
Naar buiten met  
Q-koorts? 

21 april 2010 



Casus - Eind juni 2009:  

Specialist meldt in Brabants Dagblad. Ga niet 

fietsen in Noordoost-Brabant vanwege de Q-koorts. 

 

En nu, wat doe je? Hoe ga je te werk? 

 



Wat doet zich vaak voor? 

- Eerst onzekerheid, alles gaat heel snel.  

- Stroom informatie: berichten, indrukken spreken elkaar tegen.  

- Allerlei nieuwe partijen raken betrokken.  

- Media zijn er snel bij en volgen alles nauwgezet  

 (twitter, hyves, chat, newsrooms). 

- Flexibiliteit en improvisatievermogen.    

 



Q-koorts 2007 

Q-koorts telefoontjes 2007
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2007 in totaal: 112 telefoontjes  
 - 25 van artsen 
 - 87 van algemeen publiek 

18 telefoontjes n.a.v. 
krantenbericht 



Q-koorts 2008 

Q-koorts telefoontjes 2008
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2008 in totaal: 389 telefoontjes 
 - 79 van artsen 
 - 310 van algemeen publiek 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zorgburopinar.nl/images/telefoon.gif&imgrefurl=http://www.zorgburopinar.nl/lang-tr/zorginstelling.php&usg=__D4A2fP2ccMcRuHERG_7dGhSljeI=&h=364&w=419&sz=6&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=T9x0zCwBxGLScM:&tbnh=109&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dtelefoon%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Q-koorts 2009 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

2009 in totaal:  
1121 telefoontjes 
 - 317 van artsen 
 - 804 van algemeen publiek 
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‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ 

- Betrek een communicatieadviseur, maak samen een 

communicatieschema. 

- Wie is je doelgroep (intern/extern) 

- Wat is je kernboodschap?  

- Hoe komt de boodschap over?  

o taalgebruik,  

o verleiding tot andere uitspraken,  

o jargon. 

 



Film ‘begrijpelijke formulieren’ 

 

• WW-aanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
• Bouwvergunning aanvragen 
 
 

http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/voor-wie-doen-we-het/ww-aanvraag-lastig
http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/voor-wie-doen-we-het/ww-aanvraag-lastig
http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/voor-wie-doen-we-het/ww-aanvraag-lastig
http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/voor-wie-doen-we-het/aanvraag-bouwvergunninghttp:/www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/voor-wie-doen-we-het/aanvraag-bouwvergunning


- Stel samen Q&A’s op:  

o voor publiek 

o voor persvragen 

- Maak afspraken over de woordvoering. 

- Interne en externe afstemming en duidelijke taakverdeling. 

- Hoe maak je wijzigingen intern kenbaar? 

- Volg de media en reageer (indien nodig) op berichten. 

- Draagvlak in de organisatie: privé-boodschap of organisatie? 

 

‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ 



Casus 

Je hebt als microbioloog meegewerkt aan een 

onderzoek naar Q-koorts en  

voorkomen van de bacterie  

in geitenmelk. 

 

En nu, wat doe je? Hoe ga je te werk? 

 



Opties JBZ: 

• Persconferentie 

• Een medium benaderen 

• Schriftelijke verklaring 

• Niets doen? 

 



Omgaan met de pers 

• Vraag vooraf waar 't gesprek over zal gaan (wat is het doel?). 

• Formuleer een kernboodschap (paar zinnen).  

• Zorg eventueel voor kerngegevens. 

• Gebruik duidelijke en eenvoudige spreektaal: geen jargon.  

• Gebruik concrete en praktische voorbeelden. 



Omgaan met de pers 

• Vul geen stiltes tijdens het gesprek op. 

• Weet je het antwoord niet? Zeg dit gewoon  

 of bied aan het uit te zoeken en erop  

 terug te komen.  

• Zeg nooit “geen commentaar”  

 = doofpotstrategie.  

• Ga niet in op hypothetische vragen  

• Geef géén antwoord voor andere  

 organisaties of personen.  

 



• Voor een vlotte start: spreek af wat de eerste vraag is.  

• Houd je reactie kort.  

• Kort, korter, kortst: citaten. 

• Begin je verhaal altijd met  

 het belangrijkste.  

• Gebruik spreektaal en concrete,  

 aansprekende voorbeelden.  

• Zorg dat je stemgebruik en gezichtsexpressie in overeenstemming 

zijn met je boodschap.  

Omgaan met de pers (radio/tv) 



Bedenk van tevoren: 

• Kan ik het wel of niet? Heb ik een training nodig? 

• Wat wil ik zelf met het interview/contact? 

• Is het de juiste doelgroep? Wat is het afbreukrisico? 

• Het moet nut hebben en niet voor je eigen ego. 

• Geef en gun jezelf tijd vooraf! Gun jezelf een adempauze. 

• Journalisten zijn ook mensen: geen vijand, geen vriend. 

• Kwaliteit hangt af van jouw kwaliteit en voorbereiding. 

• Neem de regie. 





 

Samenspel van inhoud 
en communicatie:  

Je hebt elkaar nodig,  

dus betrek elkaar tijdig! 

 

 

 



Vragen?  

 

Bedankt voor  

jullie aandacht! 

 

 


