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Technologie en leefstijl
TAAK 1
KENNISMAKENMET TECHNOLOGIE EN LEEFSTIJL

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. test je jouw digitale vaardigheden.

In deze taak leer je:
1. over technologie in zorg en welzijn
2. wat kwaliteit van leven inhoudt
3. over jouw eigen ervaringen met technologie
4. over veranderingen in zorgberoepen door technologische toepassingen.

Opdracht 2 Technologie binnen zorg en welzijn
Je kunt verschillende technologische hulpmiddelen inzetten bij zorg en welzijn.

Lees Tekstbron 60 Zorgtechnologie.

a. Zoek op internet een film over technologie binnen zorg en welzijn als aanvulling op de informatie
in de tekstbron. Noteer de link van de film die je gevonden hebt.

b. Welke technologische hulpmiddelen zijn er? Geef vijf voorbeelden.

1.

2.

3.

4.

5.

c. Technologische hulpmiddelen kunnen op verschillende manieren de zorg voor en het welzijn van
een persoon ondersteunen.
• Zet jouw voorbeelden in de eerste kolom. Gebruik daarbij een korte omschrijving.
• Opwelkemanierondersteunendevoorbeeldeneenpersoon?Kruisdit aan inde juistekolommen.
• Voeg in de laatste kolom nog een ander item toe waarbij technologische hulpmiddelen een

persoon kunnen ondersteunen.
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Ondersteunen bij

Veilig-
heid

ZorgZelfred-
zaam-
heid

Gezonde
leefstijl

Voorbeeld

1.

2.

3.

4.

5.

d. Kruis aan waarbij ieder technologisch hulpmiddel helpt. Er zijn steeds meer antwoordenmogelijk.

Anders, namelijkVeilig-
heid

ZorgZelfred-
zaam-
heid

Gezonde
leefstijl
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e. Niet iedereen die hulp nodig heeft van technologische hulpmiddelen heeft deze hulpmiddelen in
huis. Wat kunnen de gevolgen zijn als bovenstaande technologische hulpmiddelen er niet waren?
Maak een woordwolk waarin zoveel mogelijk gevolgen staan. Noem er minimaal tien.

f. Vergelijk je woordwolk met die van een klasgenoot. Aan welke gevolgen had jij nog niet gedacht?
Vul je woordwolk aan.

g. Bewaar jouw woordwolk.

Opdracht 3 Kwaliteit van leven
Lees Tekstbron Kwaliteit van leven.

a. Wat is kwaliteit van leven?

b. Geef jouwwaardering opdeze stellingenover jezelf. Doedit door een kruisje te plaatsenbij de juiste
smiley.

Ik ken mijn grenzen.1.

Ik voel dat ik erbij hoor.2.

Ik heb energie.3.

Ik hebmijn eigen doelen en dromen.4.

Ik kan genieten.5.

Ik leef in een fijne omgeving.6.

Ik kan mezelf zijn.7.

Ik heb geen lichamelijke klachten.8.
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c. Welke stellingen gaan over sociaal functioneren?

d. Welke stellingen gaan over lichamelijk functioneren?

e. Welke stellingen gaan over psychisch functioneren?

f. Bekijk jewoordwolk nog een keer. Stel dat de technologische hulpmiddelen er niet zouden zijn.Wat
betekentdit voordekwaliteit van leven?Jemagbij éénantwoordmeerdanéénmogelijkheidkiezen.

Kies uit: - gaat omhoog - gaat omlaag - blijft hetzelfde

Geef dit voor deze personen aan:
• Jezelf:

• Jouw gezin:

• Een persoon boven de 60 jaar:

• Mensen die rolstoelafhankelijk zijn:

Opdracht 4 Jij en technologie
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a. Loop in gedachten door je huis. Welke technologische hulpmiddelen hebben jullie thuis?

b. Welke hulpmiddelen gebruik jij los van een gebouw, dus die niet verbonden zijn met een bepaald
gebouw?

c. Welke technologie is niet bij jou thuis, maar heb jij wel eens bij iemand anders gezien? Bijvoorbeeld
bij iemand in het ziekenhuis, verpleeghuis of bij je buren of vrienden.

d. Vul de tabel in.
• Zet jouw antwoorden bij vraag a, b en c in de eerste kolom.
• Zet in de tweede kolom 'ZW' bij de voorbeelden die te maken hebbenmet zorg en welzijn.
• Zet in de derde kolom 'LS' bij de voorbeelden die te maken hebbenmet leefstijl.

Misschienheeft eenvoorbeeldmet zorgenwelzijn énmet leefstijl temaken. Vuldanbeidekolommen
in.

Passen jouw antwoorden niet allemaal in de tabel? Overlegmet je docent of je de tabel
zelf op de computer maakt met genoeg rijen voor alle antwoorden bij vraag a, b en c. Vul jouw eigen
tabel in en laat dat document aan jouw docent zien voor een beoordeling.

LSZWTechnologie voorbeelden
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LSZWTechnologie voorbeelden

e. Wanneer vind jij technologie makkelijk te gebruiken?

f. Wat vind jij interessant aan technologie in zorg en welzijn?

g. Vind jij technologiewel of niet eengoede toevoeging voorde sector zorg enwelzijn? Leg je antwoord
uit. Gebruik in je antwoord het woord 'privacy'.

Opdracht 5 Digitale vaardigheden

Demeeste technologische hulpmiddelen hebben op een bepaalde manier contact met de gebruiker.
Het hulpmiddel stelt vragen, laat informatie zien,moet ingesteldworden, enzovoort.Of het hulpmiddel
maakt contact tussen de zorgverlener en de zorgvrager mogelijk. Het is belangrijk dat zorg- en
welzijnsprofessionals hiermee om kunnen gaan.

a. Een voorbeeld is beeldbellen. Bespreek met een klasgenoot de voordelen en de nadelen van
beeldbellen. Vul de tabel in. Leg daarbij ook uit waarom je iets een voordeel of een nadeel vindt.

NadelenVoordelen
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b. Vind jij het prettig om te beeldbellen? Leg je antwoord uit. Geef ook aanmet wie je beeldbellen wel
of niet prettig vindt en waarom.

c. Zoek op internet informatie. Wat zijn digitale vaardigheden? Geef ook voorbeelden.

d. Maak de zin af.

Ik vind dat professionals in de zorg- en welzijnssector digitaal vaardig moeten zijn. Eens /Oneens,

want

e. Zoek een zelfscan digitale vaardigheden op internet. Test jouw digitale vaardigheden.
f. Bekijk de resultaten van de zelfscan.

1. Ben je het eens met de resulaten ? Ja / Nee, want

2. Wat kan jij goed?

3. Waar kun jij nog iets in leren?

g. Niet alle ouderen zijn gewend ommet technologische hulpmiddelen te werken. Ze zijn er niet mee
opgegroeid en pas op latere leeftijd ermee in aanraking gekomen. Sommigen hebben zich er niet
in verdiept, omdat ze hulp krijgen van bijvoorbeeld hun (klein)kinderen.

Waarover vragen mensen jou wel eens hulp bij digitale vaardigheden? Geef twee voorbeelden.

Aan het eind van elke lesbrief vind je een taak met de titel 'Ontwikkelingen'. Zie jij iets
over technologische hulpmiddelen in een lesbrief staan dat verouderd is? Goed bezig! Laat hetweten
in de taak 'Ontwikkelingen' en deel jouw bevindingen in de klas. Op die manier blijven we samen
leren, ook de docenten en auteurs.
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TAAK 2
BEWEGEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een overzicht van recensies over een app
2. maak je twee instructies voor het gebruik van een app
3. monitor je jouw eigen stappen
4. lees je diagrammen af.

In deze taak leer je:
1. wat een gezonde leefstijl is
2. waarom bewegen gezond is.

Opdracht 2 Wijkcentrum Futura
a. Bekijk de afbeeldingen en lees de tekst.
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