
Komt een journalist bij de dokter

Steeds vaker treden medisch specialisten op in de media:  
in krantenberichten, maar ook op radio en televisie.  
Om hen hier zo goed mogelijk in te begeleiden, verzorgt  
de Federatie geregeld media trainingen. Dermatoloog  
Marlies Wakkee, werkzaam in het Erasmus MC  
in Rotterdam, volgde zo’n training. ‘Het is een  
uitgelezen kans om je boodschap goed  
over te leren brengen.’ 

Uitgelezen kans
Een jaar geleden werd Marlies 
Wakkee voor het eerst door de 
media benaderd met de vraag om 
te spreken over zonbescherming.  
Al snel volgden er meer verzoeken 
en werd de dermatoloog door haar 
wetenschappelijke vereniging naar 
voren geschoven als een van de 
woordvoerders. Voor Wakkee was 
dat de aanleiding om een media
training te volgen. ‘Op het moment 
dat je vaker door de pers wordt 
benaderd, krijg je een groot 
platform om een onderwerp te 
presenteren dat jij belangrijk vindt. 
Zo’n training is dan een uitgelezen 
kans om je boodschap goed over 
te leren brengen.’

Niet meteen reageren
Na aangeklopt te hebben bij haar 
wetenschappelijke vereniging, 
kwam Wakkee in contact met de 
Federatie. Daar volgde ze met  
een aantal andere collega’s een 
breed opgezette mediatraining. 
Ontzettend leerzaam, vertelt ze 
enthousiast. ‘Er komen allerlei 
praktische zaken aan bod, zoals bij 
wie je moet aankloppen als je een 
interview verzoek krijgt. Dat kan de 
pers voorlichting van het ziekenhuis 
zijn, maar ook de wetenschappe  
lijke vereniging of de Federatie. 
Ik leerde ook dat je niet meteen 
hoeft te reageren als je door een 
journalist wordt gebeld – vaak kan 
dat niet eens, omdat je een 
operatie of spreekuur hebt. Door 
een terug belafspraak te maken, 
heb je meer rust en tijd om het 
gesprek voor te bereiden. Die tip 
heb ik absoluut ter harte genomen, 

evenals het advies 
om de vragen vooraf 
in te zien en de tekst vóór 
publicatie te checken op 
feitelijke onjuistheden. Het klinkt 
eenvoudig, maar het zijn zaken 
waar je geen weet van hebt als je 
initieel wordt benaderd voor een 
interview.’

Profijt
Wakkee heeft veel profijt van wat  
ze heeft geleerd. Vooral bij het 
goed overbrengen van de bood
schap. ‘Met rollenspellen oefen  
je om belangrijke zaken zo vroeg 
mogelijk in het interview te 
benoemen. Als je dat te weinig of 
te laat doet, loop je het risico dat 
juist dát stukje eruit wordt geknipt.’ 

Haar grootste leerpunt? ‘Een goede 
voorbereiding is het halve werk, 

hoe cliché dat ook klinkt. Zelf ging  
ik altijd redelijk blanco een interview  
in en liet ik alles op me afkomen.  
Nu vraag ik van tevoren waar het 
over gaat, zodat ik de boodschap 
die ik écht wil overbrengen over 
zonbescherming alvast bondig kan 
formuleren in mijn hoofd. Ik bereid 
me dus beter voor en kan de 
training dan ook van harte 
aanbevelen aan andere medisch 
specialisten die regelmatig in de 
media verschijnen.’ MD

IN DE MEDIA

Heeft u ook interesse in een 
mediatraining van de Federatie? 
Informeer naar de mogelijkheden bij 
uw wetenschappelijke vereniging. 
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