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Nieuwsbrief

"Een structurele benadering met
een holistische aanpak van de
uitdagingen binnen de
gezondheidszorg is noodzakelijk
om lange termijnoplossingen te
behalen. Het herstelplan van de
gezondheidszorg biedt een
uitstekend platform om alle
actoren op één lijn te krijgen en
het groter doel te behalen. Dat is
niets anders dan dat "Uw
gezondheid telt"" 
-Amar Ramadhin

Het Nationaal Herstelplan voor
de Gezondheidszorg 2022-2025,
is een combinatie van eerder
ontwikkelde beleidsdocumenten
en actuele vraagstukken in de
sector. Het ultieme uitgangspunt
is het verbeteren van de
gezondheidszorg in Suriname.
Een preventieve, bereikbare,
betaalbare en betrouwbare
gezondheidszorg voor iedereen. 
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MINISTER VAN 
 VOLKSGEZONDHEID

OVER HET PLAN

De negen focuspunten, ook wel
programma’s genoemd, worden
gecoördineerd door een
programmaleider, die als trekker en
aanspreekpunt fungeert. Binnen twee
jaren worden de vraagstukken
effectief en efficiënt aangepakt en
zullen zoveel mogelijk problemen tot
het verleden behoren. De focus van
het Nationaal Herstelplan is niet
alleen op preventie maar ook het
verbeteren van onze zorgverzekering,
meer evenwichtige beloning in de
zorg, verbeteren en meer efficient
maken vande ziekenhuizen, betere
moeder-kind zorg, mentale
gezondheidszorg, betere
beschikbaarheid van medicijnen en
verbetering apparaten in de
ziekenhuisen. Ook de versterking van
de basisgezondheidszorg door de
huisartsen, medische zending en
RGD.



Programma Programma Leider Programma Coördinator

Modernisering Bazo 

 
   Vinoj

  Sewberath Misser
  

Ameraani Jarbandhan

Programma Integrale Bekostiging
en Efficiency Intramurale Zorg

 
  Angèle

  Wallerlei -
Kumbangsila

  

 

Programma Preventie en
Gezondheidsbevordering

 
  Jerry Toelsie

  
Marina Bersaoui

Programma Modernisering
Beloningsstructuur en Opleiding

Gezondheidszorg

 
  Nensy Bandhoe

  
Sabrina Rootharam

Programma Modernisering
Geneeskundige Inspectie en Zorg

continuïteit

 
  Pieter Voigt

  
 

Programma Modernisering Eerste-
lijn Gezondheidszorg

 
  Indra

  Moenesar
  

 

Programma Verbetering
Farmaceutische Hulp

 
  Anoep Gopie

  
 

Programma Modernisering
Zorgtechnologie

 
  Rohma Banwari

  

Sheldon Simson
Arti Vishnudatt

Programma Oprichten Public Health
Autoriteit Suriname (PHAS)  

  

Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage en wilt u meewerken aan een van
de programma’s, dan kunt u contact opnemen met de Programmadirecteur, Marc
Sprenger via Marc.Sprenger@hpz.sr

9 Programma's
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Elke maand komen de negen
programmaleiders bij elkaar om de
noden en voortgang van de
programma’s te bespreken. Deze
maandelijkse bijeenkomst is
noodzakelijk om onderling af te
stemmen en elkaar te informeren over
de voortgang en de uitdagingen die er
spelen. Sommige programma’s
hebben ook een overloop en een
integrale aanpak is nodig om de
uitdagingen het hoofd te bieden en
duurzaam op te lossen. Deelname in
één van de programma’s is nog
steeds mogelijk. Neem contact op met
een programmaleider of de
programmadirecteur.
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In de maand augustus wordt de website
voor het Herstelplan Zorg voor de
gezondheidssector gelanceerd. In de
maandelijkse nieuwebrief wordt u op de
hoogte gehouden over de laatste
ontwikkelingen.
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