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‘We moeten ons de mond 
niet laten snoeren’

Ik kan best begrijpen dat mensen 
problemen hebben en angstig zijn, 
maar dit is niet de manier om dat 
kenbaar te maken.’ 

Bent u door de reacties op uw 
mediaoptredens voorzichtiger 
geworden?
‘Ja, ik weeg zorgvuldig af of ik niet te 
vaak in de media verschijn. Mede 
door de reacties op mijn televisie-
optredens ben ik toen tijdelijk gestopt 
met Twitter en Facebook, en heb ik 
eind 2020 veel verzoeken van media 
afgewezen. Dat is niet zozeer omdat ik 
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Naar aanleiding van zijn optredens in de media 
kreeg arts- microbioloog en OMT-lid Andreas Voss 
te maken met intimidatie, tot aan zijn voordeur. 
Dat heeft hem voorzichtiger gemaakt.

De afzender bezorgde intimiderende 
brieven persoonlijk op uw huisadres. 
Had u vooraf verwacht dat dit het 
gevolg zou kunnen zijn van uw 
mediaoptredens?
‘Je weet dat er een kans op reacties is 
als je in de media verschijnt. Maar dat 
dit al na enkele mediaoptredens 
gebeurt, had ik niet verwacht. En 
iemand intimideren of bedreigen 
omdat je het niet eens bent met het 
beleid, dat gaat wel erg ver. De 
afzender van dergelijke brieven beseft 
misschien niet dat het intimiderend is 
om die brieven aan huis te bezorgen. 

bang ben voor bedreigingen, maar 
vooral omdat ik de discussie op dat 
moment niet zinvol vond. Ik vind dat 
we ons aan de maatregelen moeten 
houden. In een normale situatie juich 
ik discussie toe, maar dit is een 
crisissituatie.’

Ziet u ook bij uw collega’s deze 
worsteling met de media?
‘Laat ik vooropstellen dat de media zelf 
niet het probleem zijn. De gesprekken 
worden bijna altijd goed voorbereid en 
daar houden journalisten zich 
grotendeels aan. Het zijn de reacties 
van sommige kijkers of luisteraars die 
nogal extreem zijn. Ja, er zijn collega’s 
die zich op de achtergrond houden, of 
zich zelfs overal van hebben terug-
getrokken. Dat is jammer, ik hoop  
dat ze snel weer terugkeren in het 
publieke debat. We moeten ons niet  
de mond laten snoeren.’


