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Welk mediapodium 
kiest de dokter?
Pauw, Jinek, De Wereld Draait Door. Doorgaans  
vertellen medisch specialisten over een bepaald  
onderwerp in een van deze primetime  
talkshows. Maar soms kiezen medisch  
specialisten bewust voor een bepaald  
medium om een doelgroep te  
bereiken. Zo verscheen kinder- en  
jeugdarts Brita de Jong-van Kempen  
van Medisch Centrum Leeuwarden  
onlangs in Spuiten en Slikken om  
te praten over energiedrankjes. 

Hoe kwam u in contact met het 
programma Spuiten en Slikken?
‘We zien steeds vaker jongeren  
met klachten die zijn te wijten  
aan energiedrankjes, zoals slape-
loos heid, vermoeidheid, angst-
klachten en hartritme stoornissen.  
De Neder landse Vereniging voor 
Kinder geneeskunde (NVK) vindt  
dat er meer voorlichting moet 
komen over deze effecten en pleit 
voor een verbod op energiedranken  
voor kinderen onder de 18 jaar. Met 
die boodschap traden we begin dit 
jaar in de publiciteit. Voor Spuiten 
en Slikken was dit aan leiding om 
hier een item over te maken en mij 
te benaderen, als woordvoerder van 
dit dossier.’

Wat waren uw overwegingen  
om mee te werken?
‘Met bovenstaande boodschap 
bereik ik vooral ouders en artsen, 
maar geen jongeren. Die kijken op 
hun beurt wel naar Spuiten en 
Slikken – het programma heeft een 
groot bereik. De redactie neemt 
haar taak bovendien serieus door  
de effecten van middelen te laten 
onderbouwen door professionals, 
zoals artsen en medewerkers van  
de Jellinek.’

Heeft u vooraf nog getwijfeld?
‘Aanvankelijk was ik sceptisch.  
Het programma is vrij onorthodox 
omdat er taboes worden door-
broken, dus ik moest uit mijn 

comfort zone stappen. Ik heb 
gevraagd wat mijn bijdrage  
precies inhield. De redactie wilde  
als onderdeel van dit item een 
experiment doen met een jongere. 
Dat was voor mij een discussiepunt: 
als arts werk ik vanzelfsprekend niet 
mee aan iets dat iemands gezond-
heid in gevaar kan brengen. Een 
uitgebreide toelichting over hoe het 
experiment nauw door medisch 
personeel werd gevolgd, gaf me 
voldoende geruststelling.’

Bent u daarin goed begeleid?
‘Absoluut. Ik heb veel overlegd  
met de persvoorlichter van de 
Federatie, maar ook met mijn eigen 
vakgroep, de voorlichtingsafdeling 
van het ziekenhuis en de commissie 
pleitbezorging van de NVK waar  
ik deel van uitmaak. De redactie  

van Spuiten en Slikken was daar naast 
erg professioneel: ze nemen geen 
onverantwoorde risico’s om hoge 
kijkcijfers te krijgen. Het program ma 
wilde me alleen maar steunen in mijn 
standpunt door de gevolgen van 
energie drankjes bespreekbaar en 
zichtbaar te maken. Dat gaf voor mij 
de doorslag.’

Hoe pakte het uit?
‘Ondanks dat het experiment maar 
één jongere betrof, bracht het onze 
boodschap wel treffend in beeld. Dat 
bleek wel uit de vele reacties, vooral 
op de Facebook pagina van het 
programma. Jongeren schrok ken van 
de gevolgen, of herkenden zelfs 
bepaalde klachten. Het item  
is dus zeker aangekomen. Dat ik 
hieraan heb kunnen bijdragen,  
geeft mij voldoening.’ MD
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