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Een coronavaccin voor de zes eilanden

Houd diabetes in de gaten!
Een veilige woonplek voor jongens en meisjes op Bonaire

Voorwoord
Curvin George – Hoofd Zorg ZJCN

In deze editie kijken we terug op een bewogen tijd. COVID-19 heeft
op al onze levens invloed gehad. Vooral in de zorg waren de effecten
van COVID-19 merkbaar. Met 22 medewerkers hebben we ons ingezet
om zorg te regelen voor de bewoners van de BES-eilanden. Met
trots kunnen we zeggen dat we konden voldoen aan hun zorgvraag.
Ondanks de gevolgen van COVID-19.
Bij medische uitzendingen waren er soms problemen met de organisatie
en planning. Dat kwam door de verschillende maatregelen op de
bestemmingen. Het was een periode van maatwerk leveren en snel
handelen. Samen met Publieke Gezondheid hebben wij strakke
veiligheidsmaatregelen gehanteerd. Dat was niet altijd fijn voor onze
verzekerden. Maar wel nodig om zorg veilig te kunnen bieden.

Curvin George – Hoofd Zorg ZJCN

Ook nu zullen wij doorgaan met dezelfde passie. Wij willen onze
werkwijze beter afstemmen op de behoefte van onze burgers. We
willen u nog beter informeren en onze dienstverlening steeds verder
ontwikkelen. Waarbij we met de tijd meegaan. We werken bijvoorbeeld
hard om onze interne processen en privacy zo goed mogelijk te
beschermen.
De kwaliteit van onze dienstverlening is even belangrijk voor ons als de
kwaliteit van het zorgaanbod.

Onze 9 collega’s in Den Haag hebben samen met ons enorm hun best
gedaan om het zorgaanbod duurzaam te maken. We hebben gezorgd
voor extra personeel en IC-bedden op de CAS-eilanden (Curacao,
Aruba en Sint Maarten) en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en
Saba). Zo konden we de dreiging van COVID-19 tegengaan. Dankzij de
samenwerking tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeringskantoren
van de CAS- en BES-eilanden konden we de strijd tegen de Covid-19
pandemie aan. De medewerkers hebben de medische uitzendingen met
al hun inzet georganiseerd. Weet dat u altijd bij ons terecht kunt.
We nemen al uw vragen en klachten serieus.
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Op weg naar
de beste zorg
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Curvin George,
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Houd diabetes
in de gaten!
Begeleid wonen
voor jongeren
op Bonaire
Fundashon Mariadal
en Amsterdam UMC
werken samen!

We gaan door! Mijn team en ik staan klaar voor u.
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Samen elk kind duurzaam veilig stellen
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Een coronavaccin voor de
zes eilanden
oor zes eilanden de coronavaccins regelen: daar
komt heel wat bij kijken! Simone Baardse en
Marisol Zambrano weten daar alles van. Ze werken
sinds november 2020 nauw samen. Simone is adviseur
Publieke Gezondheid bij het Ministerie van VWS. Marisol
is accountmanager Facilitair op Bonaire. Samen met hun
collega’s en het RIVM zorgen ze ervoor dat iedereen zich
kan laten inenten tegen corona. Op de BES-eilanden
(Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en op de CAS-eilanden
(Curaçao, Aruba en Sint Maarten).

Marisol Zambrano & Simone Baardse

“Er moest veel gebeuren voordat de eerste mensen hun prik konden halen”, vertellen Marisol
en Simone. “En ook nu is het hard werken. Want je kunt nu ook de boosterprik halen. En er
zijn nog regelmatig mensen die voor hun eerste of tweede vaccinatie komen.”
Als de vaccins op de eilanden zijn, gaan ze meteen de vriezer in. De
temperatuur wordt steeds gecontroleerd. Ook tijdens het vervoer. Dit
heet de koude keten.”

Simone: “Ik zit tussen Nederland en de zes eilanden in. Ik zorg er
samen met het RIVM voor dat er genoeg vaccins naar de eilanden
komen wanneer dat nodig is. Maar niet alleen vaccins - ook materialen.
Van spuiten en naalden tot speciale handschoenen.”

Marisol voelde van de vaccinatie bijna niks. “Het gaat met een heel dun
naaldje. Je kunt na de prik wat bijwerkingen krijgen. Een zere arm, of
spierpijn. En soms lichte koorts. Je immuunsysteem wordt actief door
het vaccin. Daardoor maak je antistoffen aan en is de kans kleiner dat
je corona krijgt. En als je het toch krijgt, word je er meestal veel minder
ziek van.”

Marisol werkt vanaf Bonaire. Zij regelt het vervoer van de vaccins
tussen de eilanden. “Dat gebeurt met cargovluchten”, legt ze uit.
“De vaccins worden vervoerd in speciale koelboxen. Ze moeten koud
blijven, op een vaste temperatuur. Best een uitdaging, in de tropen!
Daarom moeten de vaccins zo snel mogelijk op de eilanden komen.
Saba krijgt de vaccins zelfs met een helikopter. Die kan namelijk altijd
landen en houdt de vaccins tijdens het vervoer koud.

Een virus verandert steeds
“In de toekomst wordt het coronavaccin misschien net als
het griepvaccin elk jaar aangeboden. Het griepvirus verandert
namelijk steeds. En dat is bij het coronavirus net zo.”

Simone is blij dat mensen nu ook de mogelijkheid hebben om hun
kinderen te laten inenten. “Hier op de eilanden zijn families veel
samen. Opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen… Op dit moment
hebben de meeste kinderen niet veel last als ze corona krijgen, maar in
zeldzame gevallen worden kinderen toch ziek. En ze kunnen anderen
besmetten. Bijvoorbeeld hun opa of oma. Vaccinatie is inmiddels
mogelijk voor iedereen die ouder is dan 5 jaar. Ik hoop dat mensen
daar gebruik van zullen maken. Juist als je al die corona-ellende zat
bent.”

Boosterprik

Marisol knikt: “Met een vaccinatie bescherm
je jezelf en de mensen om je heen. Het is heel
belangrijk dat we elkaar helpen!”

Met de boosterprik ben je beter beschermd tegen het
coronavirus. Ook tegen de delta- en de omikronvariant.
Vaccinatie geeft de beste bescherming die op dit moment
mogelijk is. Je kunt de boosterprik krijgen als je minimaal 3
maanden geleden de tweede vaccinatie hebt gehad.
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Interview
Maideline Martijn
Hoofd Jeugd ZJCN
Maideline Martijn, Hoofd Jeugd van ZJCN,
vertelt hoe Jeugd in elkaar zit en wat deze afdeling doet.

In de jeugdzorg op de BES-eilanden is de laatste 2 jaar veel
veranderd. Jeugdzorg valt nu onder de Programmadirectie van
het ministerie van VWS, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
(ZJCN). Maideline Martijn, Hoofd Jeugd van ZJCN, vertelt hoe
Jeugd in elkaar zit en wat deze afdeling doet.
Het kind centraal
“Sinds 2019 gebruiken we in de jeugdzorg een nieuwe benadering: de Child Focus Approach. Bij
deze aanpak staat de veiligheid van het kind centraal. Om te zorgen dat het kind veilig is, maken
we een plan voor het hele gezin. Ons werkwijze is 1 gezin, 1 plan. Alle kinderen in het gezin komen
hierdoor in beeld. Zo kunnen we preventief werken. We praten met alle gezinsleden en daar mag
het kind bij zijn. Uitgangspunt is dat het kind voornamelijk in zijn of haar eigen thuissituatie de
nodige hulp krijgt. De ouders begeleiden we hierin. Jeugdzorg doet haar best om kinderen zo min
mogelijk uit huis te plaatsen. Alleen als het echt niet anders kan. Een thuissituatie waar het kind
onderdeel is van het gezin, is het best voor het kind."
“De resultaten zijn heel positief. Gezinnen zijn
nu korter in de hulpverlening. Het lukt gezinnen
beter om verder te kunnen zonder hulp. Ook
zijn de wachttijden hierdoor korter. Jeugdzorg
wil vooral het kind veilig stellen. Dit houdt
in dat het kind in een veilige omgeving kan
groeien, zich kan ontwikkelen en onderwijs
kan volgen. Dit is dus veel breder dan alleen
fysieke veiligheid. Deze hulp is vrijwillig. Alleen
in gevallen waar dit nodig is en het gezin niet
meewerkt, neemt Jeugdzorg gedwongen
maatregelen.”

Goed in creatieve oplossingen
“In Caribisch Nederland gelden niet precies
dezelfde jeugdwetten als in Nederland. De
cultuur is hier anders. En bovendien wonen hier
veel minder mensen. Door die kleinschaligheid
kunnen we niet alle diensten bieden die er

in Nederland zijn. Maar dat maakt ons juist
creatief. We bedenken praktische oplossingen
op maat. Daardoor komt de hulp meteen waar
deze moet komen. Voor ons staat het kind
centraal. We willen echt het verschil voor het
kind maken.”
Maideline geeft hier een mooi voorbeeld van.
“In Nederland staat de jeugdzorg los van de
hulpverlening en de pleegzorg. In Caribisch
Nederland is de jeugdzorg verantwoordelijk
voor zowel de hulpverlening als de pleegzorg.
De lijnen zijn hierdoor kort, zodat we kinderen
snel kunnen helpen.”
“Ook werken we samen met andere
organisaties aan ‘out of the box’ oplossingen
voor kinderen die een oplossing op maat nodig
hebben. Een praktisch voorbeeld hiervan is
dat Jeugdzorg nu samen met Piskabon, de
coöperatie van vissers en andere instanties,
een maatwerk oplossing voor jongeren heeft

Maideline Martijn, Hoofd Jeugd van ZJCN

bedacht. Hiermee krijgen jongeren de kans
op praktijkonderwijs. Zo kunnen ze zich
ontwikkelen om van hun passie te leven. Deze
samenwerking laat goed zien hoe we op een
creatieve manier oplossingen bedenken.”

Jeugdacademie
“Sinds 2019 werkt Jeugdzorg aan de
deskundigheid van haar medewerkers.
De medewerkers krijgen trainingen van
onder andere onze samenwerkingspartner
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, maar
sinds kort ook van onze eigen opgeleide
trainers. Trainingen op het gebied van
gesprekstechnieken voor het voeren van kind
gesprekken, omgang met grensoverschrijdend
gedrag bij kinderen en intensieve
opvoedondersteuning maken deel uit van het
trainingsprogramma van de Jeugdacademie.
Wij streven ernaar om deze kennis met anderen
te delen, maar we verwelkomen ook de
kunde van onze ketenpartners. Op die manier
ontwikkelen we ons samen verder.”

Steeds in beweging
“De afdeling Jeugd van ZJCN blijft in beweging”,
vertelt Maideline. “We letten steeds op: wat
speelt er? Wat zijn de ontwikkelingen? De
problemen van jongeren nu zijn anders dan die
van jongeren 10 jaar geleden. We blijven ons
aanpassen en verder ontwikkelen. Met maar 1
doel: dat elk kind duurzaam veilig is.”
4

Interview
Curvin George
Hoofd Zorg ZJCN
Curvin George, Hoofd Zorg van ZJCN,
geeft een update over de prioriteiten voor de zorg.

Op weg naar de beste zorg
In 2020 gingen het ZVK en Jeugdzorg samen.
Eerder stuurde de VWS directie Internationale
Zaken de twee organisaties aan. Maar
gezondheidszorg en jeugdzorg hadden op de
BES-eilanden meer specifieke aandacht nodig.
Zo ontstond de programmadirectie Zorg en
Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Deze directie
zorgt ervoor dat beleid en uitvoering dichter
bij elkaar liggen. De collega’s in Den Haag en
op de eilanden hebben regelmatig overleg,
waardoor het beleid beter aansluit bij de
cultuur van de BES-eilanden.
Curvin George is Hoofd Zorg van de
Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch
Nederland. Hij legt uit wat ZJCN de afgelopen
tijd onder andere heeft gedaan. En wat de
plannen zijn voor de komende jaren.

Samenwerking in coronatijd
“Door de coronacrisis is er veel meer
samenwerking ontstaan tussen de BESeilanden en ook met Curaçao, Aruba en Sint
Maarten (CAS-eilanden),“ vertelt Curvin. “De
ziekenhuizen van de 6 eilanden hebben samen
de Dutch Caribbean Hospital Alliances (DCHA)
opgericht. Het doel van deze samenwerking
is om steeds de beste medische zorg te
bieden in de regio. Aan iedereen op de
BES- en de CAS-eilanden. De DCHA streeft
naar kwalitatief betere zorg. Zorg dicht bij
huis aanbieden kunnen we niet alleen”, legt
Curvin uit. “We hebben elkaar nodig. Ook de
zorgverzekeringskantoren van BES en CAS
zoeken elkaar steeds meer op. We leren van
elkaar en ondersteunen elkaar.”

“De coronacrisis zorgde voor veel uitdagingen.
ZJCN heeft extra middelen en gespecialiseerd
personeel naar de ziekenhuizen van CAS en
BES laten komen. Bovendien heeft ZJCN de
vaccinatieprogramma’s ondersteund op alle
6 de eilanden. Niet alleen op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, maar ook op de CASeilanden.”

Werken aan kwaliteit
“Om de kwaliteit van de zorg beter te maken,
bekijken we steeds wat we nodig hebben.
Waar verwijzen we een patiënt naar toe bij
spoed? Hoe kunnen we het best samenwerken
met de eilanden en ook met de ziekenhuizen
in Colombia en Nederland? Hoe kunnen we
de logistiek rond medische uitzendingen het
beste regelen? Op welke punten kunnen we
de service aan de verzekerden verbeteren?
Allemaal zaken waar we hard aan werken.”

Bevolkingsonderzoek naar
borstkanker een succes
“Het bevolkingsonderzoek op Bonaire naar
borstkanker uitgevoerd door RIVM is heel
succesvol”, zegt Curvin. “ZJCN heeft deze pilot
op Bonaire ondersteund. De medewerkers
hebben zich hier 100 procent voor ingezet en
bijna 1000 vrouwen hebben aan het onderzoek
meegedaan. Op Saba loopt inmiddels de pilot
baarmoederhalskankerscreening en deze zal
op korte termijn op Sint Eustatius ook van
start gaan. Zo kunnen we deze ziektes op tijd
ontdekken. Dan is er vaak nog behandeling
mogelijk.”

Hulp van de technologie
“Ook kijken we naar ontwikkelingen in de
technologie. Met moderne technieken kunnen

Nieuwe openingstijden ZJCN

ZJCN Bonaire

“Per 1 februari 2022 heeft het kantoor van
ZJCN aangepaste openingstijden. ZJCN kan
daardoor de medische uitzendingen beter
regelen. Met meer persoonlijke aandacht
voor de klant. Zo verbeteren we onze
dienstverlening.”
5

Curvin George, Hoofd Zorg ZJCN

we het contact met de verzekerden namelijk
verbeteren. En sneller communiceren. We
bekijken bijvoorbeeld of we meer digitaal
kunnen doen. Maar dan moeten we eerst
weten of iedereen deze vernieuwing wel
aankan en of het veilig is. De Corona app is ook
een van de projecten die ZJCN intensief heeft
ondersteund. Dit allemaal in korte tijd en onder
veel druk.”

“Het is onze missie om zorg
steeds betrouwbaarder en
toegankelijker te maken en
hoge kwaliteit te leveren. Dat
is een proces wat doorgaat. We
kunnen daar ook allemaal aan
bijdragen”, besluit Curvin. “Door
goed voor onszelf en de mensen
om ons heen te zorgen.”

Openingstijden

(voor inschrijving)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:00 tot 12:00
uur
13:00 tot 16:30
uur
08:00 tot 12:00
uur
13:00 tot 16:30
uur
08:00 tot 12:00
uur

Zorg op maat
voor elke patiënt
Interview met Roos van der Niet en Freek van der Meulen - Primary Care Caribbean (PCC)

O

m de huisartsenpraktijken en
de huisartsenpost op Bonaire
te ondersteunen, is PCC (Primary Care
Caribbean) opgezet. Zodat iedereen de beste
medische zorg krijgt. Roos van der Niet en
Freek van der Meulen geven leiding aan PCC.
Zij leggen uit wat PCC allemaal doet.
Freek van der Meulen vat het samen:
“PCC zorgt voor een goede samenwerking
tussen alle mensen die medische zorg
geven. Zoals huisartsen, specialisten en
praktijkondersteuners. Maar ook diëtisten en
medisch pedicures. Doordat er veel overleg is,
krijgt de patiënt altijd zorg op maat.”

Freek van der Meulen en Roos van der Niet

We kunnen deze mensen zelf opleiden op
Bonaire. We zoeken vooral kandidaten die de
talen van hier spreken. En die de cultuur van
de eilanden kennen. Dat geeft veel patiënten
vertrouwen.”

“De verpleegkundigen hebben
allemaal een vaste plek”, zegt
Freek. “Eén werkt bij de praktijk
van dokter Schräder. Eén bij de
praktijken van dokter Lont en
dokter Bernabela. En de derde
werkt bij dokter Eijsenga en
dokter De Castro. Dat is fijn voor
de patiënt, want die ziet steeds
hetzelfde gezicht.”

bevolking heeft de ziekte. Van diabetes voel je
eerst niet veel. Maar de gevolgen zijn ernstig.
Zo kun je blind worden, of je krijgt wonden die
niet genezen. Daardoor kun je invalide worden.
Mensen krijgen steeds vaker diabetes type II.
Vroeger werd dit ouderdomssuiker genoemd.
Maar tegenwoordig zijn er steeds meer jonge
mensen met diabetes II. Zelfs kinderen.”
Freek: “Ben je vaak moe en heb je steeds dorst?
Moet je veel plassen? Ga dan naar de huisarts.
Met een simpele test kan je dokter zien of
je diabetes hebt. Een goede behandeling is
belangrijk! Dat kan veel ellende voorkomen.

“Nu moeten patiënten vaak voor controles
en behandeling naar het ziekenhuis”, vult
Roos van der Niet aan. “Daarom leiden we
praktijkondersteuners op. Het is prettig als je de
diabetes controles bij je eigen dokterspraktijk
kunt krijgen. De drempel is dan lager. En er is
meer persoonlijke aandacht voor elke patiënt.
Ook mensen met hart- en vaatziekten kunnen
over een tijdje bij de praktijkondersteuner
terecht. En mensen met lichte mentale
problemen.”

Praktijkondersteuners
van de huisarts
Wie zijn die praktijkondersteuners? Roos: “Dit
zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen. Zoals
diabetes verpleegkundigen en GGZ (Geestelijke
Gezondheidszorg) verpleegkundigen.

Diabetes op Bonaire
Roos: “Diabetes of suikerziekte komt op
Bonaire helaas veel voor. Meer dan 10% van de
6

Een grote boosdoener is overgewicht. Als je te
zwaar bent, is de kans op diabetes veel groter.
De diëtist of huisarts helpt je als je wilt afvallen
en gezonder wilt leven!”

Houd diabetes
in de gaten!
Interview met Anais Sakoetoe – diabeteszorg Bonaire

D

iabetes is een onzichtbare ziekte. Daar
weet Anais Sakoetoe alles van. Zij is
diabetes verpleegkundige op Bonaire. Ze kan
veel vertellen over de ziekte.
“Diabetes wordt ook wel suikerziekte
genoemd. Vaak weten mensen eerst niet
dat ze diabetes hebben. En als ze klachten
krijgen, lopen ze er te lang mee door.”
Anais heeft haar specialisatie tot diabetes
verpleegkunde gedaan bij Fundashon Mariadal
Academy op Bonaire. In 2017 behaalde ze
haar diploma. Nu werkt ze als diabetes
verpleegkundige voor PCC (Primary Care
Caribbean) bij de praktijk van dokter Schräder.
Anais heeft veel contact met haar patiënten.

De grip op diabetes
“Mensen met diabetes krijgen elke 3 maanden
een controle bij mij. En soms vaker. Daarnaast
is er elk jaar een uitgebreide controle. Ik
bekijk de uitslag van het laboratorium. Zo
nodig overleg ik met de huisarts. Ik controleer
onder andere bloeddruk, gewicht, bloedsuiker
en de voeten. Als het nodig is, verwijs ik
de patiënten door naar de diabetespoli in
Fundashon Mariadal. Ik heb contact met de
diëtist, optometrist, oogarts, medisch pedicure

en de podotherapeut. Patiënten hebben
vaak veel vragen. Wat mag je wel eten en
wat niet? Daarom geef ik advies over leefstijl.
Want je kunt zelf heel veel doen om diabetes
onder controle te krijgen. Of nog beter: te
voorkomen!”

Een gezonder leven
“Mensen denk vaak dat ze niks meer mogen
eten, maar dat is niet waar”, maakt Anais
duidelijk. “Het is wel belangrijk om gezond te
eten en niet teveel tegelijk. Teveel zoet, zout en
vet is niet goed. Ook kun je beter geen juice of
limonade drinken, maar drink wel voldoende
water. Let ook op wat voor soort fruit je eet:
liever 1 soort fruit en geen mix. Afvallen en
genoeg bewegen, dat is heel belangrijk. En
daar kan ik de patiënten bij helpen.”
“Het is zo ontzettend belangrijk om naar de
controles te komen”, zegt Anais. “Samen
kunnen we de ziekte onder controle houden.
Diabetes doet veel kwaad. Je kunt wonden
krijgen die niet genezen. Of een hartinfarct. Je
kunt zelfs blind worden of een voet moeten
missen. Soms krijg je nierproblemen en moet
je dialyseren. Met goede controles en een
betere leefstijl kun je die ellende voorkomen of
vroeg opsporen.”

De mooiste beloning
“Wat ik mooi vind aan mijn werk? Als patiënten
tegen me zeggen: ‘Ik ben blij dat ik bij jou ben
geweest, ik voel me nu veel beter zonder de
klachten van hoge suikers.’ Ik wil mijn patiënten
graag een prettiger leven geven en een lange
toekomst. Doordat ik hen betrek bij hun eigen
zorg, laat ik hen zelf keuzes maken. Zodat ze
ander gedrag aanleren en ook vasthouden. Dat
doe ik door te luisteren, vragen te stellen en
samen een oplossing te zoeken. Als dat lukt, is
dat voor mij de mooiste beloning!”



Wanneer heb je
meer risico op
diabetes type 2?
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je ouder bent, wordt de kans groter
Als je overgewicht hebt, vooral rond de
buik
Als je een te hoog cholesterol hebt
Als je vader, moeder, broer of zus
diabetes heeft
Als je een hoge bloeddruk hebt
Als je zwangerschapsdiabetes hebt
gehad
Als je rookt
Bij het gebruik van sommige
medicijnen, bijvoorbeeld prednison.

Ga naar de
huisarts als je:
•
•
•
•
•
•

“Samen houden
we diabetes
onder controle!”

•
•

Anais Sakoetoe – diabeteszorg Bonaire
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Veel moet plassen
Steeds dorst hebt
Zonder reden afvalt
Last hebt van een droge mond
Moe bent, zelfs na rust
Last van je ogen hebt: zoals rode en
branderige ogen, wazig zien, dubbel
zien of slecht zien
Vaak blaasontstekingen hebt
Wondjes hebt die slecht genezen

Begeleid Wonen
op Bonaire
B

onaire heeft nu een veilige woonplek
voor jongens en meisjes van 16 tot 23
jaar die door omstandigheden niet
thuis kunnen wonen. Op 15 maart 2021 is
namelijk het project Begeleid Wonen gestart.
Een pilot project van 2 jaar, voor jongeren van
de BES-eilanden.
Jeugdzorg had aangegeven dat er behoefte
was aan zo’n voorziening. En ook de Nationale
Ombudsman kwam met dit advies. Begeleid
Wonen helpt de jongeren die hier wonen
om zelfredzaam en zelfstandig te worden.
We ontmoeten woonbegeleiders Mildred
Allee, Indianara Jansen en Roëlta FaneytClara en coördinator Solange Martilia bij
de Begeleid Wonen voorziening. Een geel
appartementencomplex met een pleintje vol
oude palmbomen en een kleurige muur. De
4 medewerkers vertellen meer over Begeleid
Wonen op Bonaire.

Wie wonen er in het huis?
Op dit moment wonen er 5 jongeren bij
Begeleid Wonen. Deze jongeren zitten meestal
al jarenlang in een hulpverleningstraject bij
Jeugdzorg en zijn toe aan een nieuwe fase
in hun leven. Ze oefenen samen met de
begeleiding allerlei vaardigheden die nodig zijn
om op eigen benen te kunnen staan. Er is plek
voor 9 tot 11 jongeren.

‘’In mijn functie als coördinator vind ik verantwoordelijkheid nemen
belangrijk. Het vraagt om doorzettingsvermogen, inzicht, kennis en
geduld. Als iets niet werkt, bedenk ik altijd een andere strategie. Om
alsnog de doelen te bereiken. Door te denken vanuit mogelijkheden. Dit
is wat wij ook aan de jongeren leren, out of the box denken. Geloven dat
alles wat je wilt bereiken mogelijk is. Zolang je er maar naar toe werkt.”
Solange Martilia, coördinator
“De jongeren hebben hier hun eigen studio
met badkamer en een keukenblok”, vertellen
de woonbegeleiders. “De keuken delen ze.
De jongeren vinden het heel fijn dat ze hier
een eigen plek hebben. Zo kunnen ze tot
rust komen, in een veilige omgeving. In de
woonvoorziening is 24 uur per dag personeel
aanwezig.”

Het leven bij Begeleid Wonen
“Als een jongere instroomt, bespreken we de
huisregels en maken we afspraken. Er volgt
een warm welkom door de huisgenoten en
de mentor. De mentor stuurt de jongere aan,
coacht en adviseert. Dit doen we vanuit onze
begeleidingsmethode. Jongeren hebben een
dagbesteding en volgen een weekprogramma.
Daarnaast krijgen ze begeleiding op maat
en werken ze met doelen vanuit hun eigen
behoeften. Jongeren leren veel van elkaar op
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een positieve manier. ”
“De jongeren hebben veel invloed op wat er
hier gebeurt. Zo geven we vaak workshops. De
jongeren mogen zelf ook onderwerpen noemen
waarover ze een workshop willen. Zoals
omgaan met elkaar, gezond eten of omgaan
met geld. Maar we praten ook over pesten,
seksualiteit en social media. En elke maandag
komt de jongerenraad bij elkaar. De jongeren
mogen over veel dingen meebeslissen.
Zo krijgen ze grip op hun eigen leven. We
bespreken steeds met hen: “Wat heb jij nodig?”

Drie fasen
“We werken met 3 fasen. In fase 1 leren de
jongeren vaardigheden ontwikkelen op
verschillende gebieden. Zoals kleding wassen,
persoonlijke hygiëne en werkhouding.
Ze krijgen zakgeld en leren daarmee om te
gaan.

In fase 2 zijn de jongeren al redelijk zelfstandig.
Ze krijgen coaching en ontwikkelen hun
praktische vaardigheden verder. Ze leren hoe je
verantwoordelijkheden neemt. Zo betalen ze
bijvoorbeeld hun eigen elektriciteit als ze een
betaalde baan hebben.
In fase 3 kunnen de jongeren zichzelf helemaal
redden, met advies op maat. In alle drie de
fasen blijven de workshops een rol spelen.”

Hoe gaat het verder na
Begeleid Wonen?
“Er is een tijd van komen en gaan. Aan het
einde van het traject stromen de jongeren
door naar een eigen woonplek. En dan kunnen
ze beginnen aan hun leven in de volwassen
maatschappij. We blijven dan tijdelijk nazorg
geven.
Samen doen we ons uiterste best om deze
jongeren een mooie toekomst te geven!”

Samenwerking FCB en ZJCN voor
nieuwbouw begeleid wonen

W

oningbouwvereniging Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan samen nieuwe huisvesting
realiseren voor een begeleid wonen voorziening voor jongeren op Bonaire. Op 11
maart werd het samenwerkingsconvenant ondertekend door directeur Ben Oleana (FCB) en
plaatsvervangend Secretaris-Generaal Abigail Norville (VWS).
In de voorziening op Bonaire worden jongeren uit Caribisch Nederland tussen de 16 en 24 jaar
begeleid richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren hebben een langdurig hulpverleningstraject
bij Jeugdzorg doorlopen, maar kunnen vanwege de onveranderde thuissituatie niet meer thuis
wonen. Voor deze groep wordt de woonvoorziening gerealiseerd.

Pilot

De samenwerking volgt op een pilot voor
begeleid wonen, die een jaar geleden
begon. Het afgelopen jaar is gebruikt om
de voorziening te bestendigen. Dit is goed
gelukt en bekroond met een zeer positieve
beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ).
Op dit moment is de begeleid wonen
voorziening gehuisvest in een gehuurd
appartementencomplex aan de Kaya
Sabana. Om structurele voortzetting van
de voorziening mogelijk te maken heeft
VWS nu met Fundashon Cas Bonairiano een
samenwerkingsconvenant afgesloten.

Convenant

Het samenwerkingsconvenant wordt namens Fundashon Cas Bonairiano ondertekend door directeur Ben Oleana en
namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door plaatsvervangend Secretaris-Generaal Abigail
Norville.
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In het convenant zijn o.a. afspraken gemaakt
over de bouw en financiering van de nieuwe
huisvesting, de bruikleenafspraken en de
doorstroom van jongeren naar sociale
huurwoningen van Fundashon Cas Bonairiano.
Met name dat laatste is zeer belangrijk voor
succesvolle verzelfstandigingstrajecten, want
door doorstroom te garanderen behoudt de
voorziening bestaansrecht en krijgen jongeren
uit Caribisch Nederland echt de kans om
zelfstandig een eigen leven op te bouwen.
Het nieuwe pand wordt gebouwd aan de Kaya
Mendelssohn en zal plek gaan bieden aan 12
jongeren. In het ontwerp is rekening gehouden
met de mogelijkheid tot eventuele toekomstige
uitbreiding. De opleverdatum van het nieuwe
pand is gepland voor mei 2023.

Uitbreiding Guana Chat kindertelefoon
naar andere eilanden

D

e samenwerking tussen Fundacion
Telefon pa Hubentud Aruba en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) voor kindertelefoon ‘Guana
Chat’ in Caribisch Nederland is een feit.
Staatssecretaris Maarten van Ooijen van
VWS en directeur James Sneek van de
kindertelefoon Aruba tekenden op 25 juni
een samenwerkingsovereenkomst voor de
uitbreiding van de diensten van de Arubaanse
kindertelefoon naar Saba, Sint Eustatius en
Bonaire.
Sinds 16 maart kunnen kinderen van Sint
Eustatius al bellen met Guana Chat 918, zoals
de kindertelefoon Caribisch Nederland heet.
Vanaf 27 juni is ook Saba aangesloten op het
nummer 918 en Bonaire zal later dit jaar volgen.
Via speciale telefoonlijnen kunnen jongeren
dagelijks van 14.00 uur tot 18:00 uur gratis en
anoniem bellen met de vrijwilligers van Telefon
pa Hubentud Aruba.
De kindertelefoon Aruba biedt al meer dan 20
jaar via telefoon en internet ondersteuning,
advies en informatie aan kinderen en jongeren
van 8 tot en met 24 jaar op Aruba. De
uitbreiding van hun diensten naar de Caribisch
Nederlandse eilanden is een belangrijke
ontwikkeling voor de jongeren. James Sneek:
“De kindertelefoon is er voor alle kinderen die een
luisterend oor willen. Met de kindertelefoon kun je
over ALLES praten. Er mag altijd om hulp gevraagd
worden en/of je mag altijd je verhaal delen.”

Directeur ‘Telefon pa Hubentud’, James Sneek, Staatssecretaris VWS
Maarten van Ooijen en leden Fundacion pa Hubentud Aruba, bij
ondertekening van de kindertelefoon overeenkomst.

Staatssecretaris van Ooijen:

“Echt goed nieuws dat kinderen in Caribisch Nederland nu met alles waar
ze mee rondlopen terecht kunnen bij Guana Chat kindertelefoon. Ik hoop
dat het heel snel de normaalste zaak van de wereld wordt voor kinderen
en jongeren om contact op te nemen. Met een dringende vraag of gewoon
zomaar om even te kletsen als je daar behoefte aan hebt. Daar hebben
we allemaal weleens behoefte aan om lekker in ons vel te zitten.”
Start voor kinderen op Saba
Het gratis telefoonnummer 918 is vanaf 27 juni
actief op Saba en is dagelijks tussen 14:00 tot
18:00 uur 's middags bereikbaar. Op de website
www.guanachat918.com is meer informatie
te vinden over de hulplijn en de verschillende

onderwerpen die kinderen en jongeren graag
willen bespreken.
De Guana Chat kindertelefoon is een
samenwerkingsverband tussen de ministeries
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), de kindertelefoon op Aruba ('Fundacion
Telefon pa Hubentud') en de Openbare
Lichamen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Promotie team Guana Chat
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Fundashon Mariadal
en Amsterdam UMC
werken samen!

n het ziekenhuis van Bonaire werken veel
artsen van Amsterdam UMC. Sommigen
voor korte tijd en anderen langer. Joger
Jacobs is Spoedeisende Hulp arts en een
van de twee medisch managers. Zijn collega
Alex Schwengle, ook longarts, gaat over de
planbare zorg. Joger gaat over de spoedzorg.
Hij woont sinds januari 2021 op Bonaire en
blijft in elk geval 2 jaar. Hij vertelt meer over
de samenwerking tussen Fundashon Mariadal
(FM) en het Amsterdam UMC.

Van 6 naar 30 specialismen
“In 10 jaar is de ziekenhuiszorg op Bonaire erg
gegroeid. In 2010 waren er 6 specialismen op
het eiland. Nu zijn dat er 30! Daarom kan nu
80 procent van de zorg op het eiland worden
gegeven. Op Europees Nederlands niveau. Dat
is een enorme vooruitgang.”

Zorg op het eiland
“Zo heeft FM nu een poli voor reumatologie,
pijngeneeskunde, revalidatie en oogheelkunde.

Voor de patiënt is dat veel fijner. Je kan nu
vaak een onderzoek of behandeling gewoon
op Bonaire krijgen. Een goed voorbeeld is
chemotherapie. Of een darmonderzoek.
Vroeger moest je daarvoor naar Curaçao of
Aruba. Nu kun je als patiënt hier blijven. Ook
hebben we een oogpoli gekregen en is er
altijd een oogarts op het eiland. Zo kunnen
we ingrepen als staaroperaties op Bonaire
uitvoeren.”

Wisseling van artsen
Patiënten vragen zich soms af: ‘waarom heb
ik elke keer een andere specialist voor me?’
Joger legt uit hoe dat komt. “Bonaire heeft
ongeveer 21.000 inwoners. Daarom is er niet
voor elke specialist genoeg werk. Gelukkig
komt niet elke ziekte hier zo vaak voor. Als een
arts te weinig behandelingen uitvoert, verliest
hij zijn registratie. Daarom zijn veel artsen hier
een aantal maanden en gaan dan weer terug
naar Nederland. Ook de artsen die vast op
Bonaire werken, moeten jaarlijks een tijd naar
Nederland voor bijscholing en om voldoende
behandelingen uit te voeren.”
“Er is nog een andere reden”, vertelt Joger. “Als
een ziekte niet vaak voorkomt en niet acuut
behandeld hoeft te worden, is het heel duur om
zo’n specialist altijd op Bonaire te hebben. Dat
geld geven we dan liever uit aan zorg die altijd
nodig is, zoals ouderenzorg. Dus ook daarom
zijn niet alle specialisten hier het hele jaar.”

Steeds meer artsen vast
op het eiland
Entree Fundashon Maridal

Een volwassen ziekenhuis

Joger geeft een voorbeeld: “Neem nou de
chirurg. Die is hier voor een jaar. Maar hier kan

Het ziekenhuis Fundashon Mariadal
heeft 650 mensen in dienst. FM is dus
een grote werkgever! In 2019 werden
er 2911 mensen opgenomen in het
ziekenhuis op Bonaire. Er zijn in dat
jaar 1985 operaties uitgevoerd. De air
ambulance hoeft steeds minder vaak te
vliegen.
Voor 80 procent van de zorg kun je nu
op Bonaire blijven. En dat is voor de
inwoners van Bonaire een zorg minder.

hij minder vaak opereren dan in Nederland.
Daar zijn te weinig patiënten voor. Dus moet hij
soms naar Nederland om operaties te doen. Zo
behoudt hij zijn vaardigheden en zijn registratie
als specialist.”
“We werken er hard aan om artsen hier
langdurig te krijgen”, gaat Joger verder. “En
dat lukt steeds beter. We hebben nu een vaste
nefroloog voor nierpatiënten. Twee vaste
cardiologen, een vaste neuroloog, oncoloog
en psychiater… En dat zijn nog maar een paar
voorbeelden.”

“Dichtbij als het kan, ver weg
als het moet! Daar streven we
bij Fundashon Mariadal naar.
Met de hulp van Amsterdam
UMC.”
Thuis op Bonaire
“Fundashon Mariadal wil graag artsen die
op het eiland zijn geboren en getogen.
Maar Bonaire is klein. Er zijn maar weinig
Bonaireanen opgeleid tot medisch specialist.
We vinden het wel heel belangrijk dat de
artsen die hier voor langere tijd komen, de taal
en cultuur leren kennen. Daarom krijgen ze
Papiamentules. En cursussen over de cultuur
van Bonaire.”
Joger en Alex zetten op Bonaire hun schouders
eronder. “Er zijn maar weinig schouders hier.
Daarom is het is hard werken. We maken lange
dagen. Maar het is mooi om te zien hoe ver we
al zijn. Voor zo’n klein eiland heeft Bonaire een
heel goed ziekenhuis.”

Overzichtsfoto Fundashon Maridal
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Samen werken aan betere
kansen voor jongeren
Op 8 december 2021 hebben Caribisch Nederland en de Rijksoverheid
het Convenant 13+ gesloten. De openbare lichamen en 5 ministeries hebben afgesproken om samen de kansen te verbeteren voor
jongeren van 13 tot 23 jaar. Het doel is dat alle jongeren zich kunnen
ontwikkelen en goede kansen krijgen.
De partijen gaan samenwerken op de volgende onderwerpen: huisvesting voor jongeren en jongvolwassenen, vrije tijd, armoedebestrijding,

jongerenparticipatie, huiselijk geweld, kindermishandeling, onderwijs
en werk.
Deze samenwerking is ontstaan dankzij het onderzoek ‘Het maakt uit
waar je wieg heeft gestaan’ van de Nationale ombudsman en de
Kinderombudsman. In dit rapport schrijven de ombudsmannen dat
samenwerking tussen alle partijen heel belangrijk is. Door samen te
werken krijgen kinderen en jongeren de beste kansen.

Op de foto, van links naar rechts: Orlando Wilson (Openbaar Lichaam Saba), Abigail Norville (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Carsten Herstel (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid), Hanneke Sint (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Henk Brons (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Margrite Kalverboer (Kinderombudsman), Marjan Hammersma (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Nina den Heyer (Openbaar Lichaam Bonaire), Alida Francis (Openbaar Lichaam Sint Eustatius)

CONTACTGEGEVENS
Zorg: www.zvkcn.nl
Jeugd: www.jeugdzorgcn.com
ZJCN Bonaire
Zorg
+599 715 8899
info@zorgverzekeringskantoor.nl
Jeugd
+599 715 7201
info.jgcn@jeugdzorgcn.com

ZJCN Sint Eustatius
Zorg
+599 318 3379 / +599 318 3381 / +599 318 3375
info@zorgverzekeringskantoor.nl
Jeugd
+599 318 3104 / 318 3105
info.jgcn@jeugdzorgcn.com

Disclaimer
Dit is een uitgave van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Gebruik van tekst of beeld is uitsluitend toegestaan na overleg met ZJCN en met
vermelding van ZJCN als bron. Redactie: ZJCN, fotografie: ZJCN ,tekst: Taaltaxi, vertaling: SSO, vormgeving: FXDC C ommunications Bonaire, druk:
FXDC Communications Bonaire.
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ZJCN Saba
Zorg
+599 416 3552
info@zorgverzekeringskantoor.nl
Jeugd
+599 416 3718 / 416 3819
info.jgcn@jeugdzorgcn.com
Bescherm jezelf en de mensen om je heen

samen tegen corona

