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EDUGO campus Glorieux t.i. 
Sint-Jozefstraat 7 
9041 Oostakker 

 
 

PROJECT 
Ziekte en 
gezondheid 

 
 
 
 

Naam: ………………………………. 

Klas: ……………. 
Project Algemene Vakken 

Schooljaar 20...-20.. 

 

Opdracht: 

 

Je gaat nu zelf een minibundel maken. 

Je krijgt elk een hoofdstuk voorgeschoteld waarbij je zal op zoek moeten 

gaan naar informatie over jouw hoofdstuk. 

De hoofdstukken zijn genummerd van 1 tot 15. 

Wanneer we van alle groepjes de werkjes bundelen komen we uit op een 

heuse zelfgemaakte PAV-bundel.  

Uiteindelijk geeft elk groepje gedurende een 5-tal minuutjes les aan de klas ! 

Voorzie hiervoor zelf ook nog een eindoefening om te kijken of je klasgenoten 

wel alles hebben gesnapt…. 

 

Als je de tips op de volgende pagina’s volgen lukt het jou ook. 

 

Het computerlokaal zal een aantal lesuren beschikbaar zijn voor deze 

opdracht.  

 

 

Veel succes! 
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Wat wordt verwacht?: 

• Zoek  zo veel mogelijk achtergrondinformatie over jouw onderwerp. 

• Gebruik hiervoor dezelfde titels EN nummering die bij jouw opdracht staat. 

• Maak dit aan de hand van 4 verschillende Worddocumenten; namelijk: 

o 1 Worddocument met alle gevonden informatie (=kapstok) 

o 1 Worddocument  van min. 1 tot max. 2 pagina’s die de 

oplossingen van je opdrachtenbundel bevat (=oplossing) 

o 1 Worddocument  gebaseerd op het document ”oplossing” dit is 

je uiteindelijke opdrachtenbundel voor je medeleerlingen 

(=opdracht) 

o  1 Worddocument van max. 1 pagina met een extra opdracht 

(=extra) 

• Maak gebruik van afbeeldingen, foto’s, folders, ingescande formulieren 

enz. om je bundeltje aangenaam om lezen te maken 

Praktische info: 

• Server 

o Maak een submap aan in je PAV-map op de server. 

noem deze map ‘Ziekte en gezondheid’  

o Sla er je 4 Worddocumenten in op 

o Geef de 4 documenten de volgende bestandsnamen: 

� Kapstok => kapstok_voornaam _klas 

� Oplossing => oplossing_voornaam _klas 

� Opdracht => opdracht_voornaam _klas 

� Extra =>  extra_voornaam _klas  

(indien je per 2 werkt wordt dit telkens => kapstok_voornaam_voornaam_klas 

o Verzamel in deze map ook de te gebruiken foto’s, folders, scans 

en dergelijke 

o Sla geregeld je document(en) op! 

 

• Opmaak:  

o Zorg dat de volledige tekst is opgemaakt in Arial 12pt  

o Geef de hoofdstuktitels Arial 14pt + vet 

o Gebruik de spellingscontrole ! (F7) 
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Hoe ga je tewerk? 

• Kijk op het internet voor ideeën, blader eventueel in tijdschriften, 

boeken en kranten 

• Beperk je! De meeste leerlingen willen teveel vermelden; beperk je tot 

het belangrijkste en wijk niet af door er zaken bij te sleuren die er eigen 

weinig tot niets mee temaken hebben. 

• Als je de nodige informatie verzameld hebt, wat zijn dan de 

belangrijkste punten waarover je in ieder geval iets wilt schrijven? Als je 

dat al weet, is het veel makkelijker om informatie te ordenen of te 

structureren in de verschillende (deel)hoofdstukken. 

• Als je alle nodige info hebt gevonden en verzameld in het document 

“kapstok” kan je starten met het opstellen van een je oplossingbundel. 

• Vanuit de oplossingbundel maak je dan de opdrachtenbundel. 

• Maak voor de bundel gebruik van volgende mogelijkheden: 

o Vraagstellling => vraag en antwoord 

o Gatenvuloefening => tekst waar belangrijke woorden zijn 

weggelaten 

o Opsommingen => een antwoord die bestaat uit verschillende 

onderdelen 

o Tabellen => voor het invullen van de antwoorden 

o Woordverklaring => geef uitleg bij moeilijke woorden 

o Verklaring van afbeeldingen en foto’s 

o … 

• Iedereen zorgt ook voor 1 EXTRA opdracht binnen zijn hoofdstuk  

Dit kan zijn : een samenvatting maken (kernwoorden of woordspin), 

een toets of een extra huistaak, een kruiswoordraadsel met 

woordverklaring, een zoekopdracht op het internet,  een folder of 

brochure gaan halen en vragen beantwoorden,… 

Tip. Voorzie in je opdrachtenbundel en je EXTRA opdracht 

steeds voldoende plaats om antwoorden te noteren  

Timing  

 

Je hebt voor deze opdracht zes lesuren voorbereidingstijd in de klas.  

Uiteraard zal je ook een deel buiten de lesuren moeten afwerken als je 

denkt niet klaar te geraken. 

Belangrijk:  

• Tijdens het uitvoeren van deze taak vul je telkens het LOGBOEK in op de 

laatste bladzijde! 

• Controleer eveneens de CHECKLIST om te zien of alle gevraagde onderdelen 

werden behandeld. 

• ELKE les mail je de meest recente documenten naar je eigen mailadres  

+( indien van toepassing) naar het adres van de medeleerling 

o Zo heeft je medeleerling na afwezigheid/ziekte steeds de meest 

recente documenten in zijn/haar bezit. 

o Indien je geen mailadres bezit lees dan de instructies op => 

edugopav.classy.be => links 
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HOOFDSTUKKEN   => zorg dat je een antwoord vindt op onderstaande vragen 

 

1.      De Belgische gezondheidszorg:  

 1.1.  Een systeem van solidariteit:  

Wat betekent ‘solidariteit in de gezondheidszorg? Leg de term solidariteit uit.  

Leg uit hoe die bijdrage wordt betaald en door wie allemaal 

Wat betekent de afkorting RSZ? 

Wat doet deze dienst precies? 

Wat betalen ze uit? 

Aan wie betalen ze uit? 

Wat zijn ziekenfondsen? Wat is hun taak? 

Waarvoor kan je allemaal bij een ziekenfonds terecht? 

Welke  5 grote ziekenfondsen zijn er? Geef ook het logo weer. 

1.2.  Het globaal medisch dossier:  

Leg uit wat dit precies is 

Wie beheert dit? 

Wat kost dit? 

Wat zijn de extra voordelen? 

1.3.  Rechten en plichten van de patiënt:  

Welke rechten en plichten zijn er? 

Geef bij elk onderdeel een woordje uitleg  

1.4.  Dokter, geneesheer, arts of apotheker  

Welke 3 verschillende formulieren kan je ontvangen na een doktersbezoek? 

Zoek  een voorbeeld van elk van die formulieren  (op internet, gekopieerd of 

ingescand)   

Leg uit waarvoor die formulieren dienen. 

Leg ook uit voor wie de formulieren uiteindelijk zijn bestemd.   

Waarvoor ga je bij de huisarts? Wat doet een huisarts precies? 

Naast de huisarts zijn er nog een hele resem van artsen die elk gespecialiseerd zijn in een 

bepaald (onder)deel van het menselijk lichaam.  

Geef de algemene naam van minimum 10 verschillende artsen (=specialisten)  

Beschrijf daarnaast telkens waarvoor ze worden geconsulteerd. 

Opdracht 1 

Opdracht 2 

Opdracht 3 

Opdracht 4 

Opdracht 5 

Opdracht 6 
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1.5.  Ziek zijn kost geld    

Wat kost een doktersbezoek gemiddeld? 

Ga op zoek naar de gemiddelde tarieven voor  

    een bezoek aan de huisarts? 

    een bezoek van de huisarts bij je thuis? 

Geef de verschillende speciale tarieven waarvoor je meer moet betalen in bepaalde 

periodes of op bepaalde momenten. 

Krijg je iets terugbetaald of betaal je steeds het volledige honorarium? 

Leg kort het systeem van terugbetaling van doktersbezoeken uit. Zorg dat in je uitleg 

de termen honorarium en remgeld aan bod komen.  

Leg kort eveneens het systeem van terugbetaling van geneesmiddelen en 

ziekenhuiskosten uit. Zorg dat in je uitleg de term WIGW aan bod komt. 

Leg kort het systeem van de maximumfactuur uit. 

Voor wie is dit eigenlijk bedoeld? 

1.6.  Ziek zijn  

Welke 5 ziekten zorgen voor de meeste doden in de derde wereld? 

Geef bij elk van de ziektes een kort woordje uitleg en duid ze aan op een wereldkaart 

Wat zijn de 3 belangrijkste doodsoorzaken in West-Europa? 

Geef bij elke oorzaak een kort woordje uitleg. 

2.      Geneesmiddelen                                                                                                       

Wat is een geneesmiddel eigenlijk? Waarvoor dient een geneesmiddel? 

Onder welke verschillende vormen kan een geneesmiddel bestaan en leg uit hoe ze 

dan worden toegediend? 

Zoek hiervoor telkesn afbeeldingen. 

Wat staat er allemaal vermeld op een verpakking van een geneesmiddel? 

Wat is de vervaldatum van een geneesmiddel? 

Hoe wordt dit  vermeld? 

Welke prijscategorieën bestaan er voor geneesmiddelen? 

Hoe worden deze vermeld? 

Weet is de bijsluiter en waarvoor dient dit? 

Waar moet je op letten? 

Wat staat er allemaal in? 

 Gezond omgaan met klachten:ga op zoek naar verschillende grootmoeders’ wijzen 

om kwaaltjes te genezen 

Wat zijn generische geneesmiddelen? Geef  ook enkele voorbeelden 

 Wat is alternatieve geneeskunde? 

Welke soorten bestaan er? En geef telkens een woordje uitleg 

Opdracht 7 

Opdracht 8 

Opdracht 9 

Opdracht 10 

Opdracht 12 

Opdracht 11 
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Bekende dokters of uitvindingen:  

Geef minstens 3 bekende dokters en geef uileg waarom ze bekend zijn, dus wat ze 

hebben verwezenlijkt. 

Geef 3 bekende uitvindingen die enorm belangrijk waren voor de geneeskunde en dus 

ook de mens. Leg telkens uit wat ze hebben uitgevonden of hoe de uitvinding werkt 

Wat is een apotheker ? 

Wat zit er in de huisapotheek?  

Welke producten moeten zeker in de huisapotheek zitten en waarvoor dienen ze? 

Welke producten neem je best mee op reis? 

3.      EHBO                                                                                                                 

Wat moet je doen bij een ongeval? 

Welke hulpdiensten bestaan er en waarvoor worden ze gebruikt? 

Welke noodnummers bestaan er zoal? 

Wie verwittig je als je ziek bent?   (Als werknemer en als leerling)  

 

 LESGEVEN 

Nu alle administratie achter de rug is, kan je beginnen met het eigenlijke 

lesgeven ! 

Wat moet je voorzien? 

Bundel 

 

Je zorgt dat de opdrachtbundel op tijd klaar is en voor de leerlingen is 

gekopieerd. 

Je zorgt zelf voor je eigen oplossingbundel. Want je zal dit nodig hebben om 

de antwoorden op het bord te noteren. 

Je zorgt zelf voor de extra opdracht en uiteraard ook voor de oplossing. Want 

die heb je nodig om de antwoorden ZELF te verbeteren! 

 

Lesgeven 

 

Je gebruikt je opdrachtbundel als basis voor je les. Zorg dus dat er voldoende 

vragen  instaan en ook voldoende plaats voor de antwoorden. 

Je spreekt je medeleerlingen zelf aan en zorgt dat alle nodige informatie 

door jou is verteld en door hen is verwerkt, gezegd of genoteerd. 

 

Tot slot geef je hen een klastaak mee die jij zelf zal verbeteren.  

 

Veel  succes ! 

Opdracht 13 

Opdracht 14 

Opdracht 15 
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LOGBOEK 

PROJECT Ziekte en gezondheid 2009-2010 
 

Naam:………………………………..      Nummer opdracht: ……… 

Klas: ____________ 

Naam medeleerling: :……………………………….. 

Emailadres medeleerling: ……………………………….. (indien van toepassing) 

datum uitgevoerd werk tijd (in minuten) 

   

   

   

   

   

   

 

CHECKLIST 

PROJECT Ziekte en gezondheid 2009-2010 
 

Onderdeel   Klaar? 

Kapstok  
kapstok_voornaam _klas.doc 

 opgeslagen op server 
 

Oplossing 

Zelfde titels EN nummering  

spellingscontrole ! (F7)  

tekst opgemaakt in Arial 12pt 

hoofdstuktitels Arial 14pt  
 

1 tot max. 2 pagina’s  

afbeeldingen, foto’s, folders, 

ingescande formulieren 
 

oplossing_voornaam _klas.doc 

 opgeslagen op server  

Opdracht  
opdracht_voornaam _klas.doc 

 opgeslagen op server 
 

Extra 

extra_voornaam _klas.doc 

 opgeslagen op server 
 

Oplossing hiervan gemaakt  

MAIL VERSTUURD? 


