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Rustenom informatie
te vetgaren

GuusPijpers,directeur van Acuerdis en
tevensals associateprofessor in Information Behaviorverbonden aan de TiasNimbasBusinessSchool in Tilburg, schetst in
zijnboekSlaapje slim! uiwoerigde manier
$raaroponze maatschappij en werkomgezijn naar een informatiesavinggeëvolueerd
nooit eerderkwam er zoveelen
menleving:
zosnelinformatieop ons af.
Wie goed met informatieverwerking kan
haalt meer waardeuit zijn leven,
omgaan,
vindtde auteur.Slimmer worden betekent
hem zich bewusterworden van welvolgens
keinformatiemen kiest uit het overaanbod,
hoemendat doet en hoe men die informatiein het geheugenmoet opslaan.Slimmer
betekentook keuzesmaken:wat wil
worden
je enwat moetje weten.
Wemoetenvaardigmet informatiekunnen
zowelin privé-als in werksituaties.
omgaan,
Wemoetenmanierenvindenom fisieke,digitaleen mentale informatie toegankelijkte
makenen te houden.Al die informatiebronelkaardan nog eens.
nenbeïnvloeden
We verzamelen,ordenen en verspreiden
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een heleboelinformatiemet als doel grip te
krljgenop onzeomgevingen tijd. Maarvaak
gebeurthet tegenovergestelde:
doordatonze
aandachtnaar zoveelzakentegelijkuitgaat,
krijgenwe helemaalgeengrip op de situatie.
De auteur gaat uitgebreidin op hoe onze
herseneninformatieverwerkenen hoe ons
geheugenwerkt. Hij stipt daarbij aan dat de
werking van het brein vele malen complexer
is dan de werkingvan een computer.Informatiewordt niet op eenplaatsopgeslagen
en
bepaaldefunctieskunnendooranderedelen
Waar
vandehersenenwordenovergenomen.
is
de informatieprecieswordt opgeslagen,
niet van belang,zolangde toegangmaar is
geregeld.In die zin is het menselijkbrein te
vergelijkenmet Google:we zoekenen vinden
daar informatie,maar waar die is opgeslagen,speeltgeenrol. Internetspeeltvolgens
de auteurdanook in op de manierwaaropde
mens denkt:we zijn al eeuwenlanggewoon
om in verbandente denken.in links. dus.
Wat tevenseenbelangrijkerol speeltin ons
informatiegedrag,is serendipiteit.Dat is
de vaardigheidom, met behulp van toeval
en intelligentie,een niet-gezochtevondst
te doen. Of andersgezegd:men zoekt iets,
maar vindt iets totaal anders,dat men dan
ook goedweet te gebruiken.Zoekmachines
leverenveel toevalligeinformatie op. Die
kom je ook tegenin de bibliotheek,bij ontmoetingen,enz. l"laar ook die toevallighedenkan menregisseren.
Dat vergtwel een grondigeanalysevan het
eigeninformatiegedrag.
Informatiestress
ontstaatwanneerwe onder
constantedruk staanom informatiete blijven ontvangen,verwerkenen verspreiden
en niet de mogelijkheidhebbenom rust in te
bouwentussentweestressvolle
situaties.De
zijn duidesymptomenvan informatiestress
lijk: de aandachtverslapten versnippert,we
krijgenniets meeraf, we begrijpende informatie niet meergoed,verliezenons geduld,

enz. Stressverminderttevens de werking
van het geheugen.Stresswas vroegereen
overlevingsmechanisme:
het maakteons lichaamklaarvoor de strijd ofvlucht. Als het
gevaarwas geweken,kon het lichaamweer
tot rust komen.Maar daarnijpt het schoentje: tegenwoordig
blijvenveelmensenin een
stresstoestand
en gevenhun lichaamniet de
kansom te herstellen.
De auteurbesteedtnaaraanleidingdaarvan
ook aandachtaan een gezondelevenshouding, zowel in voeding - dat een invloed
heeft op de werkingvan het brein, concentratie, informatieverwerking
e.d. - en in het
toestaanvan rustperiodes.Vandaaroverigensde titel van het boek:rust en slaapzijn
onontbeerlijkvoor eenefficiënteinformatieverwerking.Het gezegde"Slaaper eenseen
nachtjeover",is meerdan een dooddoener.
Slapenheeft immers een herstellendeffect
en biedt de hersenende mogelijkheidom
de informatiedie men de dagvoordienheeft
opgedaan,verderte verwerken.Voldoende
slapenzorgt ervoordat we nieuweinformatie beter kunnen onthouden.Slapenis dus
veelbeterdan eindeloosherhalen.
Analoog daarmeeis het gegevendat hard
werken pas echt efficiëntis als dat gepaard
gaat met geregeldepauzes. De informatieproductiviteitneemt toe als men slim
pauzeert.Dat betekentniet alleendat men
(mentale)rustperiodesinbouwt, maar ook
dat men informatie langzamer opneemt:
langzamerlezen, snelheid uit gesprekken
halen, zodat het brein de tijd krijgt om de
info te verwerken.
Hoewelde auteursomste veelen te ver uitweidt en hier en daar al eens een gratuite
bewering doet, biedt zijn boek bijzonder
boeiendeinzichten en bruikbare adviezen
om verstandiger
en gezondermet informatie
om te gaan.En aangeziensteedsmeermensen als kenniswerkeraan de slagzijn, is dat
geenoverbodigeluxe. xn
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