JAARPLAN 2019
Voorwoord
SNF SuriNed Foundation heeft de overtuiging dat gezondheidszorg geoptimaliseerd kan worden door
vergroten van kennis, verbeteren van samenwerking en het fundamentele uitgangspunt dat je een
ander wilt helpen.
SNF ontwerpt en realiseert haar doelen in samenwerking en in afstemming met Surinaamse partners.
Kernwoorden hierbij zijn: compassie, vertrouwen en professioneel handelen.
Doelen
In samenwerking met verschillende locale partners werkt SNF SuriNed Foundation aan het
optimaliseren van gezondheidszorg in Suriname door opleiding en training van verpleegkundige en
aanverwante beroepsgroepen.
Uitgangspunten voor het jaarplan 2019 zijn de resultaten van samenwerking en ontwikkeling in de
afgelopen jaren op het gebied van onderwijs aan professionals in de gezondheidszorg in Suriname.
Belangrijke stakeholders hierin zijn:
1. VVS | Vereniging Verpleegkundigen Suriname
2. Ministerie van Volksgezondheid & de Inspecteur Volksgezondheid
3. Diakonessenhuis, Academisch Ziekenhuis, St Vincentius Ziekenhuis, ’s Lands Hospitaal, Mungra
Medisch Centrum
Ad 1
Intentieverklaring van SNF en VVS ondertekend november 2018 waarin gezamenlijke doelstelling:
“Bevorderen van kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg door zorgprofessionals te ondersteunen en te
faciliteren via kennisvorming en kennisoverdracht in de gezondheidszorg, onder andere door middel van bij- en na
scholingscursussen en een effectief onderwijsklimaat te bewerkstelligen;”
Ad 2
Bezoek van voorzitters VVS en SNF aan de Inspecteur in november 2018 waar de Inspecteur Volksgezondheid
toestemming heeft gegeven voor het ontwikkelen en organiseren van erkende bij- en nascholingen door SNF
waarbij de VVS een belangrijke schakelfunctie heeft tussen de vragende organisaties (ziekenhuizen) en de
aanbieder (SNF).
Ad 3
De coördinatoren van de afdeling opleiding van de verschillende ziekenhuizen dienen aanvragen voor bij- en
nascholing van SNF in bij VVS volgens een vast format aanvraagformulier. VVS inventariseert en exploreert de
scholingsaanvragen en bevordert samenwerking tussen verschillende organisaties met gelijke
scholingsverzoeken. VVS brengt het verzoek in bij SNF waarna afspraken gemaakt worden over planning en
organisatie.
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Speerpunten Bij- en nascholing in 2019-2020

• Acute Zorg
o (P)BLS en ALS trainingen
o Cardiologie
o Communicatie en Samenwerking in Acute zorg
o Het acuut zieke kind

• Stomazorg | Ketenzorg
o Opleiding Stomaverpleegkundige
o Beschikbaarheid stomamaterialen

• Wondzorg | Brandwonden (na afronden stoma opleiding)
Wondzorg is een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg. Er wordt veel onderzoek naar
gedaan. De belangrijkste les hieruit is: als je het goed doet, gaat het ook goed. Goede wondzorg
levert reductie op van pijn en kosten.
o Scholing wondverpleegkundige
o Richtlijn wondzorg | brandwonden
o Beschikbaarheid wondmaterialen
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• Beroepsethiek Verpleegkundige
De Surinaamse gezondheidszorg is sinds enkele jaren in zwaar weer door de economische situatie in
het land. Er is gebrek aan materialen en financiële middelen waardoor het voor zorgprofessionals
moeilijk is om goede zorg te geven. De druk op verpleegkundigen en het langdurig voortbestaan van
de zorgelijke situatie heeft een effect op opleidings- en ontwikkelplannen en de persoonlijke
leefomstandigheden van verpleegkundigen en verzorgenden. De ervaren situatie heeft een
negatieve uitwerking op de moraal en de beroepshouding.
o Verpleegkundige als zorgprofessional
- Hart voor de patiënt
- Goed in je vak
- Trots op je werk
o Klantgerichtheid/ klantvriendelijkheid
o Moreel beraad

• Digitaal platform Verpleegkundigen en Verzorgenden Suriname
o Op verzoek en in samenwerking met VVS onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor inrichten van een digitaal platform voor
zorgprofessionals in Suriname naar vergelijkbaar model van V&VN

Nawoord
Het bestuur van SNF|SuriNed Foundation is enthousiast van start gegaan met uitvoering van dit
jaarplan, in nauwe samenwerking met onze collega’s in Suriname. Daarbij worden we ondersteund
door Nederlandse verpleegkundigen en artsen die op vrijwillige basis hun kennis en hun kunde
inzetten voor een betere zorg in Suriname.
Zonder sponsors is de uitvoering van deze plannen niet mogelijk; we zijn dankbaar dat inmiddels een
aantal sponsors financieel bijdraagt aan de missie en ons daarmee op weg helpt om plannen te
realiseren.

Gran tangi! Veel dank!

Riëtte Oudenaarden | voorzitter
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