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 VP geeft huiswerk aan SZF en Volksgezondheid 
DWT 

14 sept 2005 

 

Het SZF en het Ministerie van Volksgezondheid hebben van waarnemend 
president ,Ram Sardjoe ,als huiswerk gekregen voor oplossingen te zorgen in de 
kwestie van het medisch verzekeren van een groep van 12.000 nieuwe 
ambtenaren. 

  

 Alle ambtenaren worden verzekerd door SZF 

Times 

20 sept 2005 

 

Alle ambtenaren ,ook de grote groep klein verdieners ,mag zich ingaande 
vandaag registreren. Vice-president Ram Sardjoe ,de ministers Humprey 
Hildenberg van Financiёn en Celcius Waterberg van Volksgezondheid en de 
leiding van het SZF voerden de afgelopen dagen overleg om uit de impasse te 
geraken. 

  

 SZF en regering bekijken opname ambtenaren in bestand 

Times 

15 sept 2005  

 

Waarnemend directeur van het SZF , Harold Ramdhanie, zegt dat hij geen 
mensen die minder dan 600 SRD verdienen wenst op te nemen omdat het de 
overheid zovele miljoenen SRD kost en de overheid heeft nog een schuld te 
vereffenen.De VP heeft duidelijk aangegeven dat de betreffende ambtenaren 
aanspraak maken op de voorziening. De VP heeft ten tweede opgedragen dat 
conform de eis van de minister van Financiën elk ministerie, die mensen heeft 
aangediend bij het SZF moet nagaan in hoeverre het uit zijn eigen begroting die 
bijdrage zou kunnen leveren 

  

 Lage inkomensgroepen onmiddellijk ingeschreven 

Times 

20 sept 2005 

 

Vanaf vandaag kunnen lage inkomensgroepen wederom gebruik maken van de 
diensten van het SZF.Het besluit hiertoe is gisteren genomen op een 
vervolgbespreking van vicepresident Ramdien Sardjoe met de ministers van 
Financiën en Volksgezondheid,respectievelijk Humphrey Hildenberg en Celcius 
Waterberg,de waarnemend directeur van het SZF Harold Ramdhanie, vergezeld 
van deskundigen. 

 

 

 Inschrijving lage inkomensgroepen bij szf in volle gang 

 
Times 

29 sept 2005 

 

Tot gisteren had het SZF ongeveer 7000 nieuwe inschrijvingen gedaan.Er 
moeten nog zeker 10.000 mensen zich laten registreren. Het SZF heeft onlangs 
een aanvang gemaakt met de registratie van de zogenaamde ‘ rol 40 
ambtenaren ‘ . 

 

 De AZV is een kwestie waarmee de RvM zich bezighoudt 

Dagblad 
Suriname 
13/8/2009 

. Volgens Vice President Ramdien Sardjoe zijn er 2 aspecten, waarover de raad 
nog geen duidelijkheid heeft. Dat zijn de pakketmogelijkheden en de financiering 
van het kostenaspect 

 
 Surinamer rookt ruim 2,6 kilo tabak per jaar. Staatskas verdient fors 

DWT De echte roker- ongeveer 30 % van personen tussen de 20-65 jaar- rookt jaarlijks 



14. 08. 08 8.87 kilo tabak. Per jaar wordt aan accijnzen op tabak door de fiscus een fors 
bedrag opgestreken en de raming voor 2008 ligt op SRD 150 miljoen. Er is een 
ontwerpwet over het ‘WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging’ met 
algemene 39 stemmen door het parlement aangenomen. 

 

  

 Hoofdgebouw RGD moet tegen de vlakte 
DWT 
15. 08. 08 

Er zijn verbouwingsplannen voor het gebouw van de RGD. Het RGD- 
hoofdkwartier op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de Limesgracht 
voldoet niet meer aan de eisen.De bouwgelden komen uit eigen besparingen van 
de stichting RGD, terwijl het ministerie van Volksgezondheid ook in zijn buidel zal 
tasten. 

 

 RGD opent tweede en derde VCT- site 

DBS 

2 feb 2006 

 

De RGD heeft gisteren twee Voluntary Counseling Testing Sites geopend. Eerder 
werd op 1 december de eerste site in het RGD- Gezondheidscentrum Albina 
geopend. Gisteren zijn in de RGD centra van Latour en Flora deze sites geopend. 
Desgevraagd zegt RGD- directeur Maaltie Ashim- Sardjoe dat voor deze gebieden 
gekozen is daar het om gebieden gaat waar het aantal zero- positieven het 
hoogst gebleken is.  
 

 

  

 Het Nationaal Aids Programma (NAP 
 Verwijzing SZF- patiënten op professionele gronden 

Times 
19. 08. 08 

Het SZF ontkent dat het bedrijf heeft doorgegeven dat huisartsen beperkt zijn in 
het verwijzen van SZF- verzekerden naar een specialist voor verdere 
behandeling. De artsen is wel gevraagd om hun patiënten op professionele 
gronden door te verwijzen. Huisartsen krijgen o.b.v. het aantal patiënten 
tweemaandelijks een voorraad verwijsbrieven.   

 
 Min.VGZ.:"Algemene ziektekostenverzekering wordt algemene zorgverzekering" 

TOS 
6-Mar-08 

Dit deelde min. Waterberg gisteren/ achtergrond naamsverandering: mensen 
laten zich niet alleen verzekeren tegen ziekten, maar ook voor het voorkomen 
v.ziekten/ verlenging periode cie die alles in goede banen moet leiden dat de 
alg.zorgverzekering een feit 

 

Suriname pronkt internationaal met successen volksgezondheid 

DWT 
17-Apr-08 

Suriname pronkt bij de VN over de behaalde MDG met de successen die 
geboekt zijn op het gebied van volksgezondheid 

 

 

 Nationaal Drugs Master Plan 2006- 2010 goedgekeurd 
 


