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Beste mensen, 

Bovenstaande foto is van de kerststal die ik geërfd heb van mijn ouders en die ze in de jaren 
zestig bijeen hebben gespaard. Ieder jaar werd er een beeldje bij gekocht. Bij de kerststal 
denk ik vooral aan de mensen op de Bovenwindse eilanden. Velen van hen leven zijn de 
gevolgen van orkaan Irma nog niet te boven en leven nog onder moeilijke omstandigheden. 
Maar ik denk ook aan mensen in eigen land die ieder dubbeltje moeten omdraaien, alleen zijn 
of veel zorgen hebben om een zieke dierbare. En ik denk aan de Nederlandse militairen die 
belangrijk werk verrichten bij het ondersteunen van VN missies. 
 
Ik wens u en uw dierbaren: gezegende dagen en een gezond & gelukkig 2019. 

   

 

https://www.cda.nl/


Wilt u mij bezoeken of een dagje meelopen in de Tweede Kamer? Dat kan! 
Stuur een mailtje naar mijn persoonlijk medewerker Jorden van der Haas: 
J.vdhaas@tweedekamer.nl. 

     

 

  

 

Zorg moet beschik-, 
betaal- & 
bereikbaar zijn, ook 
in de regio 

  

Zoals in mijn vorige nieuwsbrief nog net 
gemeld werden we eind oktober 
opgeschrikt door het plotselinge 
faillissement van MC Slotervaart en de 
IJsselmeerziekenhuizen. We hebben 
daarover intussen diverse debatten gehad 
met minister Bruno Bruins.  Iedere keer 
heb ik benadrukt dat zorg beschikbaar, 
betaalbaar en bereikbaar moet zijn ook in 
de regio’s. Naast de eerder 
aangekondigde initiatiefnota heb ik diverse 
voorstellen gedaan die door de Tweede 
Kamer zijn aangenomen. Zo benoemt de 
minister binnenkort een 
toekomstverkenner die met regionale 
betrokkenen gaat spreken over hoe de 
zorg in Flevoland georganiseerd moet 
worden. Begin november heb ik een 
daarom werkbezoek gebracht aan 
Lelystad en Urk.  
Per regio zal de zorgbehoefte in kaarten 
worden gebracht door regio-beelden 
gemaakt op basis van de 

  

 

Werkbezoeken en 
ontmoetingen 

  

Tijdens de Week van Respect heb ik twee 
gastlessen gegeven aan leerlingen van 
een basisschool in De Meern. Het 
Nationale Schoolontbijt was deze keer in 
het gemeentehuis van Den Haag. Ik sprak 
met Lotte en Sterre die beiden een visuele 
handicap hebben. 
Daarnaast nam ik deel in een 
paneldiscussie tijdens het congres van de 
physician assistants en een werkontbijt 
van Fit for work over mensen met kanker 
die graag willen blijven werken maar 
daarbij gehinderd worden. 
 
Het werkbezoek aan Maxima Oncologisch 
Centrum Utrecht maakte veel indruk: 600 
kinderen met kanker worden daar jaarlijks 
behandeld. Het grote belang van goed 
tanden poetsen en ragen  kwam aan de 
orde bij het werkbezoek aan de Vereniging 
van Mondhygiënisten en een praktijk in 
Oegstgeest. Na afloop gaf CDA 
Oegstgeest me een rondleiding  in het 
herinneringsmuseum en in het vernieuwde 
Dorpshuis. 
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bevolkingsopbouw. Dat zorg in de regio 
heel goed kan zijn, blijkt maar weer uit het 
feit dat ziekenhuis ZorgSaam in 
Terneuzen de prijs ontving voor het beste 
regionale ziekenhuis! 
 
  

   

 

  

 

Op werkbezoek bij de Vereniging van 
Mondhygiënisten 

     

 



  

 

Cadeaukaarten 
  

Mijn voorstel dat cadeaukaarten minimaal 
twee jaar geldig worden, werd breed 
aangenomen. Door Sinterklaas werd ik met 
een gedicht en surprise daar nog eens aan 
herinnerd... 

 

  

 

Caribisch gebied 
  

Natuurlijk heb ik ook weer 
vertegenwoordigers uit het Caribische 
gebied gesproken. Zoals de 
plaatsvervangend gevolmachtigd minister 
Michael Somersall van Sint Maarten en 
gezaghebber Bruce Zagers en zijn 
adviseur Piet Gerritsen van Saba. 
Recentelijk heeft de commissie Koninkrijk 
Relaties op verzoek een technische 
briefing gehad en daarbij uitleg gekregen 
over de organisatie van de zorg op de 
BES-eilanden. 
 
  

   

 



  

 

Zeeland   
  

Ook in Zeeland heb ik diverse werkbezoeken gebracht: technisch bedrijf Hydrauvision in 
Schoondijke (foto hierboven),  zorginstelling Tragel in Clinge, zorginstelling Zeeuwse Gronden 
in Terneuzen en Yerseke en Medisol, een bedrijf in Vlissingen dat AED’s verkoopt en alweer 
voor de 9e keer een FD Gazellen award heeft ontvangen. 
Daarnaast  regelmatig provinciale contacten waaronder gedeputeerde staten Zeeland en 
zeker onze CDA gedeputeerde Jo-Annes de Bat.  
In Sluis heb ik deelgenomen aan een paneldiscussie over zorg in die regio georganiseerd 
door NewBaybylon3. 
In Oostburg heb ik mijn eerste regionale spreekuur gehouden. Mijn tweede regionale 
spreekuur staat gepland voor zaterdagochtend 19 januari in Goes in hotel-brasserie Katoen 
(Bleekveld 9, 4461 DD in Goes). 

   

 



 

  

 

Bij zorginstelling 
Tragel in Clinge 

  

 

  

 

Op bezoek bij 
Zeeuwse Gronden 

  

   

 

  

 

Bij Medisol in 
Vlissingen 

  

 

  

 

Met CDA-
gedeputeerde Jo-
Annes de Bat 

  

   

    

 


