
Onderwerp: Medisch zorg op Sint Eustatius
Van: Dorette Courtar <dorette.courtar@gmx.net>
Datum: 28/02/2022, 15:16
Aan: jan meijer <j.m@jhtm.nl>

Hoi Jan,

Voor het geval dat vanavond niet lukt stuur ik alvast deze brief, een samenvatting van mijn 
bevindingen destijds aan Van Rij en A. Francis.
Mag ook overhandigd worden.

Volgens mij is niet veel veranderd sindsdien.
Belangrijke zorg punten in de zorgsysteem van Statia. Heb tot 10 punten beperkt.

1. Geen BIG geregistreerde verpleegkundigen.
De care level is zeer laag.  Er is zeer weinig tot geen medisch onderwijs voor zorg 

personeel die slechts een paar weken blijven.

2. Geen BIG geregistreerde artsen behalve de roterende artsen uit NL.
Zeer schaarse onderwijs voor de lokale artsen.
Verwijzen naar buitenland: Columbia; SXM: geen eenduidige zorg standaard.

3. Slechte documentatie van medische dossiers. 
Bij afwezigheid van een arts is het moeilijk te achterhalen wat het probleem is.

4. Afwezigheid van richtlijnen. Geen duidelijke indicatiestelling bij verwijzingen.

5. Organisatorisch geen duidelijke structuur. Weinig consistentie in beleid.
Als gevolg hiervan raken de meeste NL artsen gefrustreerd. Haken af en komen niet terug.
Door de constante wisseling van artsen is het moeilijk een werkbare structuur op te 

bouwen.

6. Zeer lange wacht tijden bij verwijzing naar specialist. Dit komt mede door een zeer 
gecompliceerde verwijs systeem.

Verwijzingen worden vaak afgewezen op basis van vormfouten. 

7. Het ontbreken van een basis zorg standaard. Dit komt mede door het ontbreken van een 
medisch manager cq medical officer.

Geen duidelijke richting voor toekomst perspectief. Streven naar NL standaard.

8. Zeer schaarse visitaties van inspectie van volksgezondheid. Wie is verantwoordelijk voor 
het waarborgen van de kwaliteit?

9. Geen preventieve programma’s aanwezig. Geen screening voor baarmoeder halskanker of 
borstkanker. Geen darm screening.

12 jaar na 10-10-10

10. Geen goede begeleiding bij verwijzing naar zuid-Amerika. Zeer slechte communicatie tussen 
verwijzende huisarts en behandelend arts.

Ik hoop aanwezend te zijn. Bij vragen kan je gerust mijn gegevens doorgeven.

Drs. Dorette A. Courtar
OBGYN Specialist/ My Health Consultant
Father van Teeffelenweg 8
Oranjestad, Sint Eustatius
Dutch Caribbean
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