
 

PERSBERICHT Terug- en Vooruitblik: 
Stichting Lobi biedt meer dan alleen de pil of seksuele voorlichting 
 

PARAMARIBO - Sinds haar oprichting 50 jaar geleden op 29 februari 1968 is Stichting Lobi ontwikkeld en 
getransformeerd. Beperkte de dienstverlening zich aanvankelijk tot advies over gezinsplanning en het 
verstrekken van anticonceptie, nu is Lobi uitgegroeid tot een brede preventieve publieke 
gezondheidsorganisatie dat op jaarbasis door 20.000 – 25.000 Surinamers wordt bezocht. 
 
“De organisatie biedt een breed scala van gezondheidszorgdiensten die verdeeld kunnen worden over 5 grote 
thema’s: kankerpreventie, gezinsplanning, SOA’s, educatie en training en buitendiensten” zegt Nensy Bandhoe, 
die sinds 2013 algemeen direkteur is van de Stichting. Bij kankerpreventie gaat het om het tijdig ontdekken en 
doen voorkomen van baarmoederhalskanker en het vroeg kunnen detecteren van borst- en prostaatkanker ter 
bevordering van behandelings- of overlevingskansen vertelt Bandhoe. Bij gezinsplanning wordt samen met de 
cliënt gekeken welke anticonceptiemethode het beste bij hun. Daarnaast verstrekt de Stichting anticonceptie, 
de morning after pil en begeleiding aan koppels met een kinderwens, waaronder ook HIV-positieve koppels en 
zwangerschap- en spermaonderzoeken. “Bij SOA’s richten wij ons op het voorkomen van Seksueel 
overdraagbare Infecties (SOI’s), waaronder HIV, Chlamydia, Gonorroe alsook voor een deel fluoranalyses 
(onderzoek naar eventuele bacteriële infecties bij afwijkende vaginale afscheiding bij vrouwen) en bij Educatie 
en Training verzorgen wij informatiesessies en medisch-technische lezingen over de aangeboden diensten” De 
organisatie heeft speciaal voor jongeren trainingen die het kritisch nadenken stimuleren in het maken van 
verantwoorde keuzes die onder meer gericht zijn op veilig seksueel gedrag, het voorkomen van ongewenste 
tienerzwangerschappen, het voorkomen van SOA’s alsook andere sociaal-maatschappelijke excessen die 
hiermee gepaard gaan. Speciaal voor bedrijven en andere groepen organiseren zijn er buitendiensten om de 
services zo dicht mogelijk bij de cliënt te brengen om de toegang tot preventieve zorg te vergroten. “Hiermee 
helpen wij de mensen om gezond te blijven om nog heel lang samen met hun dierbaren die mooie momenten 
in het leven mee te maken” vertelt Bandhoe. 
 
Over de periode 2012 – 2016 zijn bij Stichting Lobi in totaal 71.026 preventieve onderzoekingen gedaan naar 
baarmoederhalskanker en 10.286 klinische borstonderzoeken. Uit dit aantal zijn respectievelijk iets meer dan 
2800 en 1370 vrouwen doorverwezen met een afwijking voor nader onderzoek.  Baarmoederhalskanker tijdig 
ontdekt en behandeld geeft kans op 100% genezing. “Daarentegen kan borstkanker niet worden voorkomen, 
weliswaar zijn bij vroege detectie de behandelings- en overlevingskansen van vrouwen veel groter. Hierdoor 
wordt het leed om onnodig te overlijden aan kanker onder deze groep vrouwen en hun respectieve gezinnen 
voorkomen en of beperkt” geeft de direkteur aan. Voor wat betreft verstrekte anticonceptie in deze vijf jaar 
periode zijn bij iets meer dan 28000 vrouwen ongewenste zwangerschappen, die zouden kunnen leiden tot 
(onveilige) abortussen, voorkomen. Volgens schattingen zijn er onder deze groep bij 2628 jongeren 
tienerzwangerschappen en of (onveilige) abortussen voorkomen. Bij iets meer dan 9300 mannen en vrouwen 
zijn er HIV-testen gedaan en kennen deze mensen hun status. Degenen met een negatieve status zijn 
gecounseld om deze status te behouden en degenen met een positieve uitslag zijn gecounseld om zich te laten 
behandelen, waardoor de verdere verspreiding van het Hiv-virus kan worden voorkomen. Buitendiensten 
vonden plaats in 9 van de 10 districten al dan niet op verzoek van organisaties en private bedrijven, waar de 
diensten ter plekke zijn aangeboden door een deskundig team van de hoofdkliniek in Paramaribo. 
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“2017 was een heel moeilijk jaar en we verwachten nog grotere uitdagingen in 2018” zegt de direkteur. 
Desondanks wil Lobi dit jaar werken aan verdere educatie van de samenleving over de keuze voor een gezonde 
leefstijl. Met name voor jongeren zal er over verantwoord seksueel gedrag en bewuste zwangerschappen 
voorlichtingssessies worden gegeven op LBO en Middelbare scholen. “Wij komen nog dichter bij de klant door 
de inzet van onze mobiele poli’s en getrainde teams voor grote bedrijven en in verre districten. Wij gaan mee 
met de technologische trends door het lanceren van een nieuwe website en we zullen actiever zijn op (sociale) 
media, zichtbaarder en toegankelijker zijn met nieuwe communicatie uitingen en we zullen de privacy en 
kwaliteit van onze diensten verder verhogen. Verder werken we aan de klantvriendelijkheid van het personeel 
en willen een aangenamere omgeving voor onze cliënten creëren door renovatie van het gebouw” verteld 
Bandhoe over de plannen van de Stichting voor 2018. Dit is een enorme uitdaging omdat de stichting haar 
diensten aanbiedt zonder subsidie van de overheid. Een deel van de diensten wordt vergoed via de 
ziektekostenverzekeraars en andere diensten worden vanwege onze missie, pro-deo uitgevoerd. “Onder deze 
omstandigheden moeten wij net als velen in de gezondheidssector noodzakelijke investeringen uitstellen. 
Desondanks zijn wij er voor de Surinaamse samenleving en zullen wij gezamenlijk met andere actoren in de 
samenleving blijven werken aan een kwalitatieve en geïntegreerde zorg voor een ieder ongeacht ras, sekse, 
religie, economische status en seksuele identiteit” zegt Nensy Bandoe tot slot. 

 


