
Het is vijftien minuten na vluchtige lezing van de be-
schikbare gegevens. ‘Mijn eerste gevoel is dat het onont-
koombaar is om naar buiten te treden’, zegt Gido Vader, 
perschef van Feyenoord. ‘Als je open bent over je fouten, 
geef je eigenlijk aan dat er verder heel veel goed gaat. 
Mijn eerste stappen zouden zijn: alles in het werk stel-
len om de kinderen van de zaaddonor te vinden, hun ou-
ders uitnodigen om hun kinderen te laten testen – en 
meteen daarna naar buiten treden met een bericht over 
wat er is voorgevallen en hoe dit is opgelost.’
Met de keuze van Vader voor volstrekte openheid zijn 
vier van de anderen het wel eens, maar het gaat ze iets 
te snel. Jan Driessen van Aegon, Arno Pronk van bouw-
onderneming BAM Groep, Pedro Salazar Hewitt van PSV 
en Maria Henneman schenken in de eerste momenten 
tevens veel aandacht aan indamming van de zaaddonor. 
‘Er is geen bloedspoed met die openbaarheid’, vindt 
Driessen. Het dreigement van de donor is onacceptabel. 
We wijken niet voor chantage.’ Hij wil dagen tot weken 
de tijd nemen om de acht ouders te informeren, daarna 
pas een persconferentie houden waarin alle feiten wor-
den gepresenteerd. Pronk van BAM Groep vindt dat de 
donor meer aandacht verdient dan dit. ‘Hoogste priori-
teit heeft bevestiging van de diagnose XZ bij hem. En 
meteen na identificatie van de acht kinderen moet hij 
worden ingelicht dat hun ouders spoedig telefonisch 
worden geïnformeerd en gezamenlijk worden uitgeno-
digd in het ziekenhuis.’

p een stille maandagochtend (t=0) open-
den vijf experts in crisiscommunicatie on-
langs een smeulende mail. Ze troffen een 
crisiscase uit de praktijk van communica-

tieadviseur Noud Bex – directeur van Bex* communica-
tie en Crion Centrum voor Crisisondersteuning – door 
hem zelf teruggebracht tot de kern en geanonimiseerd. 
Hoe vliegen de perschefs van Feyenoord, BAM Groep, 
PSV Eindhoven en Aegon en communicatieadviseur Ma-
ria Henneman elk afzonderlijk de kwestie aan? Welke 
keuzes maken ze in de dilemma’s? En wat doen ze in-
dien ze hun eerste, snelle besluit vlak na lezing (t=1) 
twee keer mogen herzien? Eerst één uur later, na alle 
voor en tegens nog eens op een rijtje te hebben gezet 
(t=2)? En vervolgens de volgende dag, na er een nacht-
je over te hebben geslapen (t=3)? Is het besluit dan be-
ter? Omdat dan behalve het bewustzijn ook het onder-
bewuste de kans krijgt alles rustig door te rekenen?

Dit is een ernstige, levensbedreigende situatie – daar-
over zijn de vijf communicatie-experts het meteen na 
lezing eens, zie het overzicht op blz. 16. Het ziekenhuis 
moet snel handelen, met volledige openheid van zaken. 
Dat moet bij dit soort zaken altijd het uitgangspunt zijn, 
wil je als ziekenhuis in de toekomst nog geloofwaardig 
zijn. Maar hoe? Als je wilt voorkomen dat acht gezin-
nen het slechte nieuws op tv vernemen, dat honderden 
kinderen in de krant lezen dat hun vader misschien hun 
vader niet is?
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benaderen. De boodschap direct brengen vanuit het OMC 
levert eerder woede en frustratie op dan begrip.’
Hij stelde zich toen de vraag van wie hijzelf een derge-
lijk bericht zou willen vernemen. Uiteindelijk dacht hij 
aan de oude huisarts van zijn gezin. Die kwam nog echt 
aan huis. ‘Waarschijnlijk kwam ik hier niet meteen op 
omdat ik al jaren niet meer bij de huisarts ben geweest. 
Maar huisartsen kunnen ook in deze casus een belang-
rijke rol spelen in het overbrengen van de informatie 
van het OMC aan de gedupeerden.’
Ook Arno Pronk van BAM Groep werd de volgende och-
tend wakker met nieuw inzicht. Zijn acties waren in eer-
ste instantie ingegeven om vóór alles de spermadonor 
met zijn dreiging binnen 24 uur naar de pers te stappen 
voor te blijven, maar na reflectie wint zorgvuldigheid het 
van snelheid. ‘Bij eerste lezing had ik een mededeling bij 
punt 4 gemist: het is duidelijk dat deze donor aan deze 
ziekte lijdt. Dat betekent dat geen tijd nodig is om de 
zelfverklaarde diagnose van een “zeer verwarde man” 
bevestigd te krijgen. Die bevestiging is er al.’ Des te meer 
tijd heeft Pronk nu om  aandacht aan de acht ouders en 
kinderen te schenken en vervolgens aan de andere hon-
derden (ivf-)kinderen van het OMC én de media.
‘Ik zie niet zoveel verschil tussen mijn eerste ingeving en 
na één dag’, zegt Salazar Hewitt. ‘Na de eerste lezing had 
ik al een goed idee over hoe ik dit zou willen aanpakken. 
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat openheid van za-
ken hier de enige manier is. Het is een kwestie van leven 
of dood. Er zijn al te veel partijen op de hoogte van de si-
tuatie en vast niet iedereen is bereid om dit binnenskamers 
te houden. Dit moet in samenwerking met de reeds door 

Salazar Hewitt van PSV doet nog een stapje terug. Eerst 
wil hij op de donor inpraten opdat deze niet tussentijds 
naar de media stapt. Ook anderen in het ziekenhuis die 
op de hoogte zijn, moet op het hart worden gedrukt deze 
informatie als zeer vertrouwelijk te behandelen. Tegelijk 
overweegt hij een aantal opiniemakers van de media ‘on-
der embargo’ op de hoogte te stellen. Hij wil ze ook vast 
om hun mening vragen. ‘Een risicovolle actie’, geef hij 
toe, ‘maar vroeg of laat haalt deze zaak de media en dan 
kun je beter een aantal prominente journalisten al op de 
hoogte hebben gebracht.’
Om nog meer tijd te winnen, betrekt Maria Henneman 
de donor werkelijk bij de zaak door samen met hem een 
stappenplan te maken. In ruil belooft ze hem op termijn 
maximale openheid, maar legt ook uit dat ze in verband 
met de privacy van ouders en gevoeligheden tussen hen 
en hun kinderen meer tijd nodig heeft dan 24 uur. Zo 
ontstaat ruimte voor het zorgvuldig in kaart brengen 
van datgene waar het ziekenhuis wel en niet voor aan-
sprakelijk is, voor het nalopen van klantbrochures om 
te zien hoe er is voorgelicht over de screening van er-
felijke ziekten én kan het OMC deze zonodig alvast aan-
passen – alsmede het selectieproces van donoren zelf. 
Pas als al deze zaken zijn geregeld, stapt ze naar bui-
ten. ‘Maar níet met een persbericht of persconferentie. 
In overleg met de betrokkenen kiezen we een medium 
dat hier respectvol over wil berichten.’

Eén uur later. Na rustige herlezing van de crisiscase 
staat Gido Vader van Feyenoord nog steeds achter zijn 
eerste, snelle keuze voor snelle openheid. Het publici-
taire risico is niet het grootste risico in deze zaak, be-
seft hij. Voor de zekerheid zou hij wel alvast een state-
ment formuleren, voor het geval de media vroeger dan 
verwacht bellen. Welke feiten kunnen we dan al ver-
strekken? Terwijl hij daarover nadenkt, vraagt hij zich 
plots af waarom hij niet – en plein comité – heeft aan-
gedrongen op vaststelling van de stappen die nu uit me-
dische, juridische, verzekeringstechnische en morele 
overwegingen noodzakelijk zijn. ‘Niet wat kán er gebeu-
ren, maar wat móet er gebeuren?’
Pedro Salazar Hewitt van PSV weet na herlezing wat er 
‘moet’ gebeuren – naast zijn aanvankelijke pas op de 
plaats (donor indammen) én vlucht vooruit (prominen-
te journalisten alvast inschakelen), keuzes die hij nog 
steeds onderschrijft. Nadat hij iedereen in het crisisteam 
ervan heeft doordrongen dat dit niet in de doofpot te-
recht mag komen – dat zou ‘crimineel’ zijn en het komt 
‘sowieso’ op straat te liggen – heeft voor hem prioriteit 
één het nu vinden en informeren van de ouders van be-
smette kinderen. Lukt dit niet via huisartsen, verzeke-
raars of gemeentes dan desnoods via de media. ‘Het leven 
van deze kinderen staat op het spel. Hun gezondheid 
gaat voor alles.’

De volgende dag. De zaak heeft Gido Vader niet meer 
losgelaten. ‘Ik sta nog steeds volledig achter mijn keuze 
om hier geen doofpotverhaal van te maken, maar ik heb 
geworsteld met de vraag wíe de ouders en kinderen moet 
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mij geïnformeerde, prominente media. Ik zou zeggen: aan-
vallend communiceren.’ De angst voor lekken is ook het 
enige dat Driessen van Aegon de volgende ochtend nog te 
binnen schiet. Daartoe maakt hij, net als Vader op t=2, een 
plan B. Ook Henneman beseft na een nachtje slapen dat 
de zaaddonor mogelijk het samen opgestelde stappenpan 
negeert en toch naar buiten treedt. Welk bericht ligt dan 
klaar? Bevestigen dat de donor inderdaad contact zocht 
met de kliniek, uitleggen waar donoren op worden getest, 
melden dat een zoektocht is gestart naar ouders en kinde-
ren. ‘Intussen moeten we de druk weerstaan om in allerlei 
tv-programma’s te gaan zitten, in verband met de privacy 
van de gezinnen’, zegt ze. Verder breidt ze haar stappen-
plan uit met een team psychologen, traumatologen en ethi-
ci plus een telefoonpanel voor andere bezorgde ouders.

Na t=3 lichten we de vijf experts in over het experiment 
waaraan ze eigenlijk deelnamen. Denken ze dat hun 
meer afgewogen visie op t=3 zit in het verwerken van 
meer informatie in het onderbewustzijn, zoals de psy-
choloog Ap Dijksterhuis beweert (zie kader)? Maakten 
diepe gevoelens, intuïtie, emoties en vergeten ervarin-
gen het verschil? Of was er domweg meer tijd voor gro-
tere zorgvuldigheid?

Gido Vader vindt dit een ‘zeer interessante’ vraag. Hoe dan 
ook vindt hij het jammer dat voor de derde variant door-
gaans geen tijd is. ‘Tegelijk geeft het experiment aan dat 
je op gevoel (t=1) vaak al in de juiste richting denkt. Ik 
denk zeker dat door het loslaten van de problematiek na 
t=2 iets in mijn onderbewustzijn is gaan werken, al is het 
onmogelijk om zo’n probleem helemaal los te laten. Ik heb 
er behoorlijk over gemaald in elk geval. Pas toen ik mijn 
eigen gevoel nogmaals liet spreken, kwam ik tot de oplos-
sing van de huisartsen. In dit geval de herinnering aan 
onze ouwe trouwe huisarts uit Bergschenhoek.’
Arno Pronk ervoer steeds een andere weging van de be-
schikbare informatie in de drie stadia. ‘Na 24 uur is er 
meer orde in de chaos. De publicitaire dreiging die je er-
vaart en die de communicatie onbeheersbaar maakt, is 
dan ook afgenomen. De puzzelstukjes liggen beter op 
hun plaats.’ 
Hennemans gevoel na afloop was vooral: ‘Wat nu als die 
man toch naar de krant stapt? Klopt het scenario dan nog 
wel? En heb ik iedereen wel een plek gegeven in de cri-
siscommunicatie – en toen dacht ik: o ja, de inspectie 
moet ook nog worden ingelicht. Maar als ik heel eerlijk 
ben, heb ik er na t=2 niet meer over kunnen nadenken. 
Ik was te druk met andere communicatieklussen die op-
gelost moesten worden.’
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