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Inleiding 

Internet is niet meer weg te denken uit de wereld van tegenwoordig. Een à twee 
decennia geleden waren het enkele Amerikaanse Universiteiten die op het ARPA 
netwerk - van oudsher een netwerk van defensie – waren aangesloten. Sinds die tijd 
heeft het de wereld in toenemende mate beïnvloedt, iets waar de negatieve kanten 
naar boven kwamen bij het barsten van de ‘internet-bubble’. Vele mensen raakten 
alles kwijt, behalve hun huis en hypotheek, die toegespitst was op de periode dat 
internet nog een onschuldig medium was waar bergen geld mee te verdienen waren. 
Dat laatste is nog steeds zo. Markplaats.nl is voor meer dan �200.000.000 van 
eigenaar verwisseld. Bellen.com heeft een vroege twintiger miljonair gemaakt. Net 
zoals internet in omvang veranderd is, is ook het gebruik onherkenbaar veranderd. 
Internet is overal en met de komst van wireless netwerken is dat letterlijk op te vatten. 
Een belangrijke ontwikkeling die de laatste jaren in toenemende mate aandacht is 
gaan opeisen is Web 2.0, dat op sommige punten een ware revolutie aan het 
veroorzaken is. Wat dit is, wat we er aan (kunnen) hebben en waar we voor op 
moeten passen, is onderwerp van dit verslag. Er dient vermeld te worden dat voor 
verwijzing naar referenties en websites een gescheiden wijze wordt gehanteerd. 
Bronnen waarop informatie uit de tekst wordt gebaseerd worden vermeld met behulp 
van de APA-stijl, links naar websites die in de tekst worden genoemd en enkele kleine 
toevoegingen worden met behulp van voetnoten aangegeven. 

 

Wat is Web 2.0? 

De term Web 2.0 impliceert dat er een web 1.0 is ( geweest). Dit is ook zo en deze 
vinden we naast de web 2.0 toepassingen op het internet. Er is geen sprake van een 
overname, maar van een (co)evolutie van web 1.0 naar web 2.0. McLean, Richard 
and Wardman (2007) omschrijven web 1.0 als het internet waarbij gebruikers van 
pagina naar pagina klikken met behulp van hyperlinks en de informatie tot zich 
kunnen nemen. Een web 1.0 voorbeeld op het gebied van de verpleegkunde is bijv. 
het gebruik van Pubmed voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur.  
In 2005 schrijft Tim O’Reilly een artikel getiteld:  What is web 2.0 (O’Reilly, 2005a), 
dat kan worden gezien als een permanente vestiging van het begrip web 2.0. 
(Grodecka & Wild, 2009) Volledig in de web 2.0 sfeer vinden we een korte definitie 
van het begrip web 2.0 op het blog van O’Reilly (O’Reilly, 2005b): 

 
“Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are 

those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a 
continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data 
from multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a 

form that allows remixing by others, creating network effects through an "architecture of 
participation," and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences.” 

 
 
De omschrijving van O’Reilly is echter niet zeer specifiek. Web 2.0 is dan ook een 
moeilijk te omschrijven fenomeen (Giustini, 2006). Wel zijn er een aantal kenmerken 
te geven van web 2.0. Een van de meest in het oog springende kenmerken is het feit 
dat iedereen kan publiceren met behulp van web 2.0 (read-write-web), want,  in 
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tegenstelling tot enkele jaren geleden, is er feitelijk geen enkele kennis nodig van 
HTML (HyperText Markup Language), de taal waar in internetpagina’s worden 
opgemaakt. (Ook HTML kent weer vele varianten en versies) Waar een jaar of 10 
geleden een persoonlijke website praktisch geheel zelf gemaakt moest worden, zijn er 
tegenwoordig veel kanalen te vinden waarop men direct kan publiceren en zaken als 
opmaak en het maken van hyperlinks automatisch geregeld wordt.  
Online WYSIWYG1 editors spelen een belangrijke rol. Lezers worden potentiële 
schrijvers. Het aantal web 2.0 toepassingen en gebruikers ervan is explosief gestegen 
de afgelopen jaren. Juist het gebruikers aantal is ook hetgeen web 2.0 krachtiger 
maakt. Web 2.0 heeft internet ‘open’ en ‘sociaal gemaakt en moedigt interactie 
tussen gebruikers veel meer aan dan web 1.0 (Boulos et al., 2007)Het is een 
groepsprestatie die zorgt voor een nieuwe vorm van internet. YouTube is een meer 
dan sprekend voorbeeld. Een ander belangrijk aspect van web 2.0 is de wijze waarop 
men gevonden informatie catalogiseert . Deze is, in tegenstelling tot web1.0, veel 
persoonlijker. Men spreekt ook wel van social bookmarking, waarover in de volgende 
paragraaf meer. Web 2.0 brengt mensen samen, hetgeen de grote kracht is van het 
systeem. (Grodecka & Wild, 2009) Keith Robinson (2005) noemt het ‘the people-
centric Web’. Volgens sommigen is web 2.0 zelfs een nagel in de doodskist van de 
standaard journalistiek, meer gematigden erkennen in ieder geval het effect van web 
2.0 op de journalistiek (Piscani, z.d; Kiely, 2003). Maar ook in de medische wereld 
heeft web 2.0 gevolgen, die onder de noemer ‘Medicine 2.0’ of  ‘Health 2.0’ 
geschaard zijn. (hierover meer onder de gelijknamige paragraaf) Welke invalshoek 
ook benaderd wordt, web 2.0 ‘is here to stay’ en moet gezien worden als een evolutie 
van het internet, niet als een correctie van tekortkomingen. Web 1.0 en web 2.0 
zullen dan ook naast elkaar blijven bestaan (Boulos & Wheelert, 2007)  
 
Mash ups 
Een belangrijk begrip in de wereld van web 2.0 zijn de zgn. ‘mash ups’. Het begrip 
staat voor de samenvoeging (mashing up) van verschillende data. Een voorbeeld is de 
mogelijkheid om via een mobiele telefoon berichten op een website te plaatsen, zoals 
bijv. Twitter (waarover verder op meer) of het gecombineerd gebruik van verschillende 
zoekmachines, zoals MediGo2. Een ander voorbeeld dat als ‘mashup’ gezien kan 
worden is het ‘Research Blogging’, waarover verderop in dit verslag meer. 
 
Social bookmarking: 
De term social bookmarking  verwijst naar de wijze waarop informatie wordt 
gecategoriseerd m.b.v. web 2.0. Hierin vindt een grote mate van persoonlijke invloed 
van de gebruikers plaats. Waar web 1.0 zich kenmerkte door voorgeschreven 
taxonomiën en weinig persoonlijke connectie, kent web 2.0 een meer menselijke wijze 
van benadering van informatie. ‘Tagging’ is de term die gebruikt wordt voor het 
labelen van informatie (internetpagina’s, video, audio, etc.). Er bestaan geen 
voorgeschreven regels t.a.v. te gebruiken tags, maar gezien de collectieve aard van 
web2.0 waarin bepaalde groepen gebruikers vaak samen informatie uitwisselen op 
specifieke onderwerpen (zoals verpleegkunde) ontstaan er vaak kenmerkende wijzen 

                                           
1 WYSIWYG: What You See Is What You Get. Bij een WYSIWIG editor ziet men direct het uiteindelijke resultaat, zoals de 
eindgebruiker dit zal zien. Omdat de HTML taal niet als zodanig te lezen is (zo zijn er geen plaatjes te zien in een HTML 
bestand) overwint online WYSIWYG editing een belangrijke barrière voor web 2.0. 
2 http://www.medigo.nl/ 
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van woordgebruik; een collabulary (een samentrekking van collaboration en 
vocabulary). Van een folksonomy is sprake wanneer er binnen een bepaalde groep 
gebruikers een herkenbare en min of meer vaste wijze van tagging wordt gebruikt. 
(McLean et al., 2007) 
Er zijn in de loop der tijd verschillende centrale social bookmarking sites ontstaan en 
gegroeid, waarop gebruikers hun tags kunnen opslaan. Via een aan de 
internetbrowser toe te voegen knop, of door raadpleging van de centrale site zelf kan 
dan een tag worden toegevoegd aan het profiel. Digg3 en del.icio.us4 zijn bekende en 
zeer veel gebruikte voorbeelden. Op dergelijke sites zijn de profielen van gebruikers 
en hun tags doorgaans openbaar, wat wil zeggen dat iedereen met een 
internetaansluiting de tags kan raadplegen, om de onderliggende inhoud te bekijken. 
Op deze wijze kan een enorm netwerk ontstaan van gebruikers, die onderling en 
interactief hun informatiebronnen kunnen aangeven en raadplegen. Als dat leidt tot 
een verhoging van kennis binnen de groep spreekt met van ‘Community Intelligence’. 
Op het gebied van social bookmarking zijn er ook tal van academische toepassingen, 
waarop bijv. wetenschappelijke publicaties kunnen worden verzameld en gedeeld, 
natuurlijk voorzien van een persoonlijke en toepasselijke tag. Voorbeelden daarvan 
zijn CiteULike5, Connotea6 en Mendeley7 die elk op hun eigen wijze voorzien in een 
manier van opslaan, bewaren en delen van (wetenschappelijke) bronnen. Dergelijke 
sites houden zich doorgaans wel aan conventionele systemen om publicaties te 
citeren, zoals het APA systeem, waardoor een combinatie ontstaat met vele praktische 
mogelijkheden, waaronder het geautomatiseerd opslaan van publicaties via 
zoekmachines als Pubmed. Alle relevante gegevens worden automatisch in het profiel 
opgeslagen, waarna software op de server deze informatie in verschillende 
referentiestijlen kan verwerken.  
LibraryThing8 is een ander voorbeeld. Op Librarything kunnen gebruikers hun 
boekencollectie digitaliseren en indexeren m.b.v. o.a. social bookmarking. Ook bij 
deze site is het mogelijk om geautomatiseerd informatie te verkrijgen: door het 
invoeren van het ISBN nummer van een boek worden automatisch gegevens als titel 
auteur, uitgeverij en jaartal van een databank naar keuze (zoals bijv. de Koninklijke 
bibliotheek) gedownload en opgeslagen in het gebruikersprofiel. Gebruikers kunnen 
zelf tags toevoegen en recensies schrijven. Social bookmarking kan op LibraryThing 
ook over een andere boeg gegooid worden; het is mogelijk om te zien welke tags 
andere gebruikers hebben gegeven. aan reeds geregistreerde boeken in de 
persoonlijke lijst van de gebruiker  

Blogs et al. 

Hoe komt alle web 2.0 (gebruikers)informatie op internet? En hoe houden we het 
allemaal uit en bij elkaar, zonder dat het een onoverzichtelijk geheel wordt? In deze 
paragraaf zal ik proberen duidelijk te maken welke moderne middelen de 
internetgebruiker hiertoe zoals tot diens beschikking heeft en wat web 2.0 de 
mensheid aan meerwaarde kan bieden. 

                                           
3 http://digg.com/ 
4 http://delicious.com/ 
5 http://www.citeulike.org 
6 http://www.connotea.org/ 
7 http://www.mendeley.com/ 
8 http://www.librarything.nl/ 



Bram Hengeveld Wat is Web 2.0? 

 

[ 5 ] 
 

Profielen 
Een belangrijk onderdeel van web2.0 
toepassingen zijn de profielen (accounts) 
die bij praktisch iedere toepassing 
gebruikt worden. Het profiel bevat 
specifieke informatie over de gebruiker 
van een web 2.0 toepassing en wordt 
aangemaakt bij het aanmelden bij een 
bepaalde toepassing. In praktisch alle 
gevallen zijn minimaal een (zelf te kiezen) 
gebruikersnaam, het wachtwoord en een 
e-mailadres benodigd.  
Op het profiel kan meestal ook 
informatie worden gegeven als 
interesses, hobby’s, beroep, opleiding, 
etc. Sommige web2.0 toepassingen 
bestaan bij de gratie van profielen en 
verbindingen daartussen, zoals bijv. 
LinkedIn9, een community (gemeenschap) 
waarin vaak hoger opgeleiden netwerken 
kunnen vormen, waarin vraag en 
aanbod kan plaatsvinden van banen. 
(Kawasaki, 2009) Het gebruik van 
profielsites als Hyves en Facebook om 
potentiële werknemers ‘door te lichten’ is 
ondertussen een vrij bekend fenomeen.  
 
Blogs 
Een belangrijk onderdeel van web 2.0 
bestaat uit blogs, dat een samentrekking 
is van weblog, een internet logboek. In 
principe is een blog een content management system, waarmee informatie op een 
bepaalde manier gerangschikt en geraadpleegd kan worden. Op een blog kan een 
gebruiker een ‘(blog)post’ of ‘entry’ aanmaken, daarin zijn informatie aangeven 
(tekst, foto’s video’s, etc) en deze publiceren (fig. 1).  
Datum en tijd worden automatisch opgeslagen en aan de hand daarvan wordt het 
blog ingedeeld: (omgekeerd) chronologisch, zodat het nieuwste als eerste getoond 
wordt. Natuurlijk kan de auteur van de post ook weer tags toevoegen. Er zijn zeer veel 
mogelijkheden om een eigen blog te starten, waarvan WordPress, Blogger.com en 
blog.com de meest gebruikte zijn. Na aanmelding en verschijning van de eerste post 
kan men zich ‘blogger’ noemen. Dat bloggen, naast de veelal gratis online software, 
ook door grote marktspelers wordt erkend, is duidelijk te zien in Microsoft Word, dat 
sinds versie 2007 de mogelijkheid heeft om een document rechtstreeks naar een blog 
te posten.  
Naast dat veel derden blogs hebben, zijn er tegenwoordig ook veel websites van 
professionele organisaties voorzien van blogs. 

                                           
9 http://www.linkedin.com 

Figuur 1: afbeelding van een blog
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Op de website van het vakblad Nursing10 zijn bijv. ook een aantal blogs te vinden. 
Ook de managers van C311 hebben een regelmatig geupdate blogsysteem, of de 
directeur van het MST, Herre Kingma12 
 
Carnivals 
Een veelvoorkomende gebeurtenis in de ‘blogosphere’13 zijn de zgn. carnivals. Een 
carnival is te zien als een regelmatig terugkerende bloemlezing van verschillende 
blogposts, door een medeblogger, die de ‘host’ is van het blogcarnival. Bloggers 
kunnen via speciale sites, zoals Blogcarnival14, tot een bepaalde datum een post 
aanmelden voor het betreffende carnival. De host van het carnival heeft, geheel in 
web2.0 stijl, op Blogcarnival, of een andere carnival index het carnival aangemeld, 
waarmee er een pagina wordt gemaakt waar blogger zich kunnen aanmelden. De 
host schrijft na sluiting van de inzenddatum een post waarin hij de verschillende 
aanmelding voor het carnival bespreekt en er links naar toe aanbiedt. Deze post is 
het uiteindelijke resultaat van het carnival. Het carnival is dus ook een sociale, user 
generated, gebeurtenis. De meeste carnivals zijn regelmatig terugkerende 
gebeurtenissen, die vaak telkens door een andere blogger gehost worden. 
 
Trackbacks 
Om overzicht te houden in conversaties of opvolgingen van een post via verschillende 
blogs, wordt gebruik gemaakt van ‘trackbacks’. Er wordt dan automatisch een 
melding gestuurd naar een blog als er naartoe wordt gelinkt op een ander blog.  
 
Wiki’s  
De term ‘wiki’ komt van het Hawaiaanse woord ‘wiki’, dat ‘snel’ of ‘vlug’ betekent. 
(McLean et al, 2007) Een wiki is een informatiepagina, die door meerdere personen 
op een ‘open-source’ wijze wordt bijgehouden. Open-Source wil zeggen dat de 
informatie volledig vrij beschikbaar is, en aangepast kan worden door vele andere 
personen. De bekendste verzameling wiki’s is ‘Wikipedia’, dat begin 2001 werd 
opgericht als een mogelijkheid om voorbereiding van artikelen van een officiële 
encyclopedie te vergemakkelijken. Wikipedia werd echter al snel groter dan het 
moederproject Nupedia.  
Een veel gehoorde kritiek op Wikipedia is ook juist de wijze waarop de informatie tot 
stand komt: iedereen kan het veranderen en er dus onzin van maken. Afgezien van 
het feit dat in een onderzoek waarin Wikipedia en de Encyclopedia Brittannica (EB) 
werden vergeleken Wikipedia absoluut niet onderdeed voor de EB, blijft dit wel een 
punt om rekening mee te houden. Een manier om deze problematische openbaarheid 
te omzeilen is te zien op ganfyd.org15, een medische wiki, die alleen door 
geregistreerde artsen kan worden aangepast, maar voor iedereen vrijelijk 
toegankelijk is. 
 

                                           
10 http://www.nursing.nl/collega-s/weblogs 
11 http://www.c3log.nl/ 
12 http://www.mstwente.nl/herrekingma/weblog/ 
13 Met de blogosphere wordt het ‘ecosysteem’ van alle blogs bij elkaar bedoeld. 
14 http://blogcarnival.com/bc/ 
15 http://www.ganfyd.org/ 
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Instant Messaging 
Instant messaging is de mogelijkheid om ‘live’ met elkaar te chatten, reageren of 
anderzijds te communiceren. MSN16 en ICQ zijn bekende voorbeelden. Een gebruiker 
stuurt m.b.v. het programma een bericht via internet naar andere gebruiker(s) met 
hetzelfde programma. De programma’s stammen van ver voor 2004, waarin web 2.0 
een goed omschreven begrip werd. Het idee van instant messaging is nog ouder. Hier 
wordt dus duidelijk dat web2.0 geen scherpe grens aangeeft, maar een overgang. 
Instant Messaging ‘2.0’ wordt duidelijk aan de hand van Twitter. 
  
Twitter  
Eén van de meest recente takken aan de 
boom van het internetleven is Twitter17. 
Twitter is te zien als een medium dat het 
midden tussen een blog, MSN en een 
SMS bericht bewandelt. Het is een 
tekstbericht dat maximaal 140 karakters 
lang is, dat gepubliceerd wordt op een 
persoonlijk ‘twitterkanaal’. Het wordt 
dan ook wel met de term 
‘microblogging’ aangeduidt. Waar een 
SMS naar (de telefoon van) een bepaald persoon wordt gestuurd, wordt een twitter, 
net als een blogpost, op een centrale plaats gepubliceerd, waarna mensen deze 
kunnen bekijken (fig. 2). Het is natuurlijk ook mogelijk om je twitterprofiel zo in te 
stellen dat het niet openbaar gepubliceerd wordt. Alleen personen die men toestaat 
kunnen dan de twits bekijken. Door een twitter te ‘volgen’ (follow) wordt men via het 
eigen profiel op de hoogte gehouden van twits van de betreffende persoon of 
instantie.  
Berichten op Twitter gaan werkelijk over alle mogelijke onderwerpen, van het bakken 
van een taart, tot het laatste wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkunde. Waar 
het om gaat is dat het medium de gebruikers in staat stelt tot het snel en naar eigen 
believen communiceren via een algemeen medium. Twitter is nl. ook te gebruiken op 
mobiele telefoons. De informatie ligt voor het oprapen, de gebruiker bepaalt wat hij 
wel of niet wil lezen. Gebruikers staan, als ze dat willen constant met elkaar in 
contact. Deze kern is een belangrijk aspect, want, naast dat twitter er heel gezellig en 
leuk uitziet, wordt het ook gezien als een potentieel communicatiemiddel in de zorg, 
met veelbelovende mogelijkheden, waarover verderop meer.   
 
Podcasting 
Een podcast is een via internet toegankelijke audiobron. Een voorbeeld van 
verpleegkundige podcasting is te vinden op Nursing Radio18, dat een initiatief is van 
het Cincinnatie Childrens’ Hospital.  
Vodcasts zijn de videovarianten van de podcast. Toepassing van vod- en podcasting 
kent vele vormen, van informeren tot het werven van personeel, zoals door de 
Newman University. Onderzoek naar het gebruik van Podcasts als aanvulling op 
universitair onderwijs wijst enkele veelbelovende aspecten aan, waaronder de 

                                           
16 http://windowslive.microsoft.nl/WL/Explore/Messenger 
17 http://twitter.com 
18 http://www.cincinnatichildrens.org/ed/cme/streaming-media/library/nursing-radio.htm 

Figuur 2: Twitterkanaal van Saxion
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gesteld wordt in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). 
Volgens Guistini (2006) vraagt web 2.0 om een meer open en transparante 
benadering van medische publicaties. Als derde punt valt te zeggen dat web 2.0 
communicatie tussen patiënt en arts en artsen en patiënten onderling in potentie 
enorm kan verbeteren. In een web 2.0 vorm heeft Guistini een ‘slideshare’ (shared 
slideshow) met daarin een overzicht van diens visie op de samengang tussen de 
(medische) gezondheidszorg en web 2.021 beschikbaar gesteld. Ook hieruit blijkt dat 
communicatie een kernpunt is van de web 2.0 ontwikkeling. Aan vele zijden van de 
gezondheidszorg heeft web 2.0 dus een invloed. Belangrijke pijlers in die invloed 
worden gevormd door betrouwbare informatie en betrouwbare wijzen van 
verstrekking van informatie. Dat laatst is iets dat bijv. ook telkens naar voren komt in 
de discussie rondom het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), dat ook mogelijkheden 
biedt voor web 2.0 toepassingen. Google Health is daar een voorbeeld van, waarbij 
gebruikers online gegevens kunnen invoeren over bijv. hun bloeddruk en 
suikerspiegels. Voor gebruikers die geen zin hebben op zich in diepgaand onderzoek 
naar de mogelijkheden van web 2.0 willen storten, maar er toch de vruchten willen 
plukken op medisch gebied is er ‘Webicina22’ en website waarop een database met 
kwalitatief goede RSS feeds over medische zaken wordt aangeboden waarop mensen 
zich kunnen ‘abonneren’. Web 2.0 heeft ook effect op de wijze waarop medisch-
wetenschappelijke publicaties worden gepubliceerd. Open acces publicaties hebben 
een vlucht genomen en bieden online gratis peer reviewed artikelen aan. 
Voorbeelden zijn the Public Library of Science23 (PLos) en Open Medicine24 
 
Het gebruik van Twitter voor gezondheidszorg doeleinden staat in toenemende mate 
in de schijnwerpers als toepassing met vele mogelijkheden om patiënt-zorgverlener 
relaties te veranderen en verbeteren. Denk daarbij aan een band die om de buik van 
een zwangere vrouw bevestigd kan worden, met daarin een apparaat dat de baby 
kan monitoren. Via internet, worden in een twitterbericht aan de arts of verloskundige, 
periodiek de metingen doorgegeven. Eenzelfde systeem zou denkbaar zijn in het 
geval van dementerende ouderen, die i.p.v. een constante videobewaking een 
‘twitterbewaking’ krijgen, die een bericht verstuurt in bepaalde situaties. De connectie 
met allerlei domotica en ICT toepassingen voor zorgverleners is een kwestie van 
organisatie en het schrijven van computerprogramma’s. Een overzicht van 
verschillende mogelijkheden voor het gebruik van Twitter gemaakt door P.F. Anderson 
van de universiteit van Michigan is online te bezichtigen via Slideshare25 

Studenten, docenten en verpleegkundigen 2.0 

De vraag hoe web 2.0 in het onderwijs geïmplementeerd kan worden is (nog) niet 
sluitend beantwoord. Alhoewel het gebruik van web 2.0 toepassingen hard is 
gestegen, is de toepassing ervan in het (gezondheidszorg)onderwijs mondjesmaat. 
Grodecka en Wild (2009) wijzen erop dat web 2.0 conflicteerd met de gesloten en 
geinstitutionaliseerde leeromgevingen die we op veel scholen aantreffen. 
Dientengevolge brengt een wens om web 2.0 succesvol toe te passen binnen het 
                                           
21 http://www.slideshare.net/maxedmond/how-web-20-is-changing-medicine-39262  
22 http://www.webicina.com/rss_feeds/  
23 http://www.plos.org 
24 http://www.openmedicine.ca/  
25 http://www.slideshare.net/umhealthscienceslibraries/twitter-for-health-and-healthcare 
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onderwijs niet alleen een technologische vraag met zich mee, maar zullen 
leeromgeving in hun geheel (ingrijpend) moeten veranderen. Wel is het dan mogelijk 
om leersysteem (individueel, competentiegericht) en leerling (die wordt geacht 
netwerken te bouwen en te leren leren) nader tot elkaar te brengen. 
Onderzoek naar het gebruik van web 2.0 in de vorm van het maken van wiki’s door 
geneeskunde studenten heeft letterlijk en figuurlijk weinig opgeleverd.(Cole, 2009) 
Wanneer gevraagd naar redenen om aan wiki’s deel te nemen wezen studenten met 
name op de mogelijkheid om diensten terug te krijgen. Studenten en docenten 
hebben een aantal potentieel nuttige gereedschappen tot hun beschikking die gebruik 
maken van web 2.0 instrumenten. Hieronder zal een aantal mogelijkheden worden 
besproken. 
 
Wiki’s 
Studenten hebben bij elkaar een grote kennis over de opleiding verpleegkunde. Web 
2.0 biedt mogelijkheden om die kennis te verzamelen en daarbij direct klaar te 
maken voor verder gebruik en koppeling aan te brengen tussen verschillende 
studiegroepen, studenten, docenten, werkveld, en opleidingen. Studenten zijn (onder 
begeleiding) in staat om een bijdrage te leveren aan de body of knowledge, feedback 
te geven op de opleiding en elkaar en nieuwe ideeën uit te werken. Wiki’s vormen 
potentieel een goede basis voor vastlegging en aanpassing van dergelijke informatie, 
temeer omdat ‘version tracking’  is inbegrepen bij veel wikisoftware, waardoor het 
mogelijk om bij te houden hoe, wanneer en door wie een pagina is aangepast en is 
een ‘rollback’ functie veelal mogelijk. Er kan dan terug worden gegaan naar een 
eerdere versie van de pagina, wanneer toevoeging ongewenst blijken te zijn. Om een 
voorbeeld te noemen waarin wiki’s behulpzaam kunnen zijn in het leerproces van de 
student kan men denken aan de mogelijkheid om via een wiki studenten en 
stageinstellingen met elkaar in contact te kunnen brengen, voor aanvang van de 
stage, zodat studenten zich kunnen voorbereiden. Stagebegeleiders kunnen zich 
voorstellen (en deze tekst typen vanaf een PC op de werkvloer, die toegang biedt tot 
beheer van de wiki) en er kan informatie worden geboden over de patiënten 
categorie, het aantal bedden, hoeveelheid stagiaires etc.  
 
Social bookmarking, 
Door gebruik te maken van social bookmarking binnen een groep studenten, kunnen 
deze door gebruik te maken van een eigen collabulary een dynamische ruimte 
creëren, waarin digitale informatie vastgelegd en gedeeld kan worden. Studenten die 
in eenzelfde studiegroep zitten of in eenzelfde beroepsveld stagelopen kunnen 
socialbookmarks van hun collega studenten raadplegen of deze aanbieden. Het 
gebruik van een dienst als CiteULike is hiervoor zeer geschikt, omdat het gebruik 
maakt van geldende referentienormen. Studenten kunnen zelf groepen vormen (of 
deze kunnen door docenten beheerd worden!) en publicaties uitwisselen die ze 
hebben gevonden of gebruikt bij het maken van beroepsproducten. Tegelijkertijd 
leggen ze een persoonlijke bibliotheek aan die ook na de studietijd online blijft (een 
leven lang leren) en die zelfs dienst zou kunnen doen tijdens een sollicitatie 
 
Instant Messaging 
Het gebruik van instant messaging is een populair fenomeen, zeker onder de jeugd. 
MSN wordt door miljoenen gebruikers per dag gebruikt om in contact te komen met 
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anderen. Ook Twitter kent vele toepassing om te communiceren (van den Broek, 
2009), al is de openheid van informatie een beperkende factor wanneer studenten 
bijvoorbeeld communiceren over de te volgen weg bij een opdracht. Niettemin zijn 
fysieke afstanden een minder groot probleem wanneer studenten succesvol gebruik 
kunnen maken van instant messaging systemen. 
 
Google Docs & Microsoft Live Workspace 
Wanneer studenten samenwerken aan een beroepsproduct, kan er een probleem 
ontstaan wanneer alle studenten een verschillende versie van het beroepsproduct op 
hun PC hebben opgeslagen. Via e-mail kan dit natuurlijk uit worden gewisseld, maar 
dit dient wel overzichtelijk en frequent te gebeuren. Een web 2.0 oplossing voor dit 
probleem is het gebruik van een dienst als Google Docs26, waarop gebruikers samen 
kunnen werken aan online documenten. Ook kan bij worden gehouden hoe, wanneer 
en door wie een document voor het laatst is aangepast. Zo kunnen verschillende 
studenten gebruik maken van één en hetzelfde document, waardoor men altijd over 
de meest recente versie zal beschikken. Google Docs ondersteunt momenteel 
Microsoft Word-, PowerPoint- en Excelbestanden en de gelijksoortige documenten in 
het gratis verkrijgbare Open Office27. Microsoft heeft een soortgelijk systeem: 
Microsoft Office Live Workplace28(MOLW). MOLW onderscheidt zich echter op een 
aantal punten: documenten dienen te worden bewerkt met programma’s uit de 
Microsoft Office suite. Men kan dus niet online documenten bewerken. Voor optimaal 
gebruik dient men een update te downloaden voor het geïnstalleerde Office pakket 
(XP, 2003 of 2007), waardoor MOLW geïntegreerd wordt met Microsoft Office.  
 
Blogs,  
Studenten kunnen gebruik maken van blogs om studieresultaten te tonen of bij te 
houden. Het logboek, beschreven als hulpmiddel voor reflectie door Koetsenruijter et 
al. (2002) kan een omgeving worden waarin audio, video, pdf gebruikt worden om 
het leerproces weer te geven en op te slaan. Docenten kunnen hier makkelijk toegang 
tot krijgen, door studenten toegang te laten verlenen tot hun logboeken. Een andere 
toepassing waar blogs voor kunnen dienen het verzamelen van informatie over een 
bepaald onderwerp, zoals verpleegkundige geschiedenis29. Afhankelijk van het 
onderwerp dient men af te wegen of een wiki of een blog de geschikte wijze van 
publicatie is. Wanneer chronologische archivering van belang is, biedt het content 
managing systeem (CMS) van een blog mogelijk voordelen. Blogs kunnen beveiligd 
worden met een wachtwoord, waarna men selectief personen toegang kan verlenen 
tot het blog, zoals docenten, die middels de reactie functie feedback kunnen geven.  
 
Pod- en Vodcasting 
Het gebruik van pod- en vodcasting door scholen kan op velerlei wijze geschieden. 
Een voorbeeld van het gebruik van deze technieken door een educatieve instelling is 
het YouTube kanaal van de Stanford University30. Bij het verpleegkundig onderwijs 
kan men denken aan rollenspelen, het oefenen van verpleegtechnische vaardigheden 

                                           
26 http://docs.google.com/ 
27 http://www.openoffice.org/ 
28 http://workspace.office.live.com 
29 http://vpkgeschiedenis.wordpress.com/ 
30 http://www.youtube.com/user/stanforduniversity  
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in het skillslab of het geven van informatie over de verschillende werkvelden waarin 
studenten kunnen stagelopen. Enige kennis van videobewerkingssoftware is daarbij 
vereist, maar tegenwoordig zijn veel computers uitgerust met vrij simpele software 
(zoals Windows Moviemaker) om videobestanden bijvoorbeeld van titels en ondertitels 
te voorzien.  
 
E-surveys  
Op verschillende sites kunnen gebruikers 
na aanmelding e-surveys, d.w.z. online 
enquetes maken, versturen en beheren. 
Een voorbeeld is e-surveys pro31, dat 
enquetes inclusief interne logica 
aanbiedt aan gebruikers. De 
functionaliteit is enigszins beperkt t.o.v. 
betalende gebruikers, maar voor 
bepaalde doeleinden zeer geschikt. 
Studenten kunnen de mening binnen 
een groep bijvoorbeeld snel pijlen. (fig. 
4) Maar ook meer uitgebreide surveys 
zijn mogelijk met online services, die ook 
mogelijkheden bieden voor statistische 
analyse en logistieke problemen die 
papieren enquêtes kennen kunnen 
verminderen, wanneer de beoogde 
doelgroep voldoende voorzien is van toegang tot internet. 
 
Wiki’s 
Het potentieel dat wiki’s hebben binnen een leeromgeving is het genereren van een 
database van informatie. Er dient echter te worden opgemerkt dat het op deze manier 
leren samenwerken een hooguit matige geschiedenis van succes heeft in de literatuur. 
(Cole, 2009) Docenten zouden wellicht een meer betrouwbare bron van informatie 
kunnen zijn. Minister Plasterk van OCW heeft onlang ingezet op het toepassen van 
web 2.0 (en m.n. wiki’s) in het onderwijs; leraren leveren leerstof in een open 
omgeving. (Kats, 2008) Op deze manier zou een leeromgeving kunnen ontstaan die 
makkelijker aanpasbaar en toegankelijker is dan de gebruikelijke papieren modules 
die op scholen verstrekt worden. Voor studenten zou het een flinke kostenreductie 
kunnen betekenen en materiaal dat overal toegankelijk is, waar beschikking over 
internet is.  
 
Portfolio/Curriculum Vitae 
Het is een feit dat werkgevers sociale netwerken als Hyves gebruiken tijdens screening 
van potentiële werknemers. Dit is echter ook om te keren: web 2.0 portfolio en CV’s. 
De persoon in kwestie kan zich middels tekst, audio en video presenteren aan een 
werkgever en zo een boodschap overdragen32. Voor studenten is het belangrijk dat 
men zich realiseert dat het internet van tegenwoordig vraagt om een kritische 

                                           
31 http://www.esurveyspro.com/ 
32 Zie bijvoorbeeld: http://sarahstewart-eportfolio.wikispaces.com/  

Figuur 4: overzicht van antwoorden op een e-survey
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benadering; fraude, inbraak op PC’s en pesterijen via internet zijn geen onbekende 
termen voor veel internetgebruikers. Studenten dienen zorg te dragen voor 
anonimiteit tijdens het gebruik van web 2.0 waar nodig en voor duidelijke 
persoonsbeschrijvingen waar gewenst. (zie ook verderop: Kritisch genereren van 
informatie) 
 
Research Blogging 
Wetenschappers zijn rijkelijk vertegenwoordigd op web 2.0 diensten en er zijn letterlijk 
duizenden blogs, wiki’s en twitterkanalen waarop wetenschappers en 
wetenschapsjournalisten informatie delen over hun werkveld en gepubliceerde 
onderzoeksverslagen. In Amerika en Duitsland heeft zich de afgelopen jaren een 
netwerk van ‘research bloggers’ ontwikkelt33, dat op een breed gebied blogt over peer 
reviewed publicaties. Studenten kunnen op deze manier toegang krijgen tot 
betrouwbare informatie en verifieerbare bronnen, die vaak in een toegankelijke stijl 
zijn geschreven. Wel dient er een redelijke kennis van het Engels of Duits beschikbaar 
te zijn. Docenten kunnen zich laten gelden als kanalen via welke nieuw onderzoek en 
nieuwe inzichten kritisch worden bekeken. Voor verpleegkunde studenten is het 
Evidence Based Nursing een belangrijk gegeven, dat echter een vrij lastige 
achtergrond kent. Docenten kunnen inzicht bieden in nieuw onderzoek waardoor 
studenten een voorbeeld van een levenslange leerhouding krijgen, inzicht krijgen in 
wetenschappelijk onderzoek en een bron hebben (of zijn!) van nieuwe inzichten voor 
de praktijk.  

Waar moeten we voor oppassen? 

Het voortschrijden der techniek heeft sinds de klassieke oudheid criticasters gekend. In 
de epische geschriften over Prometheus en Daidalos is de voortschrijding van techniek 
een combinatie van vooruitgang en ondraaglijk lijden. Mens, techniek en de goden: 
misse boel, maar we hebben er een overbrugging tussen mensen en goden en de 
onmisbare beheersing van de wereld om ons heen aan te danken. In deze paragraaf 
zal ik uiteenzetten wat de valkuilen van vandaag zijn, gericht op web 2.0.  
 
Information overload 
Informatie is er genoeg. Tijd des te minder. De hoeveelheid informatie die via internet 
verkrijgbaar is kan overweldigend worden, oncontroleerbaar. De gebruiker van web 
2.0 dient op te passen voor information overload. De hoeveelheid aangeboden 
informatie kan de gebruiker boven het hoofd groeien. Ook kan de enorme 
hoeveelheid resulteren in oppervlakkige bestudering van gevonden materiaal, of zijn 
gevonden websites slecht van opmaak, waardoor de informatie aan de gebruiker 
voorbij schiet, doordat elementen op de pagina de aandacht al te veel afleiden. 
Gebruikers zullen zich dus moeten bekwamen in het kritisch selecteren en het kritisch 
genereren van informatie. 
 
Kritisch selecteren van informatie 
Het internet biedt sinds het ontstaan begin jaren ’80 van de vorige eeuw in 
toenemende mate informatie aan een groeiende groep gebruikers. Zeker in 

                                           
33 http://researchblogging.org/ 
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ontwikkelde landen is het gebruik van internet bijzonder wijdverbreid, waaronder in 
toenemende mate onder ouderen en kinderen. (de 9-jarige Lim Ding Wen schreef 
onlangs een applicatie voor de Apple Iphone (van Belle, 2009). Maar internet biedt 
ook valkuilen: er circuleert een enorme hoeveelheid ‘rommel’. Eenmaal op het 
internet kopieert dergelijke informatie zich razendsnel en is praktisch niet meer te 
verwijderen. Gebruikers dienen dus in staat te zijn het kaf van het koren te scheiden. 
In feite is hierbij geen andere kennis vereist dan de standaard vragen die bij de 
beoordeling van publicaties worden gebruikt: is het een betrouwbare bron? Wie is de 
schrijver? Waarop baseert de schrijver zich? Wat is de kwaliteit van het 
bronmateriaal? Hoeveel ruimte voor interpretatie laat het artikel open? Is de auteur 
duidelijk over de beperkingen van het onderzoek of het artikel? Internetgebruikers 
dienen dergelijke vragen stelselmatig toe te passen, zeker nu, met de opkomst van 
web 2.0, het aantal mogelijke bronnen exponentieel toeneemt en web 2.0 bronnen in 
toenemende mate worden geïntegreerd in zoekmachines als Google. Binnen de 
opleiding verpleegkunde komt de noodzaak van het kritisch selecteren van informatie 
naar voren in bijvoorbeeld het verbod op het citeren van Wikipedia, dat immers door 
iedere gebruiker aan te passen is. Dit geldt overigens voor het gebruik van 
encyclopedieën in het algemeen, maar door de zeer makkelijke toegang tot 
Wikipedia zijn studenten makkelijk geneigd Wikipedia als bron te citeren. Naast deze 
negatieve kanten biedt het internet een enorme hoeveelheid goede informatie, die 
door professionals op specifieke gebieden wordt aangeboden. Een voorbeeld is de 
serie: ‘How to read a Paper’ op de site van the British Journal of Medicine (BMJ)34, of 
het blog ‘In our own words’35 van Medscape Nurses36, een blog dat wordt 
bijgehouden door (zeer) hoog opgeleide verpleegkundigen. Een uitputtende reeks van 
verpleegkundige en medische bloggers, twitteraars en wiki’s is echter moeilijk te 
geven, gezien de grote hoeveelheden. Op letterlijk ieder vlak van de geneeskunde of 
verpleegkunde is een professional als blogger actief.  
 
Kritisch genereren van informatie 
Gebruikers van web 2.0 dienen zich bewust te zijn van de onder de vorige paragraaf 
aangegeven aspecten van het kritisch selecteren van informatie wanneer zij zelf 
informatie willen publiceren. Waar een verslag enkele jaren geleden praktisch 
verbannen was naar het papier, ligt tegenwoordig de elektronische publicatie bijna 
net zo voor de hand als de papieren publicatie. Propedeuse studenten Verpleegkunde 
dienen een digitaal portfolio bij te houden en iedere PC is uit te rusten met 
programma’s waarmee van bijvoorbeeld Microsoft Word documenten PDF bestanden 
zijn te maken, die zich erg goed lenen voor online verspreiding. Gebruikers van web 
2.0 die zich willen toeleggen op het publiceren van materiaal dat verder reikt dan de 
eigen belevenissen dienen zich bewust te zijn van hun positie en de daarbij 
behorende ethische waarden. Dit geldt zeker voor gebruikers die zich toeleggen op 
het publiceren van medisch aanverwant materiaal. Er dient absoluut sprake te zijn van 
discretie, zodat bijvoorbeeld patiëntgegevens onherkenbaar blijven. Waar papier 
dergelijke gevaren herbergt, kan een fout op internet desastreuze gevolgen hebben, 
door de mogelijke en enorm snelle verspreiding. Dit is een grote valkuil voor 
bijvoorbeeld het ‘Medbloggen’, zoals het bloggen over medisch aanverwante zaken 

                                           
34 http://www.bmj.com/collections/read.dtl 
35 http://boards.medscape.com/.29ec9514/ 
36 http://www.medscape.com/nurses 
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ook wel genoemd wordt. Om hiertegen een mogelijke barrière te vormen bestaan er 
initiatieven als de ‘Healthcare blogger code of ethics’37. Ook the Britisch Medical 
Journal (BMJ) biedt online informatie aan over het voorkomen van schending van 
privacyrechten38.  
Maar het blijft een vereiste dat gebruikers zelf zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid. Professionals des te meer. Naast het feit dat privacy 
gewaarborgd blijft bij beschrijvingen van praktijksituaties, is het voor de web 2.0 
gebruiker belangrijk om te weten wie de informatie aanbiedt. Een ‘about page’ met 
informatie over de auteurs met relevante gegevens over diens achtergrond (opleiding, 
beroep, etc.) is daarom belangrijk. In het algemeen genomen gaat het bij deze 
ethische kanten van web 2.0niet om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, 
maar om nieuwe ontwikkelingen op het gebied waarop de ethiek van toepassing is.  
 
Concluderend: 
De web 2.0 trend is er, en het ziet er niet naar uit dat deze trend de komende jaren 
het veld gaat ruimen, al is de opvolger van web 2.0, genaamd web 3.0 of ‘the 
semantic web’ zich aan het ontwikkelen. Web 4.0, wordt gekenschetst als het ‘Web 
OS’ (Operating System).  Gebruikersparticipatie zal ten gevolge van deze 
ontwikkelingen verder groeien. Het is niet of, maar hoe men hiermee dient om te 
gaan en het een plaats geeft in opleidingen. Naast dat een web 2.0 aversie het kind 
met het spreekwoordelijke badwater zou weggooien, zou er een potentieel krachtige 
leeromgeving blijven liggen (Mckinney, Dyck & Luber, 2009) en zullen studenten, 
docenten en verpleegkundigen een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling 
missen, of wellicht erger nog, niet missen en er niet mee om kunnen gaan. Niettemin 
is het belangrijk om ook de beperkingen van web 2.0 te erkennen en kritisch om te 
gaan met toepassingen, zodat de valkuilen van het internet vermeden worden. 
Onderzoek naar toepassing van web 2.0 diensten en software in het onderwijs dient 
te worden gevolgd, voor een optimale toepassing: web 2.0 is een middel, geen doel. 
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