Medische zorg in Suriname
Na het voeren van diverse gesprekken met zorginstellingen, ziekenhuizen, Ministerie van
Volksgezondheid en particulieren, heeft ons doen beslissen om bij te dragen aan de
gezondheidszorg in Suriname. De Stichting B&R Health Care wilt dan ook haar netwerk
gebruiken om de zorg in Suriname verder uit te breiden. Om dit te realiseren werven en
plaatsen wij medisch personeel vanuit Nederland in Suriname.
In januari 2010 zijn wij in Suriname op bezoek geweest voor een kennismaking met het
Ministerie van Volksgezondheid. Al snel bleek dat wij niet op commerciële basis konden
samenwerken, gezien de financiële situatie van de zorginstellingen en de beperkte
middelen van de regering. Wij hebben daarom besloten een Stichting op te starten.
Door deze non-profit organisatie te hebben opgericht, is het voor ons mogelijk om een
bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Suriname. Onze activiteiten kunnen wij
grotendeels realiseren door giften van derden, eigen middelen en donaties.

Wie zijn wij
Mariska van Heijdoorn
Mijn naam is Mariska van Heijdoorn, ik ben geboren in Suriname (1961) en in mijn
tweede levensjaar met mijn Oma naar Nederland vertrokken. Ik ben nu ruim 25 jaar
actief in de werving & selectie branche en vanaf 2004 ben ik samen met mijn partner een
eigen detacheringbureau in Doetinchem gestart. Na een bezoek te hebben gebracht aan
Suriname in 2008, is het idee ontstaan om ‘iets’ te gaan doen met mijn kennis op gebied
van het werven van personeel. Op deze manier willen wij trachten ons steentje bij te
dragen aan de gezondheidszorg in Suriname.

Jennifer Koning
Mijn naam is Jennifer Koning, met ouders van Surinaamse afkomst. Ondanks dat ik in
Nederland ben geboren, heb ik een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in Suriname.
In 1992 ben ik weer naar Nederland teruggekomen. Echter ga ik bijna ieder jaar nog op
vakantie naar Suriname.
Vanwege die hechte band met Suriname heb ik mij dan ook in 2015 aangesloten bij de
stichting B&R Health Care.

De stichting
Eind 2009 hebben wij ons idee geopperd bij het Ministerie van Volksgezondheid en in
januari 2010 zijn wij uitgenodigd om een presentatie te geven van onze ideeën. Dit plan
is zeer positief ontvangen en de daarop volgende periode zijn wij druk bezig geweest met
het bezoeken van diverse zorginstellingen om ons plan kenbaar te maken. Tijdens deze
bezoeken hebben wij intensieve begeleiding gekregen van de secretaris van de toenmalig
Minister. Dankzij de inzet van het Ministerie zijn wij nu bekend bij alle zorginstellingen in
Suriname en benaderen zij ons rechtstreeks met aanvragen.
Stichting B&R Health Care is vanuit humanitaire gronden gestart met het werven van
artsen, specialisten en verpleegkundigen op ieder niveau.
De keuze voor een stichting betekende dat de kosten in de eerste drie jaar, uit eigen
middelen moesten worden gefinancierd. Om ervoor te zorgen dat de stichting ook in de
toekomst haar activiteiten voort kan zetten, zijn giften en donaties een must.

Netwerk in Suriname/Nederland
Onze Stichting heeft intensief contact met vele zorginstellingen in Suriname en wij
hebben tevens goede contacten met een groot werving & selectiebureau in Paramaribo.
De Nederlandse- en Surinaamse Ambassade zijn op de hoogte van onze activiteiten.
In Nederland hebben wij de afgelopen jaren diverse grote ziekenhuizen bezocht om een
vorm van ontwikkelingssamenwerking op te starten. Er zijn namelijk veel
artsen/specialisten die voor een bepaalde tijd in het buitenland willen werken.
Om geschikte kandidaten te werven plaatsen wij advertenties in de vakbladen en hebben
wij een abonnement op een medische vacaturebank waar wij onze vacatures op plaatsen.
Daarnaast zijn wij ieder jaar met een stand aanwezig op de beurs van de Tropenartsen.
Hier brengen wij de artsen op de hoogte van de (toekomstige) behoefte die er is in
Suriname.

Behoefte aan personeel
De vraag vanuit Suriname naar Nederlandse artsen en specialisten is erg groot, echter de
financiële middelen ontbreken. Stichting B&R Health Care kan namelijk geen financiële
steun bieden om deze artsen op een kennismaking/stage reis te sturen.
Bij sommige zorginstellingen kunnen de huisvestingskosten worden vergoed voor de
artsen maar helaas dienen de meeste artsen hier zelf zorg voor te dragen.
In Suriname hebben wij contacten gelegd met beheerders van appartementencomplexen
in het centrum van Paramaribo, waar de artsen gehuisvest kunnen worden. Met deze
beheerders zijn speciale prijsafspraken gemaakt.

Kennisuitwisseling/Braindrain
De formule die B&R Health Care, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, is
gaan hanteren is het werven van artsen/specialisten en verpleegkundigen, die voor
bepaalde tijd in Suriname willen werken. Op deze manier hebben wij een win-win situatie
gecreëerd op het gebied van kennis en ervaring. De Nederlandse artsen ‘leren’ en maken
kennis met tropische ziektes en aandoeningen, terwijl de Surinaamse collega’s hun
kennis verbreden door de samenwerking met de Nederlandse collega’s (learning on the
job).

Medische Hulpmiddelen
Naast het werven van artsen verzamelt Stichting B&R Health Care medische
hulpmiddelen in Nederland die wij verschepen naar Suriname. Deze goederen worden
verdeeld onder diverse zorginstellingen. Sinds kort zijn we ook gestart met inzamelen
van kinderkleding die verdeeld worden bij diverse kindertehuizen in Suriname. Aangezien
voor deze hulpmiddelen niet altijd een vooraf bepaalde bestemming bestaat, is de
mogelijkheid er tot samenwerking met andere stichtingen/instanties in Suriname.

