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In de tv-reeks Topdokters van RTL 4 volgde de kijker in 
het afgelopen seizoen acht medisch specialisten uit 
verschillende ziekenhuizen in Nederland. In een van de 
afleveringen stond mond-, kaak- en aangezichtschirurg 
Stefaan Bergé van het Nijmeegse Radboudumc 
centraal. Hoe kijkt hij terug op zijn deelname?  
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Wat was uw drijfveer om mee  
te doen?
‘Over het algemeen vind ik het niet 
zo leuk om aan media-uitingen mee 
te werken. Journalisten maken vaak 
toch hun eigen verhaal van wat je 
vertelt, of ze zetten er een vreemde 
titel boven – dat vind ik overigens 
ook van dit programma. Dus ik was 
wel sceptisch, en heb vooraf ook 
indringend gesproken met de 
televisiecrew. Tegelijkertijd vind ik 
het belangrijk om te laten zien dat 
dokters hardwerkende, integere 
gepassioneerde professionals zijn, 
met hart voor hun patiënten.’

Wat laat u wel en niet zien?
‘Ik heb niet geselecteerd op de 
inhoud, maar ook geen gekke 
dingen gedaan. Alles wat is gefilmd, 
mochten ze wat mij betreft 
gebruiken.’

Heeft u nog een stem in wat ze 
wel of niet uitzenden?
‘Nee, maar in de preview heb ik wel 
gereageerd op feitelijke 
onjuistheden. Zo was er een 
voice-overtekst die zei dat ik elke 
dag in de OK stond. Dat klopt niet, 
en het zo presenteren vind ik niet 
fair naar collega’s. Dat heeft de 
redactie netjes aangepast naar dat 
ik ‘vandaag’ op de OK stond.’

Wat is volgens u het effect op 
uzelf, uw gezin, collega’s en 
beroepsgroep?
‘Wat ik niet had verwacht, was dat er 
zoveel reacties zouden komen, en 
ook allemaal zo positief. Verder krijg 
ik e-mails van patiënten die soms al 
een lijdensweg hebben afgelegd en 
nu hopen dat ik hen kan helpen. 
Terwijl ik in het programma toch 
duidelijk heb gezegd dat ik niet kan 
toveren… Maar daaraan merk ik wel 
dat mijn voorwaarde om deel te 
nemen aan het programma is 
vervuld: bijdragen aan een positief 
beeld van onze beroepsgroep, door 
de andere kant van de dokter te 
laten zien.’ NvE

Hoe is het om een camera mee te 
laten lopen, en ook thuis?
‘Na een paar minuten merk je niets 
meer van die camera. Ook omdat ik 
had afgesproken: ik doe mijn werk, 
maar ik ga niets opnieuw doen. Er is 
dus niets geacteerd of geregis seerd, 
al heb ik wel hier en daar uitleg 
gegeven over wat ik aan het doen 
ben bij een operatie. Daar naast heb 
ik vooraf mijn kinderen en echt-
genote gevraagd wat ze van het idee 
vonden, en pas na hun goed  keuring 
toegestemd. Uiteinde lijk heeft de 
cameraploeg zes of zeven dagdelen 
meegelopen, dat viel alleszins mee.’
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Terugblik op 
Topdokters


