlening, maar het zijn vaak genoeg ook de immateriële verbeteringen die de 
essentie van de organisatie representeert. Ook het MMC streeft naar deze 
eigenschappen en dan zowel de materiële en de immateriële verbeteringen.  

5.1 Medische staf 

De medische staf van het MMC is tot nog toe voor een groot deel afhankelijk van 
buitenlandse gepensioneerde specialisten. Het MMC heeft dan overeenkomsten waarbij 
duidelijk wordt aangegeven dat de specialisten van het buitenlandhun medische 
praktijken mogen uitvoeren en zodoende het MMC ook helpen met het tekort aan 
specialisten.  

Zo een overeenkomst beschrijft de rechten en plichten van zowel de specialist als het 
MMC. Tijdens het verblijf komt de specialist in aanmerking voor: 

- Een gemeubileerde woning, die bij vertrek in dezelfde staat aan het MMC 
overgelaten dient te worden. 

- Een retour ticket economie class. 
- Een fiets als vervoersmiddel. 
- Een volledige SOR (Surinaamse Ongevallen Regeling) verzekering. 

Alhoewel deze vruchtbare samenwerking vlot verloopt en een grote hulp betekent voor 
het MMC, is deze samenwerking niet gegarandeerd. Het MMC werkt naar een complete 
onafhankelijkheid van deze situatie en hoopt op middellange termijn veelal Surinaamse 
specialisten te mogen verwelkomen in het MMC.  

Om dit doel te ondersteunen biedt het MMC mogelijkheden voor Surinaams kader om 
zich medisch te ontwikkelen en vervolgens hun medische diensten te verlenen aan het 
MMC. 

De vruchten van deze maatregelen, zijn te merken in de opgeleverde resultaten: 

- Momenteel zijn ervier (4) Surinaamse artsen in dienst van het MMC, waarbij één 
ingezet wordt te Tapoeripa voor medische diensten. 

- Surinaamse kader in 5e leerjaar op de Anton de Kom Universiteit van Suriname 
(AdeKUS). 

- Een (1) Surinaamse kandidaatdie namens MMC naar Cuba zal afreizen voor 
verdere medische opleidingen. 

- Een (1) Surinaamse kandidaat die namens het MMC naar België afreist voor 
medische opleidingen. 

18 
 

geregistreerd via het MMC en vervolgens verzekerd. De kosten van de medicatie en 
medische dienstverlening kunnen op deze manier dan weer gedeclareerd worden bij de 
verschillende zorgverzekeraars. 

Voorts is het de bedoeling om de dorpen te voorzien van het navolgende: 

- Tenminste vier (4) volwaardige gezondheidszorg assistenten (GZA’s) om de 
poliklinieken goed te bemannen.  

- Een optimale telefoonverbinding voor de vlotte communicatie tussen het MMC 
en de poliklinieken. 

- Middels zonnepanelen moeten de poliklinieken te allen tijde voorzien zijn van 
elektriciteit. Met betrekking hiertoe, moet er ook mankracht worden getraind en 
ingesteld op de dorpen ter onderhoud van deze zonnepanelen.  

 

4.3 Verbrandingsovens 

Gelet op het uitstekend werk dat het MMC heeft verricht bij het opzetten van de poli’s in 
de dorpen, heeft de President van de Republiek Suriname de taak toegewezen aan het 
MMC om ook een tal van vijf (5) verbrandingsovens neer te zetten op verschillende 
locaties namelijk:  

- Het Pietronella Ziekenhuis te Wageningen (PZW). 
- De dorpen Tapoeripa, Donderskamp, Corneliskondre en Kalebaskreek. 

Deze ovens zullen gebruikt worden voor de verbranding van medisch afval en eventueel 
voor ander afval van de desbetreffende dorpen.  

Deze taak wordt een eenmalige investering vanuit het MMC en na opzetting worden 
deze verbrandingsovens overgedragen aan het dorpsbestuur voor verdere onderhoud 
en vertegenwoordiging. 
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Het Nationaal leger (NL) heeft bij het opzetten van de polikliniek te Tapoeripa 
onontbeerlijke bijdragen geleverd. Vooral tijdens het transporteren van materiaal nodig 
voor de bouw, mankracht voor de bouwploeg of de veiligheid van de reis, is het NL altijd 
paraat om ook haar bijdrage te leveren bij dit project. De bouwploeg die het gebouw 
heeft opgezet is deels afkomstig uit de technische ploeg van het MMC en deels uit 
mankracht van het NL.  
Dankzij de inzet van alle medewerkers, mag het MMC de polikliniek te Tapoeripa 
opleveren voor de ingebruikname. Dit mag in het eerste kwartaal van het jaar 2018 
gebeuren en wel door de opdrachtgever zelf.  
 
4.2 De vooruitzichten voor de dorpen 

Het MMC beoogt de medische zorg aan te bieden aan de gemeenschap en wel lettende 
op de 4 termen namelijk: Bereikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en 
beschikbaarheid. Dit is ook het doel dat zij wenst te bereiken op de dorpen.  

Door het opzetten van poliklinieken in de dorpenen die te voorzien van de basis 
accommodaties zoals: een consultatieruimte voor de huisarts, verloskamers, 
spoedeisende hulp, apotheek en laboratorium, kan het nagestreefde doel op lange 
termijn vervuld worden. 

Er wordt getracht permanente artsen te plaatsen in het centrum van het Wayambo 
gebied, namelijk Donderskamp. Met de additie van de dorpen is het MMC nu ook belast 
met het verzorgen van de 1elijn medischezorg, namelijk de huisartsen praktijk op de 
dorpen. Op de veredelde poli’s zijn er ook pendelende specialisten aanwezig waar de 
inwoners naartoe kunnen, indien de verdieping van de medische zorg nodig is. Hiermee 
biedt het MMC ook de 2elijn medische zorg in de dorpen aan.  

Wayambo gebied  
Er wordt een ambulance boot te Wayambo gebied beschikbaar gemaakt voor de SEH 
gevallen in het gebied. Alle spoedeisende gevallen van de nabij gelegen dorpen zijn dan 
in staat gebruik te maken van deze ambulance boot.  
In het dorp Tapoeripa wordt gepoogd op lange termijn een verpleeghuis voor mensen 
zonder familie op te zetten. Het verpleeghuis zou mogelijk plek kunnen bieden voor de 
langliggers van het MMC. 
 

Kabalebo gebied 
Ook in het Kabalebo gebied werkt het MMC ernaar toe een ambulance boot ter 
beschikking te stellen met behulp van hetMinisterie van Defensie. 
 

De meeste inwoners van beide gebieden bezitten reeds een ziektekostenverzekering. 
Indien een desbetreffende inwoner zo een verzekering niet bezit, wordt die 
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- Interne Medische specialisatie, waarbij een (1) arts medio het jaar 2019 zal 
starten met de orthopedische opleiding.  

- Een (1) Surinaams afkomstige student die namens het MMC in het tweede (2e) 
jaar van de medische diëtiekopleiding in Nederland zit. 

- Een (1) Klinisch chemicus van Surinaamse afkomst die medio het jaar 2019 ter 
beschikking wordt gesteld door samenwerking tussen het MMC en het ’s Lands 
Hospitaal. 

 

5.2 Renovatie en nieuwbouw 2018-2022 

Apotheek  
De apotheek gevestigd te Landingsstraat, is in bouwvallige staat en is aan renovatietoe. 
Er wordt getracht binnen korte termijn deze renovatie te voldoen en de apotheek een 
toegankelijker en klantvriendelijke apotheek te maken voor de Nickerianen.  
Ook de hulpapotheek gevestigd te Waterloostraat wordt verhuisd, zodat de uitbreiding 
van de SEH afdeling van het MMC ter hand genomen kan worden.  
 
Het MMC complex 
Met betrekking tot de verschillende specialismen die het MMC biedt, zal er middels 
modernisering en verbetering gewerkt worden aan een hogere kwaliteit en efficiëntere 
dienstverlening. Inmiddels wordt er getracht op korte termijn het patiënten bestand te 
digitaliseren, zodat de toegankelijkheid voor de verschillende artsen vlotter verloopt, er 
geen of nauwelijks onduidelijkheden ontstaan en de wachttijd van de patiënt 
vermindert.  
Overigens is het MMC een kleine opknapping aan toe met betrekking tot verfbeurten en 
het opfleuren van de wachtruimte bij de poliklinieken voor de aanzienlijkheid.  
 
Radiologie  
Op de afdeling Radiologie wordt erbinnenkort een gedigitaliseerde buckytafel geplaatst, 
waarbij de resultaten van de patiënten automatisch digitaal toegankelijk worden voor 
de artsen. Dit verbetertde vlotte verwerking tussen de specialist, huisarts en ook de 
patiënt. Ook de verrichtingen zoals mammogram, CT scan, conventionele radiologie en 
andere radiologische verrichtingen zijn reeds gedigitaliseerd.Ook wordt gewenst te 
starten met interventie radiologie bijvoorbeeld echo geleidde puncties en mamma 
(borst) biopsie. 
 
Orthopedie 
Met betrekking tot deze specialisatie is het MMC gestart met de prothesiologie. Dit heeft 
betrekking op het plaatsen van kunstmatige gewrichten, ook wel prothesen genoemd en 
is vaak gewenst bij het herstellen van botbreuken. De kophals prothese en de intra 
medullaire pennen zijn verrichtingen die het MMC in staat is te bieden aan 
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Hoofdstuk 4. Veredelde poliklinieken 

 

In het westen des lands, bevinden zich tal van kleine dorpen die moeilijk oftewel geen  
toegang hebben tot de basis medische zorg. 

Het gaat om de dorpen gelegen in het Kabalebo gebied en het Wayambo gebied 
namelijk: Apoera, Washabo, Tapoeripa, Donderskamp, Kalebaskreek en Corneliskondre. 

Apoera en Washabo maken deel uit van het Kabalebo gebied en de overige 4 dorpen, 
Tapoeripa, Donderskamp, Kalebaskreek en Corneliskondre maken deel uit van het 
Wayambo gebied.  

 

4.1 De situatie op de dorpen 

De bevolking van het Kabalebogebied telt ongeveer 2500-3000 inwoners, terwijl het 
Wayambogebied ongeveer 1000 inwoners telt.  

Deze groep van de Surinaamse bevolking heeftnauwelijks zoniet,geen toegang tot de 
basis medische zorg. Ingeval van ziekte, moeten de patiënten een lange reis afleggen om 
de benodigde verzorging en medicatie te kunnen krijgen.  

De nodige medische zorg in de dorpen werd aangeboden vanuit Paramaribo, wat vaak 
genoeg een groot kostenplaat met zich meebracht bij elke dienst verlening, aangezien 
voor elke dienstverlening er lange reizen afgelegd moesten worden met zware ladingen 
voor de dorpen. Door het gebrek aan financiële middelen werden de dorpen gaandeweg 
ontstoken van medische zorg, waarbij het dorp Tapoeripa in een zorgwekkende staat 
kwam te verkeren. Naderhand bleek dat de dorpen geografisch makkelijker 
toegankelijk zijn vanuit Nickerie en werd de medische zorg van het dorp Tapoeripa in 
augustus 2017 overgedragen aan het MMC.  

Per 17 juli 2017 heeft de President van de Republiek Suriname middels een officieel 
schrijven de toestemming aan het MMC verleend om de medische zorg en diensten 
bereikbaar te maken ten behoeve van de bewoners van de voorgemelde dorpen. Naar 
aanleiding hiervan is het MMC zonder aarzelengestart met de bouw van een polikliniek 
te Tapoeripa, waarbij missies vanuit Nickeriemet de boot zorgen voor de transport van 
bouwmaterialen, mankracht, voeding en andere nodige materialen voor het uitvoeren 
van dit project.  

Gekeken naar de succesvolle vorderingen die het MMC aanbracht op het dorp 
Tapoeripa, werden de rest van de dorpen ook in het project opgenomen.  
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traumapatiënten. In de nabije toekomst wensen wij over te stappen naar electieve 
prothesiologie zoals de knieprothesiologie.  
 
KNO  
Ter uitbreiding van de diensten van de KNO specialisatie, wordt er momenteel een 
audiometrie ruimte voorbereidt in het MMC, waarbij er hoortesten zullen worden 
genomen en de nodige hoortoestellen zullen worden aangemeten.  
 
Cardiologie  
Onlangs is de Cardio poli in het MMC in gebruik genomen, waarbij alle verrichtingen zijn 
ondergebracht onder één (1) dak van de cardiologie en deze strategisch dichtbij de SEH 
en de MCU is komen te staan. Dit betekent een versoepeling van de diensten van de 
cardioloog. Op lange termijn streeft het MMC de interventie cardiologie het ‘dotteren’ 
als verrichting te mogen bieden. 
 
Urologie 
Het is een streven om op korte termijn de Urologie poli uit te breiden en een speciale 
cystoscopieruimte op te zetten. Momenteel wordt er “percutane nefrolithotripsie” 
(operatieve of inwendige niersteenvergruizing) middels een zeer modern apparaat in 
het MMC gedaan. De voornemens op lange termijn is het uitbreiden van de behandeling 
van nierstenen middels het toevoegen van “external shock wave lithotripsie” 
(uitwendige niersteenvergruizing). 
 
Gynaecologie 
Het MMC streeft naar de laparoscopische ingrepen van lage complexiteit bijvoorbeeld 
steriliseren of het verwijderen van een cyste. Deze verrichtingen hebben een kortere 
geneesduur, laat kleinere littekens achter en geven minder complicaties. In de nabije 
toekomst streven wij naar hysteroscopie ten behoeve van diagnostische als 
therapeutische procedures. De integrale consultaties van de gynaecoloog en de 
verloskundige met de patiënt is van essentieel belang bij een bevalling van een patiënt. 
Dit gebeurt op vastgestelde dagen waarbij de gynaecoloog en de verloskundige 
tegelijkertijd aanwezig zijn voor de consultatie.  
Ook de verloskundigen zijn zichzelf verder aan het ontwikkelen en gaan van start met 
een opleiding voor het verrichten van echo’s bij zwangere patiënten.  
 
Pediatrie  
Bij deze afdeling is het van belang om de patiënten op hun gemak te laten voelen bij een 
bezoek aan de pediatrie. Ter stimulering hiervan wordt er een kindervriendelijke 
wachtruimte gebouwd met een scheiding voor de privacy van de moeder en het kind 
(vb. voor het verschonen, borstvoeding etc., indien gewenst) 
Recent is een nieuwe en gemoderniseerde kinderafdeling opgeleverd die voldoet aan de 
eisen voor kwalitatieve zorg. Wij wensen op korte termijn de acute neonatale zorg te 
optimaliseren.  



 De oogmissie vanuit het Eye Care Center, maart 2018
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- One Stop Shop: Het MMC stelt ruimte ter beschikking aan SDESS (Stichting 
Diabetes Educatie Suriname), die zorg draagt voor het monitoren alsmede de 
begeleiding van diabeten. 

- De ondersteunende diensten namelijk: Transport, Technische dienst, Keuken, 
Financieel Administratie, Medische Administratie en Beveiliging zijn natuurlijk 
onontbeerlijk om het geheel solide te doen functioneren.  
 

3.2 Medische missies 
In het MMC vinden er vaak genoeg medische missies plaats. Medisch directeur, Drs. C. 
Jessurun, beschrijft een medische missie als een tijdelijke aanbieding van een 
specialistische zorg in het ziekenhuis, die normaliter niet beschikbaar is. In dit geval 
komt de specialist met expertise, mankracht en apparatuur en biedt het MMC de 
vestigingsplek, de logistiek en accommodatie voor het bovengenoemde. Zo een missie 
kan enkele dagen duren en kunnen de patiënten van het verzorgingsgebied van MMC de 
zorg van desbetreffende specialisme genieten. De oogmissies waarbij de oogartsen 
vanuit Eye Care Center met hun expertise aanwezig zijn, is één (1) van de bekende 
missies die plaatsvinden in het MMC. Medische directeur Drs. C. Jessurun hoopt in de 
toekomst meerdere chirurgische missies aan te bieden zoals de hoognodige 
shuntmissies.  
 
3.3 Medische samenwerking 
Het MMC heeft overeenkomsten met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), om 
alle langliggers zonder familie te accommoderen in het Pietronella Ziekenhuis te 
Wageningen (PZW), dit om de drukte in het beddenhuis van het AZP te verhelpen. 
De afdeling psychologie is overgedragen aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). 
De psychiatrische patiënten die via de SEH afdeling van het MMC, het ziekenhuis 
binnenkomen, worden overlegd met- en/of verwezen naar het PCS.  
Uit de medische overeenkomst tussen de regering van Venezuela en de regering van 
Suriname is het Milagros project (“Missíon Milagros”) ontstaan. Dit houdt een oogartsen 
overeenkomst in, die middels medische missies in het MMC zal geschieden. In opdracht 
van de President van de Republiek Suriname zal deze samenwerking medio het jaar 
2018 van start gaan.  
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Het beddenhuis  
Het beddenhuis van het MMC wordt op kleine schaal gerenoveerd om de faciliteiten van 
de patiënten te verbeteren. Het gaat hierbij om verfbeurten, vervanging van het plafond 
waar nodig is, vervangen van deuren en ramen die niet goed functioneren, alsook 
sanitaire voorzieningen.  
Ter overdracht van de hoofdnachtwacht, is een ruimte waar de privacy wordt 
gewaarborgd ook van essentieel belang. 
 
SEH 
De afdeling Spoed Eisende Hulp wordt gerenoveerd en uitgebreid. Volgens de Medische 
Directeur is op deze afdeling nodig: 

- Een goede infrastructuur die de ‘workflow’ versoepelt, waarbij een SEH 
coördinator toeziet op de bijschroeving van de processen en protocollen. 

- Een groter bestand van artsen en verpleegkundig personeel met continue 
nascholing om hogere kwalitatieve zorg te kunnen verlenen.   

- Een groter beddenbestand voor de adequate opvang van een groter bestand van 
inkomers bij de SEH. 
 
 

5.3 Nieuwbouw  
In een ziekenhuis moet er constant getracht worden de dienstverlening te 
maximaliseren en meerdere medische aspecten die zich voordoen, te kunnen verhelpen. 
Gezien de grote behoefte, wordt er ook getracht een gemoderniseerde Urologie poli te 
plaatsen in het MMC.  
 
Bouw kindercrèche 
Er wordt getracht een crèche op te zetten voor de opvang van de kinderen van het 
personeel. Eventueel kunnen kinderen buiten het ziekenhuis tegen een vergoeding 
worden opgevangen. Op deze manier kunnen er ook middelen worden gegenereerd.  
 
Diabetespolikliniek 
Zoals voornoemd heeft de Nickeriaanse gemeenschap vaak genoeg te kampen met 
diabetes. Dit is een van de chronische ziekten waartegen er maatregelen getroffen 
moeten worden. Ter vermindering op lange termijn van deze ziektegevallen, zal het 
MMC een diabetespolikliniek opzetten waar de diabeten naartoe kunnen voor medische 
adviezen omtrent deze chronische ziekten. 
 
Medisch Maatschappelijk Bureau 
Voor patiënten met sociaal maatschappelijke kwesties wordt er een medisch 
maatschappelijk bureau opgericht die zulke patiënten helpt de weg wijs te maken op 
het gebied van tertiaire zorg.  
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Hoofdstuk 3. De diensten van het MMC 

 
3.1 De dienstverlening  
Het MMC is een zorginstelling die de 2e lijn zorg biedt. Met de additie van taakstelling 
omtrent de medische zorg in de dorpen, biedt het MMC ook de 1e lijn medische zorg. 
De huisartsenzorg aan de patiënten wordt beschouwd als de zogenoemde 1e lijnzorg, 
maar ook de preventie van ziekte, de promotie van voorzorg en maatregelen behoren 
tot die groep. 
De 2e lijn zorg is belast met de speciale zorg, zoals de verschillende medische 
specialismen. De spoedeisende hulp is ook een vorm van de 2e lijn zorg. 
 
De dienstverlening bestaat uit de volgende sectoren:  

- Medische specialismen 
a. Op permanente basis: 

 Interne geneeskunde 
 Chirurgie 
 Gynaecologie 
 Pediatrie 
 Anesthesie  
 Radiologie 
 Orthopedie 
 Cardiologie  
 Urologie  
 KNO (Keel-, Neus- en oogheelkunde)  

b. Op basis van pendelende diensten 
 Oogheelkunde 
 Dermatologie  
 Neurologie 

 
- Paramedische diensten:  

 Diëtiste  
 Farmacie 
 Fysiotherapie 
 Laboratorium 
 Radiologie 
 Medische pedicure 

 
- Verpleegkundige zorg  

 
- Spoedeisende hulp, die 1x 24 uur de medische zorg biedt en ondersteund wordt 

door 5 beschikbare ambulances.  
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Hoofdstuk 6. De financiële situatie  
 
Het MMC is geen winst beogende instelling, maar een zorginstelling en is vaak genoeg 
afhankelijk van donaties en sponsors uit de gemeenschap.  
 
6.1 Inkomsten en uitgaven MMC  
De inkomsten worden voor het grootste deel gegenereerd uit: 

- opbrengsten uit de verpleging, verrichtingen, radiologie, poliklinieken, 
laboratorium en de SEH 

- geneesmiddelen  
- huuropbrengsten 
- opbrengsten specialisten  
- overheidssubsidies 
- overige opbrengsten 
 
De uitgaven oftewel lasten van het MMC bestaan onder anderen uit: 
- medicamenten en medische verbruiksartikelen 
- personeelskosten  
- sociale lasten zoals; premie zorgverzekeraars, pensioenpremie, kosten 

gezondheidszorg van het personeel 
- afschrijvingen materiële vaste activa  
- algemene kosten waaronder ook vervoerskosten, huisvestingskosten, 

kantoorkosten en voedingsmiddelen voor de keuken. 
 

Figuur 3. Overzicht Baten en Lasten MMC 2011-2016 

Cijfers uitgedrukt in Surinaamse Dollars.  
Bron: Jaarverslag 2011,2012,2013,2014,2015,2016, Afdeling Financiën MMC 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN 30,665,43 31,283,41 37,282,23 29,378,11 40,171,71 39,602,34

LASTEN 28,511,05 26,330,56 31,438,64 33,869,27 39,868,96 44,745,30

-
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 De opening van de nieuwe cardiopoli in het MMC
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2.6 Het huidige organogram 

Figuur 2.Het organogram 
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Zoals het voorgaande figuur weergeeft is een forse daling te merken in de baten van het 
jaar 2014, die grotendeels is veroorzaakt door het gebrek aan subsidies vanuit de 
overheid. De baten staan hoger in 2013, omdat het MMC in dat jaar nog mocht 
profiteren van de subsidies van de overheid. Na aanpassingen van de verschillende 
disciplines, mocht het MMC haar baten weer op gang brengen in de navolgende jaren.  
 
De onstabiele financiële situatie in het land die zich ontwikkelde in 2015 en als gevolg 
daarvan de forse landelijke inflatie met zich meebracht, resulteerde in een enorme 
stijging van de kosten van het MMC. De koers verandering van ongeveer SRD 3.35 per 
USD naar min of meer SRD 7.50 per USD resulteerde in een kostenverschil van SRD 
3.613.524,00 die de aanzienlijke stijging in het bovenstaande figuur weergeeft. 
 
Beperkte financiën 
De traditionele dienstverlening voorheen werd beschreven door de opname en de 
verpleging van de patiënten. Door de technologische ontwikkelingen wordt die ook 
hervormt. Hedendaags leggen de ziekenhuizen de essentie van de dienstverlening op 
hoogtechnologisch ontwikkelde ingrepen en verpleeg methodes die resulteren in een 
sneller genezingsproces en een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis. Deze vormen 
van ingrepen eisen ook een investering in de nodige medische apparatuur en 
technologie.  

 
De opbrengsten van de 2e lijnzorg in Suriname worden voor het grootste deel 
gegenereerd uit de declaraties van de ligdagen bij de zorgverzekeraars. De keerzijde 
hiervan ligt namelijk bij het vaststellen van de ligdagtarieven. De door de overheid 
beherende zorgverzekeraars (SZF en voorheen bestaande SOZAVO) hebben 
vastgestelde ligdagtarieven bestemd voor de landsdienaren en on-en minvermogenden 
die onder de daadwerkelijke kostprijs komen te vallen. Dit resulteert in een verlies 
waardoor de ziekenhuizen in een zorgwekkende financiële crisis komen te verkeren. 
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Afdeling   Voltijds   Deeltijds   Totaal  
 Transport/ Bewaking  3  3  

Totaal PZW Personeel     20 
Veredelde Poli's         
Manager Veredelde Poli's 1   1   
Veredelde Poli Apoera         
Verpleegassistent (GZA) 4   4   
Technische dienst   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Mortuarium   1 1   
Veredelde Poli Washabo         
Verpleegassistent (GZA) 2   2   
Technische dienst   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Veredelde Poli Tapoeripa         
Verpleegassistent (GZA)   1 1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Veredelde Poli Donderskamp         
Verpleegassistent (GZA) 2   2   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst 1   1   
Veredelde Poli Corneliskondre         
Verpleegassistent (GZA) 1   1   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst   1 1   
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Veredelde Poli Kalebaskreek         
Verpleegassistent (GZA) 1   1   
Technische dienst 1   1   
Huishoudelijke dienst 1   1   
Totaal Veredelde Poli’s personeel       24 
          
TOTAAL PERSONEELSBESTAND MAART 
2018 412 28 437 440 
Studenten COVAB 45   45   
studenten Verloskundige opleiding 2   2   
Student Medisch Faculteit 1   1   
        48 
TOTAAL       486 
Opgemaakt door afdeling HRM dd 
08.03.2018         

Bron: Afdeling Human Resource Management MMC 
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Figuur4. Overzicht totaal aantal ligdagen per jaar

 

Bron: Medische statistieken 2010-2016, afdeling Medische Registratie MMC 

 
Bovenstaand figuur is de weergave van het aantal ligdagen op jaarbasis. Een daling in 
het aantal ligdagen resulteert in een daling van de inkomsten van het MMC, indien het 
ligdagtarief als een eenheid voor een vergoeding wordt beschouwd. In het jaar 2014 
was er een hoog aantal ligdagen, met daarna een forse daling van de ligdagen, dat ook 
een forse daling van de inkomsten betekent.  

 
Voor de zorg die verleend wordt aan de patiënten van het MMC, worden de 
kostendekkingen gedeclareerd bij de verschillende zorgverzekeraars indien de patiënt 
verzekerd is. Het MMC probeert zoveel als mogelijk alle ingekomen klinischepatiënten 
te voorzien van een ziektekosten verzekering, indien dat nog ontbreekt. Er is ook sprake 
van particuliere patiënten die dan op eigen rekening de zorg genieten. De 
patiëntenpopulatie van het MMC ressorteert onder de volgende zorgverzekeraars en 
werknemers van bedrijven zoals:  

- Stichting Staatsziekenfonds 
- Assuria Verzekeringen N.V.  
- N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance 
- Fatum schadeverzekeringen N.V.  
- N.V. Parsasco 
- Sociale zaken (Inmiddels sinds juli 2016 opgeheven) 
- Eigen rekening Patiënten 
- Particuliere bedrijven  
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Afdeling  Voltijds  Deeltijds   Totaal     
Administratie/ Overige personeel     
Finance Manager 1   1   
Beleidsmedewerker  1  1  
Secretariaat 3   3   
Interne Controle 3   3   
Automatisering 2   2   
Telefonie 2   2   
Medisch Archief/Bieb 2   2   
HRM 4   4   
Financiele Administratie 8   8   
Medische Administratie          
- Med.Adm. 8   8   
- S.E.H.administratie 8   8   
- Adm. personeel Verpleging 5   5   
- Adm. personeel Lab. 3   3   
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Administratie/Overige personeel         
- Adm. Personeel Radiologie 3   3   
- Centraal Meldpunt 7   7   
Overig personeel Apotheek 20   20   
Technische dienst 18   18   
Magazijn 3   3   
Algemene zaken 2   2   
Transport 16   16   
Mortuarium 1   1   
Bewaking 17   17   
Wasserij 8   8   
Schoonmaak personeel 30   30   
Keuken/Voedingsassistent 10   10   
Keukenassistent/Kok 7   7   
Totaal Administratie/Overige 
personeel       192 
PZW         
Manager PZW 1   1   
Verpleging         
Praktijkbegeleider 1   1   
Verpleegkundige 3   3   
Ziekenverzorgende 1   1   
Laboratorium 3   3   
Administratie  2   2   
Technische dienst 2   2   
Keuken 1   1   
Huishoudelijke dienst(schoonmaak/wass) 3   3   
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Figuur 5. Overzicht van het aantal Klinische patiënten in 2016 

 
Bron: Medische Statistieken 2016, Afdeling Medische Registratie MMC  
 
Zoals in dit figuur is weergegeven, is de grootste zorgverzekeraar van het 
patiëntenbestand van MMC, de stichting Staatsziekenfonds. De BZSR, BAZO, en BZV zijn 
vormen van verzekeringssoorten bij de verschillende zorgverzekeraars. De BZSR en de 
BAZO zijn de verzekering vanuit de overheid voor ingezeten tussen 0-16 jaar en 60+, 
terwijl de BZV de verzekering vanuit de overheid voor de groep daartussen is (17-59 
jaar).  
Rekening houdend met het onbeheersbare bestand van de zorgverzekeraars verloopt 
de verwerking niet altijd zonder gebreken, waardoor er vaak genoeg een achterstand 
ontstaat van de declaraties naar het MMC toe, die gaandeweg in orde worden gemaakt.  
 
Figuur 6. Overzicht van de meest voorkomende Klinische gevallen 2016 

 
Bron: Medische statistieken 2016, Afdeling Medische Registratie MMC 
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2.5 Overzicht huidig personeelsbestand 

 

Figuur 1 Personeelsbestand 2018 

OVERZICHT HUIDIG PERSONEELSBESTAND PER MAART 2018 
Afdeling         Aant. Personeelsleden   
  Voltijds Deeltijds Totaal   
Directie 3       
Totaal Directie personeel       3 
Verpleging         
Hoofd Verpleegafdeling 5   5   
Hoofd Verloskundige 1   1   
Subhoofd verpleegafdeling 2   2   
Verpleegkundige 66   66   
Verloskundige 3   3   
O.K. Verpleegkundige 4   4   
Anesthesie Verpleegkundige 2   2   
I.C. Verpleegkundige 5 2 7   
Infectieverpleegkundinge 1   1   
Kinderverpleegkundige 3   3   
Praktijkbegeleider 3   3   
Diabetes Verpleegkundige 1   1   
Ziekenverzorgende 19   19   
HIV Ziekenverzorgende 1   1   
Diabetes Ziekenverzorgende 2   2   
Kraamziekenverzorgende 4   4   
Verpleegassistent 12   12   
Sterilisatie assistant 2   2   
Totaal Verplegend personeel       138 
Medische Dienst/Paramedische 
personeel         
Medische Specialisten 6 9 15   
Zaal/S.E.H.artsen 4 7 11   
Fysiotherapie 1   1   
Psychologie 0 0 0   
Apotheek (incl.Apotheker) 8   8   
Laboratorium 18   18   
Radiologie 6   6   
M.I.D. 1   1   
Gipskamer 1   1   
Totaal Medische/Paramedische dienst       61 
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Uit het voorgaand figuur (gekunsteld uit bijlage 1), kan geconcludeerd worden dat de 
meest voorkomende klinische gevallen in het MMC komen te vallen onder de Interne 
Specialisatie.  
 
Figuur 7. Overzicht meest voorkomende ziektegevallen bij de interne geneeskunde 

 
Bron: Afdeling Medische Registratie MMC 
 
Bovenstaand figuur geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektegevallen bij de 
Interne Geneeskunde. Na gesprek met desbetreffende medische specialist, Dr. Reyes, 
wordt geconcludeerd dat de oorzaken van deze gevallen liggen bij de genen, levensstijl 
van de Nickeriaanse Gemeenschap en het tekort aan voorlichtingen.Volgens Dr. Reyes, 
kan een gezonde levensstijl de kans op deze aandoeningen bij genetische gevallen 
verminderen. 
Ter vermindering van deze gevallen, heeft het MMC besloten: 

- Een diabetespolikliniek op te richten waar de diabeten naartoe kunnen voor de 
nodige medische adviezen en begeleiding.  

- Tijdens de wachttijden bij de poliklinieken, zullen er educatieve filmpjes over 
een gezonde levensstijl ten toon worden gesteld, eveneens zullen er flyers en 
spandoeken in zicht komen op de poliklinieken ter attentie van een gezonde 
levensstijl 

- Ook via de media zal worden getracht de boodschap van een gezonde levensstijl 
over te brengen aan de gemeenschap.  

- Ook middels het initiëren van sportactiviteiten en andere lichaamsintenstieve 
activiteiten beoogt het MMC een gezonde levensstijl aan te kweken in de 
gemeenschap. Jaarlijks organiseert het MMC een gezondheidsloop ten bate van 
dit doel. 
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Overhandiging donatie 
districtscommissaris Nickerie aan het MMC 

Overhandiging donatie 
Lions Club Nieuw Nickerie aan het MMC
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- Eerlijkheid: de leiding van het ziekenhuis is eerlijk tegenover het personeel en 
omgekeerd, ook tegenover patiënten en de totale samenleving. 

- Klantvriendelijkheid: het ziekenhuis (leiding en personeel) behandelt de cliënten 
met respect en vriendelijkheid zonder rekening te houden met etniciteit, religie 
en sociale afkomst. 

- Collectiviteit: individualisme moet plaatsmaken voor collectiviteit, 
saamhorigheid, het gevoel van gezamenlijk iets doen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

- Kwaliteit: het ziekenhuis moet zorg bieden die kwalitatief op hoog niveau staat, 
daarvoor is het nodig dat de medewerkers zich frequent bijscholen, waardoor 
hun professionalisme en slagvaardigheid op niveau blijven. 

- Discipline: het ziekenhuis is gedisciplineerd, er wordt accuraat gewerkt en 
afspraken worden altijd nagekomen. 

- Betrouwbaarheid: het ziekenhuis moet vertrouwen uitstralen. De gemeenschap 
mag niet twijfelen aan betrouwbaarheid van de dienstverlening. Hiervoor is 
nodig dat er een hoge mate van professionalisme aan de dag wordt gelegd. 
 

2.4 Ontwikkelingen in het MMC  

Bij de traditionele doelstelling van een ziekenhuis ligt het accent vaak genoeg op de 
opname en verpleging van zieken. Door de toenemende medische en technologische 
ontwikkelingen is de vraag hedendaags naar moderne en medische technieken, die 
accurater en minder ingrijpend zijn, gaan stijgen. 

Zoals bekend, heeft ons land te kampen met een tekort aan medische specialisten. Gelet 
op de lange opleidingsduur en het beperkt aantal opleidingsplaatsen, kan dit gebrek 
niet moeiteloos aangevuld worden. Om dit tekort deels te verhelpen, wordt er medische 
kader vanuit het buitenland aanvaard. Deze specialisten worden dan in een roulatie 
methode gehaald om medische werkzaamheden te verrichten in het MMC. Het gaat 
hierbij om specialisten uit Nederland met een rijk praktische expertise, maar ook 
medische specialisten uit de Latijns Amerikaanse landen zoals Venezuela en Cuba. Op 
deze manier kan de gemeenschap van Nickerie nochtans het tekort, genieten van 
kwalitatief medische zorg.  

Niet alleen aan medische specialisten is er een schaarste, maar ook aan het 
verpleegkundig kader is het tekort een probleem waarmee ziekenhuizen in Suriname te 
kampen hebben. 

De medische staf bestaat uit tien (10) vaste artsen en specialisten, acht (8) roulerende 
artsen en een aantal specialisten in acht (8)roulerende specialismen. Ook zijn er 
jaarlijks een aantal co assistenten werkzaam in het MMC. Er zijn ongeveer vierhonderd 
en vijftig (450) personeelsleden in dienst van het MMC, waarvan ongeveer een tweede 
(1/2) deel in de zorgverlening werkzaam is en het resterend deel in de ondersteunende 
afdelingen. 
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6.2 Donaties en sponsors  
Het grootste deel van medische verbruiksartikelen, wordt verkregen uit donaties van 
derden. Ook apparaten voor de verschillende specialismen worden gedoneerd aan het 
MMC. Dit maakt het MMC beter in haar dienstverlening aan de gemeenschap. 
 
Het zijn vaak ook de betrokken artsen en specialisten die de donaties gunnen aan het 
MMC. Enkele specialisten die wij vaker als donor mogen ervaren zijn o.a.: Dr. Mouthaan, 
Dr. Tissink, Dr. Pepels, Dr. Mahabier, Dr. Basart, Dr. Rier en nog vele anderen. 
 
Ook de apparatuur op de verschillende specialismen zijn deels donaties van derden. 
Zoals de microscoop op de afdeling KNO gedoneerd door Dr. Wouters en Dr. Visser. De 
telescoop is een begunstiging van Dr. Mouthaan, die voor enige tijd zijn medische 
diensten heeft verleend aan het MMC. Dr. Otten is ook een van de gunstige donors die 
heeft gezorgd voor instrumentarium voor de KNO afdeling.  
 
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in het jaar 2012 een ambulance gedoneerd 
aan het MMC. 
 
Enkele instellingen die het MMC vaak ondersteunen zijn onder andere: Staatsolie, SOL, 
Stichting WIN, Dr. Rier via Stichting Stemisur, Dr. Van Rossem via de Rotary Club,  
Dr. Mahabier, Dr. Mouthaan, Pan American Health Organization (PAHO), Lions Club 
Nieuw Nickerie. 

  



De MMC cursisten van de interne opleiding Medische Terminologie
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Hoofdstuk 2. Standaarden van het MMC  

 

2.1 Waar staan wij voor? 

Zoals geciteerd uit de akte van oprichting van de Stichting Drs. L. Mungra Medisch 
Centrum, Artikel vier: “De stichting heeft tot doel een algemeen ziekenhuis te beheren 
en te exploiteren, dat voornamelijk de secundaire medische zorg verleent aan de 
daarvoor in aanmerking komende patiënten, al dan niet in samenwerking met andere 
ziekenhuizen en/of gezondheidsdiensten”. Aan de hand van dit doel, kan geconstateerd 
worden dat de verpleging en het herstellen van zieken centraal staat voor het MMC. Bij 
het verlenen van haar diensten stelt het ziekenhuis de winsten niet als haar prioriteit.  

 

2.2 Visie en missie 

De kijk van het MMC in het doel van haar dienstverlening is nogal delicaat om te 
schrijven gelet op de tal van disciplines geldende in een ziekenhuis.  

De visie van het MMC luidt als volgt:  

Gezondheidszorg moet gedecentraliseerd zijn. Elkeen in het land heeft recht op 
een kwalitatief goede gezondheidszorg ongeacht de plaats van vestiging van de 
patiënt. 

Naar aanleiding van onze visie wordt onze missie geformuleerd als: 

Elkeen van het MMC zal zich niet alleen toewijden aan het decentraliseren van de 
gezondheidszorg voor elk lid van de maatschappij gelet op de kwaliteit, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook zal elk een van het MMC zich 
toewijden aan het bieden van de preventieve zorg aan de maatschappij. 

 

2.3 Kernwaarden of basiswaarden 

Elke activiteit, elke handeling in het ziekenhuis dient gebaseerd te zijn op de volgende 
kernwaarden: 

- De mens staat centraal: in al het handelen en besluiten van het ziekenhuis moet 
dit tot uiting komen, naar zowel de medewerkers als naar de cliënten toe. 

- Transparantie: elke handeling moet open en zichtbaar zijn voor een ieder. 
Behalve het geheim van de patiënten (beroepsgeheim) bestaat er geen ander 
geheim ten aanzien van het werk. 
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Eindwoord  

 

In dit beleidsplan 2018-2022, is er een beeld verstrekt over de periode die de Stg. Drs. L. 
Mungra Medisch Centrum tegemoet zal komen en de vruchtvolle projecten die zij van 
plan is uit te voeren, werkend naar haar missie toe.  

Het is vooral van essentieel belang om realistische doelen voor ogen te brengen en daar 
stapsgewijs naartoe te werken. Het behalen van de doelen is niet alleen voordelig voor 
de organisatie, maar voor elkeen binnen de organisatie, de gemeenschap die gebruik 
maakt van deze gezondheidszorg en natuurlijk ook voor het land in haar geheel. 
Deswege zijn het niet alleen de directieleden, maar elkeen van de organisatie moet 
gemotiveerd en gedisciplineerd de doelen nastreven. Alleen dan zal het de organisatie 
lukken om de gestelde doelen daadwerkelijk te mogen beleven. 

Het is een kwestie van financiën die de verdere ontwikkelingen ongemakkelijk laten 
voortgaan. Na vlotte inning bij de debiteuren voor de verleende diensten, kan het MMC 
moeiteloos het hoofd boven water houden.  

Het gaat hierbij niet alleen om de financiële, maar ook de sociale doelen die bereikt 
kunnen worden door inzet, eerlijkheid, motivatie en klantvriendelijkheid. Uiteindelijk is 
een zorginstelling geen winst beogende, maar een sociaal dienstverlenende organisatie. 

  



 De onthulling van het naambord MMC
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Op grond van het voorgaande is na ampele overwegingen besloten het voorstel tot 
naamswijziging voor te leggen ter goedkeuring. 

De kwestie ging niet slechts omtrent een naamsverandering, maar het feit dat de totale 
structuur, de dienstverlening en aanwezige faciliteiten een ander predicaat kregen.  

De naamsverandering is aangevraagd en op d.d. 24 augustus 2017 is de aanvraag 
goedgekeurd waarbij het ziekenhuis de naam van Stichting Drs. L. Mungra Medisch 
Centrum mag dragen.  
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- Gesprek Algemeen Directeur MMC, De heer A. F. Elias  

- Gesprek Medisch Directeur MMC, Drs. C. Jessurun  

- Gesprek Verpleegkundig Direkteur MMC, Mevr. S. Diran BBA 

- Gesprek Manager Veredelde poliklinieken, Br. S. Linga 

- Gesprek Medische Specialist, Dr. C. Reyes 

- Gesprek Medische Administratie, De heerJ. Van Genderen Bsc. 

- Gesprek Financieel Manager, Drs. R. Pontjosentono 
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Hoofdstuk 1.  Het Stg. drs. L. Mungra Medisch Centrum 

 

1.1 Het ontstaan 

Bij de ingebruikname van het gebouw op 15 januari 1959 aan de Annastraat, werd de 
naam s’Lands Ziekenhuis Nickerie omgedoopt in Streekziekenhuis Nickerie. Met Dr. A. 
Treurniet als directeur, voorheen genoemd geneesheer directeur kwam het ziekenhuis 
aardig in bloei, maar ook gauw onhanteerbaar, aangezien de snelle groei van de 
Nickeriaanse gemeenschap. 

De toenmalige Minister van Volksgezondheid, Dhr. Badrisein Sital, streefde naar een 
nieuw ziekenhuiselders gesitueerd, om zodoende de drukte van Nieuw Nickerie te 
kunnen ontwijken. Ter ondersteuning van dit streven werd er uitgereikt naar de hulp 
van de International Development Bank (IDB).  

Na het tekortschieten van de IDB aan het gewenste plan, werd er overgestapt naar een 
project Renovatie, Uitbreiding en Institutionele Versterking Streekziekenhuis Nickerie. 
Zodoende werd de capaciteit van het ziekenhuis uitgebreid. 

 

1.2 Het belang van een Medisch Centrum in Nickerie 

Het kwam al te vaak voor dat het behandelen van patiënten niet kon plaatsvinden in 
Nickerie en de patiënten vaak moesten afreizen naar Paramaribo voor de nodige 
behandeling. Er kwamen nauwelijks specialisten naar Nickerie, want er was ook geen 
sprake van beschikbare vestiging voor de specialisten. De aanzienlijke groei van de 
Nickeriaanse bevolking vergde een uitbreiding en diversificatie van de dienstverlening 
van het ziekenhuis. Dit was dan ook een motief voor het opzetten van een modern 
medisch centrum, dat ook specialisten kon accommoderen. 

 

1.3 De overstap van een Streekziekenhuis naar een Medisch Centrum  

Het stichtingsbestuur en de directie van het Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie 
zijn na diepgaand overleg met elkaar en met de verschillende actoren binnen de 
organisatie, tot de conclusie gekomen, dat het predicaat Streekziekenhuis in de huidige 
situatie niet meer past bij de benaming, gelet op de omvang van het ziekenhuis en ook 
qua dienstverlening en aanwezige faciliteiten. Dit idee lag reeds enige tijd bij de actoren 
binnen het ziekenhuis,gezien bij verschillende gelegenheden steeds erop aangedrongen 
werd, was de benaming “Streekziekenhuis” niet meer te gebruiken.  



Bijlage 2.  Lijst  meest  voorkomende ziektegevallen
 bij  de interne polikliniek
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Inleiding 

 

Een beleidsplan is de stam voor de vlotte gang van zaken in een organisatie en dat is op 
haar beurt weer te merken in de resultaten die de organisatie oplevert. Daarom 
beschrijft een beleidsplan niet alleen de voornemens van de organisatie maar ook het 
belang van het streven en de procedure om dit te realiseren. 

Bij het opstellen van zulke voornemens is het van belang dat er ook wordt gelet op: 

- De financiële toegang die de organisatie biedt. 
- De werkelijke realisatie, een loze streven is niet realiseerbaar. 
- De psychische realisatie, de na te streven wenselijkheid moet van belang zijn 

voor de missie van de organisatie. 
- De duur van het proces van realisatie. 

Met betrekking tot de duur van het proces, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
voornemens op: 

- Korte termijn 1-2 jarig duur 
- Middellange termijn 2-4 jarig duur 
- Lange termijn 4+ jaren 

Het beleidsplan anno 2018-2022 wordt betiteld als: 

‘De overgang van een streekziekenhuis naar een Modern Medisch Centrum en de 
invloed daarvan op de Nickeriaanse samenleving’. 

 

Met dit stuk hopen wij een globale inzicht te geven op de kort-, middellange-, en 
langetermijn streven van het Drs. L. Mungra Medisch Centrum. 

 

Samengesteld door,  
 
 
 
 
Bishesar Melissa Bsc.  
(Beleidsmedewerker)  
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Lijst van figuren  
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Lijst van afkortingen 

 

AZP   - Academisch Ziekenhuis Paramaribo 

GZA  - Gezondheidszorg assistent  

IDB   - International Development Bank 

LMSZN - Stichting Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie 

MMC  - Stichting Drs. L. Mungra Medisch Centrum  

PAHO   - Pan American Health Organization  

PCS   - Psychiatrisch Centrum Suriname  

PZW   - Pietronella Ziekenhuis Wageningen 

SDESS  - Stichting Diabetes Educatie Suriname 

SEH   - Spoed Eisende Hulp  

SOZAVO  - Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting  

SZF   - Staatsziekenfonds 

  

Bron:  Gesprek Internist ,  Drs .  C .  Reyes ,  d .d .  Vri jdag 09 maart  2018 
Plaats:  Drs .  L .  Mungra Medisch Centrum
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