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Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1 Inleiding
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoratengeneraal van de ministeries vergeleken zijn op de beleidsdruk op hun organisatie. Hierbij is ook de
beleidsdruk vanuit de Tweede Kamer op de directoraten-generaal in beeld gebracht. Naar aanleiding
hiervan is bij directeuren-generaal de behoefte ontstaan om meer inzicht te hebben in de druk die
vanuit de media komt op de ministeries. Vandaar dat de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd is om
de beeldvorming van ministeries in beeld te brengen.
In dit onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken
bewindspersonen minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen-van Zanten. Hierbij worden de
volgende onderzoeksvragen beantwoord:


Hoe vaak berichten de verschillende media over de bewindspersonen en het ministerie?



Met welke thema’s komen de bewindspersonen, het ministerie en de relevante stakeholders in de
berichtgeving?



Hoe ziet de dynamiek van het nieuws rond een ministerie eruit?
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Dataverzameling en methode

Voor de dataverzameling gaan we uit van het nieuws over de ministeries en/of de minister danwel
de staatssecretaris zoals gevonden in de volgende media.
Tabel 1. Overzicht van de media
Landelijke dagbladen1
de Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Gratis dagbladen
Metro
Sp!ts
De Pers

Televisie-programma’s
NOS 8 uur Journaal
Nieuwsuur
DWDD
Vandaag de Dag
PowNews
EénVandaag
Pauw&Witteman

Social media
Fok.nl
GeenStijl.nl
Twitter*

*Voor Twitter zullen we – zeker tijdens een periode waarin heel veel getwitterd wordt – een sample nemen van de
tweets. Het is technisch onmogelijk om alle tweets op zo’n moment mee te nemen.

2.1

Periode

Wat de periode betreft gaan we uit van het begin van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 en
eindigen op de dag van het zomerreces 2012, 6 juli 2012.

Met de dagbladuitgevers hebben we een overeenkomst dat we de opgemaakte versie van de dagbladen mogen ‘scrapen’ van
hun internetpagina’s. Deze artikelen worden opgeslagen in onze database en bewaard voor de wetenschappelijke replicatie
van ons onderzoek. Wij verkopen vervolgens de analyses die we uitvoeren en mogen hierbij citaten gebruiken (bv koppen van
artikelen) in onze rapportages. Indien gewenst worden online de URL’s meegeleverd van de artikelen. Deze zijn vervolgens te
lezen indien de opdrachtgever een online-abonnement heeft op het betreffende dagblad. De dagbladen zonder een
opgemaakte versie van de krant ontbreken in ons standaardpakket.
1
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2.2

Methodes

In het rapport maken we gebruik van verschillende methodes. In deze paragraaf zullen we op deze
methodes ingaan.

2.2.1 Bottum-up analye met Latente Dirichlet Allocatie
Recent hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om in plaats van top-down naar onderwerpen te
zoeken, dit bottum-up te doen. Deze techniek komt uit de Verenigde Staten en wordt daar pas op kleine
schaal toegepast. Wat er gebeurt is het volgende. Alle teksten (kranten, tv, social media) worden in de
computer geladen. De computer bekijkt vervolgens per artikel/item hoe vaak een woord voorkomt en
maakt een woordenlijst per artikel. Deze woordenlijst wordt gereduceerd tot een lijst van lemma’s
(woordstammen). Per lemma wordt bekeken hoe vaak het voorkomt in het artikel. De computer
berekent vervolgens welke woorden vaak samen voorkomen in de artikelen. Deze zogenaamde
clustering is te vergelijken met factoranalyse. De gevonden woorden vormen samen een cluster,
oftewel een onderwerp, in het nieuws. Deze onderwerpen kunnen vervolgens bekeken worden in
combinatie met andere onderwerpen, met verschillende actoren etc. zodat we een globaal netwerk
kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is dat je niet van te voren hoeft te
bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de data voortkomen.
Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee
verschillende clusters in een artikel voorkomen.
De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien
vooral om de vraag of de coalitie plus
gedoogpartner PVV een meerderheid zal halen of
niet. Het CDA en VVD hebben strategisch gestemd
om dit te bewerkstelligen.
Wilders is vrijgesproken door de rechtbank in
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen sprake
van haatzaaien. Wilders en advocaat
Moszkowicz reageerden verheugd.

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
bom heeft laten ontploffen in de hoofdstad Oslo.
Breivik heeft tevens mensen neergeschoten op het
eiland Utoya.
In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
aanslag heeft gepleegd in de hoofdstad. In het
anders zo vreedzame land is geschokt gereageerd.
In zijn testament heeft Breivik meermalen PVV en
Wilders genoemd als grote voorbeeld

Om de verschillende deelthema’s per ministerie te bepalen voeren we een clusteranalyse uit. De
computer rekent uit welke woorden veelvuldig voorkomen in de artikelen/items over de minister en
de staatssecretaris ten opzichte van woorden uit een willekeurig andere periode.
Hierbij hebben we een aantal opties bekeken. De beste verhouding tussen veelzeggende thema’s en
verscheidenheid kwam naar voren bij een keuze van 20 clusters per ministerie. Per ministerie komen
hier vervolgens een kleiner aantal clusters uit die relevant zijn. De overige clusters betreffen algemene
clusters over politiek of toevallige clusters, die voorkomen doordat de naam van een bewindspersoon
ook sterk clustert met een ander (zonder dat er een onderwerp is vermeld) of clusters die heel
algemeen zijn.

2.2.2 Top-Down analyse
De uitkomsten van de bottum-up methode vormen voor een groot deel de input voor de top-down
analyse. Met deze methode kunnen we op een globale wijze netwerken extraheren uit de teksten. Bij
deze extractie kunnen de gedefinieerde actoren en objecten heel specifiek zijn, zoals personen,
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral om gaan om
publiciteit rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het
4

nieuws komen. Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit de
bottum-up methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met specifieke issues die
gerubriceerd zijn in overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘uitgaven zorgsector’ veel
specifieke issues zoals ‘pgb’, met daaronder nog specifieker bv ‘bezuinigingen pgb’. Het voordeel van
een dergelijk ingedeelde lijst is dat we op een geaggregeerd niveau kunnen rapporteren met behoud
van de mogelijkheid om specifieke issues uit een categorie nader te bekijken.

2.2.3 Sentimentanalyse, de teneur van het nieuws
De teneur van de berichtgeving kunnen we traceren door een automatische sentimentanalyse uit te
voeren. Is de teneur positief, neutraal of negatief? Sentimentanalyse is een relatief nieuw vakgebied en
de accuraatheidsgraad ligt tussen de 60 en 70 procent. Vanwege deze mate van betrouwbaarheid zijn
de scores vooral te gebruiken als indicatie van gemiddeld sentiment voor relatief grote hoeveelheden
artikelen (>50), maar niet voor individuele artikelen.

2.2.4 Mediadynamiek
Om de mediadynamiek vast te stellen maken we gebruik van de correlaties tussen de berichtgeving in
de verschillende mediagroepen. Hierbij maken we onderscheid tussen het totale nieuws, ‘nieuwshups’
en ‘nieuwsgolven’. Een nieuwshup definiëren wij als een dag waarop er een piek te zien is in de
berichtgeving. De totale hoeveelheid van het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij
gewogen en er wordt een maat vastgesteld waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan
we uit van de dagbladen. Alle artikelen tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor
4. De sociale media daarentegen tellen aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8
mee. Deze weging hebben we opgeteld en we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup
wanneer er sprake is van een standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Een
nieuwsgolf hebben we gedefinieerd als een periode waarin er minstens sprake moet zijn van drie
opeenvolgende nieuwshups.

3 Opzet van het onderzoek
Zoals in de inleiding aangegeven gaan we in het onderzoek in op een aantal onderzoeksvragen. Deze
zullen we opdelen in drie hoofdstukken:
1. De aandacht voor het ministerie en de bewindspersonen;
2. De thema’s waarmee het ministerie in het nieuws komt;
3. De dynamiek van het nieuws.
Voor het ministerie is het van belang dat de samenleving een goed beeld heeft van het ministerie, de
bewindspersonen en het beleid dat uitgaat van het ministerie. Media spelen hierbij een cruciale rol,
omdat voor het overgrote deel van de bevolking geldt dat zij afhankelijk zijn van de mediaberichtgeving
waar het gaat om het beeld dat zij zich vormen over het ministerie, de bewindspersonen en de thema’s
van het ministerie.
Zowel bij het publiek als bij de journalistiek zullen echter de minister en het ministerie een directe
relatie kennen. De beeldvorming rond de bewindspersoon zal invloed hebben op de beeldvorming rond
het ministerie en vice versa. Vandaar is het van belang te kijken naar een aantal aspecten in het nieuws.
Hoeveelheid aandacht: Vanuit de journalistiek geldt dat journalisten zogenaamde nieuwswaarden
hanteren bij de selectie welke gebeurtenissen wel of geen nieuws worden. Zo worden conflicten en
onverwachten gebeurtenissen eerder nieuwswaardig gevonden dan een doorwrochte discussie over
beleid. Ook zijn media eerder geneigd zich te richten op persoonlijke kenmerken van bewindspersonen
in plaats van hun mening over prangende issues. Om deze reden kijken we allereerst naar de aandacht
5

voor de bewindspersonen en het ministerie en beschrijven daarbij de gebeurtenissen die ten grondslag
lagen aan het nieuws.
Thema’s in het nieuws: Ook bij thema’s geldt dat sommige thema’s eerder nieuws worden dan andere.
Bovendien kan een incident, conflict of andere gebeurtenis de reden zijn waarom de media over het
thema berichten. In een eerste overzicht geven we het verloop van de aandacht weer van ieder thema
en beschrijven de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat het thema in het nieuws kwam.
Om een compleet beeld te krijgen omtrent de discussie over bepaalde thema’s is het van belang dat een
groot aantal meningen over het thema aan bod komen in de media. Voor journalisten geldt ook hier dat
sommige meningen interessanter zijn dan andere. Wanneer een stakeholder zich fel en ongenuanceerd
uitlaat over een bewindspersoon is dit nieuwswaardiger dan wanneer er sprake is van een
genuanceerde uiteenzetting van de verschillen tussen de stakeholder en de bewindspersoon. Om deze
reden kijken we ook naar de verschillende stakeholders. Op deze manier wordt het mogelijk inzicht te
krijgen in de stakeholders die media-aandacht krijgen in de media wanneer de discussie over bepaalde
thema’s oplaait.
Mediadynamiek: Ten slotte kijken we naar de dynamiek tussen de verschillende mediagroepen. Uit
eerder onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat journalisten geneigd zijn andere media
te volgen in hun berichtgeving. Is een onderwerp eenmaal nieuws, dan volgen andere media. Deze
zogenaamde agendajournalistiek is veelvuldig zichtbaar in televisieprogramma’s, maar zien we ook
terug in andere media. Op deze manier is het mogelijk dat sommige nieuwsgolven zich ontwikkelen tot
mediahype.
In het vervolg van het rapport kijken we allereerst naar de mate van aandacht voor het ministerie en de
bewindspersonen en vervolgen wij met een specfieke focus op een aantal thema’s van het ministerie
waarbij we ook aandacht hebben voor andere stakeholders. In een derde blok gaan we in op de
dynamiek van het nieuws rondom het ministerie. We sluiten af met een conclusie.

4 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het nieuws
Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het
algemeen in het nieuws is gekomen, tussen het aantreden van kabinet Rutte I in oktober 2010 en de val
van dit kabinet in de derde week van april 2012. De blauwe lijn in figuur 1 laat per week de wisselingen
in de hoeveelheid nieuws zien. Op de y-as van de grafiek staat het aantal artikelen weergegeven. De
rode lijn geeft het gemiddeld aantal artikelen per week weer. De zwarte lijn geeft de trendlijn van het
nieuws weer. Uit deze lijn blijkt of het totale aantal nieuws toeneemt, afneemt of gelijk blijft in de tijd.
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Figuur 1. Aandacht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de
berichtgeving.
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Figuur 1 laat zien dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per week tussen de 17 en
196 maal in het nieuws komt. Het gemiddelde aantal artikelen per week waarin het ministerie
genoemd wordt is 88, waarbij er geen extreme uitschieters naar boven of naar beneden zijn. Perioden
van meer en minder nieuws wisselen elkaar af en duren telkens een aantal weken. Tegen het eind van
de onderzoeksperiode (de eerste maanden van 2012) is het ministerie iets meer in het nieuws dan aan
het begin van de onderzoeksperiode. Hieronder bespreken we puntsgewijs de perioden waarin het
ministerie relatief veel in het nieuws was.
Week 42-43, 2010: Vlak na de aanstelling van kabinet Rutte I zien we al een eerste piek in de
berichtgeving rond het ministerie, waarbij het vooral gaat om staatssecretaris Veldhuizen- Van Zanten.
De PVV, tegenstander van de dubbele nationaliteit, wil dat de staatssecretaris haar Zweedse
nationaliteit opgeeft: “PVV: Zweedse pas inleveren. Commotie over staatssecretaris” (De Telegraaf, 18
oktober 2010). Wanneer premier Rutte de staatssecretaris niet openlijk steunt in deze kwestie komt
hem dit op kritiek te staan in de media: “Rutte zwijgt over Zweeds paspoort staatssecretaris” (de
Volkskrant, 18 oktober 2010), “Premier Rutte zwijgt in paspoortgate” (Geenstijl, 19 oktober 2010).
Berichten over deze kwestie zien we in alle dagbladen en ook op internet. Ook in week 43 echoot deze
kwestie nog door: eerst als mogelijke dreiging voor de stabiliteit van het nieuwe kabinet: “Debat
regeringsverklaring in teken dubbel paspoort” (Trouw, 26 oktober 2010), “Coalitie loopt op eieren. VVD
en CDA hebben oppositie hard nodig” (De Telegraaf, 26 oktober 2010) en later die week als een crisis
die is overwonnen: “Rutte 'draait' rond paspoort” (de Volkskrant, 28 oktober 2010), “Premier Rutte
kwam dus hard in aanvaring met de Kamer over de dubbele paspoorten maar tot problemen voor zijn
kabinet leidt ‘t niet. Wilders vraagt staatssecretaris Veldhuizen wel haar Zweedse paspoort op te geven
maar doet dat eigenlijk voor de vorm” (Nieuwsuur, 27 oktober 2010).
Week 2, 2011: In deze weken spelen er twee incidenten in het nieuws waarbij het ministerie van VWS
betrokken is. In week 2 zien we nieuws en commentaar rond de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in
januari 2011. Omwonenden maken zich zorgen om hun veiligheid, zo berichten de media: “Zorgen in
dorpje onder de rook van Moerdijk,” (Metro, 11 januari 2011). De ministers Opstelten en Schippers
brengen een bezoek aan Moerdijk, waar kranten en TV over berichten: “Vijf dagen na de brand bij
Chemiepak in Moerdijk hebben minister Opstelten van Justitie en minister Schippers van
Volksgezondheid een bezoek gebracht aan het verwoeste bedrijf. [...]De bewoners uit de omgeving van
het bedrijf zijn intussen nog heel onzeker over wat deze brand voor hun gezondheid gaat betekenen. De
hulpverleners stonden klaar om de ministers te woord te staan maar die bleven in een busje zitten. Ze
kwamen naar Moerdijk om met eigen ogen te zien hoe verwoestend de brand is geweest,” (NOS 20.00
Journaal, 10 januari 2011). De kranten uiten ook kritiek op de aanpak van de overheid: “Ministers
blijven Kamer nog veel antwoorden schuldig over Moerdijk,” (Trouw, 14 januari 2011). Vooral de
sociale media zijn hier fel in: “Een overheid die communiceert: "Niks aan het handje burgers van
Moerdijk, gewoon lekker buiten spelen. Uw gezondheid is absoluut niet in gevaar" en dan twee
kabinetsleden sturen die het brandweerbusje niet uit durven,” (Geenstijl, 10 januari 2011).
In dezelfde week is er een Kamerdebat over de aanpak van de Q-koortsuitbraak in 2005. Minister
Schippers blikt terug op het beleid destijds: “Minister: Bestrijding Q-koorts had beslist beter gemoeten”
(Trouw, 13 januari 2011). Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren uit felle kritiek op de aanpak
en dient een motie van treurnis in tegen minister Schippers en Staatssecretaris Bleker. “Schippers huilt
tranen van woede in Q-koortsdebat met Thieme” omschrijft het Algemeen Dagblad de reactie van de
minister op 13 januari 2011. “Keiharde Thieme wekt afschuw,” zo verwoordt De Telegraaf de reactie in
de Kamer op Thieme, op dezelfde dag. Vooral in de sociale media krijgt dit conflict aandacht, waarbij
sommige reacties de Partij voor de Dieren steunen en andere juist de minister.
Ook in week 3 is het aantal berichten over het ministerie hoger dan gemiddeld, waarbij het gaat om
artikelen over het plan van minister Schippers rond de handhaving van het rookverbod in de horeca:
“Boetes voor overtreding rookverbod gaan fors omhoog” (Trouw, 20 januari 2011). Een andere
discussie in het nieuws in deze week betreft het vastbinden van agressieve patiënten in psychiatrische
instellingen, naar aanleiding van een EO-documentaire over de 18-jarige Brandon die al drie jaar
vastgeketend zit. Hierover ontstond publieke verontwaardiging, waarop ook minister Schippers in
gesprek ging met Brandon en zijn verplegers. In de media zien we veel commentaar op de kwestie zelf:
7

“Geef elke Brandon een vaste verpleger” (NRC Handelsblad, 21 januari 2011), “Brandon wil
vastgeketend zijn” (Sp!ts, 21 januari 2011).
Week 13, 2011: Het ministerie komt deze week vooral in het nieuws in verband met het Elektronisch
Patiënten Dossier, dat door de Eerste Kamer wordt afgewezen ondanks aanpassingen van minister
Schippers op eerdere versies. “Senaat wijst wetsvoorstel landelijke uitwisseling patientgegevens
unaniem af,” (NRC Handelsblad, 30 maart 2011), “EPD sneuvelt in de Eerste Kamer,” (De Pers, 30 maart
2011). Een aantal kranten geeft commentaar op de afwijzing, waaronder Trouw: “Streep door
elektronisch patiëntendossier is een grote stap achterwaarts” (Trouw, 30 maart 2011). In de sociale
media zien we veel reacties op het artikel “Minister Schippers wil grotere rol voor apotheker” (fok.nl, 2
april 2011). Tenslotte maakt de minister bekend dat zij 40 miljoen euro gaat investeren om
ouderenmishandeling tegen te gaan: “Hardere aanpak mishandeling ouderen” (Trouw, 31 maart 2011).
Week 21, 2011: In Duitsland vindt een uitbraak plaats van de EHEC-bacterie, waarvan de bron in
eerste instantie in Nederland gezocht wordt: “NL-komkommer besmet. Duitsers in ban van EHECbacterie,” (De Telegraaf, 28 mei 2011), “Bacterie in groente eist vijf levens,” (de Volkskrant, 28 mei
2011). De reactie van het ministerie dan wel de minister wordt hierbij vaak genoemd: “Schippers: Was
en schil groente voor gebruik” (fok.nl, 27 mei 2011). De EHEC-uitbraak krijgt ook na deze week nog veel
aandacht in de media, vooral in De Telegraaf: “Twijfels over 'onze' sla. 'Overheid geeft veel te weinig
informatie over de EHEC-risico's'” (De Telegraaf, 31 mei 2011); “Machteloos tegen killerkiem. Bunker
van besmettelijke ziektes in Hamburg is vol” (De Telegraaf, 3 juni 2011). Nog een week later, in week
23, lijkt de bron van de besmetting gevonden te zijn en vermindert de media-aandacht voor EHEC
enigszins.
Week 26, 2011: Opnieuw is er een piek in de berichtgeving rond de EHEC-uitbraak als de bacterie in
Frankrijk wordt aangetroffen. Er ontstaat weer discussie over de bron van de besmettingen, en weer
wordt het advies van het ministerie om besmetting te voorkomen door de media geciteerd: “Ministerie:
'Eet geen rauwe rucolakiemen'” (de Volkskrant, 27 juni 2011). Ook hebben verschillende kranten
aandacht voor de mogelijke gevolgen van de uitbraak voor tuinders: “Taugékweker vreest nu de klap”
(Trouw, 28 juni 2011), waarbij ook het advies van het ministerie genoemd wordt.
Naast de EHEC-uitbraak is het ministerie deze week ook in het nieuws vanwege het overleg van de
Tweede Kamer met minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de
bezuinigingen in de zorg. De kranten besteden aandacht aan de verschillende onderdelen van de zorg
waarop deze bezuinigingen betrekking hebben: “Meerderheid Kamer steunt eigen bijdrage in de ggz”
(de Volkskrant, 1 juli 2011); “Bezuiniging op het pgb gaat door” (Trouw, 1 juli 2011); “Dieetadvies uit
basispakket halen is 'een onzalig plan'” (Trouw, 29 juni 2011).
Week 36-37, 2011: In deze weken zien we vooral nieuws rond veranderingen in de gezondheidszorg:
“Convenant voor 12.000 extra banen in de zorg “ (NRC Handelsblad, 5 september 2011) gesloten door
de minister en acht brancheorganisaties. Dit bericht zien we ook op de sociale media: “Afspraken over
extra personeel in zorg “ (fok.nl, 5 september 2011) alsook op TV. Een ander bericht rond het ministerie
dat onder andere de sociale media haalt is het volgende: “GHB op lijst harddrugs” (fok.nl, 6 september
2011), waarbij het gaat om een initiatief van minister Schippers. “Kabinet houdt vast aan bezuinigingen
op pgb's” (De Pers, 5 september 2011) ondanks de berekeningen van het CPB waaruit blijken dat deze
bezuinigingen minder opbrengen dan gehoopt, aldus De Pers. Het besluit van het kabinet krijgt kritiek
in de media: “Pak de reguliere zorg aan, maar niet het pgb” (Algemeen Dagblad, 9 september 2011);
“Pgb-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige fantasie” (NRC Handelsblad, 10 september 2011). In
week 37 zien we nog meer kritiek, nu op de staatssecretaris als PvdA, GroenLinks en de SP een motie
van afkeuring tegen haar indienen. De reden van deze motie is dat ze volgens de drie partijen niet
eerlijk zou hebben gecommuniceerd over de gevolgen van de bezuinigingen op het pgb. Deze motie
kreeg geen meerderheid in de Kamer: “Motie van afkeuring voor Veldhuijzen” (de Volkskrant, 16
september 2011); “Staatssecretaris onder vuur na belofte over pgb” (NRC Handelsblad, 16 september
2011); “Veldhuijzen van Zanten overleeft motie over pgb” (Trouw, 17 september 2011). Premier Rutte
steunt de staatssecretaris: “Rutte prijst optreden Veldhuijzen” (fok.nl, 16 september 2011).
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Week 49-51, 2011: In deze periode zien we veel tweets, vooral van het ministerie zelf, al dan niet
geretweet, waarin wordt bericht over Kamerbrieven en de beantwoording van Kamervragen door de
minister: “Beantwoording van Kamervragen over alcoholmisbruik door jongeren,” (Twitter, 8
december 2011); “Kamerbrief over nieuwe tariefkorting huisartsenzorg” (Twitter, 6 december 2011).
In week 49 zien we 90 tweets en in week 50 80 tweets; dit is iets meer dan de helft van de totale
berichtgeving in deze weken. Gemiddeld vormen tweets ongeveer een derde van de totale
berichtgeving.
Ook komt het ministerie in week 49 weer rond het Elektronisch Patiënten Dossier in het nieuws, als dit
plan alsnog door lijkt te kunnen gaan: “Zorgverzekeraars redden het elektronisch patiëntendossier”
(Trouw, 9 december 2011); “Doorstart digidossier” (Sp!ts, 9 december 2011). In week 51 zien we
vooral aandacht voor de ‘vettaks’, een belasting op ongezonde voeding, aanbevolen door de Raad voor
de Volksgezondheid. Hierover zien we zowel nieuwsberichten; “Gezonde leefstijl verkopen als coole
spijkerbroek” (de Volkskrant, 20 december 2011) als commentaar: “Liever verbod op reclame dan
onzalige vetbelasting” (NRC Handelsblad, 23 december 2011). Tenslotte protesteren huisartsen in deze
week tegen de bezuinigingen op de gezondheidszorg, waarover verschillende media berichten.
“Nutteloos protest van huisartsen,” stelt Metro op 23 december – ‘nutteloos’ omdat een meerderheid de
Tweede Kamer de plannen van de minister steunt, aldus Metro.
Week 3, 2012. De hoeveelheid berichten over het ministerie bereikt in deze week één van de grotere
pieken in de onderzoeksperiode. Twee grote discussies zijn gelijktijdig in het nieuws; ten eerste de
discussie rond de tarieven van tandartsen. Sinds de instelling van vrije tandartstarieven zouden deze
sterk zijn gestegen. De tandartsen zelf ontkenen dit: “Tandartsen niet te duur,” zo citeert Sp!ts de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde op 17 januari. De krant vermeldt wel
dat de minister dreigt het experiment met vrije tarieven stop te zetten als blijkt dat de tarieven
hierdoor daadwerkelijk stijgen. De Tweede Kamer besluit geen actie te ondernemen: “Kamer kijkt ‘t
nog even aan met de tandartsen” (fok.nl, 17 januari 2012). De andere discussie gerelateerd aan het
ministerie in deze week gaat over een therapie die gelovige homoseksuelen van hun homoseksualiteit
zou genezen, vergoed door de zorgverzekeraars, waarover veel ophef is in de media: “Verbijstering:
therapie homo s wordt vergoed” (Algemeen Dagblad, 18 januari 2012). De minister zal een eind maken
aan deze vergoeding, zo berichten de media: “Schippers in actie tegen vergoeding homotherapie”
(fok.nl, 17 januari 2012); “Minister: homotherapie bizar” (de Volkskrant ,18 januari 2012).
Week 7, 2012. In deze week bereikt de berichtgeving over het ministerie de hoogste piek, namelijk
196 artikelen in één week. Deze wordt vooral veroorzaakt door een grote hoeveelheid tweets, vooral
van het ministerie zelf, die geretweet worden door andere twitteraars: “Beantwoording Kamervragen
over het moeilijk kunnen krijgen van een hypotheek of verzekering na kanker” (Twitter, 14 februari
2012); “Beantwoording Kamervragen over overstappen en concurrentie tussen zorgverzekeraars”
(Twitter, 17 februari 2012). Ook een nieuwsbericht op fok.nl, “Diëtisten slepen minister Schippers voor
gerecht” (fok.nl, 15 februari 2012) krijgt veel reacties en draagt hierdoor bij aan de piek. Het gaat in dit
bericht over de bezuinigingen op de zorg, waardoor de behandeling door een diëtist niet meer in het
basispakket van de zorgverzekering valt. In de reacties gaan mensen vooral in op de gevolgen van deze
bezuiniging voor henzelf. In de kranten en op TV zien we niet meer media-aandacht voor het ministerie
dan in andere weken. Hier is een belangrijk onderwerp de afschaffing van lotingen voor de
geneeskundestudenten: “Geen 'tombola' meer bij toelating tot studie medicijnen” (Trouw, 18 februari
2012).
Week 12-15, 2012: In week 12 en 13 zijn er wat meer berichten over het ministerie dan in een
gemiddelde week, vooral in verband met de politieke discussie rond het eventuele organiseren van de
Olympische Spelen door Nederland in 2028. Eerst berichten verschillende media hierbij vooral negatief
over de minister, die de kosten van de organisatie niet aan de Tweede Kamer zou hebben gemeld: “’
Schippers loog over Olympische Spelen’”, citeert fok.nl (22 maart) het RTL Nieuws, dat beweerde dat
Schippers cijfers achterhield. Een week later dient de SP een motie van wantrouwen in tegen de
minister, die wordt verworpen. Weer bericht fok.nl hierover: “Motie van wantrouwen Schippers
weggestemd” (fok.nl, 27 maart 2012). Ook De Telegraaf bericht regelmatig over de plannen voor de
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Spelen: “Streep door ambitie Spelen van 2028” (De Telegraaf, 28 maart 2012); “PvdA alweer voor
Spelen” (De Telegraaf, 29 maart 2012).
In week 15 zijn er weer veel tweets over Kamerbrieven en Kamervragen; de berichten “Minister
Schippers VWS wil dat ziekenhuizen No-shows aanpakken” (Twitter, 12 april 2012) en“Kamerbrief
over acute verloskunde in Meppel” (Twitter, 14 april 2012) worden door meerdere Twitteraars
verzonden. Enkele van deze berichten zien we ook terug in de kranten: “Minister Schippers wil vaker
boete voor gemiste afspraak bij ziekenhuis” (Metro, 12 april 2012). Een ander onderwerp waarmee het
ministerie in de kranten komt betreft het in te stellen registratiesysteem voor ingrepen door plastische
chirurgen, naar aanleiding van een schandaal met onveilige siliconenimplantaten in Frankrijk.
“Meldingsplicht plastische chirurgie: Minister kondigt registratiesysteem aan” (de Volkskrant, 13 april
2012). De minister onderzoekt ook andere preventieve maatregelen, zo berichten de kranten:
“Schippers wil waarschuwingen tegen implantaten” (Trouw, 13 april 2012).
Algemeen beeld van de berichtgeving: Over het algemeen gezien is het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrij vaak in het nieuws met voorstellen voor veranderingen binnen
de gezondheidszorg. Met name wanneer deze verandering een bezuiniging betreft zien we negatieve
reacties in de media, maar deze worden geen hypes. Opvallend is dat op Twitter de verschillende
tweets van het ministerie zelf een groot deel uitmaken van het totale aantal tweets. In vergelijking met
andere ministeries zien we vrij veel verschillende tweets in één week, in plaats van één tweet die door
tientallen Twitteraars opnieuw verzonden wordt. Door de grote hoeveelheden tweets in sommige
weken zien we pieken in het nieuws op momenten dat er geen grote aankondigingen of gebeurtenissen
rond het ministerie zijn waarover meerdere media berichten, maar juist wanneer er een hoop
Kamervragen of Kamerbrieven zijn, die soms de media buiten Twitter niet halen. Dit geldt echter niet
voor alle pieken in de berichtgeving: soms zien we duidelijk grote gebeurtenissen als de
Moerdijkbrand, de EHEC-uitbraak of de Kamerdebatten rond de bezuinigingen in de zorg die een piek
in de berichtgeving veroorzaken.

4.1

Het ministerie versus de bewindspersonen

Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. De minister is hierbij
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws over
het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris. Tevens kijken we
naar de mate waarin nieuws over de minister en staatssecretaris ook over het ministerie gaat en wat de
kans is dat beide bewindspersonen samen in het nieuws komen.
Tabel 2. Kans dat bewindspersonen genoemd worden in het nieuws over het ministerie.
VWS
VWS
Schippers
Veldhuijzen van Zanten

Schippers
44.6%
12.8%

83.8%
1.6%

Veldhuijzen van Zanten
91.6%
6.2%
-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee bewindspersonen samen genoemd worden. De eerste
bewindspersoon staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het
ministerie van VWS (kolom) ook minister Schippers (rij) genoemd wordt is 44,6%. Andersom geldt: de kans dat in een
artikel over minister Schippers (kolom) ook het ministerie van VWS (rij) genoemd wordt, is 83,8%.

De minister heeft een grotere kans dan de staatssecretaris om genoemd te worden in het nieuws rond
het ministerie. Voor minister Schippers is deze kans 44,6%; voor staatssecretaris Veldhuijzen van
Zanten 12,8%. Ook de overlap tussen de twee bewindspersonen is vrij gering: in 6,2% van de artikelen
over de staatssecretaris wordt ook de minister genoemd; andersom is dit 1,6%. Minister en
staatssecretaris hebben dus duidelijk elk hun eigen agenda. Als we deze getallen combineren kunnen
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we concluderen dat in iets minder dan de helft van de artikelen over het ministerie van VWS noch de
minister, noch de staatssecretaris genoemd wordt.

4.2

De bewindspersonen in het nieuws

Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister Schippers als
staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten, te beginnen met de minister. Naast de hoeveelheid nieuws, die
in de figuren 2 en 3 is weergegeven met de rode lijn, geven we ook de teneur van de berichtgeving over
de minister weer. Deze is weergegeven met de groene lijn. Het aantal artikelen is af te lezen in de linker
y-as, terwijl op de rechter y-as de teneur van de berichtgeving is weergegeven. De teneur is gebaseerd
op alle zinnen waarin de minister of staatssecretaris genoemd is. Van iedere zin hebben we het aantal
positieve en negatieve woorden getraceerd. Op basis van deze gegevens kunnen we het aandeel
negatieve woorden op het geheel bepalen. Deze maat varieert vervolgens van uiterst negatief -1 tot
uiterst positief +1.

4.2.1 De minister in het nieuws
De media-aandacht voor minister Schippers verschilt vrij sterk tussen verschillende weken, wat zich in
de figuur 2 uit in een aantal scherpe pieken. Gemiddeld komt de minister in 31 artikelen per week in
het nieuws, maar er zijn pieken van meer dan 100 artikelen of zelfs 140 artikelen per week.
Daartegenover staan een aantal weken waarin de minister in minder dan 20 artikelen genoemd wordt.
De teneur van het nieuws rond de minister is over het algemeen licht positief (tussen de 0 en 0,4), met
een aantal zeer korte perioden waarin de teneur daalt en negatief wordt, of juist omhoog schiet en sterk
positief wordt. Hieronder bespreken we een aantal duidelijke pieken in de media-aandacht voor de
minister, waarbij we de teneur van het nieuws vermelden indien deze opvallend is.
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Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister Schippers per week
Week 2, 2011: Zoals ook bij het overzicht van het nieuws over het ministerie was genoemd waren er in
deze week twee incidenten waarmee het ministerie en in bijzonder minister Schippers in het nieuws
kwamen, namelijk de brand op het industrieterrein in Moerdijk en het Kamerdebat over de aanpak van
de Q-koortsuitbraak in 2005. De berichtgeving over de Moerdijkbrand lijkt vrij negatief over de
minister: “Ministers blijven Kamer nog veel antwoorden schuldig over Moerdijk” (Trouw, 14 januari
2011). In het geval van het Kamerdebat nemen de media het juist voor minister Schippers op:
11

“Keiharde Thieme wekt afschuw,” (De Telegraaf, 13 januari 2011). De teneur van het nieuws in deze
week is dus gemiddeld neutraal.
Week 13, 2011: In deze week komt de minister vooral in het nieuws in verband met het Elektronisch
Patiënten Dossier, dat door de Eerste Kamer wordt afgewezen. Minister Schippers wordt hierbij
genoemd omdat ze de Eerste Kamer tegemoet is gekomen op een aantal punten, wat niet mocht baten:
“Het elektronische patiënten dossier komt er niet. Minister Schippers van Volksgezondheid had al
meerdere concessies gedaan in de hoop een meerderheid achter zich te krijgen. Het is een groot
probleem. Want hoe gaat het nu met medische missers?” (De Ochtendspits, 30 maart 2011). De teneur
van het nieuws rond de minster is in deze week licht positief.
Week 21, 2011: Eind mei 2011 zien we veel berichten over de eerder genoemde uitbraak van de
EHEC-bacterie, waarbij de minister in het nieuws komt met uitspraken over de mogelijke bron van en
preventieve maatregelen tegen besmetting: “Schippers: Was en schil groente voor gebruik,” (fok.nl, 27
mei 2011). De minister wordt ook vaak genoemd in artikelen over de invoering van een test waarmee
darmkanker in een vroeg stadium kan worden vastgesteld: “Over twee jaar kunnen mannen en
vrouwen tussen de 55 en 75 jaar zich laten testen op darmkanker. Minister Schippers van
Volksgezondheid heeft besloten vanaf 2013 een bevolkingsonderzoek in te voeren. Vroegtijdige
opsporing moet jaarlijks 2.400 doden schelen,” zo schrijft de Volkskrant op 26 mei 2011.
Week 26-27, 2011: De berichtgeving rond de EHEC-uitbraak houdt aan, waarbij de minister met
preventieve adviezen in krantenkoppen genoemd wordt: “Minister: Eet geen kiemen,” (De Telegraaf, 27
juni 2011). Daarnaast is de minister in het nieuws rond de kandidaatstelling van Nederland als
organisator van de Olympische Spelen van 2028: “Minister: geen regie bij lobby Spelen '28” (NRC
Handelsblad, 30 juni 2011). Ook zien we vooral in week 26 wat kritischer berichtgeving rond de
minister in verband met de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. In deze week is hier een
Kamerdebat over, met op dezelfde dag een demonstratie tegen de voorgestelde maatregelen: “Minister
uitgefloten bij demonstratie ggz” (Sp!ts, 30 juni 2011). “Minister Schippers van volksgezondheid is
bereid nog voor Prinsjesdag te onderzoeken hoe de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) uitpakt voor de verschillende inkomenscategorieën. Dit was de enige 'concessie'
die zij gisteren deed tijdens het debat in de Tweede Kamer over de 600 miljoen euro bezuinigingen op
de ggz. Voor de rest kregen de oppositiepartijen geen millimeter ruimte van de minister,” (Trouw, 1 juli
2011). De teneur van het nieuws rond de minister blijft echter wel positief, met een gemiddelde waarde
van iets meer dan 0,4.
Een aantal dagen later zien we weer een piek in het nieuws rond de minister, waarbij het gaat om een
andere maatregel in de zorg, namelijk de specialisatie van ziekenhuizen. De minister sluit een akkoord
met ziekenhuizen en zorgverzekeraars waarin staat dat niet langer elk ziekenhuis alle soorten
operaties zal uitvoeren. “Akkoord over beheerste kostenontwikkeling ziekenhuiszorg,” zo berichten
meerdere bronnen op Twitter op 4 juli 2011. In de kranten zien we vooral opiniestukken rond de
maatregelen, die positief getint lijken te zijn over zowel de maatregel als de aanpak van de minister:
“Een arts die iets vaak doet, kan het beter” (NRC Handelsblad, 4 juli 2011), “Dappere koers van
Schippers” (NRC Handelsblad, 5 juli 2011), “Schippers heeft haar zaakjes voor elkaar,” (Trouw, 5 juli
2011).
Week 45, 2011: In week 44,45 en 46 van 2011 zien we wederom vrij veel berichten over
aangekondigde bezuinigingen in de zorg. In week 44 verschijnt een rapport van de Algemene
Rekenkamer waarin gesteld wordt dat “het voor een minister van Volksgezondheid bijna onmogelijk is
op tijd te zien of uitgaven in de zorg worden overschreden. Vaak is ook onduidelijk of ingrijpen - zoals
het verhogen van de eigen bijdragen - effect heeft”, zo omschrijft het NRC Handelsblad het rapport een
week later op 11 november 2011. “Schippers verwerpt kritiek rekenkamer” bericht het ministerie op
Twitter na het verschijnen van het rapport. In week 45 wordt de begroting van het ministerie van VWS
in de Tweede Kamer behandeld, wat leidt tot nieuwe berichten over en commentaar op de zorgkosten
en de bezuinigingsvoorstellen van de minister. “Zorggeld met bakken over de balk. 'Inefficiënte
werkwijze kost honderden miljoenen'” (De Telegraaf, 9 november 2011), “D66: onderzoek naar eigen
bijdrage huisarts,” (fok.nl, 9 november 2011), “Extra werk met minder geld, dat kan niet” schrijft de
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Volkskrant over de bezuiniging op huisartsen, op 10 november 2011. De minister wordt hierbij
genoemd als verantwoordelijke. Ook op Twitter zien we veel tweets deze week waarin aangekondigd
wordt dat de minister bepaalde Kamervragen of voorstellen in de Tweede Kamer behandelt. In deze
periode zien we daarnaast dat de teneur van het nieuws een wat lagere waarde krijgt en gemiddeld een
aantal weken negatief wordt. In week 49 is de teneur echter weer gemiddeld neutraal en stijgend.
Week 50, 2011: De door de minister voorgestelde bezuiniging op huisartsen komt in deze week
wederom in het nieuws, als de Landelijke Vereniging Huisartsen besluit om een rechtszaak aan te
spannen tegen de maatregel: “Huisartsen gaan korting aanvechten bij rechter” (NRC Handelsblad, 17
december 2011). Ook komt de minister deze week veel in het nieuws doordat de Raad voor
Volksgezondheid en Zorg een advies aan haar aanbiedt rond de bevordering van een gezonde leefstijl
van burgers. Hierover zien we zowel nieuwsberichten als commentaar: “Laagopgeleide steeds
ongezonder” (de Volkskrant, 13 december 2011); “Actieplan voor gezond leven scheelt veel geld”
(Algemeen Dagblad, 14 december 2011); “Vet eten? Zelf weten! Stemmers vinden bevordering gezond
eten geen overheidstaak” (De Telegraaf, 15 december 2011).
Week 3, 2012: In week 3 zien we twee onderwerpen waarmee minister Schippers in het nieuws komt,
namelijk de tarieven van tandartsen en de ophef rond de vergoeding van ‘homotherapie’, een
alternatieve therapie waarmee homoseksuelen hun homoseksualiteit zouden leren onderdrukken.
“Minister Schippers wil dat er snel een eind komt aan het vergoeden van een therapie voor gelovige
homoseksuelen. De christelijke zorginstelling Different zegt homo’s te kunnen leren hun gevoelens te
onderdrukken, en verzekeraars vergoeden die therapie,” aldus het Algemeen Dagblad hierover op 18
januari 2012. Naast nieuwsberichten zien we ook commentaarstukken over dit onderwerp: “Na de
homotherapie nu graag andere malle uitwassen aanpakken,” (Trouw, 19 januari 2012), “Religieuze
homohaat beu. 'Oppassen dat zeer kleine minderheden ons niet de les gaan lezen'” aldus een kop van
een artikel in De Telegraaf dat de meningen van lezers over het onderwerp samenvat. In deze artikelen
krijgt de minister bijval van de media in haar afwijzing van de therapie.
Voor wat betreft de tandartstarieven zien we een discussie in de media rond de vraag of deze wel of
niet verhoogd zijn sinds de minister de tandartsen vrij liet in het bepalen van de prijs van hun
behandelingen. De media berichten bronnen die beweren dat de tarieven zijn gestegen: “Tandarts
schroeft tarieven flink op,” (de Volkskrant, 16 januari 2012, over een onderzoek door de site
verzekeringssite.nl); “'Consument dupe proef tandartsprijs'” (een uitspraak van de Consumentenbond
als kop in De Telegraaf, 16 januari 2012). Tegelijkertijd zien we berichten die het tegenovergestelde
beweren: “Waakhond ontzenuwt berichten over stijging tandartstarieven” (de Volkskrant, 17 januari
2012). “Minister Schippers van Volksgezondheid zei vorige week in de Tweede Kamer dat ze
onmiddellijk een einde zou maken aan dit experiment met vrije prijzen als 'tandartsen het experiment
aangrijpen om hun zakken te vullen',” vervolgt het artikel.
Week 7, 2012: Week 7 van 2012 is de week met de meeste berichten over de minister in onze
onderzoeksperiode. De teneur van deze berichten is gemiddeld vrij negatief, namelijk iets lager dan 0,2. Zoals eerder genoemd wordt de piek in het aantal berichten vooral veroorzaakt door een grote
hoeveelheid tweets. Daarnaast krijgen een paar controversiële voorstellen van de minister aandacht in
de sociale media, wat de vrij negatieve teneur van het nieuws in deze week kan verklaren. Het gaat
hierbij om het schrappen van de diëtist uit het basispakket, waar de Nederlandse Vereniging van
Diëtisten een rechtszaak tegen aanspannen, zo kondigen ze in deze week aan. “Diëtisten slepen
minister Schippers voor gerecht, “ zo bericht fok.nl hierover op 15 februari. Een andere maatregel van
de minister waar de sociale media aandacht aan besteden is de openbaarmaking van de stoffen die aan
sigaretten worden toegevoegd: “Toevoegingen tabak dit jaar openbaar” (fok.nl, 14 februari 2012).
Week 9, 2012: Ook in week 9 komt het aantal berichten waarin de minister genoemd wordt boven de
140 en dus ver boven het gemiddelde aantal berichten over de minister in een week. In deze week komt
de eigen bijdrage in de ggz, een bezuinigingsmaatregel die de minister eerder aankondigde te willen
doorvoeren, opnieuw in het nieuws. In een brief aan de Tweede Kamer staat noemt de minister dat het
moeilijk wordt om alternatieve bezuinigingsmaatregelen te vinden: “Schippers: Verlagen eigen
bijdrage ggz lastig” (fok.nl, 27 februari 2011). De berichten over de Kamerbrief leiden tot nieuwe
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commentaarstukken over de maatregel: “Eigen bijdrage hulp GGZ kost mensenlevens,” aldus een extern
commentaar in Trouw, 2 maart 2012. “Onbedoeld de klos,” schrijft een columnist van de Volkskrant op
28 februari. “Minister Schippers zet aan tot zelfmoord,” zo stelt geenstijl op 28 februari 2012, nadat
bekend is geworden dat een meisje zelfmoord heeft gepleegd na het horen van de
bezuinigingsmaatregelen op ggz: “Meisje pleegt zelfmoord om beleid minister” (de Volkskrant, 29
februari 2012).
Week 15, 2012: Met 138 artikelen in één week is dit de derde grote piek in de berichtgeving over de
minister. In deze week zien we vooral veel tweets met aankondigingen van Kamervragen aan of
Kamerbrieven van de minister. Een aantal van de maatregelen die hierin genoemd worden haalt ook de
krant: “Zorg. Minister Schippers wil vaker boete voor gemiste afspraak bij ziekenhuis” (Metro, 12 april
2012); “Schippers wil waarschuwingen tegen implantaten”; “Kamer laat homo-gelijkheid boven veilig
bloed gaan” (extern commentaar in NRC Handelsblad, 10 april 2012).

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws
Na de berichtgeving over minister Schippers bekijken we in figuur 3 het nieuws waarin staatssecretaris
Veldhuijzen van Zanten genoemd wordt. Net als bij de vorige figuur staat de rode lijn voor de
hoeveelheid artikelen en de groene lijn voor de teneur van het nieuws.
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Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten per week
In vergelijking met de minister komt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten veel minder vaak in het
nieuws. Gemiddeld wordt de staatssecretaris genoemd in 13 artikelen per week, met een aantal pieken
in de media-aandacht van meer dan 40 artikelen per week. Hieronder bespreken we de grootste
pieken.
Week 42-43, 2010. De grootste piek in de media-aandacht voor de staatssecretaris zien we helemaal
aan het begin van de regeringsperiode van het kabinet Rutte-I, in week 42 en 43 van 2010. In deze
weken wordt de staatssecretaris genoemd in respectievelijk 70 en 77 artikelen. Deze media-aandacht
komt, zoals eerder besproken, door de discussie rond de tweede nationaliteit van de staatssecretaris en
het verzoek van de PVV om hier afstand van te doen. Hierbij gaat het in een aantal artikelen om de
staatssecretaris zelf: “Geen motie van wantrouwen om dubbel paspoort” (Trouw, 27 oktober 2010),
maar ook over de houding van de premier wordt veel geschreven: “Rutte zwijgt over Zweeds paspoort
staatssecretaris” (de Volkskrant, 18 oktober 2010) “Oppositie verwijt premier gedraai in
paspoortaffaire” (NRC Handelsblad, 21 oktober 2010); “Premier Rutte is niet dubbelhartig” (de
Volkskrant, 23 oktober 2010). De teneur van het nieuws rond de staatssecretaris begint in deze periode
14

zeer positief, maar daalt en komt uit op neutraal in week 44. De piek in het aantal berichten in deze
periode is de op één na hoogste piek in de berichtgeving rond de staatssecretaris.
Week 3, 2011: In deze week komt de staatssecretaris vooral in het nieuws in verband met haar bezoek
aan de zorginstelling die eerder in opspraak was gekomen vanwege het vastbinden van een agressieve
en zwaar gehandicapte patiënt, de 18-jarige Brandon. Dit bezoek is naat nieuwsberichten ook
aanleiding voor commentaarstukken over de leefsituatie van gehandicapten in instellingen.
“Gehandicapte niet meer vastketenen. Staatssecretaris wil vrijheid als norm” (De Telegraaf, 20 januari
2011); “Brandon is slachtoffer van bestuurlijke chaos” (Algemeen Dagblad, 20 januari 2011);
“Veldhuijzen: Brandon is in goede handen” (Trouw, 21 januari 2011). Naast alle dagbladen haalt het
bezoek van de staatssecretaris ook het 20.00 uur Journaal en De Wereld Draait Door.
Week 25-26, 2011: Op 23 juni is er een protestdemonstratie tegen de bezuinigingen op het
persoonsgebonden budget. In de woorden van Eenvandaag: “Het Persoons Gebonden Budget kortweg
PGB wordt zo snel mogelijk afgeschaft als het aan het kabinet ligt. Te duur. (...) De staatssecretaris van
gezondheid mevrouw Veldhuijzen van Zanten heeft het zwaar vanmiddag. Het Plein is vol boze
budgethouders” (Eenvandaag, 23 juni 2011). Ook in de dagbladen zien we veel berichten over de
demonstratie en commentaar op de bezuiniging. “'Pgb deels behouden'. Stemmers: Uitgaven omlaag
door fraude te verminderen,” bericht De Telegraaf (25 juni) over een onderzoek onder lezers naar hun
mening over de bezuiniging. Echter, zoals het NRC Handelsblad bericht, de “Coalitie handhaaft
bezuiniging op pgb” (NRC Handelsblad, 24 juni 2011). Kritische stukken over de maatregelen komen
nog enkele dagen in de media: “Dat pgb-houders zich geen zorgen hoeven te maken, is politiek gezien
een 'riskante uitspraak' Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van volksgezondheid belooft meer dan
ze kan waarmaken. U hoeft zich niet ongerust te maken, alles komt goed, u houdt de zorg precies zoals
u die nu hebt, hield zij vorige week donderdag in Den Haag een plein vol demonstrerende
gehandicapten en chronisch zieken voor,” aldus Trouw op 27 juni. In week 26 zien we naast de
berichten rond het pgb ook nieuwsberichten over de staatssecretaris die een bezoek brengt aan een
zorgcentrum in Nieuwegein, waar een dag eerder een brand woedde. De teneur van het nieuws is in
week 25 nog licht negatief, maar stijgt in week 26 weer naar licht positief.
Week 36, 2011: In week 36 komt de staatssecretaris weer in het nieuws in verband met de
voorgenomen bezuinigingen op het pgb. Na een doorrekening van het Centraal Planbureau blijkt dat de
bezuiniging minder op zal brengen dan aanvankelijk gedacht werd. “CPB: bezuiniging pgb levert niets
op,” aldus fok.nl (8 september 2011); “Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten rekent zich veel te rijk
met haar plannen voor het persoonsgebonden budget” (Nieuwsuur, 8 september 2011); “Afschaffen pgb
levert minder op,” stelt de Volkskrant (9 september 2011). “Bezuinigen op pgb gaat gewoon door,” zo
bericht De Telegraaf op dezelfde dag. “Staatssecretaris wuift kritiek weg,” schrijft het Algemeen Dagblad
hierover, ook op 9 september. Een ander bericht rond de staatssecretaris in deze week is het door haar
gesloten akkoord met zorgverzekeraars en brancheorganisaties. “Akkoord voor duizenden extra
zorgmedewerkers vanaf 2013” (De Pers, 6 september 2011); “Zorg krijgt geld voor extra banen” (De
Telegraaf, 6 september 2011).
Week 44, 2011: De grootste piek in de berichtgeving rond de staatssecretaris is in week 44 van 2011,
met 61 artikelen in een week. Staatssecretaris Veldhuijzen komt wederom veel in het nieuws in
berichten over het pgb: “Mensen die door het verlies van hun persoonsgebonden budget naar een
instelling moeten hebben niets aan de alternatieve vergoedingsregeling die staatssecretaris
Veldhuijzen van Zanten wil. Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland” (Nieuwsuur, 1 november 2011).
“Staatssecretaris blijft overtuigd van pgb-plan,” zo meldt Trouw op 3 november. Hiernaast zien we ook
nieuwsberichten over de staatssecretaris die de voorzitter van een debat over zorg in de Tweede
Kamer onderbreekt: “Staatssecretaris slaat om zich heen” (De Telegraaf, 3 november 2011); “Nee, nee,
ik ben even aan het woord” (NRC Handelsblad, 3 november 2011); “Kritiek medewerkers op
staatssecretaris Veldhuijzen,” (fok.nl, 4 november 2011). In deze week is de teneur van het nieuws zeer
licht negatief, maar stijgt al snel weer naar neutraal tot licht positief.
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5

De onderwerpen in het nieuws

Om te bepalen welke deelonderwerpen we nader zullen analyseren hebben we een bottom-up analyse
uitgevoerd over de totale berichtgeving over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Deze methode staat beschreven in de sectie dataverzameling en methodes.
In tabel 3 geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s zoals die naar voren zijn gekomen in de
berichtgeving rond het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar bewindspersonen.
De 20 gevonden clusters komen uit op in totaal 15 thema’s. Het totaal geeft aan hoeveel van het totale
nieuws in de mediagroep wordt gevormd door deze thema’s.
Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en haar bewindspersonen
Thema's
zorgverzekering
eigen bijdrage psycholoog
euthanasie
pindakaasvloer
thuis bevallen
dubbele nationaliteit
persoonsgebonden budget
voetbalgeweld
sport
olympische spelen
elektronisch
patiëntendossier
kwaliteit gezondheidszorg
bezuinigingen
rookverbod
alcohol
Totaal

Dagbladen
NOS Journaal Actualiteiten Geenstijl.nl
Fok.nl
14,8%
2,9%
2,1%
8,5%
12,6%
10,0%
2,3%
2,2%
10,6%
8,7%
8,6%
5,8%
9,0%
6,1%
6,5%
7,1%
1,5%
1,3%
0,9%
1,6%
6,8%
1,6%
1,2%
0,4%
3,2%
6,0%
2,9%
0,9%
23,3%
7,9%
5,8%
1,8%
1,5%
1,4%
18,6%
4,4%
0,7%
1,3%
2,7%
5,0%
4,0%
3,6%
2,6%
9,7%
6,5%
3,8%
1,9%
1,6%
0,5%
13,9%
3,7%
3,6%
2,7%
2,0%
1,9%
85,2%

0,3%
9,4%
2,3%
2,7%
0,7%
40,5%

2,2%
13,3%
2,8%
0,8%
1,6%
44,5%

1,2%
0,5%
7,0%
0,9%
2,1%
75,8%

0,4%
1,5%
2,6%
2,9%
0,9%
92,6%

Dagbladen schrijven het vaakst over het thema zorgverzekeringen. Het gaat hier onder meer over
marktwerking in de zorg en de stijgende zorgkosten die door oplopende premies van
zorgverzekeringen moeten worden gedekt. Ook fok.nl en Geenstijl besteden aandacht aan dit thema.
Alle media besteden in meer of mindere mate aandacht aan het thema euthanasie. Bij aanvang van de
kabinetsperiode gaat het met name over de rol van de SGP en de daarmee samenhangende gevoeligheid
van dit thema. De discussie rond het thema spitst zich geleidelijk meer inhoudelijk toe op de grenzen en
voorwaarden voor euthanasie.
In dezelfde media komt ook het thema persoonsgebonden budget (pgb) vaak terug. Met name in het
kader van de bezuinigingen op de gezondheidszorg is dit een belangrijk thema. De toegang tot het pgb
wordt beperkt en de voorwaarden strenger, zo besluit het kabinet.
Opvallend is de aandacht die dagbladen schenken aan het rookverbod; andere media lijken dit thema
beduidend minder hoog op de agenda te hebben staan. De versoepeling van het rookverbod door
minister schippers snel na het aantreden van het kabinet leidt tot een piek in de berichtgeving over dit
onderwerp, met name in november 2010. Eind januari 2011 verschijnen er veel berichten over de
verhoging van de boetes voor overtreding van het rookverbod. Ook besteden kranten en fok.nl
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aandacht aan de thema’s euthanasie en de eigen bijdrage voor de psycholoog. Dit laatste thema hangt
vaak samen met de discussie over zorgverzekeringen; de kosten worden teruggedrongen door
versobering van het basispakket. Het elektronisch patiëntendossier (epd) krijgt bijzonder veel
aandacht op de website Fok.nl.
In actualiteitenprogramma’s en het NOS Journaal zijn de bezuinigingen in de gezondheidszorg een
belangrijk onderwerp. De dubbele nationaliteit van staatssecretaris Veldhuijzen, tenslotte, is een
onderwerp dat door alle media vrijwel gelijk wordt opgepakt. Direct na het aantreden van het kabinet
in oktober 2010 staat de staatssecretaris centraal in de commotie over haar dubbele nationaliteit.
“Paspoortrel eerste test kabinet-Rutte”, stelt De Telegraaf op 19 oktober. Wanneer PVV-leider Wilders
besluit geen motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris in te dienen loopt de zaak met een sisser
af.

5.1

Mate van associatie

In onderstaande figuren staan de thema’s weergegeven waarmee minister Schippers en
staatssecretaris Veldhuijzen met name werden geassocieerd in het nieuws. Hierbij zeggen de absolute
aantallen die tussen de bewindspersoon en de thema’s staan niet zoveel: zij geven slechts een indicatie
van de sterkte van het verband tussen de bewindspersoon en het betreffende thema. Dit hebben we
ook weergegeven door middel van een dikkere of minder dikke lijn.
Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Schippers en thema’s

Minister Schippers wordt met veel verschillende onderwerpen en thema’s geassocieerd waarvan het
beleid met betrekking tot zorgverzekeringen het belangrijkste is.
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Figuur 5. Mate van associatie tussen staatssecretaris Veldhuijzen en thema’s

Het persoonsgebonden budget is het thema waarmee staatssecretaris Veldhuijzen het meest wordt
geassocieerd.

5.2

Gekozen thema’s

Uit de hiervoor genoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. Deze thema’s zijn:





Zorgverzekering en persoongebonden budget (inclusief eigen bijdrage psycholoog)
Elektronisch patiëntendossier
Rookverbod (en alcohol)
Euthanasie (en invloed SGP)

In tabel 4 gaan we in op deze vier thema’s en kijken we naar de mate waarin de thema’s genoemd
worden in de berichtgeving rond het ministerie. In andere woorden, hoe groot is de kans dat als een
artikel gaat over het ministerie ook een van de vier thema’s genoemd wordt?
In de tabel zien we dat de kans om in het nieuws over het ministerie genoemd te worden voor elk van
de vier thema’s vrij klein is. Bij elkaar opgeteld vormen de vier thema’s iets minder dan 15% van de
totale berichtgeving rond het ministerie van VWS (8,7+2,1+3,2+0,7=14,7%). Het ministerie en haar
bewindspersonen zijn dus vooral in het nieuws met andere onderwerpen dan deze thema’s.
Tabel 4. De vier deelthema’s in het nieuws
Zorgverzekering
en pgb

VWS
VWS

-

Elektronisch
Rookverbod (en
patiëntendossier alcohol)

90,3%

Zorgverzekering en pgb
Elektronisch
patiëntendossier

8,7% 2,1%

0,5% -

Rookverbod (en alcohol)

3,2%

2,0%

Euthanasie

86,3%

88,8%

89,4%

2,0%

5,3%

5,2%

0,0%

0,0%

0,0% -

6,0%

Euthanasie
0,7%
0,4%
0,0%
1,3% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren of thema’s samen genoemd worden. De eerste
stakeholder/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het
ministerie van VWS (kolom) ook het thema Zorgverzekering en pgb (rij) genoemd wordt is 8,7%. Andersom geldt: de
kans dat in een artikel over het thema Zorgverzekering en pgb (kolom) ook het ministerie van VWS (rij) genoemd
wordt, is 90,3%.

Van de vier thema’s is zorgverzekering en pgb het thema dat de grootste kans heeft om in de
berichtgeving genoemd te worden, namelijk een kans van 8,7%. De overige thema’s zijn een stuk
kleiner: rookverbod en alcohol komt voor in 3,2% van de artikelen over het ministerie, het elektronisch
patiëntendossier in 2,1% en euthanasie in 0,7% van de artikelen. De kans dat de verschillende thema’s
samen genoemd worden in een artikel is klein tot miniem. Er zijn drie combinaties van thema’s die wat
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vaker voorkomen: in een artikel over rookverbod of alcolhol of een artikel over euthanasie is de kans
iets meer dan 5% dat ook het thema zorgverzekering en pgb genoemd wordt. Daarnaast is de kans dat
in een artikel over euthanasie ook het thema rookverbod en alcohol genoemd wordt 6%. De overige
combinaties hebben een kans van 2% of kleiner om genoemd te worden. Het thema elektronisch
patiëntendossier kwam geheel niet voor in combinatie met rookverbod en alcohol of euthanasie.
Tabel 5. Aandacht voor thema’s per mediumgroep
Zorgverzekering
en PGB
N

In%

Elektronisch
patiëntendossier
N

In%

Rookverbod (en
alcohol)
N

In%

Euthanasie
N

In%

Totaal
N

In%

Kwaliteitskranten

352

50.2

68

41.2

92

36.9

26

46.4

538

45.9

Populaire kranten

115

16.4

20

12.1

36

14.5

3

5.4

174

14.9

Gratis kranten

36

5.1

9

5.5

29

11.6

1

1.8

75

6.4

Journaal

12

1.7

3

1.8

12

4.8

1

1.8

28

2.4

Actualiteiten

30

4.3

4

2.4

23

9.2

10

17.9

67

5.7

Sociale media

50

7.1

29

17.6

16

6.4

4

7.1

99

8.5

Twitter

106

15.1

32

19.4

41

16.5

11

19.6

190

16.2

Totaal

701

100

165

100

249

100

56

100

1171

100

In tabel 5 bekijken we de media-aandacht voor de verschillende thema’s per mediumgroep. Deze tabel
laat ook de verschillen tussen de thema’s zien voor wat betreft het aantal artikelen dat elk thema
omvat. Zoals ook uit tabel 4 al bleek is zorgverzekering en pgb het thema met het grootste aantal
artikelen, namelijk 701 artikelen over dit thema in totaal. Euthanasie is met 56 artikelen het thema
waar de minste media-aandacht voor is. Rookverbod en alcohol omvat 249 artikelen en elektronisch
patiëntendossier 165. Voor wat betreft de mediumgroepen zien we dat voor alle thema’s de
kwaliteitskranten de mediumgroep is die de meeste aandacht aan het thema besteedt.
Kwaliteitskranten vormen tussen de 36,9% (voor rookverbod en alcohol) en de 50,2% (voor
zorgverzekering en pgb) van de totale berichtgeving. Voor de meeste thema’s komt Twitter (grofweg
tussen de 15 en 20% van de berichtgeving) op de tweede plaats. Verhoudingsgewijs zien we dat vooral
kwaliteitskranten en populaire kranten aandacht geven aan het thema zorgverzekeringen en pgb. De
media-aandacht voor het elektronisch patiënten dossier komt juist van de sociale media en van Twitter.
Voor rookverbod en alcohol zien we weer andere mediumgroepen, namelijk gratis kranten, journaals
en actualiteitenprogramma’s. Voor euthanasie ten slotte zien we relatief veel media-aandacht van
actualiteitenprogramma’s, en ook van kwaliteitskranten en Twitter. Euthanasie is een thema dat zich
leent voor langere beschouwingen die de verschillende argumenten tegen elkaar afwegen, wat wellicht
de relatief grote media-aandacht van actualiteitenprogramma’s en ook kwaliteitskranten verklaart.

5.3

Stakeholders in het nieuws

Naast de selectie van de belangrijkste thema’s voor het ministerie is ook een selectie gemaakt van de
voor het ministerie belangrijke stakeholders. Dit zijn stakeholders die voorkomen in het nieuws over
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport2. Deze stakeholders zijn onderverdeeld in 6
categorieën. In de tabel 6 is weergegeven welke stakeholders in welke categorie vallen.
Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de websites en de mediaberichtgeving en is derhalve niet uitputtend.
Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek.
2
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Tabel 6. Stakeholders voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Categorie
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering en
toezicht
Brancheorganisaties

Maatschappij

Stakeholders
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers, Veldhuijzen
Hoogleraar, onderzoeker, professor, expert,
Raad van State, kennisinstituut, adviesbureau, adviesorganisatie, CBS, CPB, SCP, RIVM
Burgemeester, wethouder, provincie, gemeente(raad), CBG, IGZ, IJZ, CVZ, NZa, BOM,
CIZ, GGD, “bureau jeugdzorg”, NVWa, CBP
VNG, FNV, VNO, vakbonden, LHV, GGZ, NVvp, hartstichting, diabetesfonds,
consumentenbond, SBNGB, NVMO, Per Saldo, CG Raad, ANGO, Zorgverzekeraars
Nederland, KNMG, KWF Kankerbestrijding, Astmafonds, Clean Air Nederland,
Stichting Rookpreventie Jeugd, SSI OR STIVORO OR Alliantie Rookvrij Nederland,
NVVE, NPCF, LHV
Burgers, zieken, patiënten, gehandicapten, ouderen, rokers, artsen,
verpleegkundigen, specialisten, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten,
tandartsen, psychologen psychiaters, ziekenhuizen, medisch centra, privéklinieken,
zorgverleners, zorgverzekeraars

Nu de vier te onderzoeken thema’s zijn gekozen en de bij het ministerie horende stakeholders zijn
benoemd, wordt er per thema bekeken hoe het thema in het nieuws voorkomt. Hierbij wordt gekeken
naar de pieken in de berichtgeving over het thema, welke stakeholders er voorkomen in het nieuws
over het thema en welke politiek partijen worden geassocieerd met het thema.

5.4

Thema 1: Zorgverzekering en Persoonsgebonden Budget

Het thema zorgverzekering en pgb komt zeer regelmatig in het nieuws, vooral vanwege de
veranderingen in het beleid rond dit thema, die geregeld door de minister of staatssecretaris
aangekondigd worden. Vooral wanneer het bezuinigingen betreft doet dit het nodige stof opwaaien en
zien we een piek in de media-aandacht rond het thema, zoals de figuur 6 laat zien.

Figuur 6: Berichtgeving over het thema Zorgverzekering en PGB per maand.
In de figuur is duidelijk te zien hoe het thema zorgverzekering en pgb voor een lange tijd aan het begin
van de onderzoeksperiode vrij weinig in het nieuws is, met 20 artikelen of minder per maand. Pas vanaf
mei 2011 komt er over dit thema discussie op gang in de media, wat zich manifesteert in een aantal
pieken van media-aandacht vanaf die maand. Hieronder bespreken we de vier duidelijke pieken.
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Juni 2011: De grootste piek in de berichtgeving over zorgverzekering en pgb zien we in juni 2011,
wanneer er 147 artikelen over dit thema in de media verschijnen. Begin deze maand wordt bekend dat
de staatssecretaris op het pgb wil bezuinigen. Naast nieuwsberichten zien we veel opiniërende
artikelen over dit besluit: “Kabinet bezuinigt wel erg rigoureus op pgb's, het kan ook geheel anders”
(Trouw, 3 juni 2011); “Schrappen pgb 'belachelijk'. Oppositie en belangenverenigingen laaiend over
besluit” (De Telegraaf, 3 juni 2011); “Schrappen pgb's ongelukkig begin van een nuttige operatie” (de
Volkskrant, 4 juni 2011); Patienten verliezen de regie over hun zorg (de Volkskrant, 6 juni 2011). Later
die maand volgen berichten over een aantal andere aanpassingen aan het basispakket van de
zorgverzekering alsook de reacties daarop: “Maagzuurremmers uit basispakket” (fok.nl, 10 juni 2011);
“Instellingen zullen eigen bijdrage in GGZ boycotten” (Trouw, 10 juni 2011). In de tweede helft van de
maand is er een manifestatie tegen de bezuiniging op het pbg: “Manifestatie tegen bezuinigingen pgb”
(fok.nl, 23 juni 2011). Bekend wordt dat de coalitiepartijen de plannen van de staatssecretaris steunen:
“Steun coalitie voor pgb-plan” (Sp!ts, 24 juni 2011). Minister Schippers besluit echter wel om een
andere bezuinigingsmaatregel, de geplande eigen bijdrage aan de ggz, te verzachten: “Eigen bijdrage
geestelijke zorg gaat iets omlaag” (de Volkskrant, 28 juni 2011).
September 2011: In september worden de resultaten van een onderzoek door het Centraal
Planbureau naar de bezuiniging op het pgb bekendgemaakt: “De bezuinigingen van het kabinet op het
persoonsgebonden budget leveren honderden miljoenen euro's minder op dan gedacht. Bovendien
zullen veel mensen minder zorg krijgen dan nu. Dat zegt het Centraal Planbureau. De cijfers zijn een
steun in de rug voor de oppositiepartijen die het PGB willen behouden. Ze zijn een tegenvaller voor het
ministerie van Volksgezondheid, dat werd verrast door de uitkomsten,” aldus het NOS 20.00 Journaal
op 8 september. De oppositiepartijen vragen een spoeddebat aan in de Tweede Kamer: “Spoeddebat
over bezuiniging pgb” (fok.nl, 8 september 2011), een paar dagen later gevolgd door een motie van
afkeuring voor de staatssecretaris: “Motie van afkeuring voor Veldhuijzen” (de Volkskrant, 16
september 2011). Echter, zoals Trouw stelt: “Veldhuijzen van Zanten overleeft motie over pgb” (Trouw,
17 september 2011. Ook over de positie van de premier en de regering in de kwestie wordt bericht:
“Rutte prijst optreden Veldhuijzen” (fok.nl, 16 september 2011); “Kabinet in aanvaring met CPB.
Centraal Planbureau van broddelwerk beschuldigd” (De Telegraaf, 19 september 2011). Daarnaast
verschijnen er opiniestukken over de maatregel zelf: “Pgb-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige
fantasie” (NRC Handelsblad, 10 september 2011); “De zorg smeekt om pijnlijke keuzes” (NRC
Handelsblad, 17 september 2011).
November 2011: Begin november is er opnieuw een debat over het pgb in de Tweede Kamer. De
kranten berichten over toenemende kritiek: “Kritiek op pgb-plannen zwelt aan” (Trouw, 2 november
2011); “Zo'n beetje de hele zorgsector verzet zich tegen bezuinigingsplannen van Schippers” (NRC
Handelsblad, 3 november 2011); “'Schippers spant het paard achter de wagen'” (De Telegraaf, 5
november 2011). Ook zien we een aantal langere opiniestukken over de bezuinigingen en de
berichtgeving daarover: “Schippers heeft het makkelijker dan Veldhuijzen van Zanten” (Trouw, 9
november 2011); “Rumoer ontneemt het zicht op Schippers' hervormingen” (de Volkskrant, 11
november 2011); “Volksgezondheid op kompas van markt en bureaucratie” (NRC Handelsblad, 12
november 2011). Op Twitter zien we veel tweets die de beantwoording van Kamervragen over de eigen
bijdrage aankondigen.
Februari 2012: De bezuinigingen op het pgb en de basisverzekering komen in deze maand iets meer
dan gemiddeld in het nieuws doordat er opnieuw kritiek komt op de maatregelen. Twee
belangengroepen spannen in deze maand een rechtszaak aanspannen tegen de bezuinigingen,
waarover nieuwsberichten verschijnen op de sociale media: “Patiënten vechten eigen bijdrage ggz aan”
(fok.nl, 13 februari 2012) Binnen het kabinet wordt de eigen bijdrage in de ggz aangevochten:
“Onenigheid in kabinet over bezuiniging op ggz” (de Volkskrant, 24 februari 2012); “Teeven overweegt
eigen bijdrage GGZ terug te draaien” (Trouw, 24 februari 2012). De minister antwoordt hem in een
Kamerbrief dat de eigen bijdrage moeilijk te verlagen is: “Schippers: verlaging eigen bijdrage GGZ
'lastig'” (Trouw, 28 februari 2012). Ook op Twitter wordt het besluit van de minister om de bijdrage
niet te verlagen aangekondigd: “Eigen bijdrage GGZ niet verlaagd” (Twitter, 28 februari 2012).
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5.4.1 Zorgverzekering en Persoonsgebonden Budget: stakeholders
In het nieuws over de zorgverzekeringen komen naast het ministerie en de bewindspersonen ook
andere stakeholders voor. In deze paragraaf gaan we hierop in. In tabel 7 geven we weer wat de kans is
dat een groep stakeholders wordt genoemd in berichtgeving over de zorgverzekering en het
persoonsgebonden budget.
In de tabel zien we dat naast het ministerie zelf vooral maatschappelijke actoren een grote kans hebben
om in een artikel over zorgverzekering en pgb genoemd te worden, namelijk een kans van 41,5%. Ook
brancheorganisaties komen vrij veel voor: ongeveer in een kwart (25,5%) van de artikelen. Voor de
stakeholders kennisinstituten en uitvoering en toezicht ligt de kans om in een artikel genoemd te
worden rond de 15%. Experts is met een kans van 7,2% de minst voorkomende stakeholder.
Tabel 7. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Zorgverzeke
ring en pgb
Zorgverzekering
en pgb
Ministerie
Experts
Kennis instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Ministerie

-

Experts

84,8%
76,1% 7,2%

Kennis
instituten

Uitvoering
en Toezicht

Branche
organisaties

Maat
schappij

82,3%

89,1%

82,9%

85,9%

84,3%

69,1%

78,6%

78,4%

81,3%

78,5%

13,7%

15,0%

7,7%

9,4%

13,6%

11,1%

14,9%

17,9%

17,9%

6,7% -

14,4%

14,2%

25,4% -

15,7%

16,6%

32,5%

15,9% -

25,5%

26,9%

26,2%

20,3%

28,0% -

0,0%

Maatschappij
41,5%
43,0%
53,0%
45,3%
46,3%
0,0% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in het
nieuws over het thema Zorgverzekering en pgb.. De eerste stakeholdergroep/thema staat in de kolommen, de tweede
in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Zorgverzekering en pgb (kolom) ook het ministerie
van VWS (rij) genoemd wordt is 76,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van VWS
(kolom) ook het thema Zorgverzekering en pgb (rij) genoemd wordt, is 84,8%.

Experts zien we vooral in combinatie met andere stakeholders: wanneer een expert genoemd wordt, is
de kans 53% dat ook een actor uit de maatschappij genoemd wordt. Voor de overige stakeholders ligt
deze kans tussen de 25 en 33%. Ook de stakeholders uitvoering en toezicht en brancheorganisaties
komen vrij vaak samen voor: wanneer uitvoering en toezicht genoemd wordt, is de kans 28% dat ook
een brancheorganisatie genoemd wordt. De kansen voor de overige combinaties liggen op 20% of lager.
Naast de stakeholders hebben we ook naar de kansen voor politieke partijen gekeken. Deze zijn
weergegeven in tabel 8. Zoals de tabel laat zien heeft de VVD de grootste kans om genoemd te worden,
namelijk 35,9%. Dit komt doordat dit de partij is van de betrokken minister. Ook het CDA, de partij van
staatssecretaris Veldhuizen, heeft een grote kans om genoemd te worden, namelijk 28,2%. Van de
oppositiepartijen heeft de PvdA de grootste kans om genoemd te worden in een artikel over
zorgverzekering en pgb, namelijk 15,2%. Voor de overige oppositiepartijen ligt deze kans onder de
10%. Vooral de coalitiepartijen hebben een grote kans om genoemd te worden in een artikel waarin
ook een andere partij (coalitie of oppositie) genoemd wordt. De PvdA komt vooral samen met andere
oppositiepartijen voor in de media.
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Tabel 8. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden
Zorgverz.
en PGB

VVD

Zorgverzekering
en PGB
-

PvdA

86,4%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

87,0% 87,2%

87,7%

86,1%

86,5%

90,8%

87,9%

88,2%

84,4%

62,6% 73,0%

65,0%

65,7%

65,0%

60,5%

76,0%

79,7%

78,3%

35,3%

30,8%

50,5%

62,5%

59,8%

57,5%

72,9%

53,9%

52,9%

51,9%

62,1%

50,1%

61,3%

80,1%

62,2%

57,3%

59,6%

53,7%

68,0%

77,3%

64,9%

38,3%

34,4%

41,5%

63,0%

33,8%

29,9%

32,0%

56,4%

35,2%

38,9%

68,5%

37,9%

37,9%

34,2%

VVD

35,9% -

PvdA

15,2%

26,3% -

PVV

21,9%

44,0%

50,6% -

CDA

28,2%

50,2%

56,5% 67,7% -

SP

8,4%

15,4%

28,2% 20,2%

17,4% -

D66

6,0%

10,9%

25,0% 17,3%

13,0%

27,3% -

GroenLinks

8,4%

13,5%

31,8% 18,6%

15,5%

32,7%

39,9% -

ChristenUnie

4,7%

9,9%

17,7% 13,2%

11,4%

22,9%

24,7%

22,5% -

PvdD

1,9%

4,2%

5,2%

14,0%

17,6%

16,1%

9,1%

7,0%

15,3% -

20,4%

SGP
4,4%
9,9% 16,2% 13,0% 10,6% 18,2% 26,5% 21,4% 33,3% 49,2% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in het nieuws over het
thema Zorgverzekering en pgb.. De eerste partij/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de
kans dat in een artikel over het thema Zorgverzekering en pgb (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 35,9%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Zorgverzekering en pgb (rij)
genoemd wordt, is 86,4%.

5.5

Thema 2: Elektronisch Patiëntendossier

Het tweede thema waar we nader naar kijken betreft het elektronisch patiëntendossier, dat vooral in
het nieuws kwam door de moeizame acceptatie en implementatie van de maatregel. Figuur 7 geeft de
media-aandacht voor dit thema weer per maand.

Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Elektronisch Patiëntendossier per
maand.
Elektronisch patiëntendossier is een thema dat in een periode van een aantal maanden relatief veel in
het nieuws is geweest, maar in de overige maanden van de onderzoeksperiode zien we dit thema veel
minder vaak voorkomen in de berichtgeving. Als we kijken naar het aantal berichten per maand zien
we 1 maand met 54 artikelen over het thema, 1 maand met 29 artikelen, 3 maanden met meer dan 10
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artikelen en in de overige maanden minder dan 10 artikelen per maand. Hieronder bespreken we de
maanden met meer dan 10 artikelen.
Januari 2011: In deze maand wordt de doorstart van het EPD per 1 april 2011 aangekondigd:
“Herkansing elektronisch dossier voor patiënten” (de Volkskrant, 21 januari 2011). De minister
kondigde tevens enkele aanpassingen aan, zo berichten de media: “Dubbel slot op medisch dossier.
Patiënt maakt uit wie gegevens mag zien.” (De Telegraaf, 13 januari 2011); “Patiëntendossier beter
beveiligd” (NRC Handelsblad, 13 januari 2011). De Telegraaf bericht een dag later over de reacties van
lezers op de aanpassingen: “Vrees voor misbruik blijft. 'Elektronisch patiëntendossier goed idee maar
onvoldoende veilig'” (De Telegraaf, 14 januari 2011).
Maart-april 2011: De enige grote piek in de berichtgeving rond het EPD zien we in deze maanden: 54
artikelen in maart en 29 in april. April is de maand waarin de wetgeving rond het EPD afgerond had
moeten zijn, maar de Eerste Kamer heeft twijfels: “Instemming Senaat met EPD twijfelachtig” (de
Volkskrant, 15 maart 2011). Eind maart blijkt het wetsvoorstel inderdaad niet door de Eerste Kamer te
komen. Hierover zien we nieuws in alle kranten: “Senaat schiet patiëntdossier af” (de Volkskrant, 30
maart 2011); “Doek valt voor EPD” (De Telegraaf, 30 maart 2011); “Senaat wijst wetsvoorstel landelijke
uitwisseling patiëntgegevens unaniem af” (NRC Handelsblad, 30 maart 2011). Naast nieuws over de
afwijzing zien we in maart ook informatieve artikelen over het EPD: “De voor- en nadelen van het
elektronisch patiëntendossier op een rij gezet: wie kan uw gegevens inzien en wat zijn de gevaren?”
(NRC Handelsblad, 28 maart 2011) Tenslotte zijn er artikelen die informatie geven over of commentaar
leveren op bepaalde aspecten van het EPD: “EPD kostte al zeker 300 mln” (NRC Handelsblad, 9 maart
2011); “EPD is veiliger dan huidig systeem” (Trouw, 15 maart 2011); “Elektronisch patiëntendossier
vergroot juist kans op fouten” (Algemeen Dagblad, 16 maart 2011), of juist op de afwijzing daarvan:
“Peperduur patiëntendossier in prullenbak” (Algemeen Dagblad, 29 maart 2011); “'Patiëntendossier is
nu janboel'” (citaat van de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens in een kop in de
Volkskrant, 4 april 2011). In april verschijnen er nog een aantal artikelen rond de afwijzing van het EPD
door de Eerste Kamer, alsook het artikel “Minister Schippers wil grotere rol voor apotheker” (fok.nl, 2
april 2011), waarop veel reacties volgen. “Goed initiatief. Weet je wat daarbij zou helpen? Een volledig
geïmplementeerd EPD!” zo luidt één van de reacties (fok.nl, 2 april 2011).
November en december 2011: In deze maanden komt de vraag of het EPD al dan niet ingevoerd zal
worden opnieuw ter discussie te staan, doordat te weinig huisartsen en apothekers zich aan hebben
gemeld om het systeem doorgang te geven. “EPD van de baan,” concludeert De Telegraaf, 9 november
2011; “Elektronisch Patiëntendossier definitief ten einde: op 1 januari,” stelt ook de Volkskrant die dag.
Een paar dagen later lijkt er toch nog een lichtpuntje voor de maatregel te zijn, als de Tweede Kamer
aankondigt door te willen gaan met het plan: “Tweede Kamer wil toch door met EPD” (de Volkskrant, 15
november 2011); “Het EPD is niet kapot te krijgen,” stelt het NRC Handelsblad op 16 november. De
Tweede Kamer wil in plaats van een landelijk dossier een regionale variant: “Regionale variant EPD
komt in beeld” (de Volkskrant, 18 november 2011). In december lijkt alsnog het landelijke EPD gered te
worden, als de zorgverzekeraars bekendmaken hier financieel voor garant te staan: “Zorgverzekeraars
redden het elektronisch patiëntendossier” (Trouw, 9 december 2012). Ook de Tweede Kamer lijkt
enthousiast voor deze variant, waarop het NRC Handelsblad concludeert dat: “Schippers krijgt toch haar
zin met digitaal patiëntendossier” (NRC Handelsblad, 14 december 2012). De zorgverzekeraars krijgen
van de minister echter geen toegang tot de gegevens in het EPD, zo bericht fok.nl: “Zorgverzekeraar
mag niet in EPD” (fok.nl, 13 december 2012). Op dit artikel volgt discussie in de reacties over de
betrouwbaarheid van dit besluit.

5.5.1 Elektronisch Patiëntendossier: stakeholders
Naast het ministerie komen ook andere stakeholders voor in het nieuws. In deze paragraaf gaan we
hier nader op in. Allereerst kijken we naar de verschillende groepen stakeholders op het beleidsterrein.
Vervolgens gaan we in op de politieke partijen die voorkomen in het nieuws.
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In tabel 9 zien we dat naast het ministerie zelf vooral maatschappelijke actoren in het nieuws komen:
deze hebben een kans van 56,6% om in een artikel over het elektronisch patiëntendossier genoemd te
worden. Voor de overige stakeholders is deze kans een stuk lager. Brancheorganisaties komen voor in
12,7% van de artikelen, uitvoering en toezicht in 10,1% en voor experts en kennisinstituten is de kans
nog lager.
Tabel 9. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
EPD
Elektronisch
patiëntendossier

Ministerie

-

Experts

89,8%

Ministerie

80,2% -

Kennis
instituten

Uitvoering
en Toezicht

Branche
organisaties

Maatschappij

92,6%

95,5%

91,9%

92,2%

93,3%

87,6%

91,6%

83,7%

85,2%

83,9%

0,0%

10,8%

17,7%

6,2%

7,4%

0,0%

2,9%

20,5%

12,4%

Experts

6,4%

6,8% -

Kennisinstituten

1,8%

2,0%

Uitvoering en Toezicht

10,1%

10,3%

17,2%

42,4% -

Brancheorganisaties

12,7%

13,2%

35,3%

0,0%

0,0% -

25,9% -

0,0%

Maatschappij
56,6%
57,0%
54,5%
92,3%
68,7%
0,0% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in het
nieuws over het thema Elektronisch patiëntendossier. De eerste stakeholdersgroep/thema staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Elektronisch patiëntendossier (kolom) ook
het ministerie van VWS (rij) genoemd wordt is 80,2%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie
van VWS (kolom) ook het thema Elektronisch patiëntendossier (rij) genoemd wordt, is 89,8%.

Voor wat betreft de combinaties van stakeholders zien we grote verschillen: bij elke stakeholder heeft
ook maatschappij een grote kans om genoemd te worden, grofweg tussen de 55 en 93%. Een aantal
andere combinaties komt juist geheel niet voor, namelijk kennisinstituten in combinatie met experts of
brancheorganisaties. Hierbij moet wel vermeld worden dat vanwege het kleine aantal artikelen over dit
thema, één vermelding van een stakeholder in een artikel al een grote invloed kan hebben op het
percentage van kans voor die groep. Oftewel, toeval kan een grote rol spelen in de percentages voor
met name de kleinere stakeholders in deze tabel. Dit geldt ook voor de volgende tabel, die de kansen
weergeeft dat de verschillende politieke partijen genoemd worden in de berichtgeving.
Tabel 10. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden
EPD
EPD

VVD

-

PvdA

95,6%

VVD

39,1% -

PvdA

21,4%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

96,5%

91,2%

96,4%

98,6%

97,5%

96,7%

96,1%

99,2%

95,9%

82,5%

82,4%

85,9%

82,7%

86,0%

90,1%

94,3%

85,1%

94,3%

52,5%

65,3%

64,7%

78,8%

82,3%

88,3%

77,1%

86,9%

31,1%

20,2%

21,7%

14,9%

25,0%

23,9%

24,5%

46,7%

70,0%

57,1%

71,2%

74,6%

64,5%

58,5%

83,2%

73,1%

80,7%

73,5%

71,9%

70,5%

71,9%

64,3%

53,8%

70,7%

48,9%

58,8%

52,9%

44,8% -

PVV

7,2%

15,9%

18,6% -

CDA

18,9%

41,2%

57,6%

77,4% -

SP

16,9%

34,6%

49,8%

43,8%

40,8% -

D66

10,3%

22,2%

37,5%

29,1%

37,7%

36,1% -

GroenLinks

5,7%

12,9%

21,7%

11,1%

17,0%

28,4%

39,8% -

ChristenUnie

5,0%

12,1%

20,8%

16,6%

19,0%

22,3%

34,9%

48,1% -

PvdD

3,6%

7,6%

12,7%

11,1%

13,9%

17,2%

24,8%

44,1%

41,0% -

31,9%

SGP
5,7% 13,6% 23,1% 18,3% 19,4% 25,3% 35,9% 49,3% 59,7% 51,6% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in het nieuws over het
thema Elektronisch patiëntendossier. De eerste partij/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Elektronisch patiëntendossier (kolom) ook de VVD (rij)
genoemd wordt is 39,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Elektronisch
patiëntendossier (rij) genoemd wordt, is 95,6%.
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In tabel 10 is weergegeven wat de kans is dat politieke partijen voorkomen in het nieuws over dit
thema. Van alle partijen heeft de VVD de grootste kans om genoemd te worden in een artikel over het
elektronisch patiëntendossier: deze kans is 39,1%. Ook de PvdA heeft een vrij grote kans om met dit
thema in de media te komen; 21,4%, wat dus groter is dan de kansen voor de overige coalitiepartijen
CDA (18,9%) en PVV (7,2%). Vooral de PVV valt op door een laag percentage: naast de PvdA komen ook
de oppositiepartijen SP en D66 meer in het nieuws rond dit thema dan de PVV. Daarnaast heeft de PVV
relatief een erg lage kans om samen met een andere partij genoemd te worden. De PvdA komt niet
alleen met andere oppositiepartijen, maar ook vrij veel met de coalitiepartijen in het nieuws rond het
elektronisch patiëntendossier.

5.6 Thema 3: Rookverbod (en alcohol)
Het thema rookverbod en alcohol heeft vooral betrekking op de maatregelen die het ministerie neemt
of plant om het gebruik van tabak en alcohol te reguleren. Figuur 8 geeft de media-aandacht voor dit
thema weer per maand.

Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het thema Rookverbod per maand.
De media-aandacht voor het thema rookverbod en alcohol wisselt sterk per maand. Gemiddeld zien we
het thema terug in 19 artikelen per maand, met twee grote pieken van rond de 40 artikelen in een
maand en daarnaast vier kleinere pieken met tussen de 15 en 31 artikelen. Daarnaast zijn er ook een
aantal maanden waarin er bijna geen nieuws is (5 artikelen of minder) over dit thema. Hieronder
bespreken we de zes pieken.
November 2010: Meteen aan het begin van de regeringsperiode van Rutte I komt het rookverbod in
het nieuws vanwege de versoepeling hiervan door de minister. Vooral op Twitter zien we hierover veel
berichten: “Schippers versoepelt rookverbod kleine kroeg” (Twitter, 2 november 2010). Ook alle
kranten pikken het nieuws op: “In klein café mogen klanten weer roken” (NRC Handelsblad, 4
november 2010); “Rookverbod kleine cafés definitief over” (Trouw, 4 november 2010). Ook zien we in
kranten positief en negatief commentaar op de versoepeling: “Vol gas vanaf de eerste dag” (de
Volkskrant, 6 november 2011, over de vele maatregelen die het nieuwe kabinet in de eerste weken
doorvoert); “Tijdperk van betutteling is achter de rug” (De Pers, 9 november 2011).
Januari 2011: Twee maanden later komt er na de versoepeling juist een roep om een strengere
handhaving van het rookverbod in de horeca: “CDA wil strengere handhaving rookverbod” (Trouw, 15
januari 2011); “'Rookkroeg na drie fouten dicht'. Partijen willen hardere handhaving van wet.” (De
Telegraaf, 16 januari 2011). De minister besluit inderdaad om de boetes op de overtreding van het
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rookverbod te verhogen, zo berichten de media enkele dagen later: “Boetes voor overtreding
rookverbod gaan fors omhoog” (Trouw, 20 januari 2011). Ook op Twitter zien we hier berichten over:
“Minister:scherp toezicht rookverbod” (Twitter, 19 januari 2011). Daarnaast is er een discussie over
een mogelijk rookverbod op schoolpleinen: “Minister Schippers van Volksgezondheid onderzoekt of er
een rookverbod op schoolpleinen kan komen. Ieder jaar beginnen tienduizenden jongeren met roken.
Een rookverbod op schoolpleinen zou daar iets aan kunnen doen,” aldus het NOS 20.00 Journaal op 19
januari.
Juni 2011: In juni 2011 is er een klein piekje in de berichtgeving rond alcoholgebruik door jongeren.
Aan het begin van de maand komt dit thema in het nieuws als de PvdA en de SP in de Tweede Kamer
pleiten voor meer maatregelen tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren: “Pleidooi voor net van
alcoholpoli's. Kamer ongerust over cijfers comazuipers.” (De Telegraaf, 1 juni 2011). Halverwege de
maand is er een Kamerdebat over een voorstel van het Kabinet voor een boete voor alcoholbezit bij
jongeren onder de 16: “Vragen in Kamer over alcoholboete” (Sp!ts, 15 juni 2011). Eind juni wordt
bekend dat de Tweede Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd: “Er komt een alcoholverbodvoor
jongeren onder de zestien. De Tweede Kamer heeft daar vanmiddag mee ingestemd. De verkoop van
alcohol aan jongeren onder de 16 was al strafbaar. Maar nu kunnen de jongeren ook zelf een boete
krijgen als ze bijvoorbeeld met drank op straat lopen,” zo begint een item in het NOS 20.00 Journaal op
28 juni over dit onderwerp.
Oktober 2011: Het rookverbod in de horeca komt opnieuw in het nieuws in oktober 2011, wanneer
een aantal kranten berichten over incidenten met controleurs van het verbod: “Minister wil aanpak
belagers rookcontroleurs” (fok.nl, 15 oktober 2011). De Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er 32
gevallen waren van agressie en geweld bij controles, zo schrijft het NRC Handelsblad op 18 oktober
2011 in het artikel “Incidenten bij controle op rookverbod in cafés”. Ook fok.nl bericht hierover: “32
incidenten met VWA-controleurs” (fok.nl, 17 oktober 2011). Tenslotte zien we in de laatste maanden
van 2011 weer enkele berichten over de invloed van de tabakslobby, in het dagblad Trouw: “'Innige
band minister en tabakslobby'” (Trouw, 22 oktober 2011).
Maart 2012: In maart 2012 komt alcoholgebruik door jongeren weer in het nieuws wanneer twee
bestuurders zich uitspreken voor vergaande maatregelen tegen zogenoemde comazuipers. Herre
Kingma, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente stelt voor om jongeren die door
drankgebruik in het ziekenhuis belanden zelf de rekening te laten betalen. Op dit voorstel volgt kritiek
in de media: “'Financieel raken van comazuiper levensgevaarlijk'. Zorginstellingen hekelen plan
Kingma” (De Telegraaf, 9 maart 2012). Ook de minister is tegen dit voorstel, zo melden verschillende
bronnen op Twitter: “Schippers tegen eigen betaling door comazuipers” (Twitter, 12 maart 2012).
Verschillende kranten nemen dit over: “Schippers: comazuiper hoeft niet te betalen” (Metro, 13 maart
2012). Een soortgelijk voorstel komt van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan stelt dat
jongeren die overmatig drinken een boete opgelegd moet worden: “Van der Laan: Leg comazuiper
boete op” (Trouw, 13 maart 2012); “Dronkenlap moet dokken” (De Telegraaf, 16 maart 2012).

5.6.1 Rookverbod (en alcohol): stakeholders
In de berichtgeving komen ook andere stakeholders aan bod dan het ministerie. In deze paragraaf gaan
we hierop in. We bekijken allereerst de kans dat een stakeholder in het nieuws komt om daarna te
kijken naar de verschillende politieke partijen in het nieuws over de bezuinigingen op ambtenaren.
In tabel 11 zien we dat, net als bij de andere thema’s, de actoren uit de maatschappij de grootste kans
hebben om in een artikel genoemd te worden. Voor het thema rookverbod en alcohol is deze kans
36,7%. Maatschappelijke actoren komen daarnaast vaak voor in artikelen waarin ook een andere
stakeholder genoemd wordt, met name bij experts en uitvoering en toezicht zien we een vrij grote kans
dat deze groep ook genoemd wordt. Naast maatschappij hebben ook uitvoering en toezicht een vrij
grote kans om genoemd te worden in een artikel over het thema rookverbod en alcohol, namelijk 21%.
Met een kans van 8,2% is kennisinstituten de minst vaak voorkomende stakeholder.
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Tabel 11. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Rookverbod

Ministerie

Rookverbod (en
alcohol)
-

Kennis
instituten

Experts

87,7%

Uitvoering
en Toezicht

Branche
organisaties

Maatschappi
j

87,9%

90,5%

87,1%

91,2%

87,9%

68,2%

47,9%

59,7%

71,2%

69,4%

21,6%

28,3%

11,9%

25,9%

12,6%

14,5%

8,7%

16,2%

33,5%

Ministerie

70,2% -

Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

13,5%

13,1% -

8,2%

5,4%

21,0%

18,0%

44,4%

33,7% -

16,1%

15,7%

13,6%

28,2%

12,7% -

11,9% -

0,0%

Maatschappij
36,7%
36,3%
70,3%
40,2%
58,0%
0,0% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in het
nieuws over het thema Rookverbod en alcohol. De eerste stakeholdersgroep/thema staat in de kolommen, de tweede
in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Rookverbod en alcohol (kolom) ook het ministerie
van VWS (rij) genoemd wordt is 70,2%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van VWS
(kolom) ook het thema Rookverbod en alcohol (rij) genoemd wordt, is 87,7%.

De media-aandacht voor de politieke partijen rond dit thema, weergegeven in tabel 12, vertoont een
veel voorkomende patroon, waarin de meeste media aandacht uitgaat naar de partij van de betrokken
bewindspersoon. Daarna volgen de overige coalitiepartijen, de PvdA en ten slotte het minste aandacht
voor de overige oppositiepartijen. Bij het thema rookverbod en alcohol is de kans voor de VVD om
genoemd te worden 29,6%, gevolgd door CDA (17,5%), PVV (15,1%) en PvdA (14,8%). Bij de overige
partijen zien we kansen onder de 10%. Vooral de VVD en het CDA hebben een grote kans om genoemd
te worden samen met een andere partij.
Tabel 12. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Rookverbod
Rookverbod
(en alcohol)

VVD

-

PvdA

89,4%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

91,0%

87,1%

88,5%

93,8%

89,4%

93,3%

89,1%

90,5%

85,7%

52,3%

60,6%

71,0%

68,3%

77,5%

81,8%

80,6%

66,2%

94,4%

37,4%

36,2%

54,5%

50,5%

49,8%

55,2%

58,3%

48,9%

49,5%

51,5%

50,9%

62,0%

53,4%

73,3%

71,1%

65,6%

67,8%

67,8%

68,1%

49,1%

84,6%

42,0%

52,1%

42,5%

42,0%

49,5%

55,1%

45,9%

45,5%

68,1%

38,5%

39,9%

46,6%

35,0%

24,1%

VVD

29,6% -

PvdA

14,8%

25,8% -

PVV

15,1%

31,7%

39,7% -

CDA

17,5%

42,4%

43,8%

56,5% -

SP

7,0%

15,4%

24,9%

22,1%

24,7% -

D66

6,6%

17,2%

22,7%

21,6%

25,2%

41,4% -

GroenLinks

4,2%

11,2%

13,8%

16,2%

15,5%

31,6%

33,9% -

ChristenUnie

4,5%

12,3%

17,1%

15,6%

17,4%

28,9%

31,6%

43,0% -

PvdD

1,7%

3,9%

6,9%

8,2%

4,8%

10,9%

12,0%

17,1%

13,4% -

18,1%

SGP
3,2% 10,7% 11,2% 15,4% 16,0% 24,9% 34,6% 38,5% 17,9% 35,0% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in het nieuws over het
thema Rookverbod en alcohol. De eerste partij/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de
kans dat in een artikel over het thema Rookverbod en alcohol (kolom) ook het de VVD (rij) genoemd wordt is 29,6%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Rookverbod en alcohol (rij) genoemd
wordt, is 89,4%.
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5.7

Thema 4: Euthanasie

Het laatste thema waarnaar we gekeken hebben voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport betreft euthanasie, een thema dat regelmatig terugkomt in de berichtgeving zonder dat er grote
pieken of nieuwshypes over zijn. Zoals figuur 9 laat zien gaan er slechts weinig artikelen per maand
over het thema euthanasie, namelijk tussen de 2 en 6. Euthanasie is in geen enkele maand prominent in
het nieuws, maar de discussie rond dit thema zien we geregeld opduiken in krantenartikelen en
actualiteitenprogramma’s. Hieronder bespreken we de drie maanden waarin euthanasie zes keer in het
nieuws komt, zoals te zien is in figuur 9.

Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Euthanasie per maand.
Augustus 2011: In deze maand vermelden drie Tweets dat de minister een uitstelbrief heeft ingediend
voor het beantwoorden van Kamervragen over het onderwerp euthanasie: “Uitstelbrief Kamervragen
euthanasie” (Twitter, 22 augustus 2011). “Artsen wachten maanden op oordeel over rechtmatigheid
euthanasie,” luidt de kop van Trouw op 13 augustus. Ook Eenvandaag wijdt een item aan dit thema op
12 augustus. Eind augustus komt euthanasie in het nieuws omdat er in Bonaire, Saba en Sint-Eustasius
bezwaren bestaan tegen het invoeren van de liberale Nederlandse wetgeving rond onder andere
euthanasie, zo vermeldt Trouw op 29 augustus.
December 2011: Begin december 2011 komt euthanasie ter sprake in een Kamerdebat: “Kamer vindt
zware dementie grondslag voor euthanasie,” aldus de Volkskrant van 1 december. Ook het NRC
Handelsblad bericht hierover: “Arts mag wilsonbekwamen met sterfwens helpen” (NRC Handelsblad, 1
december 2011). Trouw en De Telegraaf pikken iets andere thema’s op in hun berichtgeving over het
debat: “Steun voor ambulante euthanasie-teams” (Trouw, 1 december 2011); “Verwijzen hoeft niet.
Artsen met gewetensbezwaren hoeven patiënten die om begeleiding bij euthanasie vragen niet
verplicht door te sturen naar een andere dokter. Dat zei minister Schippers (Volksgezondheid) gisteren
tijdens een debat” (De Telegraaf, 1 december 2011). Later in de maand komen deze plannen nog eens
ter sprake in een artikel van Trouw over de taken van huisartsen: “Meer dan een receptje of een
verwijzing” (Trouw, 20 december 2011).
April 2012: In deze maand komt het thema euthanasie alleen in het nieuws op Twitter:
“Beantwoording Kamervragen over euthanasie bij dementie” (Twitter, 10 april 2012). Dit bericht wordt
door meerdere bronnen geretweet, maar verschijnt niet in dagbladen of tv programma’s.
Media-aandacht voor euthanasie lijkt niet zozeer afhankelijk te zijn van bepaalde nieuwsberichten.
Gedurende de hele onderzoeksperiode zien we af en toe achtergrondartikelen of commentaar in
kranten of items van actualiteitenprogramma’s gewijd aan het thema zonder dat een specifiek incident
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hiertoe aanleiding geeft: “Het bedrog van zelfbeschikking” (Trouw, 2 februari 2011); “Euthanasie omdat
de zorg het laat afweten” (de Volkskrant, 18 november 2011); “Arts lijdt ook door euthanasie” (NRC
Handelsblad, 6 januari 2012).

5.7.1 Euthanasie: stakeholders
Ook in het nieuws over het thema euthanasie komen andere stakeholders in het nieuws. We bekijken
de aandacht voor deze groepen in deze paragraaf. Nadat we de aandacht voor de stakeholders in de
mediaberichtgeving hebben bekeken (tabel 13), richten we ons op de politieke partijen (tabel 14).
Zoals te zien in onderstaande tabel, hebben de stakeholders actoren uit de maatschappij (37,7%) en
brancheorganisaties (34,3%) de grootste kans om genoemd te worden in nieuws over dit thema.
Uitvoering en toezicht (19,7%) en experts (19,5%) hebben ook een vrij grote kans om met dit thema in
het nieuws te komen. Maatschappelijke actoren komen veel met andere stakeholders samen in het
nieuws, brancheorganisaties juist minder vaak. Hierbij moet weer vermeld worden dat vanwege het
kleine aantal artikelen over dit thema, één vermelding van een stakeholder in een artikel al een grote
invloed kan hebben op het percentage van kans voor die groep. Oftewel, toeval kan een grote rol spelen
in de percentages voor met name de kleinere stakeholders in deze tabel. Dit is ook weer het geval bij de
kansen om genoemd te worden voor de verschillende politieke partijen, weergegeven door tabel 13.
Tabel 13. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt
Euthanasie
Euthanasie

Ministerie

-

Experts

81,1%

Kennis
instituten

Uitvoering
en Toezicht

Maatschappi
j

83,9%

87,7%

78,4%

93,9%

76,2%

48,2%

19,0%

40,0%

62,2%

50,0%

61,3%

41,7%

8,2%

37,4%

5,9%

0,0%

10,8%

16,7%

30,8%

Ministerie

56,6% -

Experts

19,5%

16,1% -

5,0%

1,5%

19,7%

14,4%

45,1%

26,4% -

34,3%

32,6%

13,0%

0,0%

Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Branche
organisaties

14,9% -

24,3% -

0,0%

Maatschappij
37,7%
35,5%
79,7%
94,4%
60,5%
0,0% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in het
nieuws over het thema Euthanasie. De eerste stakeholdersgroep/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Euthanasie (kolom) ook het ministerie van VWS (rij)
genoemd wordt is 56,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van VWS (kolom) ook het
thema Euthanasie (rij) genoemd wordt, is 81,1%.

Uit tabel 14 blijkt dat we bij het thema euthanasie niet zulke grote verschillen tussen de politieke
partijen zien, voor wat betreft de kans om bij dit thema in het nieuws te komen, in vergelijking met de
andere thema’s. Wel is de VVD weer de partij met de grootste kans om genoemd te worden, namelijk
een kans van 27,6%, gevolgd door het CDA (22,3%). Voor de overige partijen ligt de kans tussen de 10
en 20%. Uitzondering hierop is de Partij voor de Dieren, die in slechts 1,1% van de artikelen over het
thema genoemd wordt.
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Tabel 14. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Euthanasie
Euthanasie

VVD

-

PvdA

82,3%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

SGP

88,9%

80,8%

84,7%

99,9%

84,5%

91,9%

90,4%

70,0%

85,9%

52,9%

64,7%

54,5%

42,3%

48,8%

38,9%

53,5%

0,0%

63,4%

36,8%

26,5%

52,9%

41,3%

35,7%

36,1%

0,0%

34,6%

43,3%

35,0%

56,4%

30,0%

25,2%

0,0%

52,5%

57,7%

45,8%

51,7%

42,5%

70,0%

84,4%

17,4%

35,7%

33,9%

0,0%

43,6%

46,7%

27,1%

0,0%

59,7%

26,4%

70,0%

40,4%

91,0%

62,1%

VVD

27,6% -

PvdA

18,5%

32,8% -

PVV

17,2%

41,1%

37,6% -

CDA

22,3%

42,8%

33,5%

53,6% -

SP

10,1%

12,8%

25,7%

16,6%

22,2% -

D66

19,3%

33,2%

45,2%

60,4%

39,6%

39,1% -

GL

14,1%

17,8%

26,4%

21,7%

30,2%

54,3%

31,5% -

CU

16,9%

29,8%

32,4%

22,1%

30,2%

62,6%

22,2%

32,1% -

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

4,1%

0,0%

0,0%

7,0%

PvdD

PvdD

7,5% -

11,3%

SGP
11,7% 25,7% 22,6% 33,5% 43,6% 58,7% 35,6% 35,7% 45,2% 99,9% Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in het nieuws over het
thema Euthanasie. De eerste partij/thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in
een artikel over het thema Euthanasie (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 27,6%. Andersom geldt: de kans
dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Euthanasie (rij) genoemd wordt, is 82,3%.

6 Dynamiek: nieuws, ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven
In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws rond het ministerie en gaan we in op de
nieuwsgolven rondom de verschillende onderwerpen zoals in de bovenstaande paragrafen zijn
beschreven. We kunnen op verschillende niveaus naar de dynamiek van het nieuws kijken. Allereerst
zullen we ingaan op de mate waarin er tussen de verschillende mediagroepen samenhang te vinden is
wat betreft de berichtgeving over het ministerie. Dit doen we door te kijken naar de correlatie tussen
de hoeveelheid nieuws zoals gevonden in de verschillende mediagroepen. Vervolgens zullen we ingaan
op de berichtgeving in de tijd en traceren we de nieuwsgolven. Hierbij zullen we ook ingaan op enkele
karakteristieken van die nieuwsgolven.

6.1 Overeenstemming tussen mediagroepen
Een eerste stap in de dynamiek betreft de samenhang tussen de verschillende media. In hoeverre
vinden de media, in dit geval bekeken per mediagroep, het onderwerp op dezelfde dagen interessant
genoeg om erover te publiceren. In hoeverre zijn de gebeurtenissen even nieuwswaardig? Deze vraag
bekijken we op verschillende niveaus:
1) Het totale nieuws over het ministerie
2) De dagen dat er sprake is van een ‘nieuwshup’
3) De dagen dat er sprake is van een nieuwsgolf

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie
Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens een van de mediagroepen sprake was van
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel dagen
zijn waarin er geen nieuws over het ministerie te vinden is. In totaal vonden we 82 dagen waarop er
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 14,8%. Op
23 dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was waarop er 47
artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 15 februari 2012 toen er veel reacties
te zien waren op fok.nl op het nieuws dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten minister Schippers
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voor de rechter wil slepen vanwege de bezuinigingsmaatregel. In tabel 15 geven we de correlaties
tussen de mediagroepen weer over de gehele periode.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie

Gratis kranten

Televisie

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

-

0.18***

0.21***

0.22***

0.15**

Gratis kranten

0.18***

-

0.17***

0.25***

0.04

Kwaliteitskranten

0.21***

0.17***

-

0.43***

0.05

Populaire kranten

0.22***

0.25***

0.43***

-

0.1*

0.15**

0.04

0.05

0.1*

-

Sociale media

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

We zien dat er veel significante correlaties (dat wil zeggen, samenhang die niet op toeval berust) zijn
tussen de meeste mediumgroepen. De meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en
kwaliteitskranten. Blijkbaar berichtten zij veelal op dezelfde dagen over het ministerie van VWS. Er is
een iets minder sterke correlaties tussen de populaire en gratis kranten en een nog minder sterke
tussen de kwaliteits- of populaire kranten en de televisie. Ook de correlatie tussen gratis kranten en
televisie is, hoewel iets minder sterk, wel in hoge mate significant. Hieruit blijkt dat TV journalisten
gebeurtenissen rond het ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig achten als journalisten van
alle typen kranten. De sociale media correleren het sterkst met de televisie, iets minder sterk met
populaire kranten en vrijwel niet met gratis- of kwaliteitskranten.

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving
Figuur 9 laat de berichtgeving in de tijd zien. Wanneer we deze nader beschouwen, dan zien we dat de
pieken per week vaak bestaan uit een aantal eendaagse pieken of uit een piek van enkele dagen. Slechts
zelden is er sprake van een dagenlange nieuwsstroom over het ministerie. Voor een dergelijke
nieuwsstroom, zonder dagenlange pieken, is de dynamiek niet vast te stellen. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om te kijken naar zogenaamde nieuwshups en nieuwsgolven.
250
200
150
100
50

aandacht

gemiddelde aandacht

2012-15

2012-12

2012-09

2012-06

2012-03

2011-52

2011-49

2011-46

2011-43

2011-40

2011-37

2011-34

2011-31

2011-28

2011-25

2011-22

2011-19

2011-16

2011-13

2011-10

2011-07

2011-04

2011-01

2010-50

2010-47

2010-44

2010-41

0

Linear (aandacht)

Figuur 9. Aandacht voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de
berichtgeving
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Een nieuwshup is een dag waarop er een piek te zien is in de berichtgeving. De totale hoeveelheid van
het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij gewogen en er wordt een maat vastgesteld
waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan we uit van de dagbladen. Alle artikelen
tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 4. De sociale media daarentegen tellen
aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 mee. Deze weging hebben we opgeteld en
we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer er sprake is van een
standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Dit gemiddelde lag op 9,4 met een
standaardafwijking van 7,8. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer de
totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 17. In totaal vonden we 53 dagen
waarop er sprake was van een nieuwshup. Vervolgens hebben we voor deze dagen gekeken in hoeverre
de berichtgeving in de nieuwsgroepen samenhangt (zie tabel 16).
Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’.
Televisie
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits
kranten

Populaire
kranten

Sociale media

-

0.02

-0.21***

-0.07**

-0.1***

0.02

-

0.01

0.19***

-0.16***

Kwaliteitskranten

-0.21***

0.01

-

0.19***

-0.39***

Populaire kranten

-0.07**

0.19***

0.19***

-

-0.09***

Sociale media

-0.1***

-0.16***

-0.39***

-0.09***

-

Gratis kranten

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

In de tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en televisie is
significant en negatief. Dit betekent dat televisie-journalisten en kwaliteitskrant-journalisten een eigen
agenda volgen wat betreft de nieuwswaardigheid van het ministerie. Zij berichtten dus niet in dezelfde
nieuwshups over het ministerie. Daarnaast is er ook een redelijk significante, negatieve relatie tussen
populaire kranten en de televisie te zien. Ook dit betekent dat zij veelal andere momenten kiezen om
over het ministerie te berichten. Een significant positieve relatie is te zien tussen kwaliteitskranten en
populaire kranten. Dit betekent dat deze verschillende kranten op dezelfde momenten, dus binnen
dezelfde nieuwshups, berichten over gebeurtenissen rondom het ministerie. De sociale media tenslotte
hebben een sterk significante maar negatieve correlatie met alle andere mediagroepen. Deze media
hebben dus hun eigen agenda en doen niet mee in de nieuwshups waar andere mediagroepen deel van
uitmaken. Op Twitter zagen we dit bijvoorbeeld terug in de vele Tweets over Kamervragen en
Kamerbrieven, die niet door de andere media werden opgepikt.

6.1.3 Nieuwsgolven en hypes in de berichtgeving
Een nieuwsgolf definiëren we als drie of meer opeenvolgende nieuwshups. Wanneer we dat doen, zien
we 7 nieuwsgolven in de berichtgeving. In totaal vinden we 3 nieuwsgolven van 3 dagen, 3
nieuwsgolven van 4 dagen en één nieuwsgolf van 6 dagen. De karakteristieken van deze golven worden
weergegeven in tabel 18 en zullen we hieronder bespreken, maar in tabel 17 geven we eerst de
samenhang in berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen tijdens de dagen van deze
mediagolven weer.
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Tabel 17. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen, tijdens nieuwsgolven
Televisie

Gratis kranten

Televisie

Kwaliteitskranten

Populaire kranten

Sociale media

-

0.72***

0.78***

0.35**

0.65***

Gratis kranten

0.72***

-

0.81***

0.25

0.52***

Kwaliteitskranten

0.78***

0.81***

-

0.41**

0.64***

Populaire kranten

0.35**

0.25

0.41**

-

0.16

0.65***

0.52***

0.64***

0.16

-

Sociale media

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

In deze tabel zien we een sterke samenhang tussen bijna alle mediagroepen. Dit komt overeen met de
kenmerken van een nieuwsgolf. Tijdens een nieuwsgolf wordt namelijk niet alleen op meerdere
opeenvolgende dagen veel nieuws over een onderwerp gepubliceerd, maar wordt ook door (veel)
verschillende media over het onderwerp bericht. Door de sterk significante, hoge correlaties is
duidelijk dat bijna alle media binnen nieuwsgolven met elkaar samenhangen. Uitzonderingen hierop
zijn de correlaties tussen gratis- en populaire kranten en sociale media en populaire kranten, waarbij
geen significante correlatie te zien is. Deze mediagroepen volgen dus niet dezelfde nieuwsgolven.
Helaas is met deze data niet te achterhalen welke mediagroep de berichtgeving start en wie welk
medium volgt, omdat een nieuwsgolf vaak maar enkele dagen, en daarom te kort, duurt. Tabel 18 geeft
een overzicht van de karakteristieken van de 7 nieuwsgolven rond het ministerie van VWS.
Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie.
Golf

Datum

Aantal
dagen

Totale
nieuws

Gem
nieuws

1

18 t/m 21
okt 2010

4

84

21 Veldhuijzen

2

12 t/m 15
jan 2011

4

86

22

3

19 t/m 21
jan 2011

3

76

25 Brandon

4

26 t/m 28
mei 2011

3

63

21

5

6 t/m 11 jun
2011

6

122

6

9 t/m 12
nov 2011

4

7

6 t/m 8 mrt
2012

3

Belangrijkste onderwerp

Teneur

Dominante media

0,15

TV

0,02

TV & Sociale media

0,13

Alle media

Bezuinigingen en Ehec

0,43

Kwaliteitskranten

20

Bezuinigingen in de zorg

0,52

TV, Kwaliteit en
Sociale media

90

23

Bezuinigingen pgb

-0,2

Kwaliteit & populair

60

20 leven

0.38

Kwaliteit & sociale
media

Dubbel paspoort

Moerdijk en Q-koorts
Rookverbod & affaire

Extra geld voor gezonder

Gemiddeld duurt een nieuwsgolf rond het ministerie van VWS 3,9 dagen. Het aantal artikelen in een
nieuwsgolf ligt tussen de 60 en de 122, wat neerkomt op tussen de 20 en 25 artikelen per dag. Zoals
tabel 17 laat zien hebben 3 van de 7 nieuwsgolven te maken met bezuinigingen in de zorg, waaronder
de grootste nieuwsgolf over het ministerie: een nieuwsgolf van 6 dagen en 122 artikelen begin juni
34

2011. Ook eind mei 2011 zagen we al een iets kleinere nieuwsgolf over bezuinigingen in de zorg, die
toen samen met de EHEC-uitbraak zorgden voor verhoogde media-aandacht voor het ministerie. De
derde nieuwsgolf rond de bezuinigingen, in november 2011 richt zich specifiek op het pgb, waar de
Tweede Kamer die maand over debatteert. Dit is de enige nieuwsgolf rond het ministerie van VWS
waarin de teneur licht negatief is, namelijk 0,2. Bij de overige twee nieuwsgolven rond bezuinigingen in
de zorg zien we juist een positieve teneur: 0,43 in mei 2011 en 0,52 in juni van dat jaar.
Kwaliteitskranten zijn de dominante mediagroep in deze drie nieuwsgolven, aangevuld door TV en
sociale media bij de nieuwsgolf in juni en door populaire kranten bij de nieuwsgolf in november.
De overige vier nieuwsgolven gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het dubbele paspoort van
de staatssecretaris en investeringen in het bevorderen van een gezondere leefstijl. Ook zijn er twee
gevallen van nieuwsfeiten die toevallig samenvallen en daarmee een nieuwsgolf voor het ministerie
veroorzaken: de Moerdijkbrand en het Kamerdebat over de aanpak van Q-koorts vallen in dezelfde
periode van 4 dagen in januari 2011, waarmee het ministerie in die 4 dagen in 86 artikelen genoemd
wordt. Eenzelfde situatie doet zich een paar dagen later voor wanneer de affaire-Brandon (de
gehandicapte jongen die ter voorkoming van agressie in een zorginstelling wordt vastgebonden)
samenvalt met de discussie over een strengere aanpak bij overtreding van het rookverbod. Bij deze vier
nieuwsgolven is de teneur van het nieuws neutraal tot licht positief, met uitzondering van de
nieuwsgolf rond de bevordering van een gezonde leefstijl, waarin de teneur met een gemiddelde
waarde van 0,38 duidelijk positief is.
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7

Bevindingen


Gemiddeld komt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per week voor in 88
artikelen. Verder zijn er geen grote pieken te vinden voor dit ministerie.



Veel van het nieuws over het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is incidentgedreven.
Zo komt de staatssecretaris in het nieuws door vragen van de PVV over haar dubbele
nationaliteit en wordt het nieuws rond de volksgezondheid gestuurd door incidenten zoals
Moerdijk of de EHEC bacterie.



Inhoudelijk komt het ministerie vooral in het nieuws met het Electronisch patientendossier en
de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten. Ook andere veranderingen op het
zorgbeleid, met name bezuinigingen komen veel in het nieuws.



Het ministerie weet zelf via Twitter veel nieuws te genereren. De tweets worden veelvuldig
geretweet.



De minister komt veelvuldiger dan de staatssecretaris in het nieuws. De teneur is daarbij
redelijk positief. Zij komt vooral in het nieuws met maatregelen in de zorg en zorgverzekering
die moeten leiden tot efficientere en goedkopere zorg. De staatssecretaris komt vooral in het
nieuws met de bezuinigingen rond het persoonsgebonden budget. De teneur van het nieuws
blijft hierbij licht positief.



De media-aandacht voor het ministerie verschilt per thema: kwaliteitskranten en populaire
kranten schrijven veel over zorgverzekeringen en het persoonsgebonden budget. Op Twitter
zien
we
relatief
veel
aandacht
voor
het
electronisch
patientendossiers.
Actualiteitenprogramma’s gaan meer in op euthanasie en het rookverbod komt aan bod in
gratis kranten, en op televisie in zowel het journaal als de actualiteitnprogramma’s.



Bij de meeste thema’s zijn maatschappelijke actoren de stakeholder die het meest prominent in
het nieuws komt. Daarnaast zien we dat de brancheorganisaties een rol spelen en soms de
uitvoerende organisaties (bij het rookverbod).



De samenhang tussen de mediagroepen is vooral te zien tussen kwaliteits- en populaire
kranten. Zij hanteren naar het sterkst dezelfde nieuwswaarden bij het bepalen of het nieuws
over het ministerie van belang is.



De berichtgeving over de nieuwshups laat zien dat mediagroepen onafhankelijk opereren. Waar
de kranten nog enige samenhang vertonen zien we juist dat sociale media, dagbladen en
televisie aparte keuzes maken.



Tijdens nieuwsgolven zien we sterke samenhang tussen de nieuwsgroepen. Een nieuwsgolf
betekent dat alle mediagroepen aandacht besteden aan het onderwerp. De nieuwsgolven
betroffen vooral nieuws over verschillende incidenten, zoals Moerdijk, de affaire Brandon en de
EHEC bacterie. Daarnaast zien we nieuwsgolven rond aankondingen en/of debatten over
maatregelen in de zorg. Gemiddeld duurt een nieuwsgolf ongeveer 4 dagen. Kwaliteitskranten
en televisie maar ook sociale media spelen een rol in deze nieuwsgolven.
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Bijlage: Verantwoording zoekstrings
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoekstrings om artikelen voor het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de bijbehorende onderwerpen en actoren te
vinden.
Zoekstring Ministerie
De zoekstring voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestaat uit het ministerie en
haar bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Volksgezondheid
van andere landen uitsluiten, als deze niet in hetzelfde artikel worden genoemd als het Nederlandse
ministerie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat artikelen die alleen over het ministerie van
Volksgezondheid van andere landen gaan niet worden meegenomen in de selectie.
Zoekstrings Themas
De zoekstrings voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen van
artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoekstrings verder
gespecificeerd, waardoor de zoekstrings zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema
vinden.
Zoekstrings Stakeholders
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoekstrings zijn op de volgende manieren gevonden. Ten
eerste door de stakeholders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zelf op hun
website noemen toe te voegen aan de zoekstring. Ten tweede door in de artikelen over het ministerie te
lezen en te kijken welke stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan de zoekstring.
Deze manier van het verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders die is
meegenomen niet uitputtend is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie
gespecificeerde stakeholders in de zoekstrings terugkomen.
Groepen Stakeholders
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zes groepen. Ten eerste is er de groep
“ministerie”, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de bewindspersonen
Schippers en Veldhuijzen van Zanten worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige
zoekstring gebruikt, die is ingezet voor het vinden van de data voor het gehele ministerie, omdat er in
de dataset wordt gezocht die alleen uit artikelen bestaat die met deze volledige zoekstring gevonden
zijn.
De tweede groep is “experts”. Onder experts verstaan we onafhankelijke deskundigen die hun mening
geven over een bepaald onderwerp. Dit zijn bijvoorbeeld wetenschappers of mensen van een
(onderzoeks)instituut dat niet direct betrokken is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Om deze reden zijn in de zoekstring de woorden hoogleraar, professor, onderzoeker en expert
meegenomen.
De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals het CPB, de Raad van
State en andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving
voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aan de zoekstring toegevoegd.
De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Een voorbeeld hiervan is de inspectie
voor de gezondheidszorg. Onder uitvoering en toezicht vallen ook gemeenten en provincies, omdat die
ook beleid van de regering en het ministerie uitvoeren.
Vervolgens is er de groep “brancheorganisaties”. Hieronder vallen koepels, zoals de VNG,
werkgeversorganisaties en vakbonden. Daarnaast vallen ook belangengroepen onder deze noemer,
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omdat deze, net als vakbonden, de belangen van een bevolkingsgroep behartigen. Voorbeelden hiervan
zijn de Hartstichting en het Diabetesfonds.
De laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bijvoorbeeld
patiënten en artsen.
Het kan zijn dat een bepaalde stakeholder in twee groepen past. Er is dan door onze onderzoekers
gekozen in welke categorie deze specifieke stakeholder thuis hoort. In het rapport staat duidelijk
aangegeven in welke groep een bepaalde actor is geplaatst.
Zoekstrings politieke partijen
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting hadden
in de Tweede Kamer. De zoekstrings voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen van de
betreffende partij en de naam en functie van de partijleider.

Zoektermen
Bewindspersonen:
#schippers#("edith/vvd*/minister schippers"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND
schippers)
#veldhuijzen van zanten#("marlies/vvd*/staatssecretaris veldhuijzen"~5) OR ("volkspartij voor
vrijheid en democratie" AND "veldhuijzen van zanten")
Thema’s
#Zorgverzekering en persoongebonden budget#(zorgverzekering OR zorgstelsel OR zorgpremie* OR
"persoonsgebonden budget" OR PGB OR AWBZ OR "eigen bijdrage")
#Elektronisch patiëntendossier#(pati*ntendossier OR EPD)
#Rookverbod (en alcohol)#(rookverbod OR comazuip* OR dronkenlap* OR horecawet OR (alcohol*
AND (boete* OR 16 OR strafbaar)))
#Euthanasie (en invloed SGP)#(euthanasie*)
Stakeholders
B#Ministerie#("ministerie van volksgezondheid" OR schippers OR veldhuijzen)
B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts)
B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
"centraal bureau voor de statistiek" OR CBS OR "centraal planbureau" OR CPB OR "sociaal en cultureel
planbureau" OR scp OR RIVM)
B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR
provincie* OR cbg OR "college ter beoordeling van geneesmiddelen" OR "inspectie voor de
gezondheidszorg" OR igz OR "inspectie jeugdzorg" OR ijz OR "College voor Zorgverzekeringen" OR CVZ
OR "nederlandse zorgautoriteit" OR NZa OR BOM OR CIZ OR "bureau jeugdzorg" OR GGD OR "voedsel
en warenautoriteit" OR NVWa OR "college bescherming persoonsgegevens" OR cbp)
B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR
VNO* OR CNV OR abvakabo OR "waarborgfonds eigen woning" OR LHV OR "landelijke huisartsen
vereniging" OR GGZ OR NVvP OR "vereniging voor psychiatrie" OR Hartstichting OR Diabetesfonds OR
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Consumentenbond OR SBNGB OR nvmo OR "per saldo" OR "cg raad" OR ango OR "zorgverzekeraars
nederland" OR KNMG OR "KWF Kankerbestrijding" OR Astmafonds OR "clean air nederland" OR
"Stichting Rookpreventie Jeugd" OR SSI OR STIVORO OR "Alliantie Rookvrij Nederland" OR nvve OR
npcf OR LHV OR "landelijke huisartsen vereniging")
B#Maatschappij#((burgers OR burger OR zieken OR patient OR patienten OR gehandicapte OR
gehandicapten OR ouderen OR oudere OR roker OR rokers OR artsen OR arts OR verpleegkundigen OR
verpleegkundige OR specialisten OR specialist OR huisarts OR huisartsen OR apotheker* OR
fysiotherapeut* OR dietist* OR tandarts OR tandartsen OR psycholoog OR psychologen OR psychiater
OR psychiaters OR ziekenhui* OR "medisch centrum" OR privekliniek* OR zorgverlener* OR
zorgverzekeraar* OR eureko OR achmea OR interpolis OR agis OR menzis OR CZ OR ONVZ) NOT (VNG
OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR VNO* OR CNV OR abvakabo OR
"waarborgfonds eigen woning" OR LHV OR "landelijke huisartsen vereniging" OR GGZ OR NVvP OR
"vereniging voor psychiatrie" OR Hartstichting OR Diabetesfonds OR Consumentenbond OR SBNGB OR
nvmo OR "per saldo" OR "cg raad" OR ango OR "zorgverzekeraars nederland" OR KNMG OR
Hartstichting OR "KWF Kankerbestrijding" OR Diabetesfonds OR Astmafonds OR "clean air nederland"
OR "Stichting Rookpreventie Jeugd" OR SSI OR STIVORO OR "Alliantie Rookvrij Nederland" OR nvve OR
npcf OR LHV OR "landelijke huisartsen vereniging"))
Partijen
A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvdleider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3)
A#PvdA#(pvda "partij van de arbeid"
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider
cohen"~3)
A#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvvleider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3)
A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cdaleider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3)
A#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("Sp!ts"))
A#D66#(d66 "democraten 66" "democraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider
pechtold"~3)
A#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/glleider/groenlinksleider/partijleider sap"~3)
A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3)
A#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvdd-leider/partijleider
thieme"~3)
A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)
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