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IN DE MEDIA

Hoe Lange Frans 
administratielast  
op de kaart zet
Met het nummer Laat dokters lekker dokteren heeft de Federatie 
samen met rapper Lange Frans en kno-arts Dennis Kox de ict- en 
epd-problematiek op een niet-alledaagse wijze op de agenda gezet. 
De rap maakte veel los. Op social media, in de zorg en in de politiek.  

Op 26 september zette de 
Federatie het nummer online. 
Vanaf toen ging het razendsnel. 
Wat gebeurde er? 
Op Twitter werd de clip in totaal 
meer dan 20.000 keer getoond en 
op YouTube werd hij ruim 76.000 
keer bekeken. Dat zijn voor de 
Federatie grootse aantallen. 

Hoe waren de reacties?
Artsen waren blij met de erkenning 
die ze kregen voor de onzinnige 
administratielast waarmee ze 
dagelijks kampen. De muzikale 
actie voelde als een steuntje in 
de rug. De Federatie kreeg 
ook positieve reacties over 
de ludieke wijze waarop de 
ict-problematiek onder  
de aandacht werd gebracht.  

En andere zorgprofessionals, 
zoals verpleegkundigen en fysio-
therapeuten, vonden de rap 
herkenbaar.

Wat voor effect had de rap?
Naast de buzz op social media  
werd de video ook goed opgepikt 
door traditionele media.  

Zo besteedde actualiteiten-
programma EenVandaag nog 
diezelfde avond aandacht aan de 
administratielast voor medisch 
specialisten en werden kno-arts 
Dennis Kox en algemeen voorzitter 
van de Federatie Marcel Daniëls 
geïnterviewd. Verschillende 
radioprogramma’s, waaronder Evers 
Staat Op, Wout2day en Laat Met 
Lex, lieten het nummer horen en 
zoomden in op het begrip dat de 
Federatie wil kweken bij patiënten  
in de spreekkamer. MD
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Laat  
dokters dokteren

De muzikale actie is een onderdeel 
van Laat dokters dokteren. Met 
die campagne is de Federatie al 

anderhalf jaar lang systematisch bezig 
om de onzinnige administratielast 

voor artsen onder de aandacht  
te brengen. Zie ook: 

www.laatdoktersdokteren.nl.

De effecten  
op social media

Twitter (1 tweet met de video)
Aantal keer getoond: 20.935
Aantal likes: 96
Aantal keren gedeeld: 102

LinkedIn
Aantal keer getoond: 19.845
Aantal likes: 295
Aantal keren gedeeld: 151

YouTube
Aantal keer getoond: 76.000 
Aantal likes: 545
Aantal keren gedeeld: 1.554

http://www.laatdoktersdokteren.nl

