
 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo, 20 oktober 2017 

 

Aan :  de heer Rick R. Kromodihardjo, 

          Algemeen directeur van de Stichting Staatsziekenfonds                                                 

 Fred Derbystraat nr. 107-111 

 

Geachte heer Kromodihardjo,  

 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het navolgende.  

Op de spoed algemene leden vergadering (ALV) van de Vereniging van Medici in Suriname      

(de VMS) op 18 oktober 2017, is na ampele overweging met algemene stemmen het besluit 

genomen om vanaf maandag 30 oktober 2017 tot en met vrijdag 10 november 2017 (en 

indien nodig langer) de dienstverlening van patiënten verzekerd bij het Staatsziekenfonds 

(SZF) terug te brengen tot alleen de levensbedreigende gevallen.                                                                              

Ook geplande opnames zullen achterwege blijven.  

Aan het einde van elke maand zal deze maatregel herhaald worden totdat de medisch 

specialisten het vertrouwen in het SZF terug hebben.                                                                                

Dit vertrouwen kan mede hersteld worden wanneer er een aanvang gemaakt wordt met de 

uitbetaling van Bazo klinisch 2017. 

Dit besluit betreft voorshands alleen de patiënten van de medisch specialisten.    

Het besluit is genomen om de volgende reden: 

De medisch specialisten hebben steeds weer begrip getoond voor de gewijzigde 

omstandigheden binnen het SZF en hebben ook steeds de aan hun gevraagde medewerking 

verleend, doch ondanks frequent overleg met het SZF en alle toezeggingen zijdens het SZF 

ten spijt, heeft dit niet geleid tot het nakomen door het SZF van met de artsen gemaakte 

afspraken. 

Hierbij wordt verwezen naar correspondentie d.d. 14 november 2016, 05 april 2017,                    

23 mei 2017, 20 juli 2017 en 31 augustus 2017. 

Heel kwalijk is het dat het SZF over 2017 nog geen enkele betaling verricht heeft betreffende 

in het ziekenhuis opgenomen Bazo verzekerden wat betekent dat u inmiddels 9 maanden  
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achterloopt op het uitbetalen van de rekening van Bazo verzekerden, die in januari 2017 in 

het ziekenhuis hebben gelegen. 

Ook de afspraken m.b.t. BZV verzekerden, welke het SZF heeft overgenomen van Self 

Reliance, Assuria en Parsasco bent u niet nagekomen! 

In tegenstelling tot de afspraken gemaakt op 15 april 2017 j.l. tussen u en de voorzitters van 

de VMS en de sectie specialisten respectievelijk de heren P. Voigt en B. Hewitt, n.a.v. 

herhaaldelijk te late betalingen door het SZF jegens de medisch specialisten, is het  SZF 

wederom haar verplichtingen niet nagekomen om rekeningen ingediend vóór de 11de van de 

maand, uiterlijk het einde van die maand uit te betalen.                                                                                          

Ergerlijk is het bovendien dat er door u totaal niet  gecommuniceerd  wordt dat er 

problemen zijn omtrent de betalingen terwijl er ook hieromtrent duidelijke afspraken zijn 

gemaakt.                         Een mededeling op 18 oktober gedaan, vlak voor de  van de VMS, 

“dat het SZF nu pas over het geld beschikt om de specialisten te betalen en dat het 20 

oktober op onze rekening is” komt bij ons niet netjes over. 

Bovendien wordt het nu echt wel tijd om af te spreken hoe en wanneer het SZF de backpay 

over de jaren 2011 t/m 2015 gaat voldoen.                                                                                            

Ook over 2016, 2017 en 2018 moeten dringend de nodige afspraken gemaakt worden. 

De leden zijn niet langer bereid de gevolgen van het niet en niet tijdig nakomen van 

afspraken gemaakt met het SZF langer te dragen vanwege de verregaande consequenties 

voor hun.  

Patiënten zullen via de pers op tijd van de maatregel op de hoogte worden gesteld en zij 

worden in kennis gesteld van de reden die tot deze actie heeft geleid. 

Indien zal blijken dat de huisartsen ook niet dan wel niet tijdig, i.c. overeenkomstig de laatste 

afspraken tussen het SZF en de VMS worden betaald, zullen ook zij overgaan tot het nemen 

van schade beperkende maatregelen.  

Hoogachtend,  

Het Bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname,  

 

Drs. P. Voigt, Voorzitter  
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