
ICT&health     nr. 03/202114 ICT&health 15nr. 03/2021

VAARDIGHEDEN

EEN BEELDSCHERM GEBRUIKEN ZIT 
DOOR DE DAG HEEN VERWEVEN

Het raamwerk van digitale fitheid bestaat 
volgens Aslander uit vijf pijlers (zie ook kader 
over digitale fitheid): 

•  Digitaal bewustzijn (de fundamenten van 
een netwerk- en informatiesamenleving 
snappen).

•  Digitale hygiëne (beveiligen, backups, pass-
words en e-mailomgang).

•  Digitale vaardigheden (kunnen omgaan met 

je digitale werkgereedschap).
•  Persoonlijk kennismanagement (infor-

matiekapitaal te gelde kunnen maken).
•  Technologie voor persoonlijke ontwikkeling 

en groei (technologiegebruik voor persoon-
lijke ontwikkeling en groei; slim leren met 
digitale tools en feedbackloops).

Er zit geen volgorde van belang in deze vijf 
pijlers, maar er zitten wel verbanden tussen. 

Afhankelijk van functie en verantwoorde-
lijkheidsniveau in een organisatie is de ene 
pijler belangrijker dan de ander. Maar met 
de opkomst van de kennis-samenleving en 
economie, zal iedereen een bepaalde basis aan 
digitale fitheid moeten bezitten. 

Dat geldt ook voor de zorg. Volgens Aslander 
is namelijk een aanzienlijk deel van de zorg-
medewerkers tegenwoordig een kenniswerk-

er. Wie vier tot vijf uur per dag een beeld-
scherm gebruikt, valt daar wel onder. 

Bart Timmers bevestigt dit beeld: “Een 
beeldscherm gebruiken zit door de dag heen 
verweven. Ik begin en ik eindig met de pc, 
de smartphone en tablet zit daar tussenin. Ik 
denk dat dit voor veel collega’s geldt. Als je als 
wijkverpleegkundige de hele dag aan het ver-
zorgen bent, geldt dat minder. Maar ook dan 
moet je steeds vaker informatie over cliënten 
digitaal opzoeken en invullen.”

Omgang met informatie 
Volgens Aslander staat een goede omgang met 
de groeiende hoeveelheid informatie in onze 
kenniseconomie centraal bij digitale fitheid. 
“Bill Clinton won zijn presidentschap van 

George Bush in 1992 met de slogan ‘It’s the 
economy, stupid’. Bij de grote vraagstukken op 
digitaal gebied in de zorgsector in 2021 is er 
maar één ding echt van invloed: ‘It’s the infor-
mation, stupid’. Bijna elke zorgmedewerker is 
bezig met informatie monitoren, observeren, 
opzoeken, vastleggen, ver- en bewerken, 
creëren, overleggen en delen. Zorg gaat om 
aandacht en expertise, maar het organiseren 
van zorg gaat vooral om die informatie.”

Door die lens bekeken, hebben veel dis-
cussies over ICT en digitalisering in de zorg 
geen zin, meent Aslander. “Peter Drucker 
zei in de jaren ’50: het belangrijkste in de 
aansturing van een kenniswerker is dat je 
je niet bemoeit met de uitvoering van het 
werk. Kenniswerkers hebben vaardigheden, 
talenten en inzichten. Je kunt ze voeden met 
informatie – de workflow - maar ga niet de 
uitvoering van het werk bepalen.”
 
In de uitwerking is dit misgegaan, volgens 
Aslander omdat managers niet weten hoe 
kenniswerkers werken en hoe ze met infor-
matiestromen moeten omgaan. “En zolang 
zorgmedewerkers niet snappen dat zij ken-
nis- en informatiewerkers zijn, heeft het 
geen zin om te praten over oplossingen voor 
problemen in de zorg zoals te hoge werk- en 
administratieve druk.”

Huisarts Timmers snapt het wel: “Je gaat 
de zorg in omdat je mensen wil helpen. 
Informatie is wat je tot je neemt in de col-
legebanken en bij het lezen van artikelen in 
medische tijdschriften en berichten op web-
site. Vroeger was dat genoeg. Tegenwoordig 
groeit de hoeveelheid informatie explosief en 

komt veel sneller tot je, terwijl ook patiënten 
steeds meer zelf informatie over hun ziekte-
beeld en behandeling opzoeken. Ik denk dat 
veel zorgprofessionals al die extra informatie 
als last beschouwen.”

Vakinhoudelijk versus algemeen
Behalve deze vakinhoudelijke informatie is 
er steeds meer algemene informatie. Zoals 
het afstemmen van agenda’s en werksche-
ma’s, monitoringinformatie, checklijsten: 
heel veel brokjes informatie waar we niet bij 
stilstaan maar die we wel binnen krijgen. Een 
zorgmedewerker werkt steeds meer met zijn 
of haar hoofd. Dan komen zaken zoals werk-
druk, werkstress, burnout, taakautonomie, 
werkplezier en -geluk, slagkracht en inno-
vatie om de hoek kijken. 

Aslander: “Dat 
wordt negatief 
beïnvloed doordat 
zorgmedewerkers 
niet geleerd heb-
ben om als ken-
niswerker bezig 
te zijn, of om met 
al die informati-

estromen om te gaan. Cal Newport beschrijft 
in ‘A world without email’ in dit kader de 
opkomst van de hyperactive hivemind - de 
hyperactieve ‘bijenkorf in je hoofd’. Dat is 
het gevolg van een ononderbroken stroom 
berichten via alle digitale devices. Dit pleegt 
een enorme aanslag op onze cognitieve capac-
iteit en kwaliteit.”

Hiermee goed omgaan vergt meer dan digi-
tale vaardigheden – kunnen mailen, je pc en 
smartphone bedienen -  waar in de zorg nu 
de nadruk op gelegd wordt. Dat is slechts één 
stukje van de puzzel.

Meer dan vaardigheden
Het digitaliseringsvraagstuk is volgens 

Aslander niet zo complex, maar door het 
gebrek aan digitale fitheid is de oplossing er-
van wel degelijk lastig. Daardoor ontbreken 
de juiste uitgangspunten. Hij vergelijkt de 
huidige digitalisering in de zorg met auto-on-
derhoud: “Bestuurders zijn bezig met het ver-
vangen van het motorblok, terwijl de banden 
lek zijn en de mensen achter het stuur niet 
weten wat dat lampje betekent dat de hele 
tijd oplicht. Dat geldt overigens voor elke sec-
tor, niet alleen de zorg.” 

Een bijkomend probleem is dat in de discussie 
tussen IT en IV (informatievoorziening), 
IT’ers het vaak winnen van de archivarissen. 
Het meeste budget gaat daarom naar IT en 
niet naar IV. “Dus we zoeken IT-oplossingen 
voor informatievraagstukken. Maar imple-
mentatieles 1 is: geef eindgebruikers een tool 
in handen zonder direct aanwijsbaar voor-
deel, niet makkelijk in gebruik en niet snel, 
dan gaan ze het niet gebruiken.”

Zo zijn er miljarden gestopt in ICT-oplossin-
gen die het informatievraagstuk voor ken-
niswerkers niet oplossen. En dit terwijl infor-
mation literacy veel belangrijker is dan hoe 
informatie van a naar b gaat. Dit gaat echter 
verloren in de Bermudadriehoek tussen 
HR, IT en IV. “HR-mensen hebben niks met 
knopjes, IT-mensen hebben niks met mensen 
trainen en IV-mensen laten zich niet snel 
horen. En als je dan ook nog eens niet weet 
hoe je kenniswerkers moet faciliteren of wie 
kenniswerkers zijn, gebeurt er niets.”

Hogere productiviteit
Aslander is ervan overtuigd dat, door mensen 
te trainen in digitale fitheid, de productiviteit 
van kenniswerkers kan verveelvoudigen. Dat 
betekent in minder tijd meer voor elkaar krij-
gen. “Je brengt ook de cognitieve belasting om-
laag als mensen meer tijd hebben om niet met 
werk bezig te zijn. Als iemand in het gras ligt, 
dan denk je dat die niet werkt. Maar als iemand 

In de zorgsector bestaat veel aandacht voor digitale vaardigheden. Zorgbestuurders, zorgprofessionals, zorgmedewerkers, 
jong en oud: iedereen moet over bepaalde vaardigheden beschikken om effectief het groeiend aantal digitale en e-health 
toepassingen te kunnen gebruiken. Huisarts Bart Timmers is een groot voorstander van digitalisering en benadrukt het 
belang van digitale vaardigheden. Maar, reageert technologiefilosoof Martijn Aslander: die vaardigheden vormen slechts een 
beperkt deel van de digitale fitheid die mensen nodig hebben om goed mee te komen in onze informatiesamenleving. En, stelt 
Aslander: digitaal fit is nog bijna niemand.

‘Digitaal fit is nog bijna niemand’

DOOR MARTIJN KREGTING

Elke zorgmedewerker moet een bepaalde mate van digitale fitheid ontwikkelen. Dit gaat veel verder dan digitale vaardigheden.
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geestelijk bijtankt om daarna weer beter aan 
de slag te kunnen, voorkom je juist fouten. Het 
is onze calvinistische inslag om te denken dat 
wie niets doet, niet werkt.”

Timmers vraagt zich af of het probleem er niet 
ook een is van een overmaat aan informatie. 
In medische opleidingen wordt in ieder geval 
weinig tijd besteed aan hoe met al die infor-
matie om te gaan. Aslander benadrukt echter 
dat het niet gaat om de hoeveelheid infor-

matie – hoe meer informatie hoe beter - maar 
om hoe je die filtert. 

“Ons werkgeheugen – de prefrontale cortex – 
zit vol met attention residue, het gevolg van 
voortdurende afleiding. Omdat je die aflei-
dende informatie niet goed kunt filteren, raakt 
het werkgeheugen vol. Dat gaat ten koste van 
onze cognitieve kwaliteiten. In de zorg kan dit 
bijvoorbeeld leiden tot medische missers.”

Digitaal bewustzijn startpunt
Kijkend naar de vijf pijlers onder digitale 
fitheid, verwacht Timmers dat digitaal be-
wustzijn zeker in de zorg een belangrijk start-
punt is. “Als mensen inzicht hebben in wat een 
informatiesamenleving voor hen en hun werk 
inhoudt, dan is het begin aanwezig om met de 
andere pijlers aan de slag te willen gaan.”

Om dit te realiseren, moeten echter raden van 
bestuur snoeihard wakker geschopt worden, 

concludeert 
Aslander. Er moet-
en ambassadeurs 
geworven worden 
die deze visie gaan 
uitdraven. Zolang 
we allemaal infor-
matie opslaan in 

documenten, excells en pdf’s zetten, in niet 
verbonden systemen, zolang we intensief 
back-to-back meetings plannen, hebben we 
het niet goed geregeld.

“Je moet de tijd vrijmaken om slimme 
oplossingen te leren gebruiken, zodat je de tijd 
krijgt om digitaal fit te worden. Om een welzi-
jnsanalogie te gebruiken: voor een gezonde 
geest moet je elke dag een kwartier mediteren. 

Heb je het daar te druk voor, dan moet je een 
half uur mediteren.”  
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Bart Timmers is lid van 
de Redactieraad van 
ICT&health en huisarts in 
huisartsenpraktijk Timmers & 
de Roo, in ’s-Heerenberg.

Martijn Aslander is stand-up 
filosoof, boardroom sparring 
partner en mede-auteur van de 
bestseller Nooit Af. Verder is hij 
oprichter van 'Digitale Fitheid'.

Meer informatie 
over digitale fitheid.

De vijf pijlers van digitale fitheid
Digitaal bewustzijn gaat over het snappen wat een netwerk- en 
informatiesamenleving is. Snap je dat niet en de verschuiving van macht die 
hiermee gepaard gaat, dan begrijp je ook zaken zoals de opkomst van de mondige 
patiënt niet. Een bestuurder moet op een hoger niveau zitten – zeg acht - en een 
gemiddelde zorgmedewerker dan op niveau 1 of 2.

Digitale hygiëne betekent beschermen en opschonen van informatie. Beveiliging, 
backups. Ook afspraken over e-mailen en workflows zijn nodig, zodat je elkaar niet 
de hele tijd afleidt. 

Digitale vaardigheden: dit is belabberd in Nederland, meent Aslander. Dat ligt 
deels aan bestuurders en IT’ers. Die voeren Microsoft 365 in en denken dan dat 
medewerkers alles hebben om kenniswerker mee te zijn. Maar a) dit is niet genoeg 
als je een kenniswerker bent en b) de meeste mensen weten niet eens hoe ze 
Microsoft 365 goed moeten gebruiken. Doc’s, Excell en pdf’s zijn nog altijd de 
dominante wijze van informatieoverdracht, terwijl er veel betere tools zijn. 

“We gebruiken de computer als een moderne typemachine, terwijl je zeker 100-200 
uur per jaar kun besparen door betere tools optimaal in te zetten. Een programmeur 
zou hier op niveau acht moeten zitten en op niveau twee van digitaal bewustzijn, 
een bestuurder zou zeker op niveau drie moeten zitten. Hier wordt in de zorg meer 
aandacht aan besteedt, maar je hebt er weinig aan als je de andere elementen van 
digitale fitheid niet op orde hebt.”

Persoonlijk kennismanagement. We zijn gemiddeld zo’n 40 dagen per jaar aan 
het compenseren voor wat we vergeten zijn, of waarvan we niet meer weten waar 
het staat. Dus doe je veel dubbel werk. Van monetair kapitaal is het logisch dat je 
een deel liquide hebt (direct beschikbaar), zodat je bijvoorbeeld boodschappen kunt 
doen. Maar het informatiekapitaal in ziekenhuizen, zorginstellingen is niet liquide. 
Dat zit in allerlei mappen en submappen, verspreid over allerlei systemen.  Zo kun je 
het niet inzetten als je het nodig hebt. En informatiekapitaal creëert sociaal kapitaal, 
want met de juiste informatie tot je beschikking kun je van waarde zijn voor een 

ander, zoals je patiënt. Een betere informatiepositie zorgt er ook voor dat je beter 
en sneller leert. En het bespaart geld als je niet voortdurend externe partijen moet 
inhuren om die je kennis leveren omdat je zelf niet meer waar die kennis aanwezig is 
in je organisatie.

Aslander: “Kennismanagement heeft gefaald omdat bestuurders mensen niet de 
juiste digitale tools geven om informatie op te slaan, terug te vinden en te gebruiken. 
Office 365 is geweldig, maar niet op het vlak van informatie- en kennismanagement. 
Word, Outlook en Excel zijn de tools van eergisteren; Evernote, OneNote en Google 
Keep die van gisteren. Om informatie goed te kunnen monitoren, observeren, 
opzoeken, vastleggen, ver- en bewerken, creëren, overleggen en delen – het liefst 
nog op een smartphone - heb je de nieuwe en snelle tools nodig, Want als het te 
lang duurt, gebruik je ze niet.”

Dit soort tools zijn er al, zoals Workflowy, Miro, Notion. Zij bieden volgens Aslander 
op intuïtieve wijze inzicht en overzicht in informatie. “Zij faciliteren een van de 
oudste en krachtigste onderdelen van ons brein: ons ruimtelijke en visuele 
geheugen. Als je als jager-verzamelaar niet precies wist waar je stam was, waar 
je dieren kon vinden om op te jagen en bessen om te eten, dan ging je dood. Met 
behulp van landmarks wisten mensen die plekken terug te vinden. Maar onze 
huidige informatie-tools maken hier geen gebruik van, zodat je informatie niet snel 
kunt terugvinden of samenbrengen.”

Technologie voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Als je je wilt ontwikkelen 
– emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel –moet je inzicht hebben in je uitgangspunt 
en je doelen. Denk aan een stappenteller die aangeeft hoeveel stappen je per dag 
zet en waarmee je kunt zien of je een doel van meer stappen weet te realiseren. Er 
zijn ook enorm veel toepassingen, denk aan serious games, apps – om je digitale 
fitheid te verbeteren. Aslander: “Technologie hiervoor inzetten, vereist echter 
basiskennis van persoonlijk kennismanagement. Dan heb je digitale vaardigheden 
nodig en moet je digitale hygiëne op orde zijn. Maar je gaat hier pas mee aan de slag 
als je digitaal bewustzijn hebt.

IT’S THE INFORMATION, STUPID'
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