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1. Inleiding
De NVOG is de meest voor de hand liggende gesprekspartner voor de media op het gebied van de verloskunde en gynaecologie.
Onze vereniging heeft baat bij positieve aandacht van de media. Door het voeren van een actief mediabeleid en door goede
contacten met de pers te onderhouden kan de NVOG de buitenwereld beter informeren en zorgen voor een goed beeld van de
kwaliteit van de verloskundige en gynaecologische zorg in Nederland.

2. Woordvoerders namens de NVOG
Woordvoerders namens de NVOG
Wie De voorzitter van de NVOG is de woordvoerder van de NVOG. Deze wordt hierbij ondersteund door de overige bestuursleden
en leden van de vereniging die op basis van deskundigheid op inhoud, inzicht in bestuurlijke verhoudingen en kennis van het
verenigingsbeleid door de voorzitter daartoe zijn aangezocht. Deze overige woordvoerders staan in nauw contact met het Bestuur
en er is regelmatig overleg over de actuele stand van zaken. In geval van afwezigheid van de woordvoerder is een plaatsvervanger
beschikbaar. Gynaecologen die benaderd worden door de media, worden verzocht dit verzoek door te spelen aan het Bureau
NVOG. Gynaecologen, die ingaan op het verzoek van de media om medewerking te verlenen zonder dit met het Bestuur NVOG of
het Bureau NVOG te bespreken doen dit nadrukkelijk op persoonlijke titel (bijlage 1).

Wie
Hoe
Belangrijk is dat verzoeken van de media om commentaar of welke vorm van bijdrage aan de media dan ook, accuraat worden
doorgegeven via het Bureau NVOG aan de woordvoerder van de NVOG. Indien de aard van het onderwerp vraagt om specifieke
kennis of indien de woordvoerder dit om andere redenen wenselijk acht, zal een ander lid van de vereniging verzocht worden om
voor dit onderwerp het woord namens de vereniging te voeren. Afhankelijk van het onderwerp zal overleg plaatsvinden met
vertegenwoordigers van de bij het onderwerp betrokken werkgroep, commissie of koepel.
De bureaumedewerkers hebben instructies gekregen hoe zij dienen om te gaan met verzoeken van de pers om commentaar te
leveren op actuele zaken (bijlage 2). Een centrale registratie van de contacten met de media vindt plaats. Belangrijke onderwerpen,
waaronder krantenartikelen, worden op de NVOG website geplaatst, teneinde alle leden van de NVOG te informeren.

Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijnen, alsmede voor de
gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor attendering
op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau
van de NVOG (e-mail: info@nvog.nl).
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