
PHARMACON

Er werken er slechts een paar in Surina-
me: drogisten met een officieel diploma. 
Sinds eind 2012 heeft het land er een 
nieuwe drogist bij: Rajshree Mahangoe 
(33). De geboren Surinaamse heeft haar 
examen bij Pharmacon gehaald. “Ik 
hoefde er gelukkig niet helemaal voor 
naar Nederland te komen.”

Mahangoe is opgegroeid in de drogisterij. Haar 

moeder heeft al twaalf jaar een drogisterij in Suri-

name, genaamd Mirjam’s Drugstore en Mahangoe 

werkte als meisje al mee in de winkel. “Ik verkocht 

natuurlijk geen medicijnen, maar ik was een soort 

hulpkracht,” vertelt ze. “Op die manier leerde ik al 

vroeg alles over vitamines en medicijnen zoals pa-

racetamol.”

De moeder van Mahangoe is van origine apothe-

kersassistente, maar Suriname kent meer drogiste-

rijen, ook wel ‘drugstores’ genoemd. “Op een dag 

vertelde een meisje over de opleiding Drogist die 

ze gevolgd had via Pharmacon. Ze was geslaagd 

en had haar diploma behaald. Ik was meteen ge-

interesseerd. Op die manier zou ik een mooie ba-

sis hebben om de winkel van mijn moeder over te 

kunnen nemen.”

Dat was vijf jaar geleden. “Alle informatie en het 

lesmateriaal kreeg ik opgestuurd uit Nederland en 

toen begon ik met leren. Ik had geen begeleiding 

of extra hulp van een leraar, maar omdat ik zo ge-

motiveerd was, ging die zelfstudie heel goed. Dat 

meisje vertelde dat zij voor de examens nog naar 

Nederland moest. Ik kon gelukkig mijn examens in 

Suriname afleggen. Op een examenbureau hier in 

de buurt heb ik de eerste twee modules gedaan. 

Dat gebeurde schriftelijk en het examen werd daar-

na naar Nederland gestuurd om het na te kijken.” In 

een jaar tijd haalde Mahangoe de eerste twee mo-

dules. Voor beide examens kreeg zij een 7. Daarna 

nam ze een pauze van een paar jaar. “Maar ik wilde 

het toch afmaken. ‘Gewoon proberen’, zei mijn moe-

der. Module drie vond ik de moeilijkste. Af en toe 

dacht ik: ‘Ik stop ermee’. Toch ben ik doorgegaan en 

daar ben ik blij om.” Omdat er een aantal jaren ver-

streken was, moest Mahangoe wat dingen regelen 

om het examen toch in Suriname te  maken. “Ik heb 

verschillende keren naar Nederland gebeld om al-

les te regelen en uiteindelijk werd er een geschikte 

examenlocatie gevonden.” Deze keer maakte ze het 

examen op de computer. “Het was erg moeilijk, maar 

ik had goed geleerd. Tijdens het examen merkte ik 

dat ik de stof goed beheerste.” Ondanks het moeilijke 

examen slaagde Mahangoe met een 8.

In Suriname zijn er weinig mensen die het vakdi-

ploma Drogist gehaald hebben. Volgens Mahangoe 

komt het omdat maar weinig mensen weten dat je 

een diploma kunt halen via Pharmacon. “Iedereen 

hoort het via-via, zoals het bij mij ook is gegaan. 

Ik denk dat er maximaal tien drogisten in het land 

zijn, het zijn er heel weinig.” Toch krijgt ze heel veel 

positieve reacties op haar diploma. “Vaak vroegen 

mensen naar mijn moeder als ze vragen hadden 

over medicijnen. Nu kan ik ze ook te woord staan. 

Er zijn niet veel mensen die weten dat drogist ook 

echt een beroep is.”

Suriname heeft er 
een echte drogist bij
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In Suriname komen mensen snel naar de drogist 

om medicijnen te halen, merkt Mahangoe. “Mensen 

willen al snel een pilletje als ze ergens last van heb-

ben. Zonder dat ze weten dat er ook bijwerkingen 

zijn. Ik kan ze nu precies vertellen wat ze het beste 

kunnen gebruiken bij welke klacht en waar ze dan 

op moeten letten. 

Er is een groot tekort aan medicijnen in het land. 

“Mijn moeder gaat regelmatig naar het buitenland 

om medicijnen te kopen. Ook krijgen we af en toe 

vitamines en bruistabletten uit Nederland. Daar-

door hebben wij maar een klein assortiment verge-

leken met drogisterijen in Nederland.”

“Dit is mijn droom, nu ben ik een echte drogist”, vertelt 

ze trots. “Hier in Suriname is het erg moeilijk om werk 

te vinden. Maar als je met medicijnen werkt, dan heb 

je altijd een baan. Mensen zullen altijd medicijnen 

en andere middeltjes nodig hebben.” Nu ze officieel 

drogist is, heeft Mahangoe nog wel meer dromen. “Ik 

denk er aan om ook mijn diploma voor apothekersas-

sistente te halen of een diploma voor gewichtscon-

sulente. Door mijn Pharmacon-diploma krijg ik ook 

bepaalde vrijstellingen en met die diploma’s kan ik 

iets meer doen en betekenen voor de mensen hier. 

Dan kan ik zelfs mijn eigen winkel beginnen in Su-

riname. Met geschoold personeel dat klanten goed 

kan adviseren over medicijnen. Voorlopig ga ik nog 

een paar jaar ervaring opdoen als drogist, zodat de 

mensen in mijn winkel veilig medicijnen kunnen ko-

pen en daarbij een goed advies krijgen.”

Tekst: Tessa Jansen 

Drogistenvergunning
Drogisterijen in Nederland moeten zich houden aan 

de Geneesmiddelenwet uit 2007 waarin alle regels 

rondom de verkoop van geneesmiddelen zijn vast-

gelegd. In Suriname bestaat deze wet niet. Daar mag 

men alleen geregistreerde geneesmiddelen verkopen 

als de winkel een drogistenvergunning heeft. Die ver-

gunning krijg je alleen als je officieel een drogist bent. 

Aangezien Suriname geen eigen drogistenopleiding 

heeft, kun je via internet een opleiding tot (assistent-)

drogist volgen bij een erkende opleider.

Deze zomer verschijnt de eerste editie van 
Zelfzorg Info. Dé vakinhoudelijke digitale 
nieuwsbrief speciaal voor assistent-dro-
gisten en drogisten. In deze nieuwsbrief 
staat nuttige informatie over zelfzorg-
thema’s waar jij in de dagelijkse praktijk 
mee te maken krijgt. Handig voor ieder-
een die adviseert over zelfzorg!

In de nieuwsbrief lees je bijvoorbeeld over onder-

werpen uit de zelfzorgstandaarden, cases uit de 

praktijk, lastige adviessituaties en tips hoe je daar-

mee om kunt gaan. Ook geven we complete en 

objectieve informatie over producten die nieuw 

zijn in het schap en houden we je op de hoogte 

van publiekscampagnes over zelfzorg die vanuit 

het CBD worden georganiseerd. Tot slot: onder het 

motto ‘kennis delen’ komt er een vaste rubriek ‘tip 

van de maand’ waarin een drogist ervaringen uit 

de praktijk deelt met de andere lezers. Deze tips 

kunnen lezers zelf insturen en de beste tips wor-

den geplaatst in de nieuwsbrief.

Met deze nieuwsbrief willen we de drogisterij-

medewerkers die wettelijk gezien advies mogen 

geven over zelfzorg (de gediplomeerde drogist 

en assistent-drogist), zo goed mogelijk hierbij on-

dersteunen. Het leuke is dat jij als lezer ook zelf 

onderwerpen kunt aandragen waar je meer over 

wilt lezen. Zo kunnen we samen een nieuwsbrief 

maken die optimaal aansluit bij wat jij wilt weten.

Meld je aan!
Zelfzorg Info wordt een nieuwsbrief die je als zelf-

zorgadviseur niet mag missen, dus meld je vast 

aan via de button op www.drogistensite.nl!

Zelfzorg Info: 

Vaknieuws voor de (ass.)drogist  

NIEUW!

“
Je kan ook 
zelf onderwerpen
aandragen

“ 


