
  

 

 

 

JOBA VAN DEN BERG NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018 
 

 

 

    

 

  

 

Beste mensen, 
  

 
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief; intussen nummer 6. Graag geef ik u weer een impressie van 
mijn werk en ontmoetingen in de afgelopen maanden. Mocht u een vraag hebben dan kunt u die 
stellen via mijn e-mailadres: j.vdberg@tweedekamer.nl 

Graag tot sprekens; hartelijke groet Joba 
 
 

Begroting VWS- zorg in de regio  
Medio oktober was de tweede keer dat ik samen met collega Evert-Jan Slootweg woordvoerder 
mocht zijn bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. In het 
debat met minister Bruins heb ik aangegeven dat het CDA vindt dat zorg beschikbaar, betaalbaar 
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en bereikbaar moet zijn, ook in de regio. Want nabijheid van zorg is zeer bepalend voor de 
leefbaarheid van een regio. Ik heb daartoe een initiatiefnota aangekondigd. In het ND (Nederlands 
Dagblad) daarover een interview. 

 

Bekijk hier mijn plannen voor de initiatiefnota  

     

 

  

Onderste steen moet boven bij abrupte sluiting ziekenhuizen 
Slotervaart en Ijsselmeer  

Vorige week werd het faillissement aangekondigd van het Slotervaart ziekenhuis en de 
IJsselmeerziekenhuizen. Daarover zal deze week een debat plaatsvinden. Het CDA heeft in 
een spoedprocedure de minister vragen gesteld en gevraagd deze voor dinsdagmiddag te 
beantwoorden. 

 

Lees meer   

     

 

 

http://
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-onderste-steen-moet-boven-bij-abrupte-sluiting-ziekenhuizen-slotervaart-en-ijsselmeer/4392342447692


  

 

Fillers 
  

Al langer pleit ik voor verhoging van de leeftijd 
naar 21 jaar bij niet-medische cosmetische 
ingrepen. Zo is er nog onvoldoende bekend van 
de lange termijn effecten van botox en fillers. 
Recentelijk bracht o.a. RTL4 weer naar buiten 
welke negatieve effecten kunnen optreden bij 
gebruik van verkeerde stoffen of onzorgvuldige 
toediening. 
 

Lees hier het artikel   

  

 

Lees hier mijn schriftelijke vragen  

   

  

 

Zeeland Arduin 
  

Zorginstelling Arduin staat al enige tijd onder 
verscherpt toezicht van de Inspectie. Op 7 september 
heb ik een werkbezoek gebracht aan locatie Vlissingen 
en gesproken met directie en medewerkers. Niet 
alleen voor de patiënten maar ook voor de mensen 
die er werken is dat vreselijk want die doen hun 
stinkende best. Het CDA had al twee keer schriftelijke 
vragen gesteld. Op verzoek van het CDA heeft op 18 
oktober jl. nu de commissie VWS een brief gevraagd.  
 

Beluister hier het fragment bij Omroep  

Zeeland  

     

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4431791/artsen-cosmetisch-chirurgen-en-experts-slaan-alarm-over-risicos-van
https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen/nieuws/schriftelijke-vragen-aan-de-minister-over-het-risico-van-fillers/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108260/Is-de-zorg-voor-Arduin-patienten-die-in-Aagtekerke-blijven-wel-op-orde
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108260/Is-de-zorg-voor-Arduin-patienten-die-in-Aagtekerke-blijven-wel-op-orde


  

Werkbezoeken in de zorg 

Zonder dialoog kom je niet verder; je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn maar het is wel 
belangrijk om in gesprek te blijven. Werkbezoeken zijn daarvoor een mooie gelegenheid. Ik bracht 
o.a. een werkbezoek aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis in Leiden, pharmabedrijf MSD in 
Haarlem, ambulancedienst in Rotterdam en Nutricia/branchevereniging VNFKD (fabrikanten 
kinder- en dieetvoeding) in Utrecht. VNFKD gaf aan dat vooral bij oudere mensen die ziek zijn het 
belangrijk is te checken of er sprake is van ondervoeding. 
Ook was er een werkbezoek aan zorginstelling SRVZ locatie Goes en ziekenhuis ZorgSaam in 
Terneuzen. Omroep Zeeland maakte daarvan een reportage. 

 

Bekijk hier de reportage   

     

 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2141989412687982&id=1844392342447692


 

Caribisch gebied 

 
Tijdens het zomerreces heb ik met de andere leden van de Commissie Koninkrijksrelaties een 
bezoek gebracht aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De armoede op de eilanden is groot 
maar ook de gevolgen van orkanen Irma en Maria najaar 2017 zijn nog goed zichtbaar. Ik heb een 
verslag gemaakt van deze reis. 
 
Maar ook in Nederland ontvang ik regelmatig vertegenwoordigers van de eilanden zoals een 
delegatie van de Kamer van Koophandel van Bonaire, Koos Sneek uit Sint Eustatius, minister van 
financiën Perry Geerlings met zijn ondersteuning van Sint Maarten. 
 
In september hebben we een belangrijk overleg gehad met staatssecretaris Knops over het 
sociaal minimum. Het CDA is verheugd dat er nu eindelijk een rapport ligt en dat diverse sociale 
uitkeringen zoals de kinderbijslag worden verhoogd. Ook goed dat de staatssecretaris wil kijken 
naar een vorm van huursubsidie en investering in landbouw zodat de kosten voor 
levensonderhoud lager worden. De motie van het CDA is aangenomen om te komen tot 
meerjarige, integrale actieplannen per eiland. De staatssecretaris heeft tijdens de 
begrotingsbehandeling aangegeven bereid te zijn te kijken of (enkele) doeluitkeringen opgenomen 
kunnen worden in de algemene uitkering. 

 

Lees hier mijn verslag van werkbezoek naar het Caribisch gebied  

     

 

  

 

https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen/nieuws/reis-met-commissie-koninkrijksrelaties-naar-bovenwindse-eilanden-juli-2018/


  

Op werkbezoek in Zeeland met delegatie Tweede Kamerleden 

   

 

  

 



 

  

Ontvangsten  

Iedere week spreek ik wel vertegenwoordigers van instellingen, zorgverleners zoals V&VN 
(Verenging van Verpleegkundigen & Verzorgenden) en brancheorganisaties of medische 
bedrijven. Maar ook bestuurders zoals de burgemeester van Vlissingen. Bijzonder leuk was de 
ontvangst van leerlingen uit Vlissingen en de CDA vrouwen uit Zeeland. 
Wil je ook de Tweede Kamer bezoeken of een dagje meelopen? Neem dan contact op met mijn 
PA Jorden van der Haas: j.vdhaas@tweedekamer.nl 

   

 

 

 

 

Prinsjesdag  

 
Prinsjesdag blijft een bijzondere en mooie 

gebeurtenis. Je realiseert je nog meer dan anders hoe 
rijk we zijn met onze parlementaire democratie. Mijn 

man was voor een project op reis. Daarom vergezelde 
mijn schoonzus Edith mij die dag. Natuurlijk droeg ik 

mijn Zeeuwse knoop oorbellen. 
 

Op werkbezoek bij de 
ambulancedienst 
Rotterdam 
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