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Beste collega’s.  

 

Voor jou ligt de eerste nieuws-

brief van 2016. In deze nieuws-

brief, kijken we terug naar de 

bijzondere activiteiten die in 2015 

hebben plaatsgevonden. Deze 

activiteiten stonden in het teken 

van ons 10 jarig jubileum. 

 

In ons volgende nieuwsbrief 

kijken we met jullie vooruit wat 

jullie in 2016 van ons kunnen 

verwachten! We zullen terugblik-

ken op de resultaten van de klant

– en medewerker tevredenheids-

onderzoek en hoe we met elkaar 

de zorgverlening aan onze klan-

ten willen verbeteren.  

Jullie ideeën, ook voor de 

nieuwsbrief zijn van harte wel-

kom! Laat het ons weten... 

 

Een bekende spreuk luidt: 

‘Behandel goede mensen goed. 

Behandel niet goede mensen 

goed. Zo komt goedheid tot 

stand.’ (Lao-Tse). 
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Hart voor zorg 

Onze eigen ‘Florence Nightingale’ … 
 

Verzorgende en Verpleegkundige van het jaar 2015! 
 

QCT is trots op al haar zusters en broeders! Ook uit het klanttevredenheidonderzoek is 
gebleken dat onze klanten zeer tevreden zijn over onze zusters en broeders. Ieder jaar wil-
len we onze waardering uitspreken aan onze zusters en broeders. Dit doen we ieder jaar 
door één van onze verzorgende en verpleegkundige extra in het zonnetje te zetten! 
 
Jaarlijks mogen de zorgcoördinatoren iemand voordragen, waarbij zij vinden, dat persoon 
dit jaar extra aandacht verdient, gezien hun bijzondere inzet. Ieder jaar leidt dit tot pittige 
discussies en mooie verhalen, omdat iedere ZC wel meerdere verzorgende en verpleeg-
kundige heeft die ze willen voordragen.  
Dit jaar zijn onze superhelden in de zorg geworden…  

 Claudia Kasterie  Alice Alam 
 Verpleegkundige van het jaar 2015! Verzorgende van het jaar 2015! 

‘Superhelden in de zorg!’ 
 

Florence Nightingale (1820-1910) 

Op 12 mei viert men in de hele wereld de internationale Dag van 

de Verpleging. Dit jaar is het thema ‘Superhelden in de zorg!’.  

Florence Nightingale was zo superheld. Een vrouw die haar doelen 

in haar leven wilde nastreven, haar doel was:  het verplegen van 

zieken en gewonden, verpleegster worden.  

In die periode bestond het vak verpleegkundige nog niet! 

Haar kernwaarden voor het bieden van verpleging, waren: 

Aandacht, toewijding, hygiëne, eten, drinken en een schoon bed. 

Flexibel en betrouwbaar, je kan  
altijd op haar rekenen.  
GEFELICITEERD Alice! 

En beloond! Vanaf februari werkt 
Claudia ook als Zorgcoördinator bij 
QCT! GEFELICITEERD Claudia! 
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Terugblik 10 jarig bestaan 

Op 25 juli 2015 heeft QCT haar 10 jarig jubileum gevierd! 

Uit het persbericht: 
Letterlijk begonnen aan de keukentafel is Anne-Marie van Genderen 
begonnen met Quality Care Thuiszorg. Inmiddels in 10 jaar uitge-
groeid tot een gerenommeerde thuiszorginstelling die vanuit haar 
sfeervol kantoor professionele en deskundige zorg aan mensen 
thuis biedt. De drijfveer van Quality Care Thuiszorg is het bieden van 
Kwaliteit. 
 

‘Belangrijk voor mij is dat iedere medewerker in 
ons bedrijf zich kan en mag ontwikkelen.  
We zijn een lerende organisatie waar we fouten 
mogen maken en waar we leren van onze fouten 
zolang onze drijfveer kwaliteit blijft en ons be-
langrijkste doel: tevreden klanten. ‘ 
 

Quality Care Thuiszorg is als enige (thuis-) zorgorganisatie in Suriname sinds 2010 ISO 9001 gecertificeerd wat wil zeggen dat 
zij voortdurend bezig is met monitoring en verbetering van de kwaliteit. Haar medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden 
bieden zorg vanuit hun hart d.w.z. met betrokkenheid, liefde en aandacht voor hun klanten, maar ook voor de familie en man-
telzorgers van de klanten, die het vaak even hard nodig hebben. 
 

‘Voor QCT is het belangrijk dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen kortom:  
het geven van De Afgesproken Zorg op de Afgesproken tijd’. 

 

Uit dankbaarheid wil Quality Care Thuiszorg iets terug doen voor de gemeenschap. Zij zullen alle bewoners en personeel van 
Stichting In de Ruimte gaan koken op vrijdag 31 juli. Daarnaast heeft QCT een adoptieproject in het leven geroepen. Hierbij 
biedt Quality Care Thuiszorg wekelijks (gratis) zorg aan iemand die geen familie en geen financiële middelen heeft. 
 

‘Quality Care Thuiszorg zal blijven gaan voor kwaliteit en betrouwbaarheid,  
zoals u al meer dan 10 jaar van ons gewend bent’. 
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Stichting in de ruimte!  
 

Zoals aangekondigd tijdens het 10-jarig jubileum hebben de verpleeg-

kundige Alison en Monique, een heerlijke maaltijd gekookt voor de 

bewoners en personeel van Stichting In de ruimte. Op vrijdag 31 juli 

2015 hebben zij deze, samen met mevrouw Anne-Marie, bij de Stich-

ting In de ruimte gebracht. 
 

Stichting “In de Ruimte” zet zich in voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Elk mens heeft recht op gelijke kansen op ontwikkeling. 
Vanuit deze visie levert Stichting “In de Ruimte” een actieve bijdrage 
in het verzorgen, opvoeden en opleiden van mensen met een lichame-
lijke beperking in een positief Christelijk milieu. 

 

De stichting bestaat uit een tehuis waar mensen met een lichamelijke beperking 24 uur per dag opgevangen worden! 
Daarnaast heeft de stichting ook een basisschool voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Het huis is geves-
tigd in het district Wanica. Er wonen 21 bewoners permanent bij Stichting “In de Ruimte”. 
 

 

www.qualitycarenv.com  
Met ons 10 jarig bestaan, hebben we onze nieuwe website gelanceerd!  

Hebben jullie al gekeken? 
Vele nieuwe klanten hebben ons al gevonden via de website! 



 

Florence Nightingale (1820-

1910) 

Op 12 mei viert men in de hele 

wereld de internationale Dag 

van de Verpleging. Dit jaar is 

het thema ‘Superhelden in de 

zorg!’. In deze nieuwsbrief blik-

ken we terug op onze eigen 

superhelden in de zorg. Floren-

ce Nightingale had zichzelf een 

echt doel in haar leven gesteld: 

het verplegen van zieken en 

gewonden. Florence wilde ver-

pleegster worden. Een eeuw na 

haar dood (13 augustus 1910) 

inspireert zij verpleegkundigen 

nog steeds met haar basale 

voorwaarden voor excellente 

verpleging, namelijk; aandacht, 

toewijding, hygiëne, eten, drink-

Psssss, heb je het al gehoord? Goed nieuws!  
Vanaf 1 juni 2016 wordt jullie uurloon met 1 srd per uur verhoogd!  
We willen hiermee jullie extra belonen voor al het goede werk wat jullie bij de klanten verrichten. 
Natuurlijk begrijpen we, dat met de huidige prijzen, meer verhoging altijd wenselijk is. Echter moeten wij 
ook rekening houden met onze tarieven voor de klant. Onze zorg moet betaalbaar blijven voor onze klan-
ten, zodat we goede en betaalbare zorg kunnen blijven bieden. Zodat onze klanten onze zorg kunnen blij-
ven inkopen. PS Letten jullie erop, dat jullie de klant voor iedere dienst laten aftekenen?  
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Hart voor zorg 

ISO 9001 Hercertificering 
 

In april 2016 hebben we opnieuw onze hercertificering voor de ISO 9001 mogen ontvangen! Nadat we door de KI-
WA getoetst zijn, zijn we opnieuw gecertificeerd voor de aankomende 3 jaar!  
Kortom betekend dit, dat we doen wat we zeggen!  

 

Iedereen bedankt voor het meewerken aan dit goede resultaat!  

TRAININGEN  - TRAININGEN - TRAININGEN 
 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek en de klantenevaluaties blijkt dat onze klanten heel tevreden zijn over onze zusters! En 
dat is SUPER goed nieuws! Alleen door tevreden klanten kunnen we onze visie nastreven. Onze visie is:  
 QCT heeft de expertise om de beste thuiszorgorganisatie van Suriname te zijn en te blijven door het continu leveren van 

toegevoegde waarde voor elke klant. 
 QCT motiveert medewerkers tot ‘ambassadeurs’ door ze als werkgever continu te blijven inspireren om vanuit het hart 

zorg te leveren.  
 QCT onderscheidt zich door kwaliteit en door het werken met zorgcoördinatoren die de begrippen, betrouwbaarheid, colle-

gialiteit, klanttevredenheid en klantgericht werken beheersen, bewaken en continueren.  

 

Om onze visie te blijven behouden is het van groot belang dat alle zusters en 
broeders die voor QCT werken, blijven leren en ontwikkelen.  

 

Heb jij de introductie training en/of training preventieve 
maatregelen nog niet gevolgd? Meld je dan aan!  
 
Geef je op bij het OM en/of bij Judith, Kwaliteitsmanager. 
Geef aan welke dag het beste bij je uitkomt! 

 

Zo leuk is het volgen van een training! 
 

‘Me training was gewoon geweldig, heb echt veel geleerd!’ 
 

Training Dementie 
Onze stagiaire Jellien heeft in haar stage de training ‘Omgaan met dementie’ 
ontwikkeld. De training is een opfriscursus voor de zusters die bij klanten 
komen met een vorm van dementie. De eerste groep zusters, die werken bij 
klanten met een vorm van dementie zijn op 20 april jl. getraind. Tijdens deze 
training was er naast theorie veel ruimte voor vragen en knelpunten uit de 
praktijk die besproken werden.   

Nieuwe gezichten!  
 
Sommige van jullie hebben al kennisgemaakt met Marjan Everts (foto links), 
tijdens het medewerker tevredenheidsonderzoek. Marjan is de nieuwe Stafme-
dewerker Zorg. Zij werkt op maandag t/m donderdag op kantoor.  
In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor. 
 
Bij jullie al bekend is Claudia Kasterie (foto rechts), Claudia werkte als verpleeg-
kundige bij QCT, sinds februari werkt Claudia ook als Zorgcoördinator!  
Een andere, nieuwe, oude bekende is Judith Luijken, zij werkt als Kwaliteitsma-
nager op kantoor.  


