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Joba van den Berg Nieuwsbrief oktober 2019 
  

Beste mensen, 

Het is alweer oktober, dus het is weer tijd voor een nieuwsbrief! 
Ik kreeg vragen waarom ik niet meer op TV te zien ben bij de stemmingen. Dat zit zo: bij de CDA-
fractie heb je eerst de leden van fractiebestuur en daarna zitten we op alfabet. Van de zomer, 
halverwege de kabinetsperiode, hebben we het alfabet omgedraaid: dus de S zit nu vooraan en 
de A en de B (Mustafa Amhaouch en ik) zitten nu achterin…. 

   

 

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. 

     

 

  

 

Recesactiviteiten 
  

  

Zo was ik een dag naar Brussel om o.a. 
bij te praten met Esther de Lange, 
fractievoorzitter van de Nederlandse 
EVP-delegatie, (foto links), had ik een 
nadere kennismaking met 

https://view.s7.exacttarget.com/?qs=c604065feec04b7047c460122da27badfcd4e2ac06c5c24b49774fa8015224281a90cc8da389ed24fa672bc48ab8efab2c0e02d6d56b287865663e5324d656a567c5c5c111c3c2a0d3df8f871082650c
mailto:J.vdhaas@tweedekamer.nl
https://cl.s7.exct.net/?qs=65970125d4bff7b7829c190568b8680bb0e93e89a40d259f931835f099317abfc6700cb061055beee69f4befb82ae01bc141580b73f0576a


Naast opruimen en dossiers voorbereiden 
geeft de recestijd extra ruimte voor 
werkbezoeken. 

 

gehandicaptenambassadeur Rick Brink 
(klik hier voor een vlog daarvan), 

 

  

 

  

bracht ik samen met lokale CDA-leden 
een werkbezoek aan kinderdiëtisten  in 
Rotterdam, 
  

 

  

en aan de Regenboogapotheek in Bavel. 

 

  

 

  

Daarnaast legde ik werkbezoeken af aan 
onder meer Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar (klik hier voor een 
filmpje) en aan ziekenhuis Bethesda in 
Hoogeveen (foto boven),   
  

 

  

en liep ik een dag mee op de 
spoedeisende hulp van het Leiden 
UMC, waar men een speciale 
aanpak heeft tegen 
bloedvergiftiging. 
  

   

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=65970125d4bff7b718096384de9ee421519a47d8ae349598316c925a9d1eba8f3ac9ce067525f3473af5bfa9518f26fed6c0086d17c37a77
https://cl.s7.exct.net/?qs=65970125d4bff7b739a6dc94156877828ceb2abb2d0dd2b28f2aa6762594fc36d54ea351021ab81396e1e83d9921fe339eacff1383f3333e


  

Zorg in de regio 

Bij ieder werkbezoek spreek ik mensen die zorgen hebben over de bereikbaarheid van acute 
zorg:  in Lelystad waar een heel ziekenhuis is verdwenen, in Gennep waar de ambulances 
niet op tijd komen, in Tholen vanwege de locatie in Oost-Roosendaal en in Hoogeveen waar 
maar 30% van de spoedzorg blijft. Op 30 september sprak ik met Bouwien Rutten 
(fractievoorzitter CDA Overijssel) en andere regionale bestuurders uit Twente over de 
sluiting van de HAP (HuisArtsenPost) in Oldenzaal (foto boven). De conclusie is dat er 
vooraf geen overleg is geweest met regionale bestuurders. 
 
Hun oproep heb ik tijdens overleg over de acute zorg aan minister Bruins overhandigd. Hij 
beloofde ter plekke snel met hen in gesprek te gaan. Natuurlijk heb ik daar ook schriftelijke 
vragen over gesteld. 

   

 

  

Tijdens dat overleg heb ik de minister ook 
een exemplaar gegeven van het Zwartboek 
met schrijnende verhalen dat de inwoners 
van Woerden en omgeving hebben gemaakt. 
Ik ontving dat van Nelleke Stuurop, lid van 
de Actiegroep. Er zijn in Woerden 75.000 
inwoners, maar na 17:00 uur is er geen 
huisarts meer. TV RPL maakte daarvan 

  

Bereikbaarheid is voor het CDA namelijk 
ook onderdeel van kwaliteit van zorg. 
Daarom heb ik mijn initiatiefnota Zorg in 
de regio uitgebracht.  Ik ben blij dat 
minister Bruins mijn voorstellen heeft 
overgenomen over verplicht overleg met 
regionale bestuurders en inwoners bij 
wijzigingen in de acute zorg. En dat er 
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opnames (Bekijk hier het TV-fragment, na 
9.45 min is er een interview met mij). 
  

 

voor iedere regio met behulp van RIVM 
regiobeelden worden gemaakt. Want 
zorgaanbod moet afgestemd worden op 
zorgvraag. Urk heeft 2% geboortes, 
Zeeuws-Vlaanderen maar 0,7% maar 
anderzijds veel ouderen met chronische 
ziektes. Zonder gedeelde analyse kom je 
zeker niet tot een gedeelde oplossing. 
Daarnaast werkt het Zorginstituut mijn 
voorstel uit over een 
Leefbaarheidsanalyse voordat 
kwaliteitskaders worden vastgesteld en 
komt er op mijn voorstel een advies over 
acute zorg door de Raad voor 
Volksgezondheid & Samenleving. Het 
blad Zorgvisie besteedde daar aandacht 
aan . 
 
  

   

 

  

Met Bowine Michel van CDA Amsterdam 
bracht ik een werkbezoek aan het Emma 
Kinderziekenhuis en Hartwig Medical 
Foundation (foto boven). Laatstgenoemde 
doet onderzoek naar effectiviteit van 
medicijnen tegen kanker. 

 

  

Bij Draeger in Zoetermeer, dat o.a. 
beademingsapparatuur en 
patiëntbewakingssystemen maakt, was ik 
bij een bijeenkomst van medische tak van 
brancheorganisatie FHI (Federatie van 
Technologiebranches). 

   

 

Het is belangrijk voor ons werk om met mensen uit de praktijk te 
spreken, zoals CDA-leden die in de zorg werken. We hebben daarom 
een Expertisenetwerk zorg en een 
Fractiebegeleidingsgroep  verpleegkundigen & verzorgenden. Deze 
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laatste vierde begin oktober het 15-jarig jubileum o.l.v. voorzitter Ria 
de Korte en voormalig TK-lid Sabine Uitslag. (Bekijk de vlog)  

     

 

  

 

ICT in de zorg   
  

Goede zorg anno 2019 betekent dat digitale dossiers op orde zijn en gegevens goed 
uitgewisseld kunnen worden. Maar daar gaat het nog vaak mis. Gevolg: patiëntveiligheid komt 
in gevaar, veel verloren tijd door dubbel inklokken en patiënten die voor de derde keer 
hetzelfde verhaal moeten vertellen. Plus: zorgverleners zijn bijna 40% van hun tijd met 
administratie bezig, terwijl ze liever hun tijd aan echte zorg zouden besteden. 
Eén van de problemen is dat er bij de ziekenhuizen slechts twee grote aanbieders zijn; zij 
bepalen de prijs bepalen en het tempo van verandering. Ik vind dat aanmerkelijke marktmacht 
en dus een ongelijk speelveld. Daarom heb ik om een onderzoek gevraagd. (o.a. het FD 
besteedde hier aandacht aan). 
 
 
.  

   

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=65970125d4bff7b771403969ea7919521eff1882e4ef346be72c2f25687cb88a61d0ab550de65f51b04d12d553afea132aee71ed0b1b98f7


  

 

Zeeland 
  

In het reces was ik bij Omroep Zeeland om even bij te praten en bracht ik 
een werkbezoek (foto boven) aan Witte Kruis ambulancedienst in Goes. 
Op 27 september mocht ik samen met directeur Robin Alma het nieuwe 
gebouw officieel openen. (Bekijk het filmpje hierover). 

   

 

  

 

Werkbezoeken, 
ontvangsten... 

  

  

 

...en dagje met me 
meelopen 

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=65970125d4bff7b75ac1ccea40cee8f8fba8821ac109f43d3bc447fbaefd6e870a952b7c71a844d2edf63b4b63d2f7efd2fc4c9d6f060992


Vorige week mocht ik het boek Helden bij 
het Werkleerbedrijf van GGZ-instelling 
Emergis presenteren. (Lees hier mijn 
speech). Fantastische verhalen van mensen 
die ondanks tegenslag hun leven weer op 
de rit hebben ( Klik hier voor de vlog).  
 
  

 

In Den Haag ontving ik leden van de KBO 
(Katholieke Bond van Ouderen) uit 
Goes.Easther Houmes, die vier dagen per 
week voor de Statenfractie van CDA 
Zeeland werkt, loopt sinds kort twee maal 
per maand een dag stage bij mij. Goed 
voor de verbinding met Zeeland. (Klik 
hier voor de vlog). 
 
  

   

 

  

 

Met CDA Kapelle bracht ik 
een werkbezoek aan twee 
fruitteeltbedrijven. Alle 
fruittelers hebben te maken 
hebben met zeer slechte 
prijzen. Ik ga daarover ook 
schriftelijke vragen stellen.  

  

 

  

 

De tweede Nationale 
Toerisme Top vond in 
oktober plaats in Zeeland. 
Met collega Maurits van 
Martels schreef ik een 
opinieartikel in de PZC om 
meer op kwaliteit in te zetten. 

  

   

 

Voor alle CDA-leden in Zeeland organiseer ik samen met CDA Goes 
een Nieuwjaarsborrel: 
zaterdag 11 januari 2020 van 1700-18.30 uur. 

Op Hof Olmenstein, 
Abbekindersezandweg 21, 4482 PS Kloetinge 
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Prinsjesdag: 

Dierbare vriendin Nelleke 
van der Plas vergezelde 
mij deze keer naar de 
Ridderzaal. Even samen 
op de foto met Easther 
Houmes en mijn 
medewerker Jorden van 
der Haas met zijn vriend 
Bart. 

 

  

Diversen: 

Debat bij FNV over de 
zorg samen met Maarten 
Hijink van de SP en John 
Kerstens van de PvdA. 

 

  

Als fractie hadden we 
een ontmoeting met de 
bisschoppen en 
spraken we over 
diverse 
maatschappelijke 
problemen. Op de foto 
met bisschop De 
Korte. 

 

  

 

  

 

In september deed ik mee aan 
de ‘speeddates’ die 
georganiseerd werden voor 
leden van CDA-zomerschool. 

  

 

  

 

Samen met kolonel Marijke 
van der Krogt sprak ik bij 
CDAV Breda over 
mogelijkheden voor 
maatschappelijke diensttijd 
in de zorg. 

  

   

 



 

  

 

Ontvangsten 

Wil je een dagje meelopen 
zoals Tom Hermsen, 

  

 

  

 

of kort iets toelichten zoals Tim 
Saalbrink & Anouk Pool die 
door Nederland wandelen om 
pesten beter bespreekbaar te 
maken, neem dan contact op 
met mijn PA Jorden van der 
Haas. 

  

   

 

  

Groepsbezoek 

Ook groepen zijn van harte welkom! Zoals onlangs nog deze  ondernemers uit Twente die 
samenwerken binnen het opleidingsbedrijf Bouwenmensen Twente. 

   

     

 


