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Uitgesproken

Zelf kiezen
‘Wanneer was de laatste keer dat je een besluit moest
nemen en je overweldigd werd door alle mogelijkheden
en alternatieven? Als patiënt is het bijvoorbeeld buitengewoon ingewikkeld om op basis van alle beschikbare
informatie een goed besluit te nemen. Wat is goede
informatie en wie bepaalt dat? Welke website kun je echt
geloven? Uit hoeveel verschillende meningen kies je de
beste? En hoe bepaal je als individu wat voor jouw situatie
het juiste is?
Goed kiezen en besluiten nemen is er de laatste jaren niet
makkelijker op geworden. Met de opmars van digitale
media als Twitter, Facebook, YouTube, medische websites en talloze
apps zal de stroom van meningen,
kennis en feiten alleen maar toenemen en nooit meer verminderen.
De verwachting is dat in 2020
ongeveer 44 zettabyte aan digitale
gegevens beschikbaar is. Dat is
onvoorstelbaar veel informatie. Ben
je dan nog in staat om zelf het beste
besluit te nemen over belangrijke
privézaken, en als professional over
de beste zorg voor je patiënt? Of
kun je dat beter in goed vertrouwen
overlaten aan een onafhankelijke
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website die op basis van de laatste inzichten exact kan
bepalen wat er nodig is?
Wordt de kwaliteit van onze besluiten er beter op nu we
zoveel informatiebronnen tot onze beschikking hebben?
Nee, integendeel. Hoe meer informatie, hoe moeilijker het
is om een besluit te nemen. Elke nieuwe behandeling of
therapie gaat gepaard met een stroom aan digitale opvattingen over de meerwaarde voor de patiënt. Dat maakt
kiezen niet makkelijk.
Als de huidige lijn zich doorzet zal Facebook, Apple of
Google je hoogstwaarschijnlijk de onafhankelijke website
bieden die bepaalt welke informatie wel of niet bij jou
past. Dus welke pot pindakaas je het lekkerst vindt, welke
medische behandeling je moet nemen of welk zorgplan het
beste aansluit bij het probleem van jouw cliënt. Is dat de
oplossing die we echt willen? Lijkt me niet.
Zelf kiezen en besluiten nemen als mens en als professional
vraagt meer aandacht in een omgeving waar beschikbare
informatie en mogelijkheden eindeloos lijken. Dat is geen
makkelijk proces en bestaat uit heel veel verschillende
facetten. Maar het begin van een weloverwogen genomen
besluit begint eenvoudigweg met een antwoord op steeds
dezelfde vraag: waarom?

Edwin Nicasie

Edwin Nicasie, manager Bartimeus Academie

WWW.ONDERWIJSENGEZONDHEIDSZORG.NL

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 4-10-2022 om 22:41. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

KORT

