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1.

Inleiding

Stichting COGESUR, Coördinatie en Ondersteuning Gezondheidszorg Suriname is in 1995 opgericht.
De stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. De
stichting vervult een bemiddelende rol tussen organisaties in Nederland en de verzoeken om
ondersteuning van de zorginstellingen in Suriname. Het bestuur bestaat uit professionals uit de zorg
die zich allen belangeloos inzetten voor de stichting. Stichting COGESUR wordt organisatorisch
ondersteund door een medewerker project en beleid van SIGRA (Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorg Regio Amsterdam). Jaarlijks wordt een aantal uren ter beschikking gesteld voor
beleidsondersteuning.
In dit jaarverslag worden de activiteiten in het verslagjaar 2015 weergegeven. Het is goed om te zien
dat er een brede belangstelling bestaat bij zowel instellingen als privé personen om een bijdrage te
leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname. In 2009 is de stichting COGESUR als
ANBI aangemerkt. Dit betekent dat de stichting wordt gezien als algemeen nut beogende instelling.
Daarnaast worden de doelstellingen van de stichting, de acties die in het verslagjaar zijn
ondernomen achtereenvolgens vermeld. Tenslotte wordt het activiteitenplan voor in het jaarverslag
opgenomen.

2.

Doelstelling

Stichting COGESUR is een stichting met als algemene doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van
de gezondheidszorg in Suriname. Dit wil de stichting bereiken door het aanleggen en onderhouden
van contacten met Surinaamse gezondheidszorg instellingen en het coördineren van initiatieven die
het verstrekken van materiële en immateriële ondersteuning beogen.

3.

Samenstelling Stichting COGESUR

De bestuursleden van stichting COGESUR hebben allemaal affiniteit met Suriname. Sommige zijn er
geboren, anderen hebben via het werk direct te maken gehad met de gezondheidszorg in Suriname.
In 2013 hebben de bestuursleden vijf keer met elkaar vergaderd.

Bestuurssamenstelling in 2015
Voorzitter
dhr. dr. Chander Mahabier, chirurg Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht,
Hendrik Ido Ambacht.
Vicevoorzitter
mevr. drs. Fenneke van der Zijl, hoofd Polikliniek,
Bussum.
Secretaris
dhr. dr. Piet van der Wal, Partner bij Umenz Benelux B.V.
Rijswijk.
Penningmeester
dhr. Albert Oomen, regio-directeur Cordaan,
Amsterdam.
Lid
dhr. drs. Henk Codrington, longarts
Rijswijk.
Lid
mevr. Chandra Verstappen, Programmamanager Participatie en Eigen Regie
en Gezondheid Ouderen bij Pharos, Utrecht.
Lid
dhr. dr. Maarten van Rossem, Cardioloog, Den Haag.
Ondersteuning
bestuur

Mevr. Waheeda Abdoelrahman, Amsterdam.
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4.

Activiteiten Stichting COGESUR

Stichting COGESUR heeft zich ontwikkeld tot een professionele non-profitorganisatie die op het
gehele terrein van gezondheidszorg kan bemiddelen tussen Nederland en Suriname, dat wil zeggen
met betrekking tot planning, organisatie, regelgeving, onderzoek, opleiding en de uitvoering
daarvan.

4.1. Diabetesverpleegkundige
In november 2004 werd op initiatief van Stichting COGESUR het startsein gegeven voor de opleiding
tot diabetesverpleegkundige in Suriname.
Deze opleiding was alleen mogelijk door een intensieve samenwerking van Nederlandse partners
(Stichting Langerhans, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en de EADV) met
Surinaamse instanties. Opzet van het project was dat Stichting COGESUR en haar Nederlandse
partners zich na drie jaar terug zouden trekken uit het project. Bij het Surinaamse opleidingsinstituut
COVAB zijn de structuren zowel in materieel opzicht als in deskundigheid dusdanig aanwezig dat het
zelfstandig de opleiding kan voort zetten. Het Wereld Diabetes Fonds heeft het project gesponsord.
Stand van zaken
In de jaren na de opleiding is Stichting COGESUR nauw betrokken gebleven bij de diabeteszorg,
onder andere door het organiseren van na- en bijscholing.

4.2.

Twinningproject

In samenwerking met Surinaamse partners is in 2015 het Twinningproject van start gegaan. Een door
de Nederlandse overheid gesubsidieerd project omvat twee hoofdonderdelen:
1.

Opleiding podotherapie
De opleiding van dertig kandidaten tot podotherapeut. De opleiding werd uitgevoerd i.s.m.
One Stop Shop (OSS) Nickerie-Paramaribo en het Elsje Finck-Sanichar College C.O.V.A.B
(Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen).
Isala Kliniek (Zwolle) heeft het inhoudelijk deel verzorgd. Om vroegtijdig uitval te voorkomen
zijn in 2015 voorbereidingen getroffen voor individuele coaching van deelnemers.

2.

Ontwikkeling OSS tot diabetescentrum
Tijdens dit project is tevens gewerkt aan de doorontwikkeling van de OSS tot
diabetescentrum. De verzamelde gegevens geven inzicht in de kosten van enerzijds de
behandeling door OSS en anderzijds de behandeling via het ziekenhuis. De analyses en
bevindingen zijn gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.

De rol van st. COGESUR
Stichting COGESUR treedt op als Twinningpartner in Nederland, werkt samen met de Surinaamse
partner onder leiding van Dennis Caffe en Liesbeth Berggraaf en houdt toezicht op de voortgang en
financiën van het project. Een projectleider is tot eind 2016 op full time basis aangesteld.
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geadviseerd door bureau Berenschot.

4.3. Uitbreiding One Stop Diabetes Shop
De one stop shop voor chronische ziekten. Een concept, gebaseerd, op het samenbrengen van
diensten die noodzakelijk zijn om goede zorg voor personen met chronische ziekten te waarborgen.
De initiatiefnemer en trekker van de one stop shop is Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES).
Vanuit Nederland werken stichting COGESUR en stichting Langerhans samen aan de
doorontwikkeling.
De Lionsclub Leidschendam heeft eind 2015 na een inzamelingsactie een geldbedrag gedoneerd
voor de uitbreiding van OSS Brokopondo, besteding aan diverse faciliteiten en de aanschaf van
hulpmiddelen.

5.

Activiteitenplan

In 2016 zullen de ingezette activiteiten worden voortgezet.

7.

Conclusie

Uit het jaarverslag is op te maken dat stichting COGESUR volop bezig is haar doelstelling te
verwezenlijken.
Feit blijft dat stichting COGESUR een vrijwilligersorganisatie is, waarbij alle leden van het bestuur en
de betrokken personen uit de begeleidingscommissie en werkgroep belangeloos tijd vrijmaken voor
het slagen van projecten. Stichting COGESUR wil dan ook via deze weg alle betrokkenen hartelijk
danken voor hun fantastische inzet! Daarnaast wil stichting COGESUR alle sponsoren hartelijk
danken voor het mogelijk maken van onze werkzaamheden in Suriname.

6

