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Voordat je begint  
1.                                               2.                                              3.                             4.  

 
 
 

-  

-  
Leg een schrift en              Leg je telefoon met de           Begrijp je iets            Vraag het  
 een pen klaar.                    groepsapp naast je.                      niet?                in de  

groepsapp! 
 

 
 
 
 
 
 

Hoe bekijk je een YouTube filmpje en een website? 
 

Op de volgende bladzijden zie je soms een link naar een YouTube filmpje of een  
website. Je moet dan het linkje aanklikken.  
In de map zie je meerdere links staan, die verwijzen naar een film of een 
website. Zo bekijk je een film of een website. 
 

 
 
 

 
 

  
 
   Hyperlink 

      openen 

 

 

 

Pak je  
muis. 

Ga met de cursor 
(de muis) op de link 
staan. 
 
Dat doe je door met 
je hand de muis te 
bewegen. 

 

Leg je middel- 
vinger op je 
rechter 
muisknop. 
 
Je klikt op de 
link door die 
rechter 
muisknop in 
te drukken. 
 
 
 

 

Je ziet dan de  
tekst staan:  
‘Hyperlink  
openen’.  
 
Daar klik je 
weer op  
door met je 
wijsvinger op  
de linker muis- 
knop te 
klikken. 

   

Je opent nu  
de link. 

Nu kun je het  
filmpje bekijken. 

   
 

 

               In de groepsapp helpen we elkaar. 
             Zo oefen je het schrijven. 
  

 

Is schrijven te moeilijk? 
Maak dan een 
spraakbericht . 
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Ken de zorg in Nederland 
 

Woordweb    

 
Schrijf alle woorden die je kent over de zorg in je schrift. 
Bijvoorbeeld: tandarts, medicijn ……. enz. 

 

 

 

 

 

 

 
kijk voor het antwoord op onderstaande link op YouTube 

 

Kijk naar het filmpje over een praktijkondersteuner op YouTube.      
https://youtu.be/RZtoTUOVoss 
 

De zorg in Nederland 

Hoeveel woorden ken jij? Zet het in de groepsapp. 
Wie kent de meeste woorden? 

 

Wie weet wat een praktijkondersteuner is? 

https://youtu.be/RZtoTUOVoss
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Schrijf de antwoorden in je schrift. 

 
 

 
 

 

Naar de huisarts ga je voor 

1. ……………………………………… 

2. ………………………………………. 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

 
 

 
 

 

De doktersassistent helpt je bij 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

 

 
 

 

Naar het ziekenhuis ga je voor 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

 

 
 

 

Bij de apotheek kun je 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 
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Een bijsluiter zit bij 

……………………………………………… 

 

En is belangrijk omdat 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 
 

 

De tandarts is belangrijk omdat 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 
 

 

Het gebit bestaat uit 

……………………………………… en 

…………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

Wat doet de fysiotherapeut? 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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Het CJG kan je helpen bij  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
 

           
 

 

De diëtist  kan je helpen als je  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 
 

 

 

Naar de logopedist ga je als  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

Kijk ook naar onderstaand filmpje op YouTube 

https://youtu.be/icdxC6KUR2 

 

 

Hoe doe je dat ook al 
weer? 

 
Kijk op bladzij 2 naar 

de uitleg!!!! 

Heb je een vraag? 
Ga naar de groepsapp en stel je vraag. 

 

https://youtu.be/icdxC6KUR2
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Mijn zorgverzekering 
 
Zoek thuis de polis op van je zorgverzekering. 
 
Schrijf de antwoorden op de  vragen in je schrift. 
 

Bij wie ben je verzekerd? 
Ik ben verzekerd bij ……………………………………………………………………………………. . 
 
Welke zorgverzekering heb jij? 
Mijn zorgverzekering heet …………………………………………………………………………… . 
 
Waarom heb je voor deze zorgverzekering gekozen? 
Ik heb hiervoor gekozen omdat ………………………………………………………………….. 
 
Wat betekent ‘basisverzekering’?   
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Heb je een aanvullende verzekering?   Ja / nee 
Zo ja, wat is er dan aanvullend verzekerd? 
Ik ben aanvullend verzekerd voor ……………………………………………………………………………. 

 
Wat is jouw eigen risico? Hoe hoog is het bedrag?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Waar wil je voor verzekerd zijn?  Wat vind je belangrijk? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke loketten zijn ervoor zorg, hulp en ondersteuning in de wijk? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wordt er een eigen bijdrage gevraagd? (WMO en WLZ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kijk voor verschil eigenbijdrage/eigen risico naar dit filmpje op YouTube 

https://youtu.be/qZE2kYPHXIk 

 

 

 

 

Weet je iets niet? Stel je vragen in de 
groepsapp. 

https://youtu.be/qZE2kYPHXIk
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Evaluatie 
 
Wat heb je in tot nu toe geleerd? 
Schrijf in je schrift wat je van dit hoofdstuk hebt geleerd.  
 
Wat ga jij daarmee doen?  
Schrijf in je schrift wat je anders gaat doen. 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

 

 
 
Ik ga daar ....................................................... mee beginnen. 
 

 
 

 

 

Praat er met anderen over in de app! 


