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SAMEN  ZORGEN  VOOR  GOEDE  ZORG  



5  JAAR  WET  BZV  EN  UO  BASISZORG

Een digitale registratie systeem

waarbij alle verzekerden en

onverzekerden maandelijks

inzichtelijk worden gemaakt. 

Beschrijven van vele processen en

procedures ter verbetering van het

administratiesysteem t.a.v. de

uitvoering Wet Nationale

Basiszorgverzekering. 

Opzetten van een

controlemechanisme waarbij

regelmatig de controle wordt

uitgeoefend bij ondermeer

werkgevers en zelfstandigen.  

Data verzameling en analyses van

diverse beschikbare data, waarbij

ook publicaties zijn uitgebracht. Het

meest recente onderzoek betreft de

ervaringen van de zorgconsumenten

m.b.t. toegankelijkheid en kwaliteit

van de zorg.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg blikt

positief terug naar 5 jaren Wet

Nationale Basiszorgverzekering,

ondanks er soms uitdagingen zijn,

omdat wij weten dat de wet voor de

burgers is gemaakt om haar te

beschermen. 

In de afgelopen jaren heeft het

Uitvoeringsorgaan door middel van de

Wet onder andere het volgende

kunnen realiseren: 

   

      

    

   

STAY  HEALTHY  &  FIT

Een onafhankelijk orgaan waarbij een

ieder terecht kan voor informatie,

advies en begeleiding ten aanzien

van de basiszorgverzekering. 

Een nauwe samenwerking met het

ministerie van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting waarbij er vele

trainingen zijn verzorgd aan het

personeel voor werken met het

basiszorgsysteem, aanvraag

afhandelen voor premie subsidie,

klantvriendelijkheid en

communicatie met klanten. 

Diverse voorlichting sessies

gehouden voor scholen,

zorgverleners en maatschappelijke

organisaties, beursparticipaties,

radioprogramma’s, infomercials etc.

Actieve participatie in diverse

overheidscommissies waarin er

adviezen zijn uitgebracht over artikel

7 lid 3 en 10 m.b.t. personen die niet

instaat zijn zelf de premie te betalen

en voor wie de premie wordt betaald

door de overheid. 

Creëren van transparantie m.b.t. de

financiële administratie van het

orgaan waarbij de jaarrekeningen

publiekelijk beschikbaar zijn.  

Ondersteuning van de Zorgraad via

het kantoor van het

Uitvoeringsorgaan.
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Een goed beheerd

Zorgvoorzieningenfonds voor de

samenleving, dat is opgebouwd uit 3

procent van de maandelijkse premie

van elke verzekerde, waaruit de

verzekerde indien nodig, kan lenen

voor het bijbetalen voor specifieke

zorg.  

De aanschaf van een eigen gebouw

vanwaar uit de dienstverlening naar

de samenleving wordt verzorgd. 

Meer dan 85.000 cliënten geholpen

op kantoor omtrent hun

basiszorgverzekering.

Meer dan 589.000 ingezetenen

geregistreerd in het

basiszorgsysteem. 

Ongeveer 324 werkgevers

gecontroleerd.

     

  

    

      

 

Ons 5 jarig bestaan is zeker een

mijlpaal, één die we zeker moeten

vieren op gepaste wijze. Samen met u,

de Surinaamse samenleving.

 

Namens het bestuur, directie en

personeel nogmaals onze felicitaties

aan Suriname.

"Samen Zorgen voor 
Goede Zorg." 



5  JAAR  WET  BZV  EN  UO  BASISZORG

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg had in verband met haar 5-jarig bestaan en 5 jaar Wet Nationale

Basiszorgverzekering een Health & Fitness Get together gehouden op 9 oktober 2019. Deze activiteit was bestemd

voor de totale Surinaamse gemeenschap met als doel informatie te verstrekken, preventieve zorg mede te promoten

en sport en recreatie te stimuleren. Met deze get together heeft het UO Basiszorg bijzondere ontmoetingen

gecreëerd met verzekerden en stakeholders in de gezondheidszorg. Op deze manier is er bijgedragen aan de

bredere maatschappelijke trend waarin de publieke- en private organisaties steeds meer samenwerken om

preventie in algemeen belang te bevorderen. 

 

Participanten zijn de dag al vanaf half 8 begonnen met yoga. Waarna er een scholen competitie plaatsvond ter

stimulering van het teamgeest onder de leerlingen. En vanaf 8.00 uur kwam men om hun gezondheidsstatus te

checken door gratis bloedsuiker en BMI metingen te doen en voedingsadviezen te

ontvangen van de diëtiste. De bezoekers hebben informatie gekregen over natuurlijke en biologische producten,

meedoen met de yoga sessies, gebitscontrole en oogmetingen doen en nog veel meer informatie over de

gezondheid en de basiszorgverzekering. De dag is afgesloten met kinderspelen en een Zumba workout. 

STAY  HEALTHY  &  FIT
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Aanwezigen onder wie leden van de onderraad, directeuren zorginstellingen en
zorgverzekeraars, zorgverleners en genodigde luisteren naar de verschillende

toespraken.

Yoga sessie in de ochtend uren o.l.v de instructeurs van de Ambassade of India in
Suriname.

Kinderspelen o.l.v. de sportinstructeurs van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Volwassenen en kinderen doen mee aan de zumba workout. 

Aanwezigen in de conferentie zaal van het UO Basiszorg hun status aan het checken. De leerlingen klasse 6A van OS Maretraite. Winnaar van de scholen competitie.
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UO BASISZORG LICHT WET EN FONDS TOE
AAN BBGO

WAT ZIJN DE
POLISVOORWAARDEN?
De polisvoorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van iedere verzekering. De polisvoorwaarden geven namelijk

aan wat je plichten zijn als verzekeringnemer en maken duidelijk op welke dekkingen je kunt rekenen. 

 

Alvorens een verzekering af te sluiten, is het altijd essentieel om je te verdiepen in de polisvoorwaarden. Als je dat

niet doet, bestaat de kans dat je nadien voor een onaangename verrassing komt te staan. De polisvoorwaarden

bevatten een zeer uitgebreide hoeveelheid aan informatie. In eerste instantie kom je bijvoorbeeld te weten welke

premie je voor je zorgverzekering dient te betalen.

 

Naast financiële verplichtingen wordt er in de polisvoorwaarden ook melding gemaakt van de dekkingen waar je als

verzekeringnemer op kan rekenen. Iedere vorm van bijstand wordt nauwkeurig beschreven terwijl er per dekking

wordt aangegeven of deze volledig of slechts gedeeltelijk wordt betaald door de verzekeraar, bij een medisch

schadegeval. Een ander belangrijk onderdeel van de voorwaarden heeft betrekking tot de opzegging van je

zorgverzekering. Afhankelijk van het type zorgverzekering zal je rekening moeten houden met een vaste

opzegdatum of een bepaalde specifieke opzeggingstermijn. Voordat je een zorgverzekering afsluit is het dus

belangrijk om de polisvoorwaarden te lezen.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft op donderdag 23

mei op een speciale bijeenkomst van de bond van

gepensioneerden uit overheidsdienst (BBGO) een

presentatie gegeven voor de leden. De aanwezigen zijn

geïnformeerd over de taken en bevoegdheden van het

Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Door middel van een

PowerPoint presentatie werd breedvoerig uitgelegd over

het ontstaan van UO Basiszorg en haar taken, belangrijke

bepalingen die zijn opgenomen in de Wet Nationale

Basiszorgverzekering. Verder werd er ook gesproken over

de Zorgraad en het Zorgvoorzieningen Fonds.

" De Polisvoorwaarden geven namelijk aan
wat je plichten zijn als verzekeringnemer
en maken duidelijk op welke dekkingen je

kunt rekenen." 

Daarnaast hield de directeur de leden voor dat het

belangrijk is dat een ieder weet op welke zorg ze recht

hebben zoals opgenomen in de polis van uw

zorgverzekeraar. Een groot deel van de leden hadden

nog nooit het polis boekje van hun zorgverzekeraar

ontvangen. Aan het einde waren de leden in de

gelegenheid om al hun vragen te stellen.



LAUNCH
MEDICATIEPASPOORT
Onder grote belangstelling van zorgverleners, directeuren

van zorginstellingen, specialisten, vertegenwoordigers van

het Ministerie van Volksgezondheid en de minister van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting is op vrijdag 5 juli 2019

het medicatiepaspoort gelanceerd in de vergaderzaal van

het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.  

 

Het medicatiepaspoort is een boekje waarin alle

belangrijke persoonsgegevens en uitgebreide medicatie

informatie vermeld staat. Het uiteindelijke doel van het

paspoort is om verspilling van medicijnen, geld en tijd te

voorkomen en medicatie niet dubbel voorgeschreven

wordt. Een ander voordeel is dat levens gered kunnen

worden omdat bij spoedgevallen de hulpverleners of arts

met het medicatiepaspoort meteen een overzicht van de

reeds voorgeschreven medicatie en de belangrijke

persoonsinformatie hebben.

 

De verantwoordelijken achter dit project zijn: Stichting Lust

en Rust, de Consumenten Kring Suriname, het

Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Intermed. 

De organisatoren feliciteren de totale gemeenschap met

dit heugelijk feit.

NOVEMBER: PROSTAAT  KANKER MAAND

De maand november staat sinds enkele jaren in het teken van

prostaatkanker. Dat betekent veel activiteiten en bijeenkomsten. Ook het

Uitvoeringsorgaan in samenwerking met de Prostaatkanker Stichting

Suriname hebben een awareness video in elkaar gezet voor de

bewustwording. Deze video is te bekijken op onze YouTube pagina.

https://youtu.be/ymicx3lU1Yo

 

Prostaatkanker is een ziekte waarbij zich kwaadaardige cellen vormen in het

weefsel van de prostaat. Een kwaadaardige prostaattumor groeit over het

algemeen erg traag en veroorzaakt in een vroeg stadium meestal nauwelijks

klachten. Prostaatkankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfestelsel

of via het bloed en zo uitzaaiingen vormen, bijvoorbeeld in de lymfeklieren

en het bot.

 

De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op prostaatkanker:

verminderde of onderbroken urinestraal, vaak moeten plassen, moeilijk

plassen, pijn of branderig gevoel bij het plassen of de ejaculatie, bloed in de

urine of het zaad. 

 

Iedere man kan kanker krijgen; iedere man moet zich daarom vanaf het

40ste jaar, ieder jaar laten onderzoeken. Het vroegtijdig ontdekken en

behandelen van kanker geeft meer kans op genezing en dus overleving.

DECEMBER  2019  |  EDITIE  02



DECEMBER  2019  |  EDITIE  02

TRAINING VAN BEOORDELAARS VOOR
HET BABY FRIENDLY HOSPITAL
INITIATIVE- SURINAME
Van 19 tot en met 21 augustus 2019 heeft de training van

beoordelaars voor het Baby Friendly Hospital Initiative

(BFHI) plaatsen gevonden in het Lalla Rookh gebouw.

Deze training is gefinancierd door PAHO en UNICEF en

uitgevoerd door BOG. Het Baby Friendly Hospital Initiative

werd in 1991 door de World Health Organization (WHO) en

de United Nations Children's Fund (UNICEF) gelanceerd

als leidraad voor de uitvoering van de “Tien stappen voor

succesvolle borstvoeding” van de WHO, een samenvatting

van richtlijnen voor kraamzorginstellingen ter

bescherming, promotie en ondersteuning van

borstvoeding, volgens gestandaardiseerde criteria.

 

Een vertegenwoordiger van het Uitvoeringsorgaan

Basiszorg heeft samen met andere actoren deelgenomen

aan de training om de kraamzorginstellingen waaronder

de ziekenhuizen, RGD en Medische Zending te kunnen

beoordelen op de Baby Friendly criteria.

 

Eén van de doelstellingen van deze training was om een

team van lokale beoordelaars voor te bereiden om

externe evaluatie en herbeoordeling uit te voeren van

instanties die kraamzorg en geboortes faciliteren

volgens de WHO/UNICEF handleiding “Baby Friendly

Hospital Initiative”.

 

De training bestond uit een theoretisch gedeelte

waarbij de rol van de beoordelaars is behandeld.

Daarnaast zijn de richtlijnen behandeld met de

beoordelaars. Het praktische gedeelte vond plaats in

een ziekenhuis waar de beoordelaars interviews

hebben afgenomen voor de beoordeling. Het resultaat

van deze proef beoordeling is meegegeven aan het

ziekenhuis ter voorbereiding op de finale beoordeling

die binnenkort zal plaatsvinden.   Dit moet leiden tot

het volgen van alle stappen voor, tijdens en na de

bevalling door de kraamzorginstellingen naar de

moeders toe om borstvoeding te stimuleren en

ondersteunen.

 

Na de beoordeling wordt het ziekenhuis gecertificeerd

voor het voldoen aan de criteria van het Baby Friendly

Hospital initiative.



1.Perfecte voeding: De eerste 6 maanden uitsluitend

borstvoeding geeft babies alles wat zij nodig hebben voor een

gezonde groei en ontwikkeling.

 

2. Bescherming tegen infecties: Moedermelk heeft antistoffen  

die babies beschermen tegen infecties van de darmen,

luchtwegen en oren. Deze infecties komen vaker voor bij babies

die blikvoeding krijgen. 

 

3. Minder kans op het krijgen van obesitas en niet-
overdraagbare ziekten: Babies die uitsluitend borstvoeding

krijgen hebben minder kans op astma, diabetes (type 2) en

obesitas op latere leeftijd, dan babies die blikvoeding krijgen. 

 

4. Snellere ontwikkeling: Babies die uitsluitend borstvoeding

krijgen ontwikkelen zich sneller, zowel emotioneel als fysiek.

Onderzoek toont aan dat zij ook een hoger IQ hebben. 

 

5. Hechting tussen moeder en kind: Borstvoeding stimuleert

de aanmaak van een hormoon, dat gevoelens van vertrouwen

versterkt en angst vermindert. Lichaamlijk contact direct na de

geboorte versterkt ook de band tussen moeder en kind, en

stimuleert ook de melkproductie,

 

6. Borstvoeding is ook in het voordeel van moeders: Het

verminder het risico op borstkanker, kanker aan de eierstokken,

type 2 diabetes en post-natale depressie en helpt vrouwen

sneller terug op hun gewicht van voor de zwangerschap. 

 

7. Goedkoop en handig: Moedermelk is altijd beschikbaar,

altijd schoon en op de juiste temperatuur. Het is veilig en bevat

antistoffen. En het is gratis.  

 

8. Geen water nodig: Moedermelk bestaat voor een groot deel

uit water, dus babies hebben geen extra water nodig. Als een

baby dorst heeft is moedermelk de meest veilige en

verfrissende drank.

 

9. Beter dan blikvoeding: Blikvoeding bevat geen antistoffen,

die wel in moedermelk voorkomen. Bovendien bestaat het

risico voor het overbrengen van ziekten, als blikvoeding wordt

aangemaakt met onveilig water (= geen schoon drinkwater).

 

10. Werken en borstvoeding geven: Moedermelk kan worden

afgekolfd, bewaard en gegeven worden door een andere

verzorger ( de vader of een ander familielid). Babies van

werkende moeders kunnen dus nog steeds uitsluitend

borstvoeding krijgen. Voorwaarde is wel dat de afgekolfde melk

maximaal 6 uur veilig wordt bewaard in een schone container

op een koele plek. 

10 FEITEN OVER
BORSTVOEDING
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Bronnen: WHO "10 facts on breastfeeding" en UNICEF/MOH "Infant and Young Child Feeding and
essential Care Communication Strategy in Suriname. En BOG flyer "Gezondheidsadvies van Mavis".

Een Gezond 
leven 

begint met
Borstvoeding



Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft in de periode april tot en met mei

2019 een onderzoek uitgevoerd onder de zorgconsumenten binnen de

ziekenhuizen en RGD poli's. 

 

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de

toegankelijkheid binnen de zorg, de kwaliteit van de dienstverlening en de

problemen onder de zorgconsumenten. Tevens de bewustwording over het

Uitvoeringsorgaan Basiszorg

en de Wet Nationale Basiszorgverzekering te verhogen in het bijzonder de

taak van consumentenbehartiging benadrukken. De eerste resultaten zijn

gepresenteerd op de openbare vergadering van de Zorgraad in augustus

2019.

 

Het rapport wordt in het eerste kwartaal van het 2020 gepubliceerd. 

CONSUMENTEN  ONDERZOEK
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Enquêteur bezig respondent te interviewen en

uitleg te geven over het UO Basiszorg

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg participeerde dit jaar wederom aan de Health & Wellness fair om de gemeenschap

bewust te maken over de Wet Nationale Basiszorgverzekering. 

HEALTH & WELLNESS FAIR 2019
A healthy community is a healthy workforce!

Op 19 oktober 2019 was er in het kader van World Polio day de Oase-Marisa-

Rotary Suriname Wandelloop gehouden met als doel om awareness te creëren

voor de eindstrijd tegen Polio en een gezonde leefstijl te promoten. 

Een healthy lifestyle is een must voor elke Surinamer. Om een gezonde

levensstijl te promoten was er eveneens een Health beurs aan gekoppeld.

 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft ook meegedaan aan de health beurs

om voornamelijk het medicatie paspoort en het Zorgvoorzieningenfonds te

promoten. Verder ook het belang voor het hebben van minimaal een

basiszorgverzekering te benadrukken. 

 

Aan deze beurs hebben meer dan 70 organisaties/ bedrijven meegedaan.

 

ROTARY HEALTHY LIFESTYLE BEURS

Deze wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel en

Fabrieken en haar werkarm, Business Fairs & Events Suriname (

BUFES). Gezondheid en welzijn van een natie en de

voorzieningen die daartoe worden getroffen, zijn belangrijke

pilaren voor de economische ontwikkeling. Middels de Health &

Wellness Fair wilt de KKF de gezondheidssector een centraal

platform bieden, de gelegenheid creëren voor intensieve

interactie tussen alle lagen van de gemeenschap en dit

stimuleren door hierin een bijdrage te leveren. 

 

Health & Wellness fair is gehouden van 11 tot en met 13 oktober

2019 in de KKF beurshal.
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Het Bureau opvanginstellingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft van 28 november tot

en met 4 december 2019 de ‘First Responder’-training voor opvanginstellingen gehouden. Deze heeft tools aangereikt

om snel eerste hulp te kunnen bieden aan personen in opvanginstellingen. 

 

Het UO Basiszorg begrijpt hoe belangrijk eerste hulp verlening bij ongelukken is en daarom heeft het bestuur

besloten dit project voor de publieke gezondheidszorg te financieren uit het Zorgvoorzieningenfonds. Uit dit fonds

kan men geld lenen voor meerkosten die niet door de basiszorgverzekering gedekt worden, betalen van achterstallige

premie of vooruitbetaling van de premie, of projecten te laten financieren die bestemd zijn voor de publieke

gezondheidszorg.

 

De behoefte voor deze training is zeer groot en de particpanten zeer enthousiast om wat ze hebben geleerd in de

praktijk te kunnen toepassen indien een ongeval zich voordoet in hun instelling. Het Bureau opvanginstellingen zal in

het jaar 2020 wederom trainingen organiseren ten behoeve van de opvanginstellingen in Suriname in samenwerking

met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg door middel van het Zorgvoorzieningen fonds.

 

FIRST RESPONDER TRAINING VOOR

OPVANGINSTELLINGEN


