
   

16 maart 1981 – 16 maart 2016  

35 jaar Stichting Staatsziekenfonds 

gemarkeerd door vernieuwing, 

verandering en verbetering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) 

bestaat vandaag 35 jaar. In deze 

jubileumverklaring geven wij u een kijkje in 

de ontstaansgeschiedenis, de uitdagingen 

waarvoor deze gezondheidsinstelling heeft 

gestaan en lichten wij een tipje van de 

sluier van de veelbelovende toekomst.  

Een korte terugblik… 

Tot 1974 zijn er diverse pogingen ondernomen om 

een Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) tot 

stand te laten komen.  

1949 en 1958: Surinaamse politici bepleitten in hun 

verkiezingscampagne sociale zekerheid voor alle 

Surinamers, waaronder de invoering van een 

ziektekostenverzekering.  

Op grond van diverse wetgevingsproducten 

werden reeds voor bepaalde groepen binnen de 

ambtenarij (bijv. de gedetacheerde landsdienaren, 

ambtenaren van het huidige Bureau Openbare 

Gezondheidszorg (BOG), politieambtenaren) de 

kosten van geneeskundige hulp door de Staat 

gedekt. 

1973: De regering-Arron kondigde de invoering van 

een Algemene Ziektekostenverzekering aan als één 

van de prioriteiten van zijn kabinet.  

1974: De stichting ter voorbereiding van de AZV 

werd opgericht en leverde de conceptwet op de 

Algemene Ziektekostenverzekering op. Deze wet is 

vervolgens in 1977 door het Parlement 

goedgekeurd. De wet is om verschillende redenen 

niet uitgevoerd. 

Regeringsleider Desi Bouterse gaf na de revolutie 

op 25 februari 1980 hoge prioriteit aan de 

uitvoering van de AZV.  
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Op 19 november 1980 werden president Henk 

Chin A Sen die tevens minister was van Algemene 

Zaken en minister Henk Illes van Volksgezondheid 

middels het Decreet C-8 gemachtigd om namens 

de regering de Stichting Staatsziekenfonds op te 

richten. Dit zou dan een gefaseerde uitvoering van 

de AZV moeten vormen, te beginnen bij de 

landsdienaren en de gepensioneerde ambtenaren. 

De Wet op de Algemene Ziektekostenverzekering 

van 1977 kwam te vervallen.  

De Stichting Staatsziekenfonds werd op 3 

december 1980 bij notariële akte opgericht en 

vervolgens ingeschreven in het 

Stichtingenregister. De regering beloofde dat het 

SZF binnen drie maanden zou worden 

opengesteld. Op woensdag 28 januari 1981 was 

het zo ver dat na vlotte en succesvolle 

onderhandelingen tussen de regering en de 

Vereniging van Medici in Suriname(VMS), de 

Vereniging van Apothekers en de ziekenhuizen 

een goedkeuringsbeschikking werd getekend. 

Hiermee was het SZF in de gelegenheid om per 

direct afzonderlijke overeenkomsten te sluiten 

met deze zorgverleners.  

Het SZF heeft in de periode 1981 tot 2011 een 

onstuimige geschiedenis gekend. In het 

gedenkboek dat is geschreven rond het 30-jarig 

bestaan, is ruimschoots aandacht besteed aan 

hetgeen het SZF tot dan heeft meegemaakt en 

doorstaan. Onderstaand een resume. 

 

De jaren 80  

Het SZF heeft in deze periode twee directeuren 

gehad. Dhr.drs. E. Sedoc (tot 1983) en dhr. H. 

Reeder (1983-1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze periode werd overheerst door 

gewenningsverschijnselen. Het SZF was nieuw en 

zowel de verzekerden als de dienstverleners 

hadden hun eigen verwachtingen. Het was ook het 

SZF dat reeds in 1982 het concubinaatschap 

gedeeltelijk erkende. De ongehuwde man mocht 

zijn concubine toen reeds inschrijven als zijn 

wederhelft. Dat was echt revolutionair. De 

overeenkomsten met de dienstverleners moesten 

worden opgesteld en de nadere wetgeving moest 

ook nog de nodige aandacht krijgen.  
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Het SZF heeft het tot 1996 moeten doen met 

premievoorschotten. Het niet hebben van 

(voldoende) financiële middelen heeft er vaker 

toe geleid dat er geen overeenstemming kon 

worden bereikt met de dienstverleners over de 

contraprestatie. Voor de huisartsen werd het 

abonnementssysteem geïintroduceerd, terwijl 

voor de specialisten in de jaren 80 drie 

betalingssystemen zijn gehanteerd.  

Ten eerste het honorariumsyteem, vervolgens het 

prestatie/participatiesysteem en daarna het fee 

for service-systeem. Het laatste systeem is nog 

steeds van kracht. Voor de ziekenhuizen werd een 

staatsbesluit geslagen waarin werd vastgesteld 

dat het SZF een ‘all in arts in’-ligdagbetaling 

diende te hanteren. Met de apotheken waren de 

minste problemen. Het Bedrijf 

Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) dat 

speciaal in het leven was geroepen om de 

geneesmiddelenvoorziening te garanderen, 

trachtte met de schaarse financiën, in elk geval de 

geneesmiddelen die in de Nationale 

Geneesmiddelenklapper (NGK) voorkwamen, op 

de markt te hebben. De wijze van betaling van de 

apotheken was bij wet geregeld. Er was dus geen 

onderhandelingsruimte voor deze 

dienstverlenersgroep.  

De invulling van de (betalings)systemen van de 

dienstverleners is niet altijd vlekkeloos verlopen. 

Gesteld moet worden dat overeenstemming met 

de dienstverleners hoofdzakelijk werd bereikt, 

omdat de tijdsgeest het partijen niet toeliet om 

veel amok te maken. Het was in 1989 toen het 

Diakonessenhuis een rechtszaak bij de gewone 

rechter tegen het SZF aanhangig heeft gemaakt, 

omdat er geen overeenstemming bereikt kon 

worden over de hoogte van het ligdagtarief. 

Het SZF is in deze periode ook verhuisd van de drie 

panden (alle aan de Fredericistraat weliswaar op 

verschillende hoogten) naar 1 pand, het huidig 

pand aan de Frederik Derbystraat no. 107-109. 

Later in deze periode werd no. 111 gekocht. Tevens 

werd het perceel aan de Kaffiludinstraat 

aangekocht met de bedoeling om op termijn het 

hoofdkantoor daar op te zetten. De Rust en 

Vredestraat was toen reeds erg druk.  
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De jaren 90 

Deze jaren waren de meest woelige jaren voor het 

SZF. De VMS heeft een aantal rechtszaken tegen 

het SZF aanhangig gemaakt omdat er geen 

overeenstemming bereikt kon worden over de 

hoogte van de tarieven.  

Het SZF stelde dat het afhankelijk was van de 

gelden van de Overheid. De VMS nam hiermede 

geen genoegen en trachtte de eisen via de rechter 

af te dwingen. Het een en ander heeft er steeds in 

geresulteerd dat de rechter comparities gelastte 

en partijen erop wees dat zij middels overleg uit 

de impasse moesten komen. Vanwege de 

financiële malaise is het bedrijf gedurende drie 

maanden gesloten geweest in 1994.  

De toenmalige leiding vond het onverantwoord 

om de schijn op te houden aan de verzekerden en 

de dienstverleners dat zij aan haar verplichtingen 

kon voldoen. Het SZF hoopte hiermede druk uit te 

oefenen op de Staat om zijn financiële 

verplichtingen na te komen.     

Ook de vrijwillige verzekering is niet onbespaard 

gebleven. Vanwege het feit dat het allemaal vrij 

nieuw was (in 1989 is deze verzekering ingegaan) 

en er over en weer nog geen begrip voor elkaar 

bestond, hebben ook een aantal verzekerden 

rechtszaken tegen het SZF aanhangig gemaakt.  

Helaas heeft het SZF ook een dieptepunt gehad in 

1994.  

Dhr. Reeder werd voor een korte tijd vervangen 

door dhr. Jimmy White (voorzitter van het SZF-

bestuur) waarna in 1996 dhr. drs. D. Mathoera 

benoemd werd tot directeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege het feit dat de relatie met de 

dienstverleners enigszins vertroebeld was, had dat 

ook consequenties in de dienstverlening naar de 

verzekerden. De ambtenaren hebben in die tijd ook 

hun misnoegen geuit en enkele keren is het tot een 

staking gekomen teneinde de garantie van de SZF-

voorzieningen op een gangbare wijze af te 

dwingen.  
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De periode 2000-april 2015 

In deze periode heeft het SZF drie directeuren 

gehad. Te weten de heren F. Willemse, H. 

Ramdhani en S. Comvalius. Allen waren 

waarnemend gedelegeerden uit het SZF-bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

In die periode heeft het SZF te 

maken gehad met een vrij grote brand. Het heeft 

zeker een jaar geduurd voordat de dienstverlening 

vanuit de kantoorruimtes genormaliseerd was. 

Een ander hoogtepunt was dat na lang 

onderhandelen het eindelijk zover was (2003) dat 

de standaardovereenkomst uit 1981 met de 

huisartsen werd herzien.  

De uitzendingen van patiënten naar het 

buitenland werd drastisch gewijzigd. De patiënten 

werden niet meer naar Nederland uitgezonden, 

maar er werden afspraken gemaakt met twee 

ziekenhuizen in Bogota, Colombia.  

De pensioenvoorziening  van het personeel werd 

permanent tot stand gebracht.  

Er kwam meer kantoorruimte beschikbaar door het 

pand dat gekocht was in de Prinsenstraat te 

betrekken bij het hoofdgebouw. Het SZF is ook tot 

opening van de SZF-Apotheek in het hoofdkantoor 

overgegaan en het opzetten van een aantal 

hulpapotheken in enkele districten.  

 

De rode draad gedurende deze periode bleef nog 

steeds de precaire financiële positie van het SZF en 

de nalatigheid van de Staat om conform hetgeen is 

overeengekomen het SZF te voorzien van de 

premiebijdragen. 

Ondanks alles is het het SZF steeds gelukt om de 

verzekerden gebruik te laten maken van de SZF-

voorzieningen. Dit is te danken aan de inzet en de 

inventiviteit van alle geledingen binnen het SZF. 

Het SZF heeft de weg geplaveid voor vele instituten 

en groepen die zich heden ten dage in de 

gezondheidszorg bewegen. 
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April 2015- tot heden 

Rick Kromodihardjo is 

sinds 22 april 2015 

directeur van het SZF. 

Onder leiding van 

Kromodihardjo werkt het 

SZF aan een 

paradigmashift, waarbij 

het accent verplaatst 

wordt van ziekte naar 

zorg. De huidige directeur is voorstander van een 

proactieve houding, niet slechts van zijn instelling, 

maar meer nog van de verzekerde. In die 

proactieve instelling voert preventie de 

boventoon. Aan de decentralisatiegedachte is 

verder gestalte gegeven met de opening van een 

filiaal in de Maretraite Mall. Een volgend filiaal 

wordt binnenkort te Kwatta geopend. 

Klantgerichtheid en klanttevredenheid staan 

centraal in het beleidsuitgangspunt van 

Kromodihardjo. Een beleidsplan 2016-2020 

omschrijft nauwgezet hoe het SZF kan doen aan 

gezondheidsbevordering en preventie voor 

iedereen, ook de mensen in het binnenland. 

Kromodihardjo staat een organisatie voor die 

transparant en dienstbaar is. Daarbij geeft hij 

uitvoering aan de opdracht van de regering-

Bouterse, die volksgezondheid tot een speerpunt 

heeft gemaakt in haar beleid.  

Het heden… 

De zorgomgeving verandert en als gevolg daarvan 

zal het SZF mee moeten veranderen. Dit betekent 

dat het SZF zich anders zal profileren in de 

toekomst. Een nieuwe visie en missie zijn daar de 

leidraad voor.  

 

Visie 

Het SZF gaat voor gezondheid voor eenieder door 

optimale zorg beschikbaar en bereikbaar te maken 

in geheel Suriname. 

 

Missie 

Het SZF is een landelijk opererend instituut zonder 

winstoogmerk, dat optimale zorg waarborgt, die 

duurzaam en op een betaalbare wijze bereikbaar 

en toegankelijk is. Integriteit en transparantie zijn 

bepalende factoren in ons handelen.  
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De transformatie… 

Dit betekent dat het SZF zich in de toekomst meer 

als partner en stimulator in de gezondheidszorg 

zal profileren. Tot op heden heeft het SZF zich 

vooral geconcentreerd op zijn taken als 

uitvoeringsorgaan van de Wet (Decreet C-8), 

namelijk het registreren van verzekerden, innen 

van de premie en het controleren en betalen van 

declaraties. Het SZF zal zich in de toekomst 

actiever inzetten om duurzaam en betaalbaar 

kwalitatief hoogstaande zorg te waarborgen om 

daarmee tegelijkertijd:  

 de gezondheid van verzekerden en de 

kwaliteit van zorg te bevorderen;  

 en daarmee de kosten per verzekerde te 

beheersen;  

 en de zorgverleners, verzekerden en patiën

ten tevreden te stellen.  

 

De hoofddoelen… 

1. Optimale hoeveelheid en kwaliteit van zorg 

voor elke SZF-verzekerde op geleide van hun 

zorgvraag, die duurzaam, landelijk bereikbaar 

en toegankelijk is. 

2. Een gezonde financiële huishouding om dit 

duurzaam te kunnen waarborgen 

3. Cultuurverandering binnen het SZF als 

randvoorwaarde voor de overige 

doelstellingen 

De toekomst…  

Om deze doelstellingen waar te maken, zal het SZF 

een transformatie moeten ondergaan. De cultuur 

gaat veranderen van een administratieve 

organisatie naar een klantgerichte instelling.  

Het SZF zal zich meer profileren als de voortrekker 

van een health community van zorgverleners en 

verzekerden. Het SZF zal waarde creëren door niet 

alleen van betekenis te zijn wanneer mensen al 

ziek zijn, maar er ook eerder voor ze te zijn door de 

ellende, die door ziekte veroorzaakt wordt, te 

voorkomen of te verminderen en daarmee 

gemoedsrust voor hen te brengen.  
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Tot slot… 

Het SZF bevindt zich in een proces van 

vernieuwing, verandering en verbetering. In 

ditzelfde proces van vernieuwing, verandering en 

verbetering is de organisatie in 1981 ook ontstaan. 

De knoop is door de huidige President D. 

Bouterse, toen in de functie van Regeringsleider 

doorgehakt, nadat diverse overheden en 

commissies maar geen duidelijke formule wisten 

te vinden voor de instelling van een ziekenfonds 

voor, in eerste instantie, ambtenaren, 

landsdienaren en hun gezinnen. Heden ten dage 

maakt vijftig procent van de bevolking gebruik van 

de voorzieningen van het SZF. Het is zaak dat in 

dezelfde lijn van vernieuwing, verandering en 

verbetering wordt doorgegaan. Diverse 

uitdagingen, onder meer van financieel-

economische aard, moeten worden aangegaan 

om de kwaliteitszorg die u gewend bent van het 

SZF te kunnen garanderen. De grootste uitdaging 

waar het SZF voor staat, is dat meer wapenfeiten 

moeten worden gerealiseerd met minder geld. 

Desondanks staat het ongestoord bieden van dat 

deel van de gezondheidszorg waar het SZF 

verantwoordelijk voor is aan de absolute top van 

de prioriteitenkalender.  

De partners van het SZF in deze – de 

dienstverleners en de verzekerden/patiënten – 

worden bij deze opgeroepen hun bijdrage te 

leveren om dit te verwezenlijken. Want samen 

staan we sterk.  

De stichting Staatsziekenfonds…sinds 1981 

uw trouwe zorgpartner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo, 16 maart 2016  

Afd. Communicatie & Klantenservice 

Stichting Staatsziekenfonds  




