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Mens en Zorg

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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TheOrie 9

Niet alleen met onze smartphones en computerprogramma’s zijn 
wij ver op het gebied van technologie, ook de zorg beweegt mee. 
Zo bestaan er bijvoorbeeld al robots die tegen mensen praten en 
robots die artsen helpen bij het opereren.

Vraag
1 Waar denk jij aan bij technologie op het gebied van zorg? 

Maak hierover een woordweb.

 

In Huize SaZoMoWa vragen ze om het verbeteren en efficiënter 
maken van zorg. Hiervoor zet je zorgtechnologie in.

Bij zorgtechnologie kun je denken aan hulpmiddelen als een 
tillift, een rolstoel of een persoonlijk alarmsysteem met een 
drukknop dat een cliënt om zijn nek hangt en kan indrukken in 
geval van nood. Maar ook een elektronisch patiëntendossier valt 
onder ict en zorgtechnologie. Al deze hulpmiddelen maken het 
leven van een cliënt een stuk prettiger. Ze kunnen bijvoorbeeld 
langer thuis blijven wonen.

THEORIE
HeT ZorgTIJdPerK

Zorgtechnologie

Alle hulp is welkom, toch? Voorbeeld van een woordweb

Ook een gehoorapparaat is een mooi voorbeeld 
van zorgtechnologie
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Stap 3
Je bent klaar met alle voorbereidingen. Nu mag je de app bou-
wen. Bekijk het filmpje en ga aan de slag.

Om te kunnen starten heb je het volgende nodig:
- je mobiele telefoon
- de volgende apps Marvel (voor Android) of POP (voor iPhone)

Stap 4
Zodra je de app hebt ontworpen en gebouwd, ga je hem testen. 
Bekijk het filmpje en ga aan de slag.

Bouw je app

Voor Android (Marvel)

Voor Apple (POP – Prototyping on paper)

Test je app
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behandel dan de verwondingen, als dit nodig is. Denk bijvoor-
beeld aan het koelen van een brandwond of het afdekken van een 
open wond, zodat infecties voorkomen worden.

Stap 3 Het slachtoffer geruststellen en zorgen voor beschutting
Benader het slachtoffer heel rustig. Zorg ervoor dat het slachtof-
fer rustig blijft. Vertel wie je bent en eventueel dat je EHBO hebt. 
Als het slachtoffer bij bewustzijn is en blijft, dan is het belangrijk 
dat je precies vertelt wat je doet. Blijf zelf altijd praten. Het is 
belangrijk dat het slachtoffer je kan zien zonder dat hij zijn hoofd 
hoeft te draaien.

Het is belangrijk dat het slachtoffer beschut ligt, maar verplaats 
het slachtoffer nooit. Leg bijvoorbeeld een deken over het slacht-
offer als het koud is of gebruik een paraplu als het regent.

Stap 4 Zorg voor professionele hulp
Als je de verwondingen hebt ingeschat ga je direct over tot het 
regelen van professionele hulp. Als een slachtoffer lichtgewond is 
(bijvoorbeeld een wond of schaafplekken) ga dan met het 
slachtoffer naar de eerste hulp in het ziekenhuis. Bel altijd van 
tevoren dat je eraan komt.

Als je twijfelt over de verwondingen en het ziet er ernstig uit bel 
dan altijd 112. Als je alleen bij een slachtoffer bent, bel je zelf. Als 
er meer mensen zijn, geef dan iemand opdracht om 112 te bellen. 
Laat diegene altijd even terugkomen en aan jou doorgeven dat hij 
of zij echt gebeld heeft. Blijf altijd rustig.

Geef aan de hulpdiensten duidelijk door wat er aan de hand is en 
waar je bent. De centralist zal gerichte vragen stellen en je door-
verbinden met de juiste hulpdienst. Blijf ook tijdens dit telefoon-
gesprek rustig. Geef duidelijk aan wat het slachtoffer mankeert 
en hoeveel slachtoffers er zijn.

Stap 5 Hulp bieden
De hulp die je het slachtoffer biedt, is altijd op de plek waar je het 
slachtoffer aantreft. Verplaats het slachtoffer nooit. Je weet niet 
wat het slachtoffer precies mankeert. Als je slachtoffer zou 
verplaatsen zou je het letsel alleen maar kunnen verergeren.

Alleen als er direct gevaar dreigt voor het slachtoffer, als deze 
blijft liggen waar hij is, dan mag je het slachtoffer verplaatsen. 
Zorg dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt of oververhit. Be-
scherm het slachtoffer eventueel met dekens.

Als het slachtoffer zelf wilt gaan opstaan, leg dan rustig uit dat 
het beter is om te blijven liggen om zo erger letsel te voorkomen. 
Probeer een slachtoffer niet fysiek tegen te houden.

Vertel duidelijk wat er aan de hand is tegen de 
centralist van de meldkamer

In geval van nood, bied je altijd hulp
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Botbreuk
Een bot in je lichaam kan breken of scheuren. Dit kan gebeuren 
als je bijvoorbeeld valt. Een botbreuk is ontzettend pijnlijk. Een 
slachtoffer met een botbreuk kan het lichaamsdeel waar de 
botbreuk zit vaak niet of nauwelijks meer bewegen. Het slachtof-
fer zal bij een beenbreuk niet meer op het been kunnen staan.

Soms kun je een botbreuk ook zien doordat het lichaamsdeel ver-
vormd is. Probeer het gebroken lichaamsdeel zo goed mogelijk te 
ondersteunen en stil te houden. Een slachtoffer met een botbreuk 
moet direct naar het ziekenhuis. Daar kunnen ze een röntgenfoto 
maken om te zien wat er precies is gebroken. Als het slachtoffer 
niet meer in staat is om te staan dan bel je 112 en wacht je tot de 
ambulance komt.

Soms kan een breuk zo heftig zijn dat er een open botbreuk ont-
staat. Bij een open botbreuk steekt het gebroken gedeelte door de 
huid heen. Een slachtoffer met een open botbreuk moet zo snel 
mogelijk geholpen worden. Het risico op een infectie is erg groot. 
Bel dus ook gelijk 112 als je een slachtoffer hebt met een open 
botbreuk. Blijf bij het slachtoffer totdat de ambulance er is en 
zorg dat het veilig is en dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt. 
Blijf praten met het slachtoffer. Vraag zoveel mogelijk hoe het 
gekomen is en wie hij of zij is.

Ontwrichting
De meest bekende ontwrichting is de schouder uit de kom. Bij een 
ontwrichting maak je meestal een verkeerde beweging met het 
gewricht. Het gewricht is het gedeelte dat ervoor zorgt dat 
bijvoorbeeld je arm of been kan bewegen. Gewrichten blijven op 
hun plek zitten door spieren, pezen en bindweefsel (banden). Bij 
een ontwrichting raken het weefsel, de spieren en de botten 
beschadigd.

Het is dus altijd belangrijk om professionele hulp in te schakelen 
bij een ontwrichting. Zorg dat het lichaamsdeel wordt onder-
steund zodat het niet kan bewegen. Schakel zo snel mogelijk 
professionele hulp in door bijvoorbeeld 112 te bellen of naar de 
huisarts te gaan.

Bekijk het filmpje. Jij gaat nu zelf oefenen met het aanleggen van 
een drukverband.

Dit slachtoffer heeft zijn dijbeen gebroken

Een ontwrichte elleboog kun je ontlasten door er 
een mitella omheen te doen

Voet en enkel zwachtelen



D&P-TOTAAL Mens en ZOrg DeeL 2 PM 426

Stap 3
Je tekent in een blokkenschema hoe je app eruit komt te zien. Je 
begint met het eerste beeld wanneer je de app opent. Vervolgens 
teken je wat er achter het beginscherm hangt als je bijvoorbeeld 
op een knop drukt. De opbouw van je app wordt zo duidelijk.

Je kunt dit voorbeeld gebruiken. Neem het over in het document 
van stap 1 en 2.

Stap 4
Je gaat nu stap 1 tot en met 3 in een app uitwerken.
- Belangrijk hierbij is dat je niet afwijkt van je productieplan; het 

plan van aanpak.
- Eveneens van groot belang is dat je je ontwerpafspraken na-

komt voor zover mogelijk.
- Zorg dat je een werkende app hebt. Het is belangrijker dat de 

app werkt, dan dat de app helemaal af is. Probeer zoveel moge-
lijk van je plan uit te voeren

Een app kun je bouwen in verschillende programma’s. Hieronder 
staan vier links naar programma die je eventueel kunt gebruiken. 
Wanneer je de link opent, krijg je uitleg over het bouwen van een 
app.
- Vraag aan je docent welk programma jullie gebruiken en begin 

aan het bouwen van je eigen app.

Een eerste kennismaking met de XD ontwikkelomgeving.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Bij een app bouwen komt veel kijken.

How to Design & Prototype a Mobile App - 
Adobe Xd Tutorial


