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INLEIDING 

Vanaf 1995 zijn een aantal in Nederland werkzame urologen op regelmatige basis , voor korte en soms langere 

perioden naar Suriname afgereisd om een  bijdrage te leveren aan de urologische patientenzorg. Het waren in 

eerste instantie voornamelijk urologen die zelf uit Suriname afkomstig zijn en een emotionele band met het land 

hebben. De diensten werden en worden op vrijwillige basis verleend. In de loop der jaren hebbeneen aantal 

autochtone urologen zich bij deze groep gevoegd 

 

Vanwege het strukturele karakter welke deze dienstverlening aannam was het nodig om daar een vastere vorm 

voor te creeeren, ondere andere om ook de nodige middelen te verwerven , een serieuze gesprekspartner te zijn  

en voor de continuiteit in het algemeen. Het besluit is toen door de initiatiefnemers genomen daartoe de stichting  

URO-SUR, uiteraard zonder winstoogmerk ,op  te richten. 

 

Als doelstellingen zijn toen statutair (in artikel 2 )geformuleerd  :  

1. De stichting heeft ten doel : de algemene gezondheidszorg in Suriname en in het bijzonder de 

urologische zorg te optimaliseren,continueren en consolideren in een groot samenwerkingsverband, en 

voorts al hetgeen met het een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijkendoor het periodiek bezoeken van Suriname 

door gekwalificeerde urologen gedurende twee a drie weken voor patientenzorg en 

onderwijsdoeleinden. 

Het eerste bestuur bestond uit : 

Drs. J.G.  Fernandes 

Drs. J.H.  Vriesde  

Drs. H.  Lim A Po 

Drs. W. B. Rier  

Allen uroloog en (toen) werkzaam in Nederland. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit :  

Drs. J.G.Fernandes   (uroloog) – voorzitter 

Drs. L.R.Vliet  (accountant)       - penningmeester 

Drs. H.H.Bakker (uroloog)         -secretaris  

Hr. K.R.Chin-On  (industrieel)        - lid 
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In de voorbije jaren heeft URO-SUR vanwege haar betrokkenheid met de medische zorg in Suriname, in het 

algemeen, ook andere activiteiten ontplooid dan slechts de aanvankelijke polikinische en klinische zorg aan 

patienten. Dat is ook  gebeurd  vanwege het beroep dat op de stichting werd en wordt gedaan  door collega’s en 

instellingen in de gezondheidszorg in Suriname. Derhalve beperkt dit beleidsplan zich niet tot de urologische zorg 

in Suriname. 

 

 

MISSIE 

 

URO-SUR zal  een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname in het algemeen en 

aan de urologische zorg in het bijzonder. Het streven is  er daarbij op gericht  dat algemeen aanvaardbare kwaliteit 

en bereikbaarheid van de gezondheidszorg wordt gerealiseerd  in Suriname. 

 

 

VISIE 

 

URO-SUR is de organisatie die in staat is om mede te bewerkstelligen dat binnen tien jaren de kwaliteit en de 

bereikbaarheid van de gezonheidszorg  in Suriname, minimaal op het nivo van het eiland Barbados geraakt. 

Daarbij stelt zij vast dat hietoe er strukturele veranderingen moeten plaatsvinden in de tweedelijnszorg in 

Suriname. Dit  moet ook ertoe leiden dat de afhankelijkheid van externe hulp afneemt en op den duur niet meer 

nodig is  

 

DOELSTELLINGEN 

De stichtng  UROSUR  stelt zich voor de periode 2010-2015 de volgende doelen : 

1. Het realiseren  van duurzame en bereikbare gezondheidszorg in Suriname  

 

2. Urologie als  zelfstandig medich specialisme met de bijbehorende  subspecialismen verankeren in 

Suriname  

 

3. Verbetering van het functioneren van de tweedelijnsgezondheidszorg , met name de ziekenhuizen , in 

Suriname 

 

4. Verandering  van het zorgsysteem in Suriname waardoor het bereik  en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg  voor de patienten geoptimaliseerd worden  
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STRATEGIE 

 

Zoals eerder gesteld  verleent de stichting URO-SUR  en de aan haar verbondenen , haar diensten zonder 

winstoogmerk  . 

Zij zal  de hiervoor gestelde doelen trachten  te bereiken  door onder andere : 

1. Samen te werken met derden 

2. Gebruik te maken van vrijwilligers, primair uit de diaspora in Nederland 

3. Fondsen  en donaties te werven  voor haar activiteiten 

4. Honoraria waarop aanspraak gemaakt kan worden te doneren aan 

gezondheiszorginstellingen/ziekenhuizen in Suriname 

5. Pilots uit te (laten) voeren 

 

 

AANPAK 

 

De activiteiten in de beleidsplanperiode zullen de volgende zijn  : 

a. Poliklinische en klinische zorg aanbieden onder andere  door tweemaal per jaar een                 ( kinder-

)urologische missie naar Suriname te organiseren 

b. Opleidingen en vakgerichte trainingen te (laten) verzorgen 

c. Vakgerichte conferenties en seminars organiseren 

d. Ondersteuning bij de uitbreiding van het  urologisch centrum  van het St.Vincentius-ziekenhuis 

e. De vestiging van urologen in Suriname bevorderen 

f. Het meewerken aan de opleiding van urologen 

g. Het helpen opzetten van een prostaat-centrum 

h. Initiëren van een polikliniek anthologie 

i. Meewerken aan de verbetering van het functioneren van de ziekenhuizen in Suriname 

j. Het (laten) verrichten van feasibility-studies   

k. Het(laten) opstellen van projectplannen/ plannen van aanpak 

l. Het verrichten van een pilot in het kader van de verbetering van de keuken, de apotheek en de IC-afdeling 

van het St.Vincentiusziekenhuis 

m. Verbetering van het zorgsysteem bevorderen door ombuiging van de inzet van de huidige budgetten na te 

streven 

n. Het verrichten van materiele schenkingen 
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BIJLAGEN 

 

1. ACTIVITEITEN 

Vermeldenswaard is dat de stichting UROSUR in de afgelopen jaren de volgende activiteiten heeft uitgevoerd : 

• Patientenzorg via missies naar Suriname : op jaarbasis 2000-300 patienten poliklinisch gezien en  

400-500 operaties verricht 

• Vestiging van een uroloog in Suriname van November 2001 Tot en met  juli 2003 

• Een urologisch congres in 2002 en 2003 

• Donatie van een niersteenvergruizer aan Suriname 

• Opleiding van 2 urologen 

• Een urologisch centrum opgezet in het St.Vincentius-ziekenhuis 

• De vestiging van uroloog Vriesde in Suriname in 2010 

 

 

 

 


