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Beste mensen,
Binnen vier weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De afgelopen weken is de
verkiezingscampagne al een beetje gestart. Met uitnodigingen voor webinars over de zorg, zoals
door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties. En voor diverse interviews,
o.a. voor vakbladen. En voor het verkiezingsdebat over de zorg bij Uitgelicht, programma van
Familiy7 (foto linksonder).
 
 

 

Kiezers willen graag iets weten over jou als persoon, zo is mij verteld. Op Instagram en
Facebook ben ik daarom gestart met 44 persoonlijke verhaaltjes/feitjes; 44 omdat ik dit jaar 44
jaar lid ben van het CDA. Leuk om daarvoor ook jeugdfoto’s te gebruiken. Zoals samen met mijn
broer Jan.
 
Op Instagram en/of Facebook ben ik ook gestart met korte live interviews over de zorg. Thema:
de zorg beschikbaar, betaalbaar & bereikbaar houden, ook in de regio. Ik spreek met
ziekenhuisbestuurders, artsen en andere zorgverleners.
 

https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215bc401bd7b7e9f7e89c137d401d72091dc14e35f0ee60a9e37bda74a6e486543d2c14359fc87a45128e99637a0950cfcc
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2153e0cfd34072eed09727281bb58e61cba7a93428969e1f27527593c1083fa418ae13d0555224fc3c98df7cd7f65b5a06d
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2150e33945db1a2c0d577fd3f97395f95ac542f313bf54d9977549deffbf1bd09143494184681cb2f1dd14dcbb27a4157e8
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215cf8290cc1a1e07ffd0b0afa8bb3c890209f2cc4e252e9e2ae1d0cd707524def3fa50a7d14c69a9bdb51dea30f84ef3cd
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215fd8b286ee964330649d7068676f415b75a1cee4cb3ce44818de4023592d9b47a0ebd77e580068e48a37fe6146ab200be
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Corona
Natuurlijk waren er weer diverse debatten over de ontwikkeling van het coronavirus. De Engelse
variant van het virus is veel besmettelijker en baart daarom veel zorgen. Want 2% van de
mensen wordt zo ziek dat ze naar het ziekenhuis/intensive care moeten. Het beleid van de
regering is erop gericht kwetsbare mensen te beschermen, voorkomen dat de zorg wordt
overbelast en de verspreiding van het virus in te perken door het goed te monitoren.
Je aan de maatregelen houden, je laten testen als je klachten hebt en het vaccineren moeten
zorgen dat we samen het virus onder controle krijgen en dat de samenleving weer open kan. Het
is daarbij van groot belang dat de testgegevens etc. van mensen veilig worden verwerkt en
opgeslagen. Ernstig was dan ook het grote datalek bij de GGD. Daarover hebben we niet alleen
in het vragenuurtje de minister bevraagd maar ook in een apart debat.( Klik hier voor
Debatgemist, of bekijk dit videofragment).
 
Corona zorgt voor veel pijn. Kinderen die niet naar school kunnen, jongeren die in hun vrijheid
worden beperkt, alleenstaanden en ouderen die eenzaam zijn, financiële zorgen bij mensen die
hun baan kwijt zijn. Maar ook ondernemers die een noodkreet uiten, zoals in Zeeuws-
Vlaanderen, en die pleiten voor het eerlijk verdelen van de mogelijkheden voor verruiming. Naar
aanleiding daarvan heb ik Kamervragen gesteld. 

 

Persoonlijk profiel bij kanker
Samen met 50+ en de VVD heb ik een initiatiefnota ingediend over het maken van een
persoonlijk DNA-profiel bij kanker. Op die wijze kan veel beter bepaald worden welke medicijnen
toegepast moeten worden. Nu worden er vaak medicijnen geprobeerd die in 70% van de
gevallen geen effect blijken te hebben. Dat betekent veel onnodig lijden en bijwerkingen voor de
patiënt en veel onnodige kosten. Op 10 februari is de nota besproken (foto hierboven). Minister
Tamara van Ark gaat aan de gang met onze adviezen.

https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2153379cad1e7ec1a12e5a127bfe54def7cdeff3b9059175707ce8c389ef2b6cc3300a349c26c6bd9e326699bbe4fb3cd97
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215e6e1ab31547c1d3d9482f4dc82c11bbec5234ab7010f3386d81c2e7e5d29f32599f22b6ad254c319147fb70dd8c4be04
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215fa1855d2a1aa8f89c4a7b26fbd99317071879937f525b4ea61ec12568ab26cbf81eb2df396f9fd44de038bc42964484c
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215a221a1a4f078f190dff0ebd04317e36ea448ea4954bd4d5d9f3d6e782c9a531ab9adc2f1ad0ecd19e824135e7bebf189
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Zorg werkbezoek aan Tholen
Zorg moet beschikbaar, betaalbaar & bereikbaar zijn, ook in de regio. Recentelijk heb ik daarom
Kamervragen gesteld over de voorgenomen verhuizing van de huisartsenpost in Bergen op
Zoom naar Roosendaal en over de mogelijkheden om in Zeeland huisartsen op te leiden.
 
Samen met Petrina Geluk (fractievoorzitter CDA Tholen) bracht ik een werkbezoek aan huisarts
Janneke Kuijlen in Stavenisse (foto linksboven). Daarna werd ik geïnterviewd door Omroep
Tholen en de Eendrachtbode.
 

     Klik hier om je af te melden

https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2156da9388d5892a4f3c9232ac391f4b0790321105be825764b2830204bc0a52fb27aa06524ce5f32bb4c5325d0e41cda2a
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2153f21c7cb9745668fb300140f95e9f6aeb43918b5e5437ca4bfd82e8648b5009497c6a0aafe9accbbc6147bb87e90604a
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df215fb9c00ed518325f013531e79cdda6871fdc726f599b653b447deb1171c92c1d08e2f53f64d4630be06b8cd491f52054c
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2150e33945db1a2c0d577fd3f97395f95ac542f313bf54d9977549deffbf1bd09143494184681cb2f1dd14dcbb27a4157e8
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2158a14fd4a6c744fc8524feef905ce7a463fb1a6c3e5edda052e8918c27d3ef4053dd59d816e4f9195042a4a472c6463a7
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2155a6d163ed88fab4c24717126aca29f6ab9d35c08f364a688b8a99ce8e4dcb4d64d2869d1ca052be20bfbdbdaec550387
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df21563352c29da8daae1f7a9e58327269f41c8dbd16815399a935567360c2039e728414b1ec5f5013355174f0ccb7505a66a
https://cl.s7.exct.net/?qs=aa9a7da1218df2153dc7caf7e5cf46e8dae3b9fd926c759e93d8de13831a23060b0484f25565ded17c3de009fde03d8eb666c0ea17f62ba8
mailto:b.wijshijer@tweedekamer.nl?subject=

