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THEORIE 

HET APPTIJDPERK 

 

Mijn eigen app Een app is helemaal van deze tijd. Bijna iedereen, jong en oud, 

gebruikt wel een smartphone met verschillende soorten apps er op. 

 

App is een afkorting van application. Een app is een speciaal 

programma voor je smartphone of tablet. Je voegt hiermee een 

extra functie toe aan de smartphone of tablet. Een app wordt 

weergegeven met een icoon (een kleine afbeelding) op het scherm 

van je smartphone of tablet. Via dat icoon kun je de app openen en 

gebruiken. 
 

Tablet, telefoon of computer, tegenwoordig 

kun je overal apps op zetten 
 

 Vraag 

 1  Kijk eens op je eigen telefoon. Welke apps heb jij erop staan? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 2  Welke app gebruik jij het meest? Wat is er zo fijn aan deze 

app? 

 

 

 
 

 

 

 

De grootste appstores onder elkaar 
 

 

Er zijn meer dan een paar miljoen apps en allemaal zijn ze 

verschillend. Zo heb je apps om met elkaar te communiceren, apps 

om een taal te leren en apps die vertellen hoe veel geld er op je je 

bankrekening staat. Er bestaat een online appwinkel, ook wel store 

genoemd, waaruit je apps kunt downloaden. Voor sommige apps 

moet je betalen en andere apps zijn gratis. 

 

De drie bekendste online stores zijn AppStore van Apple (iOS), 

Google Play van Android en Microsoft Store (voorheen Windows 

Store) van Windows. 

 Vraag 

 3  Welke appstore gebruik jij?  
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HET ZORGTIJDPERK 

 

Zorgtechnologie  Jij hebt als eindopdracht gekregen om een app voor de bewoners in 

de buurt te bouwen. In de app draait het om Huize SaZoMoWa als 

huis van de toekomst. 

 

Je bedenkt alvast wat je aan zorgtechnologie wilt gaan gebruiken in 

Huize SaZoMoWa als huis van de toekomst. Voordat je zaken kunt 

aanschaffen, moet het management eerst goedkeuring geven. 

 

 

 

 

 

 

Zorg en technologie  
 

Om de titel te krijgen: "zorgcentrum van de toekomst" zal er veel 

zorgtechnologie gebruikt moeten worden.  

 

Stap 1 

Maak een grote digitale collage waarop alle zorgtechnologie staat 

die jij in het huis van de toekomst terug wilt zien. 

 

Stap 2 

Geef bij de afbeeldingen ook informatie en een advies zodat het 

management van Huize SaZoMoWa overtuigd wordt om het aan te 

schaffen of in te voeren. 

 

Stap 3 

Bewaar deze digitale poster goed. Deze poster heb je nodig voor je 

eindopdracht. 

 

 

LOB  

 Vraag 

 10  Zou jij graag door een robot je eten geserveerd krijgen? Leg uit 

waarom wel of waarom niet. 
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Als het slachtoffer wel aanspreekbaar is en verwondingen heeft, 

behandel dan de verwondingen, als dit nodig is. Denk bijvoorbeeld 

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 slachtoffer 

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 slachtoffer als 

het koud is of gebruik een paraplu als het regent. 

 

 
Vertel duidelijk wat er aan de hand is tegen 

de centralist van de meldkamer 
 

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 

doorverbinden met de juiste hulpdienst. Blijf ook tijdens dit 

telefoongesprek rustig. Geef duidelijk aan wat het slachtoffer 

mankeert en hoeveel slachtoffers er zijn. 

 

 
In geval van nood, bied je altijd hulp 
 

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. Bescherm 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. 
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Botbreuken en ontwrichting 

 

 

 

 
 

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 slachtoffer zal bij een 

beenbreuk niet meer op het been kunnen staan. 

 

Soms kun je een botbreuk ook zien doordat het lichaamsdeel 

vervormd 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 ontstaat. 

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. 

 
Dit slachtoffer heeft zijn dijbeen gebroken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een ontwrichte elleboog kun je ontlasten door 

er een mitella omheen te doen 
 

 

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 soms ook de botten 

beschadigd. 

 

Het is dus altijd belangrijk om professionele hulp in te schakelen bij 

een ontwrichting. Zorg dat het lichaamsdeel wordt ondersteund 

zodat het niet kan bewegen. Schakel zo snel mogelijk professionele 

hulp in door bijvoorbeeld 112 te bellen of naar de huisarts te gaan. 

 

  

Voet en enkel zwachtelen 
 

 

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

drukverband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/voet-en-enkel-zwachtelen/
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Een goede voorbereiding is het halve werk 
 

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. 

 

 

 

 

Bij een app bouwen komt veel kijken 
 

 

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 nakomt 

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 

mogelijk van je plan uit te voeren. 

 

Een app kun je bouwen in verschillende programma’s. Hierna vind je 

vier links naar programma's die je eventueel kunt gebruiken. Als 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. 

 

 

Design and Prototype a mobile app - Adobe Xd 

tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/adobe-xd/

