
Voorwoord Marc Van Ranst

Ab osterhaus en Chris Vanlangendonck zijn sinds mensenheugenis, of 
toch ten minste al 15 jaar, de gastheer en gastvrouw van talrijke virolo-
gie-congressen. Ab osterhaus is wereldwijd de meest vooraanstaande 
viroloog, dat is iets waar vriend en zelfs vijand het over eens zijn. Chris 
Vanlangendonck is een pionier in het toepassen van communicatie-
principes op de wereld van de wetenschap. net als Suske en wiske zijn 
ze een complementair team, schrander en inventief, en blijven ze ook 
beiden immer jong (en één van hen ook immer mooi).

Communicatie kan tegenwoordig via een hoorn des overvloeds aan 
communicatiekanalen. Van paginalange artikels in een krant tot 140 
karakters op Twitter; van interessante Ted-lezingen tot bondige quo-
tes van 20 seconden op het tv-nieuws. echter, eenduidig communi-
ceren over gezondheid is moeilijker dan ooit in een tijdperk waarin 
iedereen cum laude afgestudeerd is aan de universiteit van google. 
omdat informatie-morzels over gelijk welk ingewikkeld onderwerp in 
een oogwenk kunnen worden opgezocht, verdwijnt het respect voor 
kennis die opgedaan werd door jarenlange studie. iedereen is een in-
stant expert, volledig doordrongen van het eigen gelijk. wetenschap-
pers die communiceren over hun vakgebied komen dus terecht in een 
ingewikkeld web waar ook mediamakers, politici, farmaceutische be-
drijven, patiëntenverenigingen, pseudospecialisten en andere fantasten 
resideren. 

Als Belgisch griepcommissaris was ik tijdens de h1n1-pandemie in 
2009/2010 verantwoordelijk voor het crisismanagement en de crisis-
communicatie. dit was een bijzonder intense maar boeiende periode 
op het snijvlak van wetenschap, gezondheidsbeleid en communicatie. 
ik heb hieruit geleerd dat eenduidige boodschappen enorm belangrijk 
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zijn, en dat wetenschappers bruggenbouwers kunnen zijn tussen de ge-
zondheidszorg, de politiek en de media. Tevens heb ik kunnen ervaren 
dat het onmogelijk is om voor iedereen goed te doen, maar ook dat het 
geen optie is om het soms moeilijke debat uit de weg te gaan. daarom 
apprecieer ik dit boek dat de relatie tussen wetenschap en communi-
catie vanuit diverse oogpunten belicht, en onderschrijf ik de oproep 
om wetenschappers te overtuigen om niet alleen de maatschappelijke 
relevantie van hun onderzoek uit te dragen, maar ook het wetenschap-
pelijke proces zelf uit de doeken te doen. 

gelukkig zijn Ab osterhaus en Chris Vanlangendonck veteranen die 
gepokt en gemazeld zijn in het mijnenveld van de crisiscommunicatie 
tijdens de verschillende veldslagen tegen aids, vogelgriep, mexicaanse 
griep, SArS, merS en ebola. deze ervaringen illustreren ze in dit boek 
aan de hand van talrijke voorbeelden en doorleefde anekdotes. op die 
manier bouwen ze een nuttige roadmap die toont hoe we medische 
wetenschap kunnen vertalen naar informatie die voor het brede pu-
bliek behapbaar is. dat maakt dit boek erg geschikt voor iedereen die 
interesse heeft in gezondheidszorg, van gespecialiseerde wetenschap-
per, over dappere politicus, tot wakkere burger. en de uiteindelijke be-
doeling is simpel maar belangrijk: een zo goed mogelijke communicatie 
voor een zo gezond mogelijke bevolking. 

Marc Van Ranst, viroloog, KU Leuven



Voorwoord Roel Coutinho

in 1983, ruim dertig jaar geleden, gaf ik een presentatie op een congres 
in Clermont-Ferrand. ik was er met de trein naar toegegaan, maar door 
een staking in België kon ik niet per spoor terug. Ab osterhaus, die ook 
op het congres was, bood mij een lift aan. we vertrokken ’s ochtends 
vroeg. er reed nog iemand mee. ik had de hele achterbank voor mezelf 
en zat ontspannen een boek te lezen. op de périférique van parijs hield 
de al tamelijk oude auto ermee op. Ab stuurde de auto naar de kant, 
maar een vluchtstrook was er niet. hij stapte uit en deed de motorkap 
open. de auto’s raasden toeterend voorbij, maar daar trok hij zich niets 
van aan. ik hoorde hem mompelen: ‘er is een draadje los.’ hij morrelde 
wat en riep tegen mij: ‘probeer eens even te starten’ . Tot mijn stomme 
verbazing sloeg de motor direct aan, de rest van de tocht verliep voor-
spoedig en ’s avonds was ik weer veilig thuis.

die gebeurtenis tekent in mijn ogen Ab: een begaafd wetenschapper 
die vele nieuwe virussen identificeerde en voor zijn werk gerenom-
meerde wetenschappelijke prijzen kreeg, maar tegelijkertijd volop in 
de praktijk staat. Al jaren is hij op de tv hét gezicht van de virologie 
in nederland. of het nu gaat om influenza, SArS of ebola, hij legt uit 
hoe het virus werkt, wat de gevolgen voor de maatschappij kunnen 
zijn en hoe we ons het beste kunnen beschermen. dat doet hij op een 
heel eigen manier die velen aanspreekt en anderen door zijn stelligheid 
irriteert. maar het belangrijkste is: hij doet het en als zodanig is hij een 
voorbeeld van een wetenschapper die voluit in debat gaat met anderen, 
of dat nu wetenschappers zijn of leken. 

de tijd dat wetenschappelijke discussies alleen in vakbladen en op con-
gressen werd gevoerd is definitief voorbij. iedereen kan nu op internet 
de belangrijkste wetenschappelijke publicaties vinden. maar er zijn ook 
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talloze websites die meningen en opinies verkondigen die kant noch 
wal raken. dat is verwarrend voor de leek die vaak niet weet hoe zorg-
vuldig wetenschappelijke publicaties tot stand komen. 

in dit boek benadrukken Ab osterhaus en Chris Vanlangendonck dat 
wetenschappers met de maatschappij moeten communiceren. en zoals 
je dat van Ab kunt verwachten, neemt hij daarbij stevige standpunten 
in. Standpunten waar je het niet altijd mee eens hoeft te zijn, maar die 
ertoe bijdragen dat het debat wordt gevoerd en de ivoren toren van de 
wetenschap wordt geslecht. 

Roel Coutinho, Hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten Uni-

versiteit van Utrecht en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebe-

strijding van het RIVM


