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DIGITALE 
VRIJHEID



Weet je nog de allereerste keer dat je een e-mail 
ontving? Of wanneer je voor het eerst je eigen 
GSM had en met je ouders of vrienden kon 
bellen?  

Welk gevoel gaf dat toen? 
• Onafhankelijkheid?  
• Ontdekking? 
• … Vrijheid? 

Welk gevoel krijg je nu wanneer je denkt aan je e-
mail inbox of de binnenkomende notificaties op je 
smartphone?  

• Vrijheid? 
• Of eerder druk en stress? 

Ik heb het altijd iets magisch gevonden, 
technologie. 

Hoe we een TV-scherm kunnen aanzetten en 
plots iemand zien spreken tegen ons. Hoe we op 
een knop drukken en er plots papier met onze 
eigen tekst uit een machine komt. Hoe we een 
opname van onszelf zien afspelen op een scherm 
zonder in een spiegel te moeten kijken. 

Het is onvoorstelbaar wat er mogelijk is dankzij 
de technologische vooruitgang. 
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Voor elk van die toestellen bestaat er ook een 
handleiding. Heel nauwkeurig beschrijven ze hoe 
je elke functie en elke knop kunt gebruiken. 
 
Maar één ding zijn ze vergeten: 
 

Hoe gebruiken we 
technologie om ons 
leven echt te verrijken? 

• Hoe krijgen we veel meer gedaan zonder ons te 
laten afleiden? 

• Hoe creëren we diepgaande verbinding met 
anderen? 

• En hoe gaan we ons hierdoor uiteindelijk 
oprecht gelukkiger voelen? 

Want ondanks al die digitale “hulpmiddelen” zie 
ik dat we het moeilijker dan ooit hebben om: 

• ons te concentreren op een taak,  
• om aanwezig te zijn in gesprekken,  
• om vaker contacten in de echte wereld te 

leggen en  
• om aan de verleiding te weerstaan om onze 

smartphone constant te checken. 

Daarom heb ik deze gids geschreven: als een 
handleiding om te leven in de digitale wereld. 
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Over 
Matthias



Zelf heb ik het ook lang lastig gehad met 
technologie. Toen ik opgroeide speelde ik heel 
veel computerspelletjes en kwam zelden buiten. 
Later studeerde ik af in een IT-richting en begon 
ik te werken. Op een bepaald moment was ik 
overdag websites aan het maken en ’s avonds zat 
ik dan aan de TV, tablet of computer. 

Ik zat dus heel de dag achter een scherm. 

Daarnaast liet ik mij constant afleiden. Van overal 
kwamen er doorlopend meldingen, e-mails, 
beltonen en vibraties op mij af. Wanneer ik wel 
even kon doorwerken, zat ik binnen de kortste 
keren ergens op het wereldwijde web iets te 
bekijken of lezen dat achteraf gezien helemaal 
geen meerwaarde gaf voor waar ik mee bezig 
was. 

Ik kreeg niets gedaan 
en ik had het gevoel 
dat ik geleefd werd.  

Op een bepaald moment heb ik gezegd: 
“Genoeg!” en ben ik alles beginnen afbouwen. 

Ik deed mijn TV, PC en mijn internet thuis weg. In 
de plaats ben ik buiten gaan komen, naar sociale 
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activiteiten en heb ik op een jaar tijd meer 
mensen leren kennen dan de 30 jaar daarvoor 
samen. Ik begon zélf evenementen te organiseren 
en mensen uit te nodigen, waarbij ik dat eerste 
jaar al zo’n 120 man bij mij thuis heb mogen 
ontvangen. Ik kan je één ding vertellen: 

Je zult verbaasd zijn 
hoeveel meer je kunt 
verbinden, ervaren en 
bereiken in je leven als 
je digitaalvrijer leeft.  

In mijn dedigitalisatieproces heb ik heel veel 
onderzoek gedaan, fouten gemaakt en geleerd uit 
ervaringen. Ik deel deze inzichten nu graag met 
jou, zodat jij dezelfde fouten niet hoeft te 
maken. 

Ik ga je trouwens nooit vertellen hoe te leven 
(alleen jij kunt dat). Neem deze gids dus niet 
klakkeloos over, maar blijf kritisch en kijk wat 
toepasbaar is in jouw leven en ga daarmee aan 
de slag. 
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Met deze handleiding zet je de eerste stappen 
naar een gelukkiger, socialer, productiever en 
digitaal bewuster leven. 

Ik schrijf deze gids alsof ik het naar mezelf zou 
sturen, 10 jaar geleden.  

Heel veel plezier met het lezen en vooral het 
integreren van alle inzichten! 

Matthias Dewilde 

1.

Zet meldingen 
uit  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1    

Zet meldingen 
uit



Wanneer we onze allereerste melding krijgen op 
onze gloednieuwe smartphone is dat best leuk. 
Iets of iemand vind ons belangrijk genoeg om ons 
iets te vertellen!  

Maar… zijn al die meldingen wel even belangrijk? 
Of dringend? Ik heb gemerkt dat dit zo goed als 
nooit het geval is. 

Telkens we een melding ontvangen onderbreekt 
het ons ritme. Of we nu diep met onze gedachten 
verzonken zijn in het werk, in gesprek zijn met 
onze partner of vrienden of aan het spelen zijn 
met de kinderen: we zijn minder aanwezig in het 
moment en zijn met onze gedachten bij die 
melding (“Wat zou het zijn?”). 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Voordat je iedereen verwittigt dat je vanaf nu 
onbereikbaar bent, er bestaat een 
tussenoplossing tussen bereikbaar blijven en je 
niet meer laten afleiden:  

>> Zet alle meldingen uit. 

Check in de plaats een paar keer per dag zélf de 
nodige applicaties of websites wanneer het jou 
uit komt. 

Je kan dit instellen op iPhone (“Badges” 
instellingen) of Android zowel voor social media 
als voor mails. Zo blijven meldingen wel binnen 
komen maar komen ze niet op je scherm en 
storen ze je niet. 

Voor je e-mails kun je push-notificaties uitzetten 
waardoor ze enkel binnen komen wanneer jij 
handmatig de app opent en je e-mails laat 
binnenhalen. 

Beter nog: je kan zelfs applicaties verwijderen die 
te veel voor afleiding zorgen. Ik verloor vroeger 
veel tijd met Facebook en Messenger. 
Ondertussen heb ik ze van mijn iPhone verwijderd 
en raadpleeg ik ze af en toe vanuit mijn browser. 
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Je zult verbaasd zijn 
hoeveel meer rust dit 
gaat genereren in je 
leven. 
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▶ ACTIEPUNT 

Zet alle meldingen uit en 
controleer zelf wanneer 
het jou uitkomt.
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2 

Beheers je 
e-mail



Eén van de grootste productiviteitskillers en 
digitale onrustveroorzakers is ongetwijfeld je e-
mail gebruik. We verliezen veel meer tijd met het 
sturen, lezen, herlezen, antwoorden en verwerken 
van e-mails dan nodig. 

Het gevolg is dat 
we niet meer aan 
het echte werk 
toekomen en 
minder tijd 
hebben voor 
“quality time” met 
vrienden of 
familie. 

>> Beheers je e-mail, voordat het 
jou beheerst… 

Deze 4 stappen gaan je al een heel eind op weg 
helpen minder je leven te laten domineren door e-
mail: 

1. Schrijf je uit van alle overbodige 
nieuwsbrieven en marketingmails. 
Onderscheid welke van echte kennissen zijn, 
gericht naar jou persoonlijk, welke andere een 
meerwaarde geven en welke niet. Je zal zien dat 
er heel veel tussen zitten van bedrijven waar je 
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ooit op hebt ingeschreven, maar die eigenlijk 
geen meerwaarde meer bieden. Ik heb er een 
hobby van gemaakt om me zoveel mogelijk uit te 
schrijven. Als ik dat bedrijf ooit nodig heb, zal ik 
ze zelf wel opzoeken. Tot dan hoeven ze mijn 
inbox niet te bewonen. 

2. Maak een aparte map aan voor minder 
dringende mails. 
Ik noem deze de “wekelijkse review”. We krijgen 
vaak mails die niet dringend zijn, maar wel een 
antwoord nodig hebben. Of sommige 
nieuwsbrieven die je nog wilt lezen. In plaats van 
ze te laten staan in je inbox, verplaats ze naar een 
aparte map en reserveer een tijdstip wekelijks om 
hier in alle rust aan te werken. Afhankelijk van je 
e-mailprogramma, kan je je mails al automatisch 
in een bepaalde map laten aankomen aan de 
hand van filters. 

3. Archiveer mails. 
Een overvolle inbox zorgt voor de nodige onrust. 
Er blijven altijd mails open staan die nog 
beantwoord moeten worden, waardoor we nooit 
het gevoel krijgen “gedaan” te hebben met onze 
mails. Net zoals een propere bureau zorgt een 
lege inbox voor veel meer rust in ons hoofd, 
waardoor we weer helderder denken en 
creatiever kunnen zijn. Door ze te archiveren 
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blijven ze achteraf nog altijd bereikbaar indien 
nodig. 

4. Maximaal 3 keer per dag je e-mails 
checken. 
Ik heb nog nooit een super dringende mail 
ontvangen. Als mensen je echt nodig hebben, dan 
zullen ze wel bellen. Sluit het dus af en laat je e-
mail niet open staan op de achtergrond, want 
deze zorgt ervoor dat je je focus verlegt van waar 
je mee bezig bent naar die e-mail die binnen 
komt. 
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▶ ACTIEPUNT 

Structureer je inbox zodat 
het je rust geeft in plaats 
van stress.
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3 

Vermijd 
multitasking



Eén van de grootste productiviteitsmythes is die 
rond multitasking. We denken dat het goed is om 
meerdere activiteiten tegelijk te doen. Sommigen 
denken zelfs er goed in te zijn. Maar... 

>> Door alles tegelijk te willen doen, 
krijgen we uiteindelijk niets gedaan 
op een goede manier. 

Stel je even voor: je bent net een belangrijk 
project aan het afwerken. Plots komt er een mail 
binnen (“Hé wat zou dat zijn?”). Ondertussen 
stuurt iemand je een bericht op Facebook. Nadat 
je dat leest, check je nog even om te zien of er 
nog extra reacties bij je laatste post zijn gekomen. 
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En welk liedje zou dat nu zijn dat op YouTube 
afspeelt in de achtergrond? Dan bekijk je ook nog 
even de muziekvideo. 

“Wat was ik nu weer aan het doen? Ah ja dat 
project…” 

Herkenbaar? 

Het is normaal dat je  
afgeleid wordt als je  
alles aan hebt staan.  

En zo vliegt de tijd voorbij… 

Net zoals je computer tijd nodig heeft om elke 
keer opnieuw op te starten en af te sluiten, 
hebben je hersenen even tijd nodig om zich aan 
te passen. Bij elke nieuwe taak moeten ze even de 
bijpassende handelingen en reeds verworven 
kennis laden. Achteraf slaan ze de nieuwe 
informatie terug op in je geheugen. Je verliest 
dus kostbare tijd telkens je van taak wisselt. 

Daarnaast wordt het telkens moeilijker om te 
concentreren. 
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▶ ACTIEPUNT 

Focus op één taak tot het 
afgewerkt is. Zet alle 
achtergrondtabbladen, 
applicaties en e-mail uit..
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4 

Vermijd 
nieuws



Vroeger las ik elke ochtend de krant. ’s Avonds 
keek ik dan elke avond naar het journaal om 7 uur 
(tijdens het avondeten dan nog). Ik was erg up-
to-date van alles dat er gebeurde in de wereld. 

Alleen besefte ik 
later dat er eigenlijk 
heel weinig 
informatie relevant 
was voor mijn 
rechtstreekse 
situatie. 

Wat kan ik er aan 
doen dat er een 
aardbeving was in 
Nepal, een 
zoveelste politieke 
rel is uitgebroken of 
een baby panda is 
geboren in God-weet-waar? Niets. 

Het is misschien ‘interessant’ om te weten, maar 
in wezen verandert op de hoogte zijn van het 
laatste nieuws niets aan ons leven. 
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Wat wel gebeurt is dit: 

Je wordt angstiger, 
negatiever over de 
wereld en je durft  
minder actie te nemen. 

De reden is simpel: het meeste nieuws is negatief. 
Niet per se omdat verslaggevers dat willen, maar 
dat lokt nu eenmaal veel meer aandacht, kijkers 
en lezers.  

Wanneer een arts een blunder maakt is dit 
nieuws. De duizenden andere artsen die dag in 
dag uit geen blunders maken, daar wordt niet 
over gesproken. 

Ik heb nog nooit een bericht gelezen: “Vandaag 
zijn er 10+ miljoen Belgen niet om het leven 
gekomen in het verkeer”, wel “Vandaag is er één 
dode bij een verkeersongeval…” 

Het gevolg is dat we een vertekend beeld krijgen 
van de wereld dat veel gevaarlijker lijkt dan het in 
het echt is.  
Niet alleen worden we angstiger, maar we 
projecteren deze angst onbewust op de mensen 
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rondom ons en vooral op onze kinderen. We 
zeggen “Wees voorzichtig” als ze ’s morgens naar 
school gaan, op kamp gaan, als ze uit gaan… met 
alle goede bedoelingen, maar onbewust geven 
we onze onderliggende angst door aan hun, 
waardoor zij ook meer schrik krijgen van de 
wereld. 
 

“Hoe waardevol is dit voor je om dit te weten?” 

Daarom heb ik zoveel mogelijk het nieuws 
verbannen uit mijn leven. Nieuwssites vermijd ik 
zoveel mogelijk, TV heb ik niet meer en op de 
radio luister ik enkel naar mijn eigen muziek, of 
gewoon de stilte. 
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Als ik bij mijn ouders ga eten, zetten we gewoon 
TV uit en spreken we met elkaar in plaats van 
naar het nieuws te kijken nu.  

Om het af te bouwen raad ik deze volgorde aan: 

1. Nieuwssites 
Online nieuwssites zijn het “gevaarlijkste” voor 
onze productiviteit en mentale rust omdat er 
overal artikels met verleidelijke titels tevoorschijn 
komen. Het is heel gemakkelijk om non-stop van 
het ene naar het andere artikel te gaan. 

2. TV 
Het visuele aspect van de TV maakt een grote 
indruk op ons. De beelden van ontploffingen, 
oorlogen, misdadigers, enzovoort blijven op ons 
netvlies plakken. Daarnaast is de verleiding ook 
groot om nadien verder te blijven kijken. 

3. Kranten 
Op zich is iets op papier diepgaand lezen één van 
de beste mentale activiteiten. We gebruiken meer 
zintuigen en nemen informatie actiever op 
waardoor we meer gaan onthouden. De krant 
lezen kan ook wel tijdrovend zijn, maar er komt 
tenminste ooit een einde aan. 
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4. Radio 
De radio nieuwsberichten zijn veel korter en niet 
zo visueel als op TV, online of in de krant, 
waardoor het nieuws minder impact heeft op ons.  

Voor wie toch een beetje op de hoogte wilt 
blijven, kan nog altijd een keer in de week aan een 
kennis vragen wat er gebeurd is. Zo ben je in een 
paar minuten weer bij met de belangrijkste 
nieuwigheden zonder er veel tijd aan te 
spenderen. 
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▶ ACTIEPUNT 

Verminder drastisch de tijd 
dat je naar het nieuws 
luistert of kijkt.
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5 

Slaap 
digitaalvrij



Dat nog laat TV kijken of op je GSM bezig zijn niet 
bepaald goed voor je is is al langer geweten. Maar 
ik denk dat veel mensen de impact hiervan 
onderschatten. 

De voornaamste redenen waarom we slaap nodig 
hebben is om onze hersenen alles te laten 
verwerken van de voorbije dag. Om alle nieuwe 
ervaringen en vergaarde informatie in het 
geheugen op te slaan. 

Wanneer je later gaat slapen en je voor het slapen 
gaan nog naar een scherm zit te kijken, wordt dit 
proces verstoord. Je hersenen denken door het 
licht dat het nog dag is, waardoor het 
verwerkingsproces pas later in gang schiet (ook 
als je in slaap valt).  
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>> Als je naar een scherm kijkt voor 
het slapen gaan, verwerken je 
hersenen minder van de voorbije 
dag. 

Daarnaast bestaat er het reële risico om verder 
mails en social media te checken en om films of 
series te bekijken wanneer je wakker wordt. Dat 
kan ook snel uitlopen, waardoor je dan gehaast 
naar school of het werk moet. Je begint de dag 
dus al met stress. 

Tips: 

1. Neem een halfuur voor het slapen gaan de 
tijd om echt te ontspannen. 

Lees een boek, ga wandelen, schrijf in je dagboek, 
luister naar rustige muziek, neem een bad of 
overloop de dag met je partner. 

2. Hou geen smartphones, tv’s, tablets of 
computers in de slaapkamer. 

Laat deze elders liggen of opladen. Als je geen 
andere keuze hebt omdat je bij voorbeeld op kot 
zit, laat ze dan tenminste niet binnen handbereik 
van je bed liggen.  
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▶ ACTIEPUNT 

Neem de tijd om helemaal 
te ontspannen zonder 
technologie.

▶ ACTIEPUNT 

Vermijd schermen in de 
slaapkamer.
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6 

Beperk je 
sociale media 
tijd



De nieuwsberichten van je 
Facebook-vrienden, de 
foto updates op Instagram, 
een filmpje op YouTube,.... 
Elke dag komen er talloze 
nieuwe berichten en 
updates tevoorschijn op 
social media. Als je wilt 
kun je letterlijk 24/24 het 
leven van je vrienden en 
anderen volgen. 

Op zich is daar niets mis mee, maar hoe zit het 
dan met je eigen leven? Hoeveel dichter kom je 
ondertussen bij je eigen ambities, wensen en 
dromen? 

Ik weet, het is gemakkelijk voor mij om dat hier te 
vertellen. Eerlijk gezegd heb ik het er soms ook 
nog lastig mee want de verleiding is groot om 
telkens te gaan kijken. Wat mij helpt zijn volgende 
realisaties: 

1. Hoe meer tijd en aandacht jij besteedt op 
een platform, hoe meer zij verdienen. 
Hoeveel bedrijven zouden nog geld geven voor 
reclame of informatie aan Facebook als niemand 
er nog naar kijkt? Geen één. Daarom hebben die 
social media bedrijven mensen in dienst die niets 

 31



anders doen dan uitzoeken hoe ze jou langer op 
hun platform kunnen laten plakken. 

Iedereen wil jouw 
aandacht. 

Kies voor jezelf hoe lang voor jou “genoeg” is om 
te spenderen aan het volgen van de updates van 
je vrienden (bij mij: max 15 min/dag). Als je de 
belangrijkste updates gezien hebt of je zit aan je 
tijdslimiet, ga dan offline en doe iets anders. 

2. Social media geeft ons een vertekend 
beeld van de wereld. 
Het leven is heus niet altijd zo rooskleurig als het 
overal wordt voorgesteld. Volgens onderzoek zijn 
mensen die langdurig op social media kijken vaak 
ongelukkiger. Volgens mij is dit voornamelijk 
omdat we ons ‘normaal’ leven vergelijken met de 
‘hoogtepunten’ en het ‘fantastische leven’ dat 
anderen lijken te hebben. 

>> Social media-kanalen tonen 
enkel de hoogtepunten van anderen 
hun leven. 

Hoeveel berichten of foto’s zet jij online wanneer 
je het even moeilijk hebt en alleen thuis zit, 
tegenover wanneer je op een leuk feestje met 
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vrienden bent? We plaatsen allemaal wel de 
momenten waar we het meest fier op zijn. Laat je 
niet beïnvloeden met alles dat je online ziet van 
anderen want dit weerspiegelt niet de realiteit. 
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▶ ACTIEPUNT 

Beperk je tijd met passief 
social media gebruik.

▶ ACTIEPUNT 

Relativeer de online wereld 
met je eigen realiteit.
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7 

Gebruik 
vluchtmodus



Misschien wel 
de meest 
onderschatte 
en krachtigste 
knop om 
meteen 
aanwezig te 
zijn is die van 
de 
vluchtmodus, 
waarbij je alle verbindingen verbreekt. Op de 
computer is dit gelijk aan Wi-Fi en internet 
uitschakelen. 

Het is nog krachtiger dan de notificaties uitzetten, 
want je kan helemaal niet meer gestoord worden. 

Wanneer je met je gedachten ergens anders bent 
voelen mensen dat aan (en kinderen nog het 
meeste van al). Telkens je een bericht ontvangt of 
wordt opgebeld, gaat je aandacht daar naartoe, 
terwijl dit zelden dringend is. Mensen die je 
bellen, kun je achteraf nog terugbellen.  

>> Vluchtmodus zorgt er mee voor 
dat je volledig in het moment bent. 

Ik pas het voornamelijk toe wanneer ik met 
vrienden en familie ben, waardoor ik veel meer 
aanwezig ben in gesprek met hen. 
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Zo neem je de tijd om dat project in alle stilte af 
te werken. Om bij je familie of vrienden te zijn. 
Om te investeren in je eigen groei en bij te leren. 
En om volop te genieten van het moment en niets 
te doen. 

De mensen om je heen zullen je dankbaar zijn. 
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▶ ACTIEPUNT 

Zet je GSM vaker in 
vluchtmodus in gesprek met 
anderen.

▶ ACTIEPUNT 

Ga geregeld offline om 
ongestoord verder te 
werken.
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Samenvatting
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1. Zet notificaties uit 

2. Beheers je e-mail 

3. Vermijd multitasking 

4. Vermijd nieuws 

5. Slaap digitaalvrij 

6. Beperk je social media tijd 

7. Gebruik vluchtmodus



Je hebt nu 7 van de krachtigste tips ontvangen 
om digitaalvrijer te gaan leven en zo meer 
gedaan te krijgen en meer vrije tijd & diepgaande 
verbinding met anderen te ervaren. 

Kennis alleen is wel niet genoeg. Je moet kennis 
consequent toepassen en integreren in je 
dagelijks leven om echte verandering te gaan 
zien.  
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Daarom stel ik voor om een eenvoudig actieplan 
te maken.  

Elke dag neem je één actiepunt op basis van de 
voorbije inzichten en je integreert dit in je 
dagelijkse routine. Herhaal dit een paar keer tot je 
voelt dat je het onder de knie hebt, en schuif dan 
op naar het volgende punt. 

Vervang geleidelijk aan oude gewoontes met 
nieuwe, krachtigere gewoontes en je zult 
langzaam maar zeker digitaalvrijer leven! 

Het leven is veel te 
mooi om constant naar 
een scherm te kijken. 
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Voor meer wekelijkse waardevolle tips om te 
leven, werken en verbinden in de digitale wereld 
kan je mij volgen op mijn Facebook-pagina. 

Het liefst van al ontmoet ik je graag eens in het 
echt! Heb je interesse in een gesprek of wil je 
graag eens een workshop of lezing bijwonen? 
Laat me iets weten! 

Ik hoop oprecht dat je hiermee aan de slag gaat. 
Veel plezier! 

Matthias Dewilde
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https://www.facebook.com/matthiasdewilde.be/
mailto:matthias@matthiasdewilde.be?subject=Contact
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