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Start borsvoedingsweek 2019 

Verder in deze editie: 

 Opening RGD GC van Pettenpolder 

 HIV preventie activiteiten bij de RGD en  Wist u dat? 

 Voorlichting op GC Geyersvlijt 

 Quality improvement training 

Training Fluxus management  



 
www.rgd.sr 

Nieuwsbrief van de stichting Regionale Gezondheidsdienst, 3e jaargang augustus 2019 

productie: Afdeling Public Relations  

Met het onthullen van het naambordje 
door Yitades Gebre (PAHO) en Patrick 
Matala (Unicef), het doorknippen van 
het lint door de waarnemend directeur 
van de RGD,  
Sebitadebie Gopal en de minister van 
Volksgezondheid, Antoine Elias, is zo-
juist de “kolfkamer” op het hoofdkan-

toor van de Stichting Regionale Ge-
zondheidsdienst in gebruik genomen. 
Met deze handelingen is ook de Inter-
nationale Borstvoedingsweek 2019, 
officieel ingeluid. De Wereldgezond-
heidsorganisatie WHO heeft de eerste 
week van augustus  
uitgeroepen tot Wereldborstvoedings-

Volksgezondheid minister Elias en RGD waarnemend directeur Gopal. 



 
www.rgd.sr 

Nieuwsbrief van de stichting Regionale Gezondheidsdienst, 3e jaargang augustus 2019 

productie: Afdeling Public Relations  

week. De periode duurt van 1 tot 7  
augustus. Thema van dit jaar is: 
“Empower Parents,  
Enable Breastfeeding”, waarbij de  
nadruk gelegd zal worden op  
borstvoeding in  
combinatie met werk. 
 
Vrouwelijke  
werknemers kunnen zich voortaan bij 
het herstarten van het  
arbeidsproces, rustig terug  
trekken in een speciale ruimte om 
borstvoeding af te kolven voor hun 
kindjes. De melk kan tot het vertrek 
naar huis bewaard worden in de koel-
kast. 
 
Enkele moeders mochten een pakketje 
met baby producten in ontvangst  
nemen. 
Georgitina Eillioth bedankte als  
voorzitter een ieder die de Stichting Ter 
Bevordering van Borstvoeding in Suri-
name (STIBOSU)  
ondersteund heeft om de dag tot een 
geslaagde te maken. 
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U op de hieronder genoemde RGD  
poliklinieken/centra terecht kan voor het doen van een hiv 
test? 

RGD hiv test sites: 

 * Poli Flora                        * Gezondheidscentrum Lelydorp 

 * Gezondheidscentrum Latour     * Gezondheidscentrum Albina 

 * Poli La Vigilantia                * Gezondheidscentrum Wonoredjo  

 * Poli Paradise                       

Hiv preventieve activiteiten op onze locaties: 

 Voorlichting t.a.v. het seksueel gedrag van jongeren. Voorkomen van  
risicogedrag onder jongeren door sessies of praatgroepen te organiseren. 

 Beschikbaar stellen van condooms op de verschillende RGD locaties. 

 Counseling en stimulering van tests op elke polikliniek van de RGD. 

 Zorgen voor de aanwezigheid of ophalen van de medicatie (ARV) voor/van de  
cliënten. 

 Counseling van familieleden die moeten    
zorgen voor de begeleiding. 

 Monitoring: Rapporteren van de HI/AIDS 
cijfers. 

 Aanpassen van het beleid na evaluatie. 
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Voorlichtingsdag op GC Geyersvlijt i.v.m. borstvoedingsweek. 

Toekomstige moeders die op de  

prenatale controle waren zijn  

geïnformeerd over borstvoeding.  

Mevrouw Leonie Overman, coördinator van de verloskundigen 

van de RGD, bracht on-

der andere het belang 

van het geven van uitslui-

tend borstvoeding aan. 

Verder de noodzaak van 

lichaamscontact tussen 

moeder en kind, hoe de  

productie van  

borstvoeding opgang 

komt, de verschillende  

fasen van  

borstmelk en het uitkol-

ven.  

Benadrukt werd dat het geven van  

borstvoeding vooral in de eerste zes maanden van 

het kind heel belangrijk is. In de praktijk is gebleken dat kinderen 

die zolang moedermelk gehad  

hebben minder vaak ziek worden. Borstvoeding nog altijd, de beste voeding. 
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RGD-verloskundigen getraind 
in Fluxus management 

Verloskundigen zijn op 13 en 16  
augustus getraind in fluxusmanage-
ment op het hoofdkantoor. De  
participanten hebben geleerd hoe te 
handelen wanneer een vrouw fluxus 
(vaginaal bloedverlies) krijgt na de  
bevalling, waar er allemaal opgelet en 
welke handelingen gepleegd moeten 
worden. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van de Non Pneumatic Antishock  
Garments (NASG), beter bekend als 
het fluxuspak. De RGD heeft eerder de 
pakken als schenking van de Pan  
American Health Organization (PAHO) 
ontvangen. De nadruk werd gelegd op 
het hoe en wanneer dit pak ingezet 
kan worden. 

Daarnaast werd geleerd hoe een  
ballontamponade te maken met een 
condoom en verblijfscatheter ter  
vervanging van het bakri ballon, dat 
heel erg duur is. Deze techniek kan 
ook worden ingezet bij fluxus als er 
sprake is van uterus atonie. Gangbaar 

is dat na de bevalling en wanneer de 
placenta geboren is, de baarmoeder 
samentrekt en een harde bal wordt. 
Als dat niet gebeurd dan wordt van 
uterus atonie gesproken. Uterus ato-
nie kan leiden tot groot bloedverlies, 
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bloedverlies, zo erg dat de vrouw kan 
sterven. Door adequaat optreden kan 
dat echter voorkomen worden. 

Ook werd training gegeven in het 
doen van een verbal autopsy. Dat 
wordt gedaan wanneer een vrouw in 
de reproductieve fase komt te  
overlijden. Aan elke verloskundige is 

gevraagd dat binnen het werkgebied 

te doen. Het doel hiervan is om met 
de analyse de zorg waarnodig te  
verbeteren en de gemeenschap beter 
toe te rusten, zodat tijdig gehandeld 
kan worden wanneer iets mis gaat. Er 
wordt getracht om doormiddel van 
vragen, interviews de doodsoorzaak te 
achterhalen. 

De RGD streeft naar het regelmatig 

trainen van haar personeel, zodat die 
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haar competenties kan uitbreiden en 
ontwikkelen. Met deze training zal een 
wezenlijke bijdrage geleverd kunnen 
worden aan het terugdringen van de 

moedersterfte in Suriname. De  
training werd verzorgd door Leonie 
Overman, Aruna Basdew en Vera 
Komsasi. 



 
www.rgd.sr 

Nieuwsbrief van de stichting Regionale Gezondheidsdienst, 3e jaargang augustus 2019 

productie: Afdeling Public Relations  

De community health afdeling van de 

RGD, o.l.v. Aloyius Koendjbiharie, 

heeft een HIV Quality Improvement 

(QI) training verzorgd op het RGD 

hoofdkantoor.  

Aan gezondheidswerkers (artsen,  

verloskundigen, verpleegkundigen en 

laboranten) van tien poliklinieken zal 

aanvullende kennis en vaardigheden, 

om betere zorg te kunnen bieden aan 

HIV geïnfecteerden worden  

bijgebracht. De training is van groot 

belang en zal uiteindelijk ertoe  

moeten leiden dat behandeling en 

zorg aan HIV geïnfecteerden uniform 

bieden de RGD kan geschieden. 

Community Health afdeling start HIV Quality Improvement training 
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Opening GC van Pettenpolder 
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 -schap op het hart gebruik te maken van de  

verschillende diensten die het centrum biedt om zodoende de  

algemene gezondheid op peil te houden.  

Minister Ellias memoreerde het feit dat veel moeite heeft gekost 

om het terrein waarop de GC gebouwd is ter beschikking te krijgen 

voor de RGD.  

Hij heeft toen in de functie van voorzitter van stichting WIN bergen 

werk moeten verzetten om uiteindelijk consensus hiervoor te  

krijgen. 

 

“Keerpunt” zei Nickeriaans DNA-lid Snip, waarmee hij illustreerde 

dat er een nieuw 

tijdperk is  

aangebroken voor 

de RGD en de  

gezondheidszorg in 

Nickerie. Hij sprak 

ook de hoop uit dat 

de Nickeriaanse  

gemeenschap haar 

voordeel zal halen 

uit dit centrum. 


