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Joba van den Berg Nieuwsbrief december 
2018 

  

Beste mensen, 

Zondag jl. was Palmzondag en heb ik een nieuw palmtakje gekregen. Vrijdag was ik voor een 
werkbezoek in Hoorn met als thema: ZZWW: Zorg Zoals de WestFries het Wil en zag ik in 
een zorginstelling bijgaande Paasopstelling. 

Met deze foto’s wens ik u en uw dierbaren Gezegende Paasdagen. 

   

 

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. 

     

 

https://view.s7.exacttarget.com/?qs=59a898c5ba3a311dcc1e3969dea18e2a9c150e963b123510d4db05aef53e577c79ab4b4db4de135486ae452a3ac2fc913512d392eec848c0a16eab2bafd75192143d43471f36aa0e5b5aa7751a3dba31
mailto:J.vdhaas@tweedekamer.nl
https://cl.s7.exct.net/?qs=201f7240543fd212a39dc3a5ba841e8a09e91b12e256c13e89a2d4677753fe8dec52359ebf6ca692053e3412af81cea8797f00a7a4e2c1a7


Over de zorg in Stadskanaal, Hoogeveen, Lelystad en Gennep heb ik intussen 
schriftelijke vragen gesteld.Uit de werkbezoeken blijkt ook dat ambulances steeds 
vaker te maken hebben met time outs: stops van ziekenhuizen. Terwijl de 
ambulance over de weg raast, moet een ander ziekenhuisgezocht worden. Ik heb 
minister Bruins gevraagd om het aantal keren dat een ziekenhuis zegt vol te zijn per 
ziekenhuis in kaart te brengen. 
 
Op initiatief van het CDA heeft de minister intussen aangegeven dat hij in de wet 
gaat opnemen dat overleg verplicht is bij wijzigingen in de acute zorg. Daarnaast 
heeft hij het RIVM opdracht gegeven om de zorgbehoefte per regio in kaart te 
brengen. Ten slotte zal hij in de wet opnemen dat bij wijzigingen de aanrijtijden door 
RIVM opnieuw berekend moeten worden. 
 
Dat de regio midden in de Randstad kan liggen, bleek uit mijn werkbezoeken aan 
Woerden. Deze regio heeft meer dan 75000 inwoners maar na 1700uur is er geen 
huisartsenpost meer. Dus als je kind bij voetballen een wond heeft opgelopen die 
gehecht moet worden, moet je naar ziekenhuis Leidsche Rijn. Daar zijn vaak lange 
wachttijden plus dat de A12 een weg is met veel files. Om dat duidelijker in beeld te 
brengen heb ik met de actiegroep Zorg voor Woerden en omstreken een filmpje 
Woerden gemaakt alsmede met CDA-wethouder Arjan Noorthoek filmpje 
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Zorg moet beschikbaar, betaalbaar & 
bereikbaar zijn, ook in de regio 

  

Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. De afgelopen 
maanden stonden daarom in het teken van mijn initiatiefnota Zorg in de regio het 
eerst exemplaar overhandigde ik aan Pauline Terwijn, directeur van ziekenhuis 
Pantein. (Foto boven) 

Veel mensen zijn ongerust over zorg in de regio wel bereikbaar blijft. Dat bleek uit 
mijn werkbezoeken aan o.a. Hoorn, Stadskanaal, Boxmeer, Terneuzen, Lelystad, 
Leiden, Kampen, Gennep en Hoogeveen. 

 

 

 
  

 

  

 

Op werkbezoek in 
Lelystad 

  

 

  

 

Bij de Sint 
Maartenskliniek 

  

   

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=1ec356b42181593e95bb3db27b820c3a54d5dbd3b5ffcb51407920f6e27b7627fde43a48699c74863d7b27024ce27ddc580ce486f21560b3


  

 

In Hoogeveen 
  

 

  

 

In Kampen 
  

   

 

  

 

Consumentenagenda 

Nog te vaak hebben consumenten het nakijken. Om de 
positie van consumenten te versterken heb ik daarom mijn 
Consumentagenda overhandigd aan staatssecretaris Mona 
Keijzer. 

     

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=1ec356b42181593eca6872edfc510d4cdc7f510112fb2952f73263dea48ba9654475eb13e5ec2159ad8c8d4665a6d34e4007f34657445aed


  

 

Medische 
implantaten en 
cosmetische 
ingrepen 

  

Van een pak melk kunnen we in een paar 
uur traceren aan welke supermarkt het 
geleverd is. Van veel medische 
implantaten kunnen we dat niet terwijl deze 
een grote invloed kunnen hebben. Daarom 
heb ik gepleit voor strengere wetgeving. 
Botox en fillers worden steeds vaak 
geplaatst, nu al ca 500.000 keer per jaar. 
Maar vaak gebeurt op onhygiënische 
plekken door mensen die niet bevoegd 
en/of bekwaam zijn. Daarnaast is niet goed 
bekend wat de gevolgen zijn op lange 
termijn. In ieder geval veranderen je 
gezichtstrekken. Het CDA wil daarom dat 
de leeftijd voor cosmetische ingrepen 
wordt verhoogd naar 21 jaar. (Klik op de 
foto voor mijn toelichting in een 
filmpje). 

 

  

 

5G is vitale 
infrastructuur 

  

FD, Telegraaf, Trouw, BNR, RTL, NOS 
etc. Nog nimmer sprak ik zo veel 
journalisten op één dag als naar aanleiding 
van het bericht dat Chinezen spioneerden 
bij ASML. 
CDA pleit er al langer voor dat vitale 
sectoren en bedrijven beter worden 
beschermd. Het 5G netwerk is voor ons 
zo’n vitale sector. Daarom wil ik dat de 
regering zeer strenge voorwaarden stelt 
aan de leveranciers maar ook aan de 
onderaannemers van deze leveranciers. 
Dat betekent voor het CDA dat Chinese 
bedrijven geen leverancier mogen zijn voor 
de kernsystemen van 5G. 
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Zeeland  
  

Deze maanden ben ik gestart met mijn regionaal spreekuur. Deze heb ik al gehouden in 
Vlissingen, Sluis, Goes, Terneuzen en Tholen. Ik kom nog naar Zierikzee en Middelburg. 
In Goes mocht de campagnewinkel voor de Provinciale Staten verkiezingen openen (foto 
beneden) en natuurlijk heb ik ook mee helpen flyeren. 
Daarnaast bracht ik weer verschillende werkbezoeken: o.a. samen met gedeputeerde Jo-
Annes de Bat was ik bij EMS in Vlissingen en met CDA Vlissingen bezocht ik GGZ-instelling 
De Hoop en het Zeemanshuis. 
Vorig jaar interviewde Vince (Alberoscholen) uit Goes mij voor zijn spreekbeurt. Dit jaar bracht 
hij samen met zijn klasgenoten een bezoek aan de Tweede Kamer.  

   

 



  

 

Opening 
campagnewinkel 

  

 

  

 

Op werkbezoek bij 
EMS in Vlissingen 

  

   

 

  

 

Koninkrijksrelaties 
  

Te vaak gebeurde het dat debatten over de 
zorg samenvielen met debatten over 
Koninkrijksrelaties. Vandaar dat ik het 
woordvoerderschap begin dit jaar heb 
overgedragen een collega Chris van Dam. 
Van Piet Gerritsen, bestuursadviseur 
Saba, ontving ik nog een mooi boek over 
cottages. 

 

  

 

Meelopen en bezoek 
  

Sabine Roodenburg (foto boven), José 
Goud, oud-collega’s, neef Edde (foto's 
beneden), vakgroep Ondergrondse 
netwerken van Bouwend Nederland en 
studenten van HBO Windesheim brachten 
een bezoek of liepen een dagje mee. Als je 
dat ook wilt, neem dan svp contact op met 
mijn persoonlijk assistent Jorden van der 
Haas. 

   



 

  

 

 
Enkele oud-
collega's op bezoek 

  

 

  

 

Met mijn neef Edde 
in de hal van de 
Tweede Kamer 

  

   

 

  

 

Bij GGZ-instelling 
De Hoop 

  

 

  

 

Even poseren met 
José Goud 

  

 

  

 



 

  

 

Vince uit Goes samen met zijn klasgenoten 
     

     

 


