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Ben je geïnteresseerd ?  

 

 Maak contact met ons door een sollicitatie-

brief te richten naar de direktiesecretaresse 

Mw M. Silent op secretariaat@szn.sr  

of  

Mw R. Karaya namens de medisch directeur op 

medsecr@szn.sr  

 

Bezoek ook onze website: www.szn.sr  

'Met veel plezier heb ik in het LMSZN ge-

werkt. Een kleinschalig ziekenhuis, met 

veel mogelijkheden. Zowel op als buiten 

het werk zijn de lijntjes kort, wat zorgt 

voor een prettige en gezellige werkomge-

ving.' Drs Rosanne van Berkel . 
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Stichting Drs. Lachmipersad Mungra Streek-

ziekenhuis Nickerie (LMSZN) 

Ben je op zoek naar een leuke baan in de tropen, 

waar je in een multiculturele samenleving patiën-

ten met verschillende tropische en chronische 

ziekten mag behandelen, in een kleinschalig en 

zeer persoonlijk ziekenhuis, waar de fysieke omge-

ving is ingericht voor het welzijn van de zieke 

mens? Dan is het Stichting Drs. Lachmipersad 

Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) hét 

ziekenhuis voor jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een basisziekenhuis gelegen in het district 

Nickerie in het uiterst noord-westen van Suriname 

met een dependance in het resort Wageningen. 

Door het zogeheten “Planetree model” na te stre-

ven, onderscheiden wij ons van de overige zieken-

huizen in Suriname. 

 

Het LMSZN telt ± 100 bedden verdeeld over een 

Spoed Eisende Hulp, mannen -, vrouwen -,  

kinder -, verlos- en kraam afdeling en een  

Medium Care Unit. Het ziekenhuis beschikt over 

een CT-Scan, een laboratorium en een Apotheek 

en heeft als verzorgingsgebied Nickerie en  

omstreken, met een totaal  van bijkans 45.000  

personen. 

De Spoed Eisende Hulp van het LMSZN is een 24-

uursdienst met een beddencapaciteit van 3 en 

een inkomersaantal van ongeveer 20 patiënten 

per dag. 

 

 

 

 

Waarvoor staan wij? 

Met onze visie “Quality Healthcare for all” en het 

motto “WE CARE……” verlenen wij persoonlijke, 

goede, veilige en efficiënte zorg. Ons zorgaanbod 

is snel, gemakkelijk, toegangkelijk en service ge-

richt. Deze zijn een paar van onze kernwaarden. 

Wie werkt er? 

 

In het LMSZN werken wij met een scala aan ver-

schillende zorgverleners, en stralen wij ook het 

echte Surinaamse “verscheidenheid in eenheid” 

uit.  

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige permanente specialismen zijn: interne 

geneeskunde, cardiologie, chirurgie, anesthesie, 

kindergeneeskunde, gynaecologie en urologie, 

waarvan het merendeel buitenlandse specialisten 

zijn (via een roulatiesysteem). De overige specia-

lismen worden ondersteund door pendelende 

specialisten vanuit Paramaribo (m.n. oogartsen, 

psychiaters, neurologen).  

Een aantal basisartsen komen voor korte periodes 

in een soort aflossingssysteem naar het LMSZN.  

In het LMSZN ondersteunen wij het zelfstandig 

werken in een gemotiveerd team. 

Als zorgverlener in ons ziekenhuis komt u in aanra-

king met multiculturele personeelsleden, die met 

hun vriendelijkheid en betrokkenheid het gezicht 

van het LMSZN vormen. 


