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Medicatieveiligheid

Rekenvaardigheid schiet tekort
Dr. Gerard Straetmans, toetsdeskundige bij Cito en lector
assessment van de Saxion Hogeschool, vindt dat verpleegkundigen
de toegevoegde waarde van apps en andere geautomatiseerde
hulpmiddelen voor het verpleegkundig rekenen niet moeten
overschatten: ‘Je kunt nooit blind vertrouwen op technologie’.

30 tot 40 procent. Als dat waar is, zou
je dus 3 tot 4 procent van de medische
fouten in Nederland kunnen toeschrijven aan rekenfouten. Die fouten worden gemaakt door verpleegkundigen,
maar deels ook door artsen.’
Straetmans heeft er begrip voor dat pro-
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allereerste die constateerde dat de reken-
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Maar dit ontslaat hen niet van de plicht
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keld. Maar ze kunnen nooit het pro-
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een andere context: in vliegtuigen ken-

grootschalig onderzoek, waarin de medi-
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De vraag is onder meer of de periode van

nog wel zelf moet kunnen vliegen in een
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bij het onderzoek, dat dient als de nul-

werk. Als je elke dag moet rekenen, dan

digheid van zorgverleners.

meting voor de Cito-rekentoets die de

onderhoud jij je rekenvaardigheid wel.

‘Een verpleegkundige die blind ver-

Maar als je maar één keer per week hoeft

trouwt op de uitkomsten van haar app,

te rekenen, loop je het risico dat het weg-

gaat vroeg of laat de fout in. Je kunt

zakt. Dan kan het bijvoorbeeld na twee

nooit blind vertrouwen op technologie.

jaar al weer onder het niveau zijn.’

Je moet zelf weten: wat voor uitkomst
verwacht ik, ongeveer? Als er iets heel
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