Stuitend recyclen belegen
persbericht Radboud UMC leidt
tot aparte media-aandacht
Het moet niet veel gekker worden. Het Radboud
UMC recyclet een persbericht van een jaar
terug over de toepassing van een elektronisch
bewakingskastje op twee verpleegafdelingen.
Terwijl er een jaar terug nauwelijks aandacht
voor was, loopt het nu opeens storm met de
belangstelling van de media. Dat , terwijl de
inhoud van de berichtgeving eigenlijk op hetzelfde neerkomt.
De plotse mediabelangstelling nu, voor een al wat langer
lopende proef komt georkestreerd over. Daardoor alert geworden
legde ik beide persberichten eens naast elkaar en vergeleek de
inhoud. Daaruit is te concluderen dat het Radboud UMC op een
niet bepaald academische wijze omgaat met iets wat ze zelf als
nieuws beschouwen en daarbij het herkauwen ervan niet schuwen.

27 mei 2017
Het persbericht van die dag heeft als kop ”Voorspellen is
beter dan genezen. Radboud UMC start continue monitoring van
vitale functies’. Het beschrijft een proef met een
elektronisch apparaatje dat de bloeddruk, hartritme,
temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname van een
patiënt continu meet. Daaraan gekoppeld een bewakingssysteem
met software dat alarm slaat bij afwijkende waarden of trends.
De proef vindt plaats op de afdeling heelkunde en interne
geneeskunde. Ik het bericht figureren internist Bas Bredie en
de hoogleraar chirurgie Harry van Goor. Zij hebben het over
het voorspellen van verslechtering van de gezondheidstoestand
door de hard- en software.
Men praat over een 60 tal patiënten op die afdelingen die

meedoen, na het afronden van een proef met 110 patiënten. Die
proef waarover in een kwalitatief zeer matig wetenschappelijk
tijdschrift werd gepubliceerd beschreef ik als “sloppy
science”. Testresultaten uit 2014 en 2015 werden in 2017
gepubliceerd. O, ja. De pilot waarover op 17 mei 2017 bericht
werd zou in juni 2017 starten en in het najaar 2017
geëvalueerd worden.

5 juli 2018
Het persbericht van deze dag heeft als titel: “Slim
voorspellen kan levens redden. Radboud UMC koppelt
voorspellende software aan continue monitoring”. U raadt het
al. In dit bericht figureren weer internist Bredie en chirurg
van Goor. Het gaat weer over de vijf te meten parameters. Nu
blijken de patiënten sinds juni 2018 aangesloten te zijn op de
kastjes. Het gaat weer over de afdelingen interne geneeskunde
en chirurgie. Ook nu wordt uitgebreid stilgestaan bij het
registreren en willen kunnen voorspellen van plotse
achteruitgang van de gezondheidstoestand. Het gaat dus om
precies hetzelfde project waarover in mei 2017 bericht was.
Blijkbaar heeft men een vertraging van een jaar opgelopen,
maar dat staat dan weer nergens.

Onzichtbaar
Zeer waarschijnlijk heeft die vertraging te maken het
verkrijgen van de VisiMobile-kastjes. Als u op het internet,
Twitter of Facebook zoekt zult u van de maker van het kastje
Sotera Wireless geen recentere berichtgeving vinden dan uit
januari 2017. Ook op Facebook lijkt het volkomen stil te
staan. Voor een bedrijf en product waarover nu opeens in
Nederland gepubliceerd wordt is dat verrassend weinig
activiteit. Op 5 juli 2018 komt er toch een actueel teken van
leven . Op LinkedIn feliciteert Gay Manning, senior vicepresident van Sotera Wireless Lucien Engelen van Reshape
Center(Nijmegen) dan met het samen bereikte resultaat.

Berichtgeving 2017
Zoekend op het internet kom je na het persbericht uit 2017
eigenlijk nauwelijks mediabelangstelling tegen voor dit
project. Het online magazine ICThealth, MaxMagazine en de
reumavereniging Arnhem waren zowat de enigen die er wat over
publiceerden. Het bleef verder doodstil.

Berichtgeving 2018
Hoe anders is de berichtgeving over het persbericht van 5 juli
2018. NOS, Telegraaf, RTL Nieuws, BNR, Nu.nl etc . Het kan
gewoon niet op. Zelfs in de Belgische kranten Het Laatste
Nieuws en De Morgen maakt men melding van wereldschokkende
zaken in het Radboud UMC. Hoe anders dan in 2017. In het NRC
Handelsblad vertelt verslaggeefster Liza van Lonkhuyzenover
het wonderbaarlijke kastje in een artikel dat berust op een
heus interview ter plekke na verschijnen van het persbericht.

Orkestratie
Het voorgaande overziende moet er duidelijk sprake zijn
geweest van een duidelijke orkestratie van de berichtgeving.
Die komt niet alleen vanuit de persafdeling van het Radboud
UMC, maar ook uit de koker van het ReShape Center met
medewerking van de directeur daarvan Lucien Engelen. Op de dag
van publicatie laat hij weten waar het allemaal publicitair
gaat verschijnen met een link over het gebeuren op YouTube.
Het artikel in de NRC d.d. 4 juli, de dag voor het verschijnen
van het persbericht laat zien dat de NRC tevoren nauwkeurig
gebriefd is over het kastje. Het heeft niets met zelfstandige
nieuwsgaring te maken, maar wel met het inspelen op het
sentiment dat toepassing van ICT in de zorg alleen maar goeds
brengt.

Schaamteloos
Wat met de recente actie gepusht is vanuit het Radboud UMC is
gewoon oud nieuws van een jaar terug. Het is het schaamteloos

herhalen van een oud persbericht in een nieuw jasje.
Het
is jammer dat een academisch ziekenhuis zich tot dit soort
berichtgeving verlaagt. Het toont ook aan hoe weinig kritisch
de media zijn die dit soort berichten voor zoete koek aannemen
en doorgeven.
W.J. Jongejan, 9 juli 2018
Voor het geval het oudste persbericht offline gehaald wordt
hier de tekst in Word:
27 mei 2017

