
Rede van de Vice President bij de opening van  

             het congres Algemene Ziektekosten Verzekering  

 
Geachte 

 

- leden van het Kabinet van de Raad van Ministers 

- leden van De Nationale Assemblee 

- leden van het Corps Diplomatic 

- hoogwaardigheidsbekleders  

- leden van de Commissie Algemene Ziektekostenverzekering  

- inleiders uit Nederland en Aruba  

- participanten   

- dames en heren.  

 

De Grondwet van de Republiek Suriname stelt in artikel 36 nadrukkelijk vast dat “een 

ieder recht heeft op gezondheid”. 

 

Met verwijzing naar het Meerjaren Ontwikkelings Program 2006 – 2011 kan worden 

vastgesteld dat gezondheid de kern vormt voor duurzame ontwikkeling. Samenlevingen 

zijn afhankelijk van gezonde individuen, gezinnen en gemeenschappen.  

 

Een ieder heeft recht op gezondheidszorg, maar het individu is verantwoordelijk voor zijn 

eigen gezondheid. De Staat bevordert de algemene gezondheidszorg en draagt daarmede 

de verantwoordelijkheid voor de collectieve zorg.  

 

Het MOP 2006 – 2011 aangenomen door De Nationale Assemblee stelt vervolgens vast 

dat het beleid het bereiken van optimale bereikbare, beschikbare en betaalbare 

gezondheidszorg moet realiseren. Hiertoe worden in het MOP de noodzakelijke 

beleidsplannen en het activiteitenschema om de AZV operationeel te krijgen aangegeven.  

 

Het bovenstaande geeft aan dat de Regering serieus menens is om goede 

gezondheidszorg aan haar burgers aan te bieden, waartoe een algemene 

ziektekostenverzekering als een noodzakelijke vereiste moet worden beschouwd.  

 

De basisgezondheidszorg dient voor iedere burger beschikbaar te worden gebracht 

middels een centraal georganiseerde algemene ziektekostenverzekering (AZV) en de 

financiering daarvan.  

 

In de overtuiging dat de gezondheidszorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moet 

zijn, heeft de President van de Republiek Suriname in oktober 2005 in zijn 

Regeringsverklaring 2005 – 2010 in De Nationale Assemblee aangekondigd dat elke 

ingezetene van Suriname gelijkwaardige toegang moet hebben tot kwalitatief goede en 

betaalbare gezondheidszorg.  

 



In de jaarrede van de President ter gelegenheid van de uiteenzetting van het door de 

Regering in 2008 te voeren beleid werd nog eens benadrukt dat thans 85 % van onze 

bevolking reeds in een ziektekostenverzekering verzekerd is. In dit kader kan worden 

gerefereerd naar de categorie ambtenaren via het SZF, de groep van on en min 

vermogenden via de RGD, de hulpbehoevenden van de Medische Zending en de 

categorie van werknemers en particulieren via de diverse particuliere 

verzekeringsmaatschappijen. te worden naar de dienstverlening van de RGD, de 

Medische Zending, de particuliere Verzekeringsmaatschappijen. Hieruit zou kunnen 

worden afgeleid dat ruime aandacht wordt besteedt aan de gezondheidszorg in ons land 

met een kostenaspect van ruim 10 % van het bbp.   

 

Evenwel is een substantieel deel van de bevolking nog niet verzekerd terwijl een 

kwalitatief en betaalbaar medische zorg voor iedere burger nog een uitdaging vormt in 

onze samenleving. De verwachting is dat de algemene ziektekostenverzekering hierin een 

oplossing kan brengen. Met het introduceren van een Algemene Ziektekosten 

Verzekering evenwel wordt derhalve beoogd het percentage van 85 % op te voeren naar 

de gehele samenleving voor een uniform pakket van basisdiensten dat beschikbaar en 

betaalbaar is voor iedereen.  

 

Dames en heren, 

Een algemene ziektekostenverzekering is meer dan alleen een gezondheidszorg 

aangelegenheid. Het mag als bekend worden verondersteld dat een gezond mens een 

basisvoorwaarde is voor een gezonde samenleving met onder meer een sterke 

productiesector. Een sterke productiesector is op haar beurt weer een voorwaarde om de 

economische groei van onze samenleving te behouden en uit te bouwen. Alleszins kan 

dan ook worden gesteld dat de realisatie van een Algemene Ziektekosten Verzekering een 

wezenlijke bijdrage  kan beteken aan de welvaart en welzijn van samenleving.  

 

De Algemene Ziektekosten Verzekering reikt evenwel nog verder. Kwalitatief goede 

gezondheidszorg welke bereikbaar is voor iedere burger, ongeacht zijn of haar 

maatschappelijke status zal de zorg dichter brengen bij hen die het momenteel niet altijd 

in voldoende mate ter beschikking hebben. Gedacht wordt hierbij met name aan de 

sociaal zwakkeren uit onze samenleving. In dit verband kan vervolgens worden vermeld 

dat de AZV ook een verdere bijdrage zal leveren aan de implementatie van de 

millennium development goals, onder meer met als issue de armoedebestrijding.  

 

De AZV zal bovendien een spin-off effect hebben naar de public sector reform. Bekend 

is dat een belangrijk deel van de ambtenaren bij de overheid zit omdat zij vooral 

geïnteresseerd zijn in de ziektekostenverzekering van het Staatsziekenfonds. Als het 

zorgpakket gestandaardiseerd is en overal en voor een ieder toegankelijk dan kan ook de 

druk op het ambtenarenapparaat voor een belangrijk deel worden verlicht.  

 

Dames en heren. 

Met deze voorbeelden wens ik het belang van een goede en zorgvuldig voorbereide 

algemene ziektekostenverzekering voor de totale samenleving te onderstrepen, maar het 

besef dient te zijn ook er dat we er nog lang niet zijn. Er bestaan nog heel wat 



vraagtekens op het gebied van de organisatie van de AZV. Onder meer kan worden 

gesteld wat in de nieuwe situatie de rol zal zijn van het Staatsziekenfonds, van de 

particuliere verzekeraars en niet in de laatste plaats de functie van het Ministerie van 

Sociale Zaken.  

 

Ten aanzien van het punt van de financiering zijn er nog heel wat hete hangijzers. Welke 

bijdrage zullen de werkgevers leveren, welke bijdrage komen van de werknemers en 

belanghebbenden. De opvatting dat de breedste schouders ook de zwaarste lasten dienen 

te dragen heeft ook een grens waarmee serieus rekening dient te worden gehouden. 

Personen die een bestaan vinden in de informele sector zullen ook gebruik maken van de 

diensten van de Algemene Ziektekosten Verzekering. De vraag is hoe de inbreng uit deze 

sector kan worden verkregen ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan de AZV. 

Wie komen er in aanmerking voor subsidie en wie niet.  

 

Dames en heren. Met veel belangstelling kijkt de Regering uit naar uw inzichten op deze 

vraagpunten.  

 

Dames en heren.  

Ondanks de veelheid aan vraagpunten die er nog openstaan wil ik namens de Regering 

van de Republiek Suriname op het aller belangrijkste aspect wijzen. Zowel de overheid 

als het particulier bedrijfsleven, zowel de verzekeraar als de dienstverlener, zowel de 

medicus als de patiënt moeten beseffen dat het de hoogste tijd is dat wij gezamenlijk de 

toekomst van onze eigen gezondheidszorg gaan bepalen.  

 

Dit congres biedt bij uitstek het forum om met een breed samengesteld publiek over de 

doelstellingen, de organisatie, de financiering en de uitvoering van zo een Algemene 

Ziektekosten Verzekering.  

 

Ik wens u veel succes toe en verklaar dit Congres voor geopend.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


