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1. Achtergrond 
Een goed gehoor is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind en vormt een van de 
voorwaarden voor een goede communicatieve- en taalontwikkeling. Het gehoor heeft daarmee een 
grote invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De kansen op een 
goede taalontwikkeling nemen aanzienlijk toe bij de diagnose van congenitale perceptiedoofheid 
vóór de 3de maand en begeleiding vóór de 6de maand. Vroege opsporing van een perceptief 
gehoorverlies, gevolgd door adequate diagnostiek, interventie en begeleiding zal onnodig leed 
voorkomen en helpen om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
 
Wereldwijd worden per 1,000 geboortes 1 tot 2 kinderen met een congenitale perceptiedoofheid 
geboren. Voor Suriname betekent dit tussen de 10 en 20 kinderen per jaar, voor ongeveer 10,000 
geboortes.  
 
Vanwege het ontbreken van neonatale gehoorscreening worden de kinderen helaas te laat 
aangemeld, met alle negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. 
Door de audiologische beperking komt de ontwikkeling van de baby op verschillende gebieden in 
gevaar. Met name de spraak- taalontwikkeling wordt ernstig bedreigd, voor zowel het dove als voor 
het slechthorende kind.   
 
Taal is het belangrijkste communicatiemiddel. Bij doven en slechthorenden is communiceren d.m.v. 
gesproken taal ernstig of helemaal verstoord. Dit heeft een negatief effect op de andere 
ontwikkelingsgebieden van de baby of peuter, de kleuter en het schoolkind.   
Vroege interventie is noodzakelijk om recht te doen aan de goede spraaktaalontwikkeling, hoor-
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van het kind. Ook geven 
interventies richting aan ouders in de omgang met hun kind en allerlei andere zaken er omheen.  
 

2. Neonatale Gehoorscreening  
Professionele opvang van baby’s met gehoorproblemen is nieuw voor Suriname. 
Begeleiding van doven en slechthorende kinderen vindt in Suriname sinds 1946 plaats op de 
Kennedy School, de enige school voor doven en slechthorenden voor geheel Suriname. Voor 
kinderen met een permanent gehoorverlies is een interventie en begeleidingsprogramma 
ontwikkeld; vroege opsporing is alleen zinvol als de verrichtingen in het traject na de screening 
(diagnostiek/ begeleiding/behandeling) goed op elkaar afgestemd zijn.  
 
De Neonatale Gehoorscreening (NGS) is speciaal gericht op kinderen met een blijvend gehoorverlies, 
groter dan 40 dB aan één of beide oren. NGS vindt wereldwijd plaats met o.a. de otoacoustic 
emission (OAE) test, uitgevoerd als onderdeel van programma’s voor preventieve gezondheidszorg. 
In de regio, met name op de ABC-eilanden, is neonatale gehoorscreening al geruime tijd 
geïmplementeerd als onderdeel van het standaard preventieve gezondheidszorgprogramma. 
Met de uitvoering van NGS bij alle geborenen, wordt een stap gezet naar landelijke implementatie 
van NGS in Suriname, volgens internationale normen.  
Alle gezonde kinderen dienen vóór de leeftijd van 2 maanden gescreend te zijn en de kinderen in het 
achterland vóór de leeftijd van 3 maanden. 
 
Er is in Suriname geen beleid met betrekking tot neonatale gehoorscreening.  
Een “PILOTSTUDIE NEONATALE GEHOORSCREENING” werd door de Werkgroep Neonatale 
Gehoorscreening, van 7 april 2015 t/m 7 april 2016 uitgevoerd op het Consultatie Bureau voor 
zwangeren van het ‘s Lands Hospitaal Suriname, met als doel te komen tot implementatie van 
neonatale gehoorscreening voor geheel Suriname. Het rapport geeft een breed beeld van de status 
op dit gebied in Suriname en doet waardevolle aanbevelingen voor verdere opvolging. Echter, het 
juridisch en technisch raamwerk ontbreekt. 
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3. Stichting Horen Suriname 
 

3.1. Visie 
Een samenleving waar alle pasgeborenen bij wie een gehoordefect wordt geconstateerd, op een 
professioneel verantwoorde manier worden geholpen het gehoor zodanig te (doen) behandelen dat 
functioneren van de geborene voor de rest van het leven ongestoord is door is door 
gehoorstoornissen of defecten.   
 
 

3.2. Missie 
Het vaststellen en het behandelen van gehoorproblemen en -stoornissen in Suriname in het 
algemeen en de vroege detectie hiervan bij jeugdigen.   
 
De STICHTING HOREN SURINAME (SHS) is op 4 maart 2019 te Paramaribo opgericht. 
Het doel van de SHS is het doen van onderzoek, het vaststellen en het behandelen van 
gehoorproblemen en -stoornissen in Suriname in het algemeen en voor de vroege detectie hiervan 
bij jeugdigen, alles in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.  
 
De SHS tracht haar doel ondermeer te bereiken door:  

• het opbouwen van een brede publieke steun voor vraagstukken betreffende de doelgroepen 
en in verband hiermee het organiseren van wervingscampagnes en activiteiten voor het 
verkrijgen en vergaren  van fondsen en donaties voor het realiseren van het doel en het 
aanschaffen, onderhouden en vervangen van materialen, instrumenten en apparatuur nodig 
voor het opsporen en behandelen van gehoorproblemen;   

• het doen verrichten van onderzoek en het behandelen van gehoorproblemen bij de 
doelgroep, door daartoe bevoegde personen, onder toezicht van daartoe bevoegde 
instanties, voor zover wettelijk toegestaan;  

• het beheren en exploiteren van faciliteiten en het ter beschikking stellen van deze 
faciliteiten ten behoeve van daartoe bevoegde personen en deskundigen, voor het doen van 
onderzoek en het behandelen van de doelgroep;  

• het ter beschikking stellen van fondsen ten behoeve van en het verlenen van financiële 
steun aan personen en organisaties, die projecten en activiteiten gericht op het ideële doel 
ontplooien;   

• het samenwerken met organisaties en instanties, zowel nationaal als internationaal, die 
direct of indirect, gelijke of soortgelijke doeleinden nastreven;  

• het stimuleren van alle activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en het 
aanwenden van alle wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn. 

 
De SHS beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de SHS bestaat uit geld en niet 
geldmiddelen, die worden gevormd door:  

• het stichtingskapitaal;  

• subsidies en bijdragen van instanties en donateurs;  

• inkomsten uit eigen vermogen en uit activiteiten en evenementen vanwege de stichting; 

• schenkingen, erfstellingen en legaten;  

• alle andere wettige inkomsten.  
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4. Structuur en Samenwerking SHS 
De SHS is gevestigd te Paramaribo, doch kan ook elders, zowel in binnen- als buitenland, bijkantoren 
vestigen. Voor de technische uitvoering van de gestelde doelen heeft de SHS een 
samenwerkingsverband met organisaties en specialisten in Nederland en in Suriname, op het gebied 
van Apparatuur, Tinnitus Therapie, Akoepedie, Huisartsen, KNO-artsen, gezondheidsinstellingen, e.a. 
Voor de uitvoering van de technische ingrepen zorgt de SHS voor de randvoorwaarden ter plaatse, 
waaronder de voorbereidende tests, de selectie van patiënten, de nazorg, enz. 
 
Het bovengenoemd rapport door de Werkgroep Neonatale Gehoorscreening is eerder aan het 
Ministerie van Volksgezondheid aangeboden, met het doel het verder uitwerken en uitvoeren van 
de daarin vermelde aanbevelingen, opdat NGS opgenomen wordt in het protocol van de zorg van 
pasgeborenen. Het juridisch, technisch en organisatorisch kader hiertoe ontbreekt echter.  
 
Indien de behoefte zich voordoet, zal de SHS verder werken aan een uitvoerend bureau welke zal 
geleid worden door één of meerdere personen, en die belast zal worden met voorbereidende en 
monitorende activiteiten.  
 

4.1. Partners 
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten zal de SHS potentiële donateurs en 
uitvoerende partners benaderen, danwel de reeds bestaande kontakten nader betrekken bij diens 
activiteiten. Een voorlopige inventarisatie geeft het volgend beeld: 
 
Technische Partners 

1. Stichting Blaka Rosoe 
2. Kennedy School 
3. Hoorcentrum PMS, Kennedy Stichting 
4. Nederlandse Stichting voor Doven en Slechthorende Kinderen (NSDSK) 
5. Erasmus Medisch Centrum, afd. KNO 
6. Oticon 
7. Sivantos 
8. Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname (STIBOSU) 
9. De ziekenhuizen 
10. Stichting Regionale Gezondheidsdienst 
11. Medische Zending Primary Health Care Suriname 
12. Andere 

 
 
 
 
Bronnen: 

• Statuten Stichting (SHS) 

• Rapport PILOTSTUDIE NEONATALE GEHOORSCREENING  
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4.2. Werkplan Maart 2019 – December 2020 
 

  Aandachtsgebied  Doelstellingen  Acties  Budget (€) 

Formeel/Administratief De interne organisatie van de SHS voor het 
adequaat invullen van de door haar 
gestelde doelen. 

Inventariseren en opnemen middelen in Account View  
Logo finaliseren 
Brievenhoofd maken 
Administratiesysteem opzetten 
Activeren cloud based data/info management: Google Drive 

540.50 

Communicatie Opbouwen van een brede publieke steun 
voor vraagstukken betreffende de 
doelgroepen. 

Opstellen Communicatieplan 6,441.00 

Opmaken Webpage en andere communicatiemiddelen 

Betrekken van de Vakgroepen Kindergeneeskunde, Gynaecologie, 
e.a. 

Communicatie met dienstverlenende instellingen en personen 

Installeren team voor landelijke coördinatie en centrale regie 

Voorlichting Voorlichten van de totale gemeenschap en 
in het bijzonder de doelgroepen, om bij te 
dragen tot succesvolle samenwerking en 
resultaten. 

Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor ouders, verzorgers, 
huisartsen en verloskundigen. 

49,001.00 

Structurele, georganiseerde voorlichtingsactiviteiten t.b.v. de 
target group en met name de zwangeren. 

Training Training van technisch gekwalificeerd 
personeel voor de uitvoering van de nodige 
interventies.  Bijbrengen professionele 
inzicht, kennis en vaardigheden, m.b.t. de 
doelgroep. 

Trainen van administratieve medewerkers die het jargon rond 
doofheid en slechthorendheid nog niet kennen. 

5,000.00 

Trainen van peuterleidsters die de specifieke manier van 
communiceren met dove peuters nog moeten aanleren. 

Trainen/bijscholen van andere professionals zoals 
maatschappelijk werkenden, thuisbegeleiders, medici e.a. 

(Bestaand) personeel opleiden tot screeners 

Fondsvorming Organiseren van wervingscampagnes en 
activiteiten voor het verkrijgen en vergaren 
van fondsen en donaties, voor het 
realiseren van het doel en het aanschaffen, 
onderhouden en vervangen van 
materialen, instrumenten en appratuur 
nodig voor het opsporen en behandelen 
van gehoorproblemen. 

Kontakten leggen met potentiële donateurs 2.00 

 Actieve fondsvormingsactiviteiten 
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Aandachtsgebied  Doelstellingen  Acties  Budget (€) 

Materialen, 
instrumenten en 
apparatuur 

Beschikbaar stellen van de benodigde 
materialen, instrumenten, apparatuur e.d. 
voor de uitvoering van de administratieve 
en technische interventies 

Computer voor dataopslag, beheer e.d.  
Meet-, diagnose-, interventie instrumenten 

59,600.00 

Periodieke/jaarlijkse kallibratiekosten van de apparatuur en 
eventuele noodzakelijke vervanging van onderdelen. 

Afschrijving Apparatuur (in 5 jaar) 

Financiële assistentie Ter beschikking stellen van fondsen ten 
behoeve van en het verlenen van 
financiële steun aan personen en 
organisaties, die projecten en activiteiten 
gericht op het ideële doel ontplooien. 

Vergoedingen screeners etc. 
Transportkosten 
Vervoerskosten 
…. 

8001.00 

Technische interventies Het doen verrichten van onderzoek en het 
behandelen van gehoorproblemen bij de 
doelgroep door daartoe bevoegde 
personen onder toezicht van daartoe 
bevoegde instanties. 

Opmaken plan voor opstarten screeningsactiviteiten en beheren 
centrale database  
Monitoren uitvoering 
Rapportages, Evaluaties 

8,205.00 

Samenwerken met alle direct betrokken actoren voor landelijke 
implementatie van NGS.   

Opstarten Neonatale Gehoorscreening (NGS) in de ziekenhuizen 
en andere instituten waar bevallingen plaatsvinden. 

Uitvoering NGS in de districten en het binnenland 

Reis-verblijfkosten van aan te trekken experts voor de technische 
interventies 

Follow-up van de aanbevelingen in het Rapport Werkgroep 
Neonatale Gehoorscreening 

Faciliteiten Beheren en exploiteren van faciliteiten en 
het ter beschikking stellen van deze 
faciliteiten ten behoeve van daartoe 
bevoegde personen en deskundigen voor 
het doen van onderzoek en het 
behandelen van de doelgroep. 

Opzetten NGS-unit in de ziekenhuizen; deze NGS-units koppelen 
aan de kinderafdelingen, kraamafdelingen of babykamers  

25,201.00 

Voor iedere NGS-unit een vaste (parttime) administratieve kracht 

Samenwerking 
nationaal/internationaal 

Samenwerken met organisaties en 
instanties, zowel nationaal als inter-
nationaal, die direct of indirect, gelijke of 
soortgelijke doeleinden nastreven. 

Registratie van de Stichting in Nederland  
Bankrekening in Nederland openen  
Uitbreiden van het Bestuur met buitenlandse leden 

102.00 
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Aandachtsgebied  Doelstellingen  Acties  Budget (€) 

Diverse Stimuleren alle van activiteiten die aan het 
doel bevorderlijk kunnen zijn en het 
aanwenden van alle wettige middelen die 
voor het bereiken van het doel 
bevorderlijk zijn. 

• Bestaande protocollen updaten, w.o. voor Screenen 
pasgeborenen, dove en slechthorende baby’s (6 maanden tot 
1,5 jaar), Peuters (1,5 jaar tot 4 jaar), Begeleiding en 
peuteropvang, Peuter communicatie groep, 
Ouderprogramma’s, …. 

1,600.00 

• Conceptplan gezinsinterventie dove en slechthorende 
baby’s/peuters van 6 maanden tot 1,5 jaar  

• Concept raamplan communicatiegroep peuters dove en 
slechthorende baby’s/peuters van 1,5 jaar tot 4 jaar  

• Protocol voor verwijzing/diagnostiek 

• Vragenlijst screening van de babies: criteria voor directe 
verwijzing naar KNO  

• Formulier huisarts en aanvraagformulier garantiebrief KNO-
arts 

• Toestemmingsbrief OAE-screening 

• Toestemmingsbrief Bera-onderzoek 

Ontbrekende protocollen opstellen en in gebruik nemen 

TOTAAL   € 163,693.50 
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4.3. Gantt-grafiek SHS 

 

Taak 

Invoeren/bijhouden Account View 

Logo finaliseren, brievenhoofd maken

Administratiesysteem opzetten: logo, brievenhoofd, Google 

DriveOpstellen Communicatieplan

Opmaken Webpage en andere communicatiemidddelen

Contacten Vakgroepen Kindergeneeskunde, Gynaecologie, e.a.

Opstarten communicatie met dienstverlenende instellingen en 

personenInstalleren team voor landelijke coördinatie en centrale regie

Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor ouders, 

verzorgers, huisartsen en verloskundigen.Structurele, georganiseerde voorlichtings activiteiten t.b.v. de 

target group en met name de zwangerenTrainen van administratieve medewerkers,  peuterleidsters, 

screeners, andere professionals.Kontakten leggen met potentiële donateurs

Actieve fondsvormingsactiviteiten …..

Aanschaf benodigde apparatuur: Computer, meet-, diagnose-, 

interventie instrumenten......Opmaken plan voor opstarten screeningsactiviteiten en 

beheren centrale database Monitoring, Rapportages, Evaluaties

Uitvoering NGS nationaal

Opzetten NGS-unit in de ziekenhuizen 

Aantrekken  vaste (parttime) administratieve kracht  voor NGS-

unitRegistratie van de Stichting in NL

Bankrekening openen in NL

Uitbreiden van het Bestuur met buitenlandse leden

Bestaande protocollen updaten

Conceptplannen, protocollen, vragenlijsten, formulieren, 

toestemmingsbrieven etc. updatenOntbrekende protocollen opstellen en in gebruik nemen

Taak 
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Jaar
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