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Beste mensen, 
Het reces is begonnen. Dat betekent een periode van opruimen, voorbereiden van dossiers 
die in het najaar gaan spelen en diverse werkbezoeken. Zo gaan we met de commissie 
Koninkrijkrelaties naar de Bovenwindse eilanden. Daarnaast bezoek ik diverse bedrijven. 
Mijn man en ik gaan ook een paar weken met vakantie. Ik hoop dat ook u kunt genieten van 
enkele weken rust. 
 
Werkbezoeken & gesprekken: weten wat er leeft in de praktijk 
Bij overleggen en debatten is het goed te weten wat er speelt in de praktijk. Vandaar dat ik 
graag werkbezoeken breng. De afgelopen maanden was dat aan ziekenhuis ADRZ in Goes, 
Zorgverzekeraars in Zeist, GGZ-Eindhoven, Huisartsenpost met verpleegkundig specialisten 
in Eindhoven, GGZ Emergis in Goes, ziekenhuis HMC in Den Haag (zie foto), TNO in 
Zeist, Maasstad ziekenhuis in Rotterdam en aan brancheorganisatie voor medische 
hulpmiddelen Nefemed bij 3M in Delft. Daar kon ik eHealth voorbeelden in de praktijk zien. 
Zo was er een stethoscoop die door astronaut André Kuipers in de ruimte was gebruikt. 

http://click.e.cda.nl/?qs=a5112c4314bfd85c56eed347205c46c4d8580973117105051ec4ef99a5f2e4fef0ea6cca09a7a9dbc70de99db865dfac1fe5915da66abf82


 
Tijdens de kamerdagen ontvang ik vertegenwoordigers van bedrijven en 
brancheorganisaties in Den Haag zoals pharmabedrijven, psychologen, fysiotherapeuten en 
NVKC (Nederlandse Vereniging van Klinische Chemici: mensen die met testen diagnoses 
stellen). 

   

  

  

  

Op bezoek bij TNO in Zeist  
     

  

  

  

In gesprek met 
burgemeesters 

  

  

  

Caribisch 
Nederland 

  



  

Zeeland: bijpraten: weten wat er speelt 
In Zeeland heb ik regelmatig bijpraat 
gesprekken. Uiteraard met CDA 
gedeputeerde Jo-Annes de Bat. 
Daarnaast bezocht ik burgemeester Bas 
van den Tillaar (onderste foto) in 
Vlissingen, burgemeester José van 
Egmond (bovenste foto) in Reimerswaal, 
voorzitter CDA Zeeland Victor Slenter, 
voorzitter CDA Goes Marjan Vermaire, 
voorzitter Statenfractie Hannie Kool, 
fractievoorzitter CDA Goes Frans van der 
Knaap alsmede voorzitter bestuur CDA 
Vlissingen Henk Zielstra. Op 29 juni was 
ik aanwezig bij de Statenvergadering. Kort 
daarvoor was er een apart overleg met 
het College van de provincie Zeeland. 
  

 

  

Caribisch Nederland 
In mei vond IPKO plaats in Den Haag: 
Inter Parlementaire Koninkrijks Overleg. 
Maar ook daarbuiten ontmoet ik 
regelmatig mensen uit het Caribisch 
gebied zoals leden van de eilandsraad 
van Bonaire en van Saba. 
 
In het overleg in mei met staatssecretaris 
Raymond Knops heb ik gepleit voor 
verhoging van de onderstand (bijstand) & 
kinderbijslag. Geld is geen garantie voor 
geluk, maar armoede maakt wel 
ongelukkig en leidt vaak  tot agressie en 
geweld. Wij horen uit betrouwbare bron 
dat 50% van de mensen alleen bezig is 
met overleven. Onderstand en 
kinderbijslag moeten naar een hoger 
niveau! Zijn de benodigde middelen in de 
begroting voor 2019 beschikbaar ? 
  

   

  

  

  

Op de foto met het college van Zeeland 

     

  



  

  

Belang regionale 
bereikbaarheid 
zorg 

  

  

Het CDA vindt dat goede zorg ook 
betekent dat deze bereikbaar is. Vandaar 
dat op mijn voorstel de Tweede Kamer 
met minister Bruno Bruins debatteerde 
over de positie van regionale 
ziekenhuizen. Deze komen steeds meer 
onder druk te staan door toenemende 
eisen. Het CDA wil daarom een 
leefbaarheidstoets. Mijn motie daarover 
werd aangenomen. Er was veel media 
aandacht zoals Algemeen Dagblad, Hart 
van Nederland, Radio Noord, radio 
EénVandaag. (Klik hier om de uitzending 
terug te luisteren. Ik ben live in het 
programma tussen 15.00 uur en 16.00 
uur, van 46.37 tot 51.14 minuten). 
 
Daarnaast heb ik vragen gesteld en 
een kort filmpje gemaakt om aandacht te 
vragen voor 24/7 beschikbaar van 
medicijnen ook op het platteland. Om te 
zorgen dat geld voor de zorg aan zorg 
wordt besteed en niet aan dure claims 
ging ik in debat met minister Hugo de 
Jonge. 
  

 

  

  

Botox 

  

  

 
 
Cosmetische ingrepen zoals injecteren 
met botox is een medische handeling. In 
overleg met minister Bruno Bruins heb ik 
gepleit voor betere handhaving. Nu 
vinden die behandelingen vaak plaats 
door mensen die daartoe niet bevoegd 
zijn met alle gevolgen van dien. Ik wil 
daarom de minimumleeftijd voor 
dergelijke behandelingen verhogen naar 
21 jaar. EénVandaag besteedde daaraan 
aandacht zowel op TV als op de radio. 
 
 

Blind voor één dag 
In het kader van de actie van het 
Oogfonds: Blind voor één dag heb ik korte 
tijd een speciale bril gedragen. (Klik hier 
voor een filmpje daarover). De bril laat 
zien hoe weinig mensen zien met de 
ziekte maculadegeneratie. Het is de 
meest voorkomende oogziekte. 
  

 

  

  

http://click.e.cda.nl/?qs=472cba558155e3710ab7cdea966f8c2f30135cd86651d4281bc9fc99a77f97b686a0bf9f6c41efff14b6adbddb52b70ded4d8aef1a872f60
http://click.e.cda.nl/?qs=472cba558155e371bdf7b5d8df599baa8485497dcef1da0a9024ce4314fe578e436f2489870d3b1309de8e04220174794c1b4e426c32e7fc
http://click.e.cda.nl/?qs=472cba558155e37100240ee70686740ff75e57e422d6a09a41d2ee858f405b0daf03fd6b9a3b5642445da91bfed3093e8faefbef60f59478
http://click.e.cda.nl/?qs=472cba558155e3713b02fcff9ab0716a48ff051cf9a0b539be5a35ff56253fcc4f2457ccd9853b1469b700cd41bc4249f0a9f30334b2f4b6
http://click.e.cda.nl/?qs=472cba558155e37166c6d0b7008c80a376b7c09c2d959ea53b5f04bbee335baa1e9180ba7b9009c5b791fd887f690cafe779815fe4c43399


  

  

Aanbesteden en uienprijzen  
  

  
Soms moet je punten langer vasthouden om resultaat te krijgen. Over het negatieve effect 
van vroege oogstramingen door CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op uienprijzen 
had ik al twee keer schriftelijke vragen gesteld. Uiteindelijk kon ik in een debat via een motie 
zorgen dat de aanleverdatum voor ramingen later wordt. 
 
 
Het zelfde geldt voor aanbesteden. In februari had ik al aandacht gevraagd voor fatsoenlijk 
aanbesteden door de overheid. Op mijn verzoek vond in mei een apart overleg plaats. Het 
voorstel van het CDA voor een juridische aanbestedingskamer werd door media opgepakt. 
Staatsecretaris Mona Keijzer heeft toegezegd daar onderzoek naar te gaan doen. 
  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

(S)preekbeurten 
  

  

Scholier Vince interviewde mij als 
voorbereiding voor zijn spreekbeurt. Zelf 
mocht ik 1 juni de Preek van de leek 
verzorgen in de kerk in Kloetinge 
(gemeente Goes). 
 
 
  

 

Klik hier om de hele preek te lezen  

  

 

  

  

Bezoek met een groep of 
een dagje met mij 
meelopen? 

  

  

Dat kan! Fractievoorzitter CDA-
Tholen Petrina Geluk (foto) liep o.a. een 
dagje mee. Scholieren uit Vlissingen en 
de familie van mijn PA (Persoonlijk 
Assistent) Jorden van der Haas werden 
als groep ontvangen. 
 
Stuur een mailtje naar Jorden van der 
Haas als u een afspraak voor een bezoek 
wilt maken: J.vdhaas@tweedekamer.nl 

   

 

  

 

Scholieren uit 
Vlissingen 

  

 

  

  

Familie Van der Haas 
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