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INLEIDING 

ORIËNTATIE CASUS 3 

 

Mag ik even jullie aandacht ... Huize 

SazoMoWa staat in de Cloud!  

Een website, elk bedrijf of instelling heeft er tegenwoordig 

één.  Huize SaZoMoWa maakt de laatste periode heel wat 

verandering door. Zo hebben ze aandacht voor privacy, zijn alle 

filmpjes voor de stagiaires helemaal van nu en is er een app waarin 

Huize SaZoMoWa laat zien met welke nieuwste technologie ze gaan 

werken. 

 

Het zou toch geweldig zijn als al deze veranderingen terug te zien 

zijn op een website van Huize SaZoMoWa. 

 

De website van Huize SaZoMoWa is op dit moment uit de lucht en er 

zijn de afgelopen tijd veel vernieuwingen zijn geweest. Nu heeft het 

bestuur van Huize SaZoMoWa aan jou gevraagd hele nieuwe website 

voor Huize SaZoMoWa te ontwerpen. 

In deze casus leer je wat de meest voorkomende 

ziekteverschijnselen zijn. Je leert een bijsluiter lezen, zodat je in de 

minst erge gevallen zelf kunt handelen. 

 

Als je dit klaar hebt, start je met de eindopdracht: een website 

ontwerpen en maken voor Huize SaZoMoWa. Het huis van de 

toekomst, dat is hoe Huize SaZoMoWa gezien wil worden door de 

omgeving. 

 

Wat er allemaal op de website komt te staan lees je uit een mail die 

bij de eindopdracht staat. 

 

Heel veel succes met je laatste stageopdracht binnen Huize 

SaZoMoWa. 

 
Website over zorg 
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ZIEK, EN NU? 

VEEL VOORKOMENDE ZIEKTES EN VERSCHIJNSELEN 

 

Ouder worden en gebreken Helaas, met het ouder worden komen er gebreken. Een oudere zei 

dat hij last had PHPD. Pijntje Hier Pijntje Daar was zijn reactie op 

deze afkorting. Dit is echt geen bestaande ziekte of aandoening maar 

geeft wel aan dat ouderen vaak meer ongemak ervaren met hun 

lichaam dan jongeren. Logisch het lichaam met alle organen gaan al 

heel wat jaren mee. 

 
Artrose in de schouder, pijnlijk 
 

  

Opdracht 

 
Diabetes: glucoseniveau bepalen 
 

In deze opdracht ga je je verdiepen in ziektes en aandoeningen die 

vaak voorkomen bij oudere mensen. 

 

• Maak een overzicht van ziektes en aandoeningen die vaak 

voorkomen bij mensen van hoge leeftijd. 

• Het overzicht beschrijft in ieder geval de ziektes: 

Alzheimer,  Diabetes mellitus en de aandoening Artrose. 

• Daarnaast kies je zelf nog twee ziektes of aandoeningen die veel 

voorkomen bij ouderen. 

• Van elke ziekte beschrijf je wat de ziekte inhoudt, welke 

symptomen/klachten je dan hebt en wat er tegen gedaan kan 

worden. 

• Zorg dat je de vijf ziektes met hun beschrijving overzichtelijk en 

in eigen woorden beschrijft. 

• Zoek bij elke ziekte een passende afbeelding. 

• De manier waarop je dit overzicht maakt is vrij. 

• Sla het bestand als volgt op: opdracht_ziektes en aandoeningen 

ouderen_je eigen naam. 
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MEDICIJNEN 

 

Verschillende soorten medicijnen Medicijnen zijn geneesmiddelen; je gebruikt ze meestal om beter te 

worden. 

 

Sommige medicijnen kan je zelf kopen, denk maar aan paracetamol, 

vitaminepillen of diarreeremmers. Andere medicijnen kan je alleen 

maar op doktersrecept bij een apotheek halen. 

 

Waar je de medicijnen ook haalt, er moet altijd een 

gebruiksaanwijzing bij zitten.   

 

Het kan voorkomen dat je een medicijn een langere tijd moet 

gebruiken of dat je het medicijn na een tijdje voor de tweede keer 

moet gebruiken. Een dokter schrijft dan vaak een herhaalrecept uit. 

Dit komt vaak voor bij astma of eczeemklachten.  

 
De apotheek 
 

  

Vraag 

 2  Gebruik jij zelf weleens medicijnen? 

 

Schrijf hieronder op welke medicijnen jij gebruikt en leg uit 

waar de medicijnen voor dienen.   

 

 

 

 

 
 

 

 

Medicijngebruik Het toedienen van medicijnen kan op verschillende manieren: 

• Via de mond. Dit wordt ook wel oraal genoemd. Dit is de variant 

die het meest voorkomt bij medicijnen zonder recept. 

• Via een injectie oftewel een spuit onder de huid. Dit heet 

subcutaan toedienen. 

• Via de huid. Dit gebeurt door middel van een pleister of zalf. 

• Via de anus. Dit gebeurt door middel van een zetpil of klysma. 

Dit heet anaal toedienen 

• Via de longen. Dit gebeurt door middel van inhalatie. 

 
Diverse soorten medicijnen 
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Iedere website heeft een doel  Met een website wil jij iemand anders informatie geven. Voor Huize 

SaZoMoWa ga jij een website bouwen. Jij bent de zender, de website 

is het medium en de bezoekers van jouw website zijn de ontvangers. 

 

De bezoekers van jouw website kiezen bewust en willen iets te 

weten komen wat op jouw website staat. De bezoekers willen zo 

snel mogelijk de informatie vinden die ze zoeken. 

 

Denk dus goed na over wie de bezoekers zijn van de website van 

Huize SaZoMoWa voordat je de site gaat bouwen. 

 

Tijdens het ontwerpen van een website stel jij jezelf altijd de vraag: 

Wat zoekt mijn klant? 

 
Zoeken op internet 
 

  

Opdracht 

 7  Als je nu denkt aan de website van de school. Wat moet er 

volgens jou op komen te staan? Maak van al je ideeën een 

mindmap. 

 

 

Knopjes en klikken        Een website heeft veel functies die je kan gebruiken. Een aantal 

begrippen die van toepassing zijn op alle websites: 

• Homepage: Dit is de hoofdpagina van je website, de eerste 

pagina die mensen vaak zien. 

• Menubalk: Hierin klik je op onderwerpen die je op een andere 

pagina brengen. Deze pagina hoort nog bij de website. 

• Header: Dit is het bovenste gedeelte van je website. Dit 

gedeelte zie je als eerste en is dan ook aantrekkelijk om naar te 

kijken. 

• Footer: Dit staat onderaan op de website. Hier staat vaak in 

kleine lettertjes de auteursrechten en contactgegevens etc. 
 

Functies website 
 

   

Opdracht       

  

Download website ontwerpcanvas 
 

8  Bedenk zelf een leuke website voor jongeren. Waar deze over 

gaat mag je helemaal zelf weten. 

 

Maak hierbij een ontwerpcanvas op het website 

ontwerpcanvas. Dit kun je downloaden via de QR-code. 

 

  

Opdracht       

 9  Maak een schets van de homepage nadat je het ontwerp hebt 

gemaakt. 

 

Hierin geef je aan: 

• waar en wat er in je menubalk komt 

• met welke kleuren je gaat werken 

• hoe je header eruit komt te zien 

• wat er in je footer komt te staan 

  

https://link.dp-totaal.nl/ontwerpcanvas/
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Wat gaat een website kosten? Een begroting geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten 

die belangrijk zijn bij een evenement. Door goed inzichtelijk te 

hebben hoeveel geld erin komt en hoeveel eruit gaat heb je een 

totaaloverzicht van het uiteindelijke resultaat. Het is natuurlijk 

belangrijk dat je binnen je budget blijft. 

 

Zo’n overzicht maak je meestal in Excel. Je werkt dan met twee 

kolommen waarin je in de ene kolom de opbrengsten zet en in de 

andere kolom de uitgaven. Aan het einde trek je deze van elkaar af 

zodat je een goed totaal overzicht hebt. 

 

Dit is een voorbeeld van een begroting die is gemaakt in Excel:  

 Inkomsten Uitgaven 

Aanschaf van een 

programma om een 

website te bouwen 

 € 299,00 

 

Jaarabonnement  € 359,88 

Geld van het bestuur 

voor het maken van 

een website 

€ 1.500  

Webhosting  € 48,00 

Totaal   
 

 
Begroting 
 

  

Vraag 

    

Ga naar de website van Wix 
 

14  Jij gaat in Excel een begroting maken voor het bouwen, hosten 

en onderhouden van een website. Neem het bovenstaande 

schema over zonder de bedragen erin te zetten. 

 

Jij krijgt vanuit het bestuur € 300 om uit te geven aan je 

website. 

 

Onderzoek op de website Wix.com welk abonnement je het 

beste af kan sluiten. wanneer je voor een jaarabonnement 

gaat. Schrijf het juiste bedrag in de juiste kolom. 

  

Vraag 

 15  Moet je een programma aanschaffen om in Wix te kunnen 

werken? Zo ja hoeveel kost dat eenmalig? 

 

 

Vul dit antwoord ook in op je Exceldocument. 

  

Vraag 

 16  Zoek op internet een bedrijf voor de webhosting van je 

website. Je wilt dit voor een jaar afsluiten en je hebt 10 GB aan 

ruimte nodig. Wat gaat dit kosten? 

 

 

Vul dit antwoord ook in op je Exceldocument. 

  

https://link.dp-totaal.nl/wix-2/

