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Koffie drinken met de NOS

De Federatie voerde diverse malen zogeheten ‘achtergrond-
gesprekken’ met de NOS. Het doel: medische onderwerpen onder 
de aandacht brengen. Manager Communicatie Lilian Jansen van de 
Federatie vertelt hoe het gesprek over de gevolgen van de sluiting 
van de kernreactor in Petten leidde tot veel media-aandacht én 
resultaat. 

Aanleiding 
Het was de NOS die in 2015 tien 
wetenschappelijke verenigingen 
benaderde met de vraag of zij 
wilden praten over mogelijke 
nieuwswaardige onderwerpen. 
De betreffende verenigingen 
stuurden het verzoek door naar 

de Federatie, die blij was met 
het initiatief. Jansen: ‘Ik stelde 
de NOS-redacteuren voor 
om dan meteen met álle 32 
wetenschappelijke verenigingen 

om tafel te gaan zitten. Zo 
kregen wij de kans 

om belangrijke, 

medische onderwerpen te pluggen 
en kon de NOS nieuwswaardige 
items creëren en naar buiten 
brengen.’

Werkwijze
Jansen plande verschillende 
sessies in, waar zowel de NOS 
als enkele bestuursleden van de 
wetenschappelijke verenigingen aan 
deelnamen. Tijdens het gesprek met 
de Nederlandse Vereniging voor 
Nucleaire Geneeskunde (NVNG) 
kwam de kernreactor in Petten aan 
bod. Jansen: ‘De NVNG voorziet 
al langer een groot probleem in 
de gevolgen van de sluiting van 
die centrale. In de discussie wordt 
echter alleen gesproken over het 
milieu- en veiligheidsaspect, en 
niet over de gevolgen voor artsen 
en patiënten. De kernreactor 
produceert namelijk óók medische 
isotopen die worden gebruikt voor 
kankerbehandelingen.’

De Federatie had het probleem 
– samen met andere betrokken 
partijen, zoals ziekenhuisapothekers, 
klinisch chemici en radiotherapeuten 
– van tevoren in kaart gebracht. 
De vervolgstap was om dit op 
grote schaal onder de aandacht 
te brengen, om het onderwerp 

op de agenda te zetten én een 
kabinetsbesluit te stimuleren 
waarin de patiënt over tien jaar 
nog steeds beschikt over medische 
isotopen, vertelt Jansen. ‘Het 
maakt de Federatie niet uit welke 
oplossing de overheid kiest, als het 
belang van de patiënt maar wordt 
meegenomen in die afweging.’

Resultaat
De NOS besteedde in december 
2016 aandacht aan het belang 
van medische isotopen voor de 
arts en de patiënt in het Journaal. 
Naar aanleiding daarvan kwam ook 
Medisch Contact met een groot 
artikel. De media-aandacht had het 
gewenste effect: inmiddels laat het 
ministerie van Volksgezondheid 
een onderzoek uitvoeren door het 
RIVM waarbij ook wordt gekeken 
naar het patiëntenperspectief. 
De Federatie is gevraagd om 
hiervoor input te leveren. Jansen: 
‘Zonder die nieuwsuitzending was 
dat ongetwijfeld minder makkelijk 
gegaan. We zijn blij met dit eerste 
resultaat.’

Ook andere, medische zaken 
zijn afgelopen jaar in het 
nieuws gekomen dankzij de 
achtergrondgesprekken, zoals 
het tekort aan verpleegkundige 
specialisten binnen de cardiologie 
en de medicatieveiligheid 
bij ziekenhuisapothekers. 
Bovendien liggen er nog genoeg 
‘plankonderwerpen’ klaar. Jansen: 
‘Zoals deze voorbeelden laten zien, 
kunnen de achtergrondgesprekken 
en de daaropvolgende media-
aandacht dus echt goed helpen 
om belangrijke zaken onder de 

aandacht te brengen.’ MD
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