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 …De gemeenteraad in Oudewater 
beslist vanavond over het voorstel 
om als gemeente een tekstschrijver 
in te huren voor de verslaggeving 
van de raadsvergaderingen. 

 …Wetenschappers zijn kritisch. ‘Dit 
gaat misschien zelfs ten koste van 
de regionale journalistiek.’

 ▶ Oudewater
Terwijl in Heerenveen en Maastricht 
vergelijkbare experimenten op niets 
zijn uitgelopen, heeft het college van 
burgemeester en wethouders in het 
Utrechtse Oudewater een voorstel 
naar de gemeenteraad gestuurd om 
een tekstschrijver of journalist in te 
huren. Deze gaat berichten over de 
gemeenteraadsvergaderingen en an-
dere belangrijke bijeenkomsten. De 
teksten worden gepubliceerd op de 
gemeentelijke informatiepagina in 
de IJsselbode. 
Wim Knol lanceerde het plan tijdens 
de coalitiebesprekingen vorig jaar 
namens de lokale partij De Onafhan-
kelijken. Inmiddels maakt hij zelf 
geen deel meer uit van deze partij 
vanwege ‘interne meningsverschil-
len‘. Hij zit nu als eenmansfractie in 
de raad, maar is blij met het voorstel 
van het college. ‘Dit is een goede stap 
om de berichtgeving over de politiek 
te verbeteren. Vroeger zaten er drie 
of vier journalisten in de raadszaal, 
nu hooguit één. Er is sprake van ma-
gere berichtgeving, inwoners krijgen 
onvoldoende informatie over de dis-
cussies in de raad. De tekstschrijver 
is niet bedoeld als concurrent voor 
de lokale media, die moeten gewoon 
hun werk blijven doen. Wij vragen 
van de tekstschrijver een neutraal en 
objectief verslag, in journalistieke 
stijl.’ René van den Hoogen, fractie-
voorzitter van coalitiepartij De Onaf-
hankelijken: ‘Tegenstanders zijn ge-
neigd om te beweren dat we de 
persvrijheid aantasten. Ik zie het als 
een aanvulling op de journalistiek, 
niet als tegenwerking.’

ontoelaatbaar
Ook coalitiepartij ChristenUnie-SGP 
zal vóór stemmen. ‘Wij steunen dit 
plan omdat we het in het coalitieak-
koord hebben afgesproken. De tekst-
schrijver moet onpartijdig en onaf-
hankelijk zijn werk kunnen doen. 
Dat vraagt terughoudendheid van de 
raadsleden. Het beïnvloeden van de 
tekstschrijver of zijn verslagen is on-
toelaatbaar’, aldus fractievoorzitter 
Vincent Bos.
Oppositiepartij CDA is tegen het 
voorstel, dat het waarschijnlijk wel 

zal halen omdat de afspraak in het 
coalitieakkoord staat. Fractieleider 
Judith de Vor bestrijdt dat er niet ge-
noeg geschreven wordt over de poli-
tiek in Oudewater. ‘De lokale krant 
publiceert erover en ook het regioka-
tern van het AD. Dit voorstel komt 
voort uit ontevredenheid over wat er 
in het verleden geschreven werd 
over een bepaalde kwestie. Je begeeft 
je op hellend vlak als je op deze ma-
nier controle wilt over wat er gepu-
bliceerd wordt. En als het college al 
vindt dat er te weinig informatie ge-
geven wordt, kan dat beter via de af-
deling communicatie opgelost wor-
den dan op deze manier. De 
onafhankelijkheid van de berichtge-
ving over raadsvergaderingen wordt 
niet geborgd als de tekstschrijver in 
dienst is van de gemeente.’
Verantwoordelijk wethouder Bas 
Lont (ChristenUnie-SGP): ‘Ik voer uit 
wat in het coalitieakkoord staat. Ik 
heb wel getoetst of dit kan, omdat er 
al wat commotie ontstond, toen het 
coalitieakkoord openbaar werd. Ik 
wist niet dat andere gemeenten al 

snel weer zijn gestopt met een ge-
meentelijke tekstschrijver.’

waakhondfunctie
Volgens hoogleraar Jaap de Jong en 
universitair docent Willem Koetsen-
ruijter van de Universiteit Leiden 
staat de waakhondfunctie van de re-
gionale en lokale journalistiek onder 
druk, vooral in kleinere gemeenten. 
In opdracht van de provincie onder-
zochten ze het medialandschap in 
Zuid-Holland. In hun vorige week ge-
publiceerde onderzoek verwijzen ze 
ook naar de gemeentelijke tekst-
schrijver in Oudewater. ‘In augustus 
2018 probeerde Oudewater het nog 
eens, kort nadat de lokale journalist 
van de IJsselbode was opgestapt, on-
der andere vanwege het feit dat hij 
bij de burgemeester werd ontboden 
omdat er klachten zouden zijn over 
de manier waarop hij verslag deed.’ 
De onderzoekers zijn geen voorstan-
ders van de gemeentelijke tekst-
schrijver. De Jong: ‘Als je betaald 
wordt door de politiek zitten er meer 
remmingen op wat je schrijft over 

politici. Ik leef mee met de media die 
nog wel hun best doen en nu concur-
rentie krijgen van de gemeente, zoals 
in Oudewater. Het verslag wordt be-
taald en er wordt advertentieruimte 
gekocht. Dit gaat misschien zelfs ten 
koste van de regionale journalistiek.’
Koetsenruijter vult aan: ‘De geschie-
denis laat zien dat dit geen succes is. 
Bij diverse gemeenten die daarmee 

experimenteerden, stapten mensen 
die daarvoor werden ingehuurd na 
een jaar zelf op of werden ze de laan 
uitgestuurd. De oorzaak ligt voor de 
hand: het is te dichtbij. Deze mensen 
zijn in dienst van de gemeente. Geef 
het geld aan een onafhankelijk me-
diafonds en houd de overheid op af-
stand om de geloofwaardigheid en de 
onafhankelijkheid te garanderen.’ <

Twee verschillende onderzoeken laten zien 
dat een behandeling met ultrageluid (geluids-
golven met een hoge frequentie) ontstekin-
gen bij artritis kan verminderen en de suiker-
stofwisseling kan verbeteren. Deze 
behandeling kan in de plaats komen van ze-
nuwstimulatie die daar nu wel voor wordt 
gebruikt.
Met deze zenuwstimulatie behandelen artsen 
nu verschillende ziekten, zoals ontstekingen 
bij reuma, suikerziekte en bepaalde darm-
klachten. Maar voor zo’n behandeling moeten 

artsen dan een elektrode implanteren. Dit ge-
beurt daarom tot nu toe alleen om zenuwen 
te stimuleren die vlak onder de huid liggen.
Een andere manier om zenuwen te stimule-
ren is met ultrageluid. Dat kan zonder opera-
tie, net als bij het maken van een echo. In het 
eerste onderzoek is ultrageluid gericht op de 
milt van muizen met reumatoïde artritis. De 
behandeling verminderde de ernst van de 
ontstekingen en bracht het aantal ontste-
kingscellen omlaag.
In het tweede onderzoek, uitgevoerd in rat-

ten en muizen, is de milt behandeld tijdens 
een bacteriële ontsteking. De reactie op gif-
stoffen van de bacteriën verminderde hier-
door. Daarnaast is in een apart experiment 
ook de lever met ultrageluid behandeld. 

bloedsuiker
Door de gifstoffen van bacteriën stijgt de 
suikerconcentratie in het bloed, en het stimu-
leren van de lever bracht het bloedsuiker 
weer omlaag. Bovendien vonden deze onder-
zoekers dat de leverstimulatie alleen werkte 

wanneer dat gebeurde op plekken waar ze-
nuwcellen aanwezig waren die gevoelig zijn 
voor suiker.
Beide artikelen, die dinsdag zijn gepubliceerd 
in het tijdschrift Nature Communications, 
suggereren dat stimulatie van zenuwcellen 
met ultrageluid hetzelfde effect kunnen heb-
ben als het direct stimuleren van de zenuwen 
met elektroden. Het voordeel van ultrageluid 
is dat daar geen operatie voor nodig is en dat 
het ultrageluid ook organen kan bereiken die 
zich dieper in het lichaam bevinden.
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Oudewater wil eigen tekstschrijver 

Heerenveen huurde in 2015 een ei-
gen gemeenteraadsverslaggever in 
maar stopte na een klein jaar met 
deze proef, omdat de bestaande 
media deze teksten niet zouden af-
nemen. Maastricht experimenteerde 
in 2018 met betalen voor verslagge-
ving over raad en politiek. De ge-
meente betaalde de lokale omroep 
RTV Maastricht om een programma 
te maken over de lokale politiek. Er 
was geen bemoeienis met de in-
houd, de gemeente liet de invulling 
over aan de lokale omroep. Dit pro-

ject hield een jaar stand en sneu-
velde onlangs bij de evaluatie. 
 Manon Fokke, fractievoorzitter van 
de PvdA in de Maastrichtse gemeen-
teraad: ‘We hebben als raad beslo-
ten om op zoek te gaan naar andere 
manieren om burgers meer te be-
trekken bij de lokale politiek. Dit 
bracht niet wat we wilden bereiken: 
meer mensen te interesseren voor 
de lokale politiek. Het programma 
werd slecht bekeken, leverde weinig 
reacties op en het werd ook niet 
drukker in de raadszaal.’

Heerenveen en Maastricht

René Fransen nd.nl/wetenschap

Ultrageluid ingezet tegen ontsteking en verhoogd bloedsuiker
 ▶ New York

De Hollandse IJssel stroomt dwars door het historische plaatsje Oudewater. De gemeente wil een tekstschrijver 
aanstellen voor betere berichtgeving over de gemeentepolitiek in de IJsselbode.


