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JOBA VAN DEN BERG NIEUWSBRIEF NR. 14, OKTOBER 2020

Joba van den Berg nieuwsbrief nr. 14,  oktober 2020

Beste mensen,
Op het moment van schrijven komen er meer dan 8000 besmette mensen per dag bij en is de
reproductiefactor fors boven de 1,0. Ziekenhuizen en zorgverleners raken weer overbelast;
reguliere zorg moet al weer worden weer afgeschaald.
In de afgelopen maanden zijn veel mensen te nonchalant geworden en daar betalen we nu de prijs
voor. Je zag de cijfers oplopen. In de zomermaanden heb ik daarover diverse keren mijn zorgen
geuit zoals 23 juli op radio1. 

De Tweede Kamer is op 12 augustus zelfs van reces teruggekomen, hetgeen uitzonderlijk is en de
ernst van de situatie bevestigt. Ik heb daar de vergelijking gemaakt met het je houden aan de
verkeersregels. Daardoor kunnen zowel zware vrachtwagens maar ook kwetsbare voetgangers
deelnemen. Dat geldt dus ook bij corona: houd je aan de regels en dan kunnen we allemaal blijven
deelnemen.

Ik heb tijdens het debat ook aandacht gevraagd waarom mbo-ers niet ingezet zouden kunnen
worden voor het bron- en contactonderzoek.WNL, RTL en BNR besteedden daaraan aandacht en
binnen een week was de vacaturesite van de GGD aangepast!

Regelmatig mag ik gast zijn bij WNL op de radio, zoals zaterdag 26 september.
Corona is een vals virus dat door veel mensen nog steeds wordt onderschat. Het is echt ernstiger
dan griep. Het klopt dat het totaal aantal doden tot op heden met ruim 10.000 maar iets hoger is
dan met een zware griepgolf. Maar dat is dankzij alle maatregelen. Ik spreek mensen die niet in
het ziekenhuis hebben gelegen maar na maanden nog veel vermoeidheidsklachten hebben en
zich minder kunnen concentreren.

En als je je niet houdt aan de regels, steek je in feite zorgmedewerkers die zich een slag in de
rondte werken een dolk in de rug.

De maatregelen zijn nu aangescherpt: dat betekent ook dat bedrijven het nog zwaarder krijgen,
nog meer banen op de tocht komen te staan en bezoek ontvangen sterk is beperkt. Het is te
hopen dat iedereen de ernst weer gaat beseffen en zich aan de maatregelen houdt.

Bekijk deze mail online
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Coronadebat 12/8

Te gast bij WNL

Leeftijd voor cosmetische ingrepen van 18 naar
21 jaar

Steeds meer met name jonge vrouwen ondergaan cosmetische ingrepen zoals injecties met botox
en fillers. De lange termijn gevolgen zijn nog niet bekend: wat betekent dit als je dit 60 jaar blijft
doen? Bovendien kijken jonge mensen vaak alleen naar de prijs en komen ze terecht bij
behandelaars die onbevoegd en/of onbekwaam zijn. Daarom heb ik een initiatiefnota gemaakt om
de leeftijd te verhogen, te zorgen dat er meer voorlichting komt en dat onbevoegden in de zorg
beter worden aangepakt. De Telegraaf besteedde daaraan een paginagroot artikel en ik mocht
aanschuiven bij Jinek.
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CDJA Flevoland
Ik was te gast bij de doorstart van het CDJA Flevoland om o.a. te spreken over mijn eigen CDJA-
tijd. Bij de voorbereiding kwam ik nog het toegangsbewijs tegen uit oktober 1976 toen ik op
bezoek mocht bij oom Frans van der Gun die toen voor de KVP in de Tweede Kamer zat. Een
paar maanden later ben ik lid geworden van KVP/CDA.

Werkbezoeken
Vanwege corona werden alle werkbezoeken in het voorjaar afgezegd. Maar vanaf het zomerreces
mocht het weer. Ik heb werkbezoeken gebracht aan o.a.:

•    SAZ, de
branchevereniging van de
algemene ziekenhuizen;

•    Huisartsenpraktijk
Brabantpark in Breda;

•    NVZA, de Nederlandse
Vereniging voor Ziekenhuis
Apothekers op locatie UMC
Utrecht;

•    Tranzo: het
wetenschappelijk centrum
voor zorg en welzijn van de
Tilburg School of Social and
Behavioral Sciences, Tilburg
University;

•    ABC Clinic voor
cosmetische ingrepen en
Galdarma, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in
dermatologie zoals productie
van botox en fillers; 

En natuurlijk op corona-
afstand weer bijgepraat
met Joke Gaemers,
directeur publieke
gezondheid in Zeeland.
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Gehandicapteninstelling
ASVZ

Tevens heb ik een dagje meegelopen bij
gehandicapteninstelling ASVZ waarvan ik
ambassadeur mag zijn. Ook tijdens corona
probeert de instelling nog zo veel mogelijk
dagbestedingsactiviteiten te organiseren, zoals
duo-fietsen met cliënten. Hun slogan is: Het is
aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om
aardig te zijn.

Ik sprak daar o.a. met Nico Koorn en Marthy
Wachtberger van de oudervereniging. (Klik hier
voor een filmpje van mijn bezoek).

 

Digitale
werkbezoeken
De laatste weken zijn fysieke
werkbezoeken weer gestopt. Daar
hebben we nu digitale werkbezoeken
van gemaakt, zoals met GGZ-instelling
Levanto in Zuid-Limburg die mooie
voorbeelden laat zien van
samenwerking tussen de verschillende
domeinen (foto boven). Daarnaast had
ik een digitale kennismaking met CCE:
Centrum voor Consultatie en Expertise
voor de complexe, langdurige zorg.

Digitaal overleg
met  CCE:
Centrum voor
Consultatie en
Expertise

Hollandse Zaken

Te gast bij omroep MAX.
(Zie tekst hieronder)
 

Bescherming
bedrijven: wet
bedenktijd 250
dagen

Het CDA wil dat bedrijven
zich beter moeten kunnen
beschermen tegen
vijandige overnames. Want
beursgenoteerde bedrijven
hebben daartoe nu
praktisch geen middelen.
Het CDA is dan ook blij met
wet bedenktijd voor
beursvennootschappen.
Mijn voorstel om de wet nog
aan te scherpen is
aangenomen: bestuurders
en niet
sprinkhanen(activistische
aandeelhouders) bepalen
wanneer de bedenktijd
wordt ingeroepen.

https://cl.s7.exct.net/?qs=40cfd17ab20dd511fda3b600171d87bfde0c92de17dba50bfe3f3bfd9f2f4cda55395b1b73a0d19c61058a8b8290a9000d6a6cded588b295
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Moeizame hulp aan mensen met ernstig verward
gedrag

Op 4 juli 2020 was ik te gast bij Hollandse Zaken van Omroep Max om te spreken over de
moeizame hulp aan mensen met ernstig verward gedrag. Denk aan de drie moorden die Thijs H.
pleegde in Den Haag en Limburg, de dubbele moord die Ergün S. pleegde op Gina en Marinus
Visser in de bioscoop in Groningen, of de 18-jarige Rik van de Rakt die in Heesch werd
doodgestoken. Opnieuw heb ik ervoor gepleit dat er met betrekking tot het medisch
beroepsgeheim een betere balans moet komen tussen belangen patiënten/cliënten en belangen
veiligheid samenleving/slachtoffers/nabestaanden. 

Zeeland
Samen met CDA-Vlissingen en de directeur van FOCWA bracht ik een werkbezoek aan
autoschade- en herstelbedrijf Van den Berg in Vlissingen. Met een goed protocol van de branche
was het bedrijf snel in staat coronaproof te werken. Tijdens het werkbezoek zagen we ook een
knap staaltje innovatie: door andere lakspuittechnieken toe te passen is er een forse besparing op
energiegebruik gerealiseerd. ( Klik hier voor een filmpje).

https://cl.s7.exct.net/?qs=40cfd17ab20dd5113b888b3586eeff38975fabc6b6bf2c8fdaa792037f6b4ba30a2735e39126afbf58a7235233c2f91d507b11167a8e9d3b
https://cl.s7.exct.net/?qs=40cfd17ab20dd51132223384fd5c2f57706344d5f6832c1149885ace0f9b2a6313a3844923fb91d86279136875eb374969f86694fea84ed2
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CDA Veere hield zijn start-bijeenkomst
buiten en natuurlijk ook op corona-
afstand.

 

En ook het CDAV Zeeland had een strakke
coronaproof bijeenkomst in Heinkenszand.
Het was toch wel erg pre�g om ook in ’t
echt te kunnen bijpraten.

 

Radio WNL op zaterdag was 24 juli in Vlissingen. Samen met andere gasten spraken we
natuurlijk over corona, maar ook over het feit dat men in Den Haag vaak geen idee heeft
van de afstanden in de regio (foto boven). 
Met collega Hilde Palland werd Schouwen-Duiveland bezocht en hebben we o.a. gesproken
met wethouder Daniel Joppe.
Samen met het CDA Goes werd een werkbezoek gebracht aan zorgverzekeraar CZ waar
we hebben gesproken over de toekomst van de zorg in Zeeland: de Zeeuwse zorgcoalitie.
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Belangrijk, want uit het regiobeeld blijkt dat 25% van de huisartsen de komende jaren met
pensioen gaat. Samenwerking op alle terreinen is van belang om goede zorg te behouden.

Met Hilde Palland op
bezoek in Schouwen-
Duiveland

Met CDA Goes op
bezoek bij
zorgverzekeraar CZ

Varia

Gastcolumn in
Bestuursforum
over Corona en
christendemocratie

Viering van 75 jaar
herstel van de
democratie in de
Tweede Kamer

 

Sobere
Prinsjesdag op
corona afstand
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Wil je reageren op
deze nieuwsbrief?
Bezoek aan de Tweede Kamer kan
helaas nog niet. Maar digitaal
bezoek is wel mogelijk. Dus wil je
een digitale ontmoeting of een
telefonische afspraak? Zend s.v.p.
een e-mail naar mijn persoonlijk
assistent Brent Wijshijer:
b.wijshijer@tweedekamer.nl.

Wilt u mij volgen op social media? Dat kan
via
LinkedIn:
@JobaCDA
Facebook:                                            
www.facebook.com/JobavandenBerg 
Instagram:                                
www.Instagram.com/JobavandenBerg
Website:
www.cda.nl/vandenberg
Twitter:
https://twitter.com/jobaCDA

Klik hier om je af te
melden voor deze

nieuwsbrief
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