
Voorstel 1

• Heldere en zakelijke uitstraling
• Func4onele kleuren
• Gebruikt het beschikbare systeemfont



Standaard systeemfonts

font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", 
Roboto, Ubuntu, "Helve@ca Neue", sans-serif;

Windows iOS, macOS Android

Segoe UI San Francisco Roboto



Systeemfonts vergeleken

Windows iOS & macOS Android

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. 

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog



VolgendeVorige

Text field

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a 
pharetra augue. Donec ullamcorper nulla 
non metus auctor fringilla. Aenean eu leo 
quam. Pellentesque ornare sem lacinia 
quam venenatis vestibulum. 

Page title

Bijwerking melden

Vul het formulier in

U gebruikt een geneesmiddel. U denkt dat 
het geneesmiddel een bijwerking 
veroorzaakt.

Heel erg bedankt voor uw melding. Met uw 
hulp kunnen wij onze geneesmiddelen 
beter en veiliger maken.

U wilt een bijwerking 
melden

Bijwerking melden



VolgendeVorige

Text field

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae 
elit libero, a pharetra augue. Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem 
lacinia quam venenatis vestibulum. 

Page title

Bijwerking melden



Voorstel 2

• Vriendelijke uitstraling
• Warme 3nten 
• Gebruikt het web-font Solway



Solway

Solway is een gra.s web-font via Google Fonts. Solway hee8 een veel 
vriendelijker uitstraling dan de standaard le=ertypes die beschikbaar zijn 
op de verschillende systemen. Een web-font ziet er op elk device 
hetzelfde uit. 

Een web-font moet wel gedownload worden en dat zorgt voor extra dataverbruik. Vergeleken met het 
dataverbruik van video is dat echter verwaarloosbaar.

The quick brown 
fox jumps over the 
lazy dog

The quick brown 
fox jumps over the 
lazy dog

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.



VolgendeVorige

Text field

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla 
vitae elit libero, a pharetra augue. 
Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. 

Page title

Bijwerking melden

Vul het formulier in

U gebruikt een geneesmiddel. U 
denkt dat het geneesmiddel een 
bijwerking veroorzaakt.

Heel erg bedankt voor uw melding. 
Met uw hulp kunnen wij onze 
geneesmiddelen beter en veiliger 
maken.

U wilt een 
bijwerking melden

Bijwerking melden



VolgendeVorige

Text field

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec 
ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. 

Page title

Bijwerking melden



Keuze

Een keuze maken voor één van de twee voorstellen mag. Maar wanneer 
het las7g is om te kiezen, hoor ik graag wat de voor- en nadelen zijn van 
de verschillende voorstellen. 

Wanneer er wensen voor veranderingen zijn, ben ik ook al7jd heel erg 
geholpen met een uitleg waarom de wens bestaat en/of waarom de 
gewenste verandering een verbetering is.
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