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Beste mensen, 

Op 5 juli startte het zomerreces. Een periode om op te ruimen, dossiers voor te bereiden en 
werkbezoeken af te leggen. En een goede tijd om mij te verdiepen in een nieuw onderwerp: 
gehandicaptenbeleid. Door het vertrek van Sybrand Buma en Hanke Bruins Slot heeft er 
namelijk een  kleine aanpassing in woordvoerderschappen plaatsgevonden. Mijn portefeuille 
houdt nu in: medische zorg, GGZ, gehandicaptenbeleid, telecom, post, vitale sectoren. 

   

  

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. 
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Medische zorg 

  

  

Uiteraard besteedde ik ook de afgelopen 
maanden weer veel aandacht aan zorg in 
de regio. Zorg moet beschikbaar, 
betaalbaar & bereikbaar zijn ook in de 
regio maar deze staat steeds meer onder 
druk. Tegen die achtergrond bezocht ik de 
directie van Bravis in Roosendaal om te 
spreken over de nieuwe locatiekeuze. 

Men had mij uitgenodigd naar aanleiding 
van mijn schriftelijke vragen over het 
besluitvormingsproces voor de keuze van 
de nieuwe locatie. Ik werd vergezeld door 
CDA-bestuurders uit Tholen, Bergen op 
Zoom en Roosendaal. 

 

Daarnaast bracht ik een werkbezoek aan 
ziekenhuis Rivierenland in Tiel en zat ik in 
een paneldiscussie in Bredevoort 
(Achterhoek) met de directeur van het 
regionale ziekenhuis. Met een bezoek 
aan een delegatie van de Dorpsraad van 
Woerdense Verlaat sprak ik over hun 
zorgen over de aanrijtijden van 
ambulances. Uiteraard heb ik daarover 
ook schriftelijke vragen gesteld. 

Naar aanleiding van mijn vragen en 
voorstellen heeft minister Bruins van 
VWS intussen maatregelen genomen. Bij 
wijzigingen in de acute zorg wordt overleg 
van het ziekenhuis met betrokkenen zoals 
andere zorgverleners, inwoners en 
regionale bestuurders bij wet verplicht. Hij 
heeft het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid & Milieu) opdracht 
gegeven regiobeelden te maken over de 
zorgbehoefte. Immers, het is belangrijk 
dat het zorgaanbod is afgestemd op de 
zorgbehoefte. 

   

  

  

  

Andere medische 
onderwerpen 

  

  

Zoals de zaak Thijs H. en het medisch 
beroepsgeheim. Het CDA vindt dat er een 
balans moet zijn tussen de belangen en 

  

  

En zoals mijn pleidooi dat donorkinderen 
het recht hebben om te weten waar ze 
vandaan komen. Het register is nu niet 
altijd op orde omdat gegevens niet altijd 
worden gecontroleerd. In debat met 
minister De Jonge heb ik gevraagd dat 
aan te pakken. 

Met minister De Jonge spraken we over 
het feit dat bij veel abortusklinieken 
vrouwen nu worden gehinderd door 
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zorg van de patiënten en de belangen & 
zorg van slachtoffers en nabestaanden. 
De vraag is of die balans er nu nog is. 
Daarover sprak ik in Dit is de dag met 
Gerrit van de Kamp van de politie en 
ethicus Ghislaine van Thiel. 
De volgende ochtend sprak ik daarover op 
tv bij De ochtendshow to go (foto boven). 
  

 

demonstranten. Vrouwen die een abortus 
ondergaan zitten in een zeer kwetsbare 
periode in hun leven. Zij moeten zonder 
te worden gehinderd of geïntimideerd de 
goede en veilige hulp van een 
abortuskliniek kunnen krijgen. Want 
hinderen is wat anders dan 
demonstreren. Daartoe heb ik een 
voorstel ingediend. 
  

   

  

  

  

Fysiotherapie 

In het overleg over het basispakket in de zorg heb ik minister Bruins gevraagd te 
onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn als de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor 
chronisch zieken in het basispakket zouden komen. Nu moeten mensen dat zelf betalen of 
een aanvullende verzekering afsluiten. (Bekijk videoblog). Om dat toe te lichten heb ik ook 
demonstrerende paramedici toegesproken. 
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Geneesmiddelen 

Er worden steeds meer innovatieve geneesmiddelen ontdekt. Dat is natuurlijk een goede 
zaak voor patiënten. Maar de prijs van nieuwe geneesmiddelen is dermate hoog dat dit gaat 
leiden tot verdringing van andere zorg. Zo geven ziekenhuizen al meer dan euro 2 miljard uit 
en was de stijging in 2017 zelfs 9%. Dat is zorgelijk. Natuurlijk mogen pharmabedrijven hun 
investeringen terugverdienen. Echter, pharmabedrijven zijn niet transparant en de prijs lijkt 
nu vaak te worden bepaald door degene die het beste kan onderhandelen. Dat vindt het 
CDA een kwalijke zaak. Want zorggeld is publiek geld dat we met z’n allen hebben 
opgebracht. Over die zorgen sprak ik in een panel in De Rode Hoed, bij de Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen en eind juni op radio1. 
 
Ander zorgpunt met betrekking tot geneesmiddelen zijn de tekorten. Nu worden zelfs 
teruggebrachte medicijnen weer ingezet. Dat is gevaarlijk. Daarover heb ik een brief 
gevraagd van de minister en een debat ( Klik hier voor een video hierover). 
  

   

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=e1c77523df80f7d31dab9ae7f66e5891d91348271b86b85faf1199eb6faa378cd1eb68af2623136bb8031a69085add8525bbf4b16a866c8e


  

  

GGZ: geestelijke 
gezondheidzorg 

  

  

De wachttijden in de GGZ zijn al langere 
tijd een bron van zorg. Daarnaast zijn er 
regelmatig incidenten waarover niet altijd 
open wordt gecommuniceerd. Ik vind het 
belangrijk dat er een lerende cultuur gaat 
ontstaan in de GGZ. Over het belang van 
een lerende cultuur en over  wachttijden 
sprake ik bij Omroep Max en bij Argos. 
  

 

  

  

Caribisch gebied 

  

  

Dan de zorg op de BES-eilanden: 
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is nog 
niet op orde. Niet alleen verschenen er 
verontrustende berichten in de media. 
Ook de Algemene Rekenkamer gaf over 
het jaarverslag 2018 aan dat ca 50% van 
het geld niet goed was verantwoord. 
Intussen is en actieplan opgesteld om dat 
te verbeteren. 
Op de foto:onverwachte ontmoeting met 
Marisol Lopez-Tromp uit Aruba in de 
plenaire zaal. 
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Zeeland   
  

  
Samen met de andere Zeeuwse Kamerleden bracht ik een werkbezoek aan North Sea Haven 
(Zie Vlog). Daarnaast hadden we als Zeeuwse Kamerleden weer onze viermaandelijkse 
ontmoeting met college Gedeputeerde Staten in Zeeland. Dan spreek ik niet alleen over de 
zorg maar over alle dossiers die van belang zijn voor Zeeland zoals de marinierskazerne, 
bereikbaarheid van onderwijs en de gewenste spoorlijn Gent-Terneuzen. 
In Oostburg was ik op uitnodiging van Magda de Feijter  aanwezig bij een bijeenkomst van 
Ypsilon: de vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde psychische 
kwetsbaarheid. 
Regelmatig stel ik schriftelijke vragen over onderwerpen. Zoals over de GPS diefstallen in 
Zeeland en de nieuwe locatie van ziekenhuis Bravis. 
Vrijdag 5 juli was ik aanwezig bij de vergadering van provinciale staten. Natuurlijk even op de 
foto met de CDA-ers. 
 
 
.  
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Werkbezoeken, 
ontvangsten... 

  

  

In Den Haag ontvang ik 
vertegenwoordigers van organisaties en 
bedrijven. Door het hele land breng ik 
werkbezoeken. Ik vind het belangrijk om 
uit de praktijk te horen waar mensen 
tegen aan lopen. Zo was ik o.a. bij Health 
Campus in Maastricht. Men liet mij mooie 
nieuwe innovaties zien. Ik vind het altijd 
leuk als er ook lokale of regionale CDA-
ers aanwezig zijn. Vandaar een vlog met 
Wouter IJpelaar (foto boven). 
Daarnaast bracht ik o.a. een bezoek aan 
GGZ-instelling Reinier van Arkel in Vught 
(foto hieronder). 
 
  

 

  

  

...en dagje met me 
meelopen 

  

  

Regelmatig loopt iemand ook een dagje 
met me mee. Zoals Laurien (foto boven) 
en Caroline (foto beneden, en deze vlog). 
of komt iemand even bijpraten zoals 
Lennard (foto beneden). 
 
Daarnaast komen er ook groepen op 
bezoek zoals de Vrienden van 
Cobbenhagen (alumni van de Tilburg 
University) en studenten van de 
Hogeschool Zeeland. Samen met John 
Kerstens van de PvdA verwelkomde ik het 
team van Joyce Vermue (ziekenhuis 
ZorgSaam) in de fractiekamer van het 
CDA (Zie foto's beneden). 
 
  

   

  

  

  

  

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=e1c77523df80f7d32510c3307d9f0935d5dc099cd80bdce4e9eccf01a343a29e6a2856200cabb8329d38355c34109a391ebccb4df1dfb06b
https://cl.s7.exct.net/?qs=e1c77523df80f7d3de39670aebf6cca9b0c66e3e3b33d3cbc3e215398d28f4ad605f57425c66db7ad67475604f9dd08bfd8b5e12c22fc3c2


Een bezoek aan 
GGZ-instelling 
Reinier van Arkel 
in Vught 

  

 

Laurien en 
Caroline liepen een 
dagje met me mee 
in de Tweede 
Kamer 

  

   

  

  

  

Met Lennard, voor 
de deur van mijn 
werkkamer 

  

 

  

  

Vrienden van 
Cobbenhagen inde 
fractiekamer 

  

 

  

  

  

  
  

  



 

Studenten van de 
Hogeschool 
Zeeland 

  

 

Het team van Joyce 
Vermue 
(ZorgsSaam) 

  

   

  

     

 


