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Van dokter
naar diva

Foto Jean Pierre Heijmans

Door Malou van Zwieten - De
leukste dokter van Nederland
heeft vanaf zondag een
eigen show! Giechelende
dokter Corrie onderzoekt in
De Dokter Corrie show op
haar maffe manier alles over
seksualiteit. En daar wordt
ze heus weleens verlegen
van: ‘Ik heb nog steeds
moeite met het woord
p-p-p-piemel.’

Stop dokter Corrie! Dat riepen boze
ouders vorig jaar. Ze vonden het
maar niets dat die melige mevrouw
op Schooltv Weekjournaal zo
lacherig deed over seks. Maar veel
leraren en basisschoolkinderen
vonden haar juist geweldig. Eindelijk
kregen ze seksuele voorlichting op
een léuke manier!

Ineens beroemd
Wat dokter Corrie van de kritiek
vond? ‘Wel grappig. Van een
gewone huis- tuin- en keukendokter
werd ik plotseling beroemd! Ik
was zelfs op het NOS Journaal.
En ministers praatten in de
Tweede Kamer over me.’ Maar
het belangrijkste vond ze de lieve
brieven die ze van kinderen kreeg.
‘Ze schreven dat ze me dankbaar
waren voor de tips.’

Diva dokter
Dus stoppen? Mooi niet! Van twee
minuutjes schooltv stapte dokter
Corrie over op een complete
show. ‘Ik heb nu mijn eigen jingles,
eindlied en zelfs dansers. Met boa’s!
Ik ben GEK op showbizz.’ Corrie
beantwoordt vragen-waar-je-je-eenbeetje-voor-schaamt. ‘Via vriendjes,
televisie en internet pik je van alles
op. En dat durf je misschien niet met
je ouders te bespreken. Maar wel
met mij!’

Gênant
Over seks praten is heus niet
makkelijk. Ook niet voor dokter
Corrie. ‘Soms denk ik: moet ik
nou écht vertellen hoe je je, nou
ja, p-p-piemel moet wassen?’
Ze klemt haar tong tussen haar
beugeltanden. ‘Maar ik doe het toch.

Want als dokter moet dat écht.’
Gelukkig krijgt dokter Corrie hulp
van wetenschappers, een ervaren
puberpanel en een hele rits bekende
Nederlanders. Wie er nog op haar
verlanglijstje staat? ‘Koningin
Máxima. Ik wil weten wat ze sexy
vindt aan Willem-Alexander!’
De Dokter Corrie Show is
vanaf zondag iedere week
om 18.20 uur op NPO Zapp. In
de eerste aflevering over zoenen
vertelt een Super Belangrijke
Minister verlegen over zijn eerste
kus. ‘Ze stak zomaar haar tong in
mijn mond!’
Op www.kidsweek.nl/corrie
vertelt het puberpanel hoe
het is om op tv over s-s-seks te
praten

