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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

3190 

Vragen van de leden Paternotte, Hammelburg, Boucke, Sjoerdsma (allen 
D66) en Ceder (ChristenUnie) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking over het aanbod van het Diaspora Medisch Team 
Nederland om steun aan het vaccinatieprogramma in Suriname te faciliteren 
(ingezonden 19 mei 2021). 

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede 
namens Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 16 juni 2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Diaspora Medisch Team Nederland in 
startblokken om Suriname te helpen bij vaccinatieprogramma»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Herinnert u zich de uitspraken tijdens het debat over de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus op 12 mei 2021, waarin u stelt dat «wij in de richting 
van Suriname een grote verantwoordelijkheid hebben» en dat wij «het 
gesprek moeten aangaan over de vraag waar we zouden kunnen helpen»? 

Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3
Heeft u inmiddels contact gehad met de Minister van Volksgezondheid van 
Suriname? Zo ja, wat is hier uitgekomen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Op woensdag 26 mei en op dinsdag 1 juni jl. heb ik een gesprek gehad met 
de Minister van Volksgezondheid van Suriname. En nog steeds sta ik in 
contact met mijn collega. In de Corona-stand van zaken brief van vrijdag 

1 NationaalDebat, 17 mei 2021, «Diaspora Medisch Team Nederland in startblokken om 
Suriname te helpen bij vaccinatieprogramma» (nationaaldebat.com/diaspora-medisch-team-
nederland-in-startblokken-om-suriname-te-helpen-bij-vaccinatieprogramma/).
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28 mei jl. (2368124-1009693 PDC19) heb ik u over de uitkomsten hiervan 
geïnformeerd. 

Vraag 4
Klopt het dat Nederland vaccins beschikbaar zal stellen aan het vaccinatiepro-
gramma van Suriname? Zo ja, om hoeveel vaccins gaat het en op welke 
termijn worden deze geleverd?2 

Antwoord 4
Op 9 juni jl. heeft de regering 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en 
spuiten naar Suriname gestuurd. Verder heeft Nederland toegezegd dat er 
vanaf week 25, mits de leveringen het toelaten, vaccins worden geleverd aan 
Suriname. Tot die tijd blijf ik mij inspannen om eerder vaccins te kunnen 
leveren aan Suriname. 
Voor meer informatie verwijs ik graag ook nog naar de stand-van-zakenbrief 
Covid 19 van 28 mei jl. (Kamerstuk 25 295, nr 1241). 

Vraag 5
Kunt u reageren op het aanbod van het Diaspora Medisch Team Nederland 
om logistieke ondersteuning te bieden? Hoe kunt u helpen om dit aanbod te 
faciliteren? 

Antwoord 5
Tijdens het gesprek dat ik voerde met mijn Surinaamse counterpart, dhr. 
Ramadhin, gaf de Minister tevens aan dat Suriname een grote behoefte heeft 
aan medisch personeel. Momenteel brengen we samen met Suriname vraag 
en aanbod bij elkaar. Oud-directeur-generaal van het RIVM, dr. M. Sprenger, 
heeft vanuit Nederland de coördinatie hiertoe op zich genomen. Hij is 
momenteel in Suriname samen met een team van Nederlandse zorg 
professionals. In het vliegtuig had hij eveneens medische hulpmiddelen en 
COVID-testen mee.

2 Volkskrant, 16 mei 2021, «Nederland stuurt 700 duizend coronavaccins naar Suriname» 
(www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-stuurt-700-duizend-coronavaccins-naar-
suriname~bbedf2d9/).
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