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Occupational Hygiëne in Suriname

 Suriname is een land dat zeer rijk is 
aan grondstoffen zoals bauxiet, goud 
en olie waardoor er veel mijnbouw is



Cijfers

 Suriname heeft een beroepsbevolking van 
150.000

 Er zijn 18 fatale bedrijfsongevallen per 
jaar. En gem. 5 non fatale per dag!

 Top 3 branches: 

 Landbouw, bosbouw, visserij (35%)

 Industrie (20%)

 Groot- en kleinhandel,restaurants en hotels (18%)



Arbeidsrisico’s mijnbouwindustrie

 Verantwoordelijk voor ong. 20% van het 
totaal aantal bedrijfsongevallen 

 Grote hoeveelheden stof (incl. Sillica)

 Chemicaliën (Cyanide)

 Geluid ( meer dan 100 dB(A) is geen 
uitzondering)

 Klimaat (gedurende het gehele jaar ruim 
30 graden, piekperiodes in sept/okt)

 Weinig aandacht voor ergonomie

 Geen Arbowet en maximaal toegestane 
waarden 



Health & Safety personeel

 Er zijn in Suriname geen 
beroepsopleidingen op het gebied van 
H&S (Veiligheid, Arbeidshygiëne)

 Basis van veel H&S personeel is LTS/MTS 
niveau met in de praktijk aangeleerde 
vaardigheden.

 Metingen worden gedaan m.b.v. 
handleidingen en zonder procedures

 Arbeidshygiëne strategie is onbekend, 
men grijpt direct naar PBM.



Huidige ontwikkelingen

 De Surinaamse Arbeidswet en Veiligheidswet 
dateert uit 1947

 Er is geen Arbowet en er bestaan geen normen 
op het gebied van blootstelling

 Suriname heeft 3 geregistreerde bedrijfsartsen 
en 1 register Arbeidsdeskundige. Geen erkende 
arbeidshygiënist en geen veiligheidskundige

 Er is 1 bedrijfsgezondheidsdienst (bestaande uit 
2 artsen)

 Er is 1 Arbodienst (bestaande uit 1 arts, 
arbeidsdeskundige, ergotherapeut, audioloog, 
preventiemanager)



Huidige ontwikkeling

 Het ministerie van Arbeid is bezig met het 
formuleren van een Arbowet, traject duurt 
5 jaar

 Vanuit het ministerie wordt op korte 
termijn een Veiligheidsinstituut  opgericht 
welke bedrijven, opleidingen en personen 
gaat accrediteren

 Er komt een Safety Center waarin 
bedrijven participeren die expertise 
hebben in Occupational Health & Safety

 Eind mei wordt gestart met de MVK 
opleiding in Suriname 



Kansen Arbeidshygiëne

 Deze discipline is nog niet 
vertegenwoordigd in Suriname

 Opleiding/training op het gebied van 
Arbeidshygiëne

 Veel werk door blootstelling aan 
verschillende factoren die Surinaamse 
werknemers dagelijks hebben


