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Opgave 2 Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen 

7 maximumscore 4 
• de onderzoeksfunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Argos heeft onderzoek gedaan naar het hoge sterftecijfer in het

Hagaziekenhuis en daarmee een probleem blootgelegd 1 

• de controlefunctie/waakhondfunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Argos heeft een tekortkoming in het functioneren van het hartcentrum

van het Hagaziekenhuis openbaar gemaakt 1 

8 maximumscore 4 
• bronnen checken / meerdere bronnen raadplegen 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De journalist van NRC Handelsblad heeft de informatie van Argos

gecheckt op de website van het Hagaziekenhuis (regels 13-15, 18-22) 1 

• hoor en wederhoor toepassen 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De journalist van NRC Handelsblad heeft de website van het

ziekenhuis geraadpleegd als wederhoor van de berichtgeving van het 
radioprogramma Argos (regels 13-15, 18-22) 1 
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9 maximumscore 2 
vanuit de sociaal-culturele benaderingswijze 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Welke culturele oorzaken spelen een rol bij de lage ziekenhuissterfte in

sommige regio’s? / Is het verschil in de ziekenhuissterfte te verklaren 
door culturele verschillen tussen de provincie Limburg en de provincies 
Groningen en Friesland? 
(antwoord in de tekst: “Verder wordt in sommige regio’s meer aan 
mantelzorg gedaan …. bij hun familie door te brengen.”  
(regels 19-23)) 1 

vanuit de vergelijkende benaderingswijze 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Waardoor is de ziekenhuissterfte in de provincie Limburg gemiddeld

hoger dan in de provincies Groningen en Friesland? 
(antwoord is af te leiden uit de tekst: kwaliteit regionale zorg zou in 
Groningen en Friesland beter zijn dan in Limburg / in Groningen en 
Friesland zijn waarschijnlijk meer bedden voor terminale patiënten 
buiten het ziekenhuis beschikbaar dan in Limburg (regels 14-18))  1 

Opmerking  
Criteria waaraan de onderzoeksvragen moeten voldoen:  
− Het moet een te beantwoorden vraag zijn (met vraagteken).  
− Ziekenhuissterfte moet worden genoemd.  
− Er moet een variabele in verwerkt zijn die past bij de benaderingswijze. 
− Het antwoord moet af te leiden zijn uit tekst 3. 

10 maximumscore 3 
• de selectieve perceptietheorie 1 

verklaring met gegeven uit de tekst 
• Voor welke mediaboodschappen mensen zich openstellen, hoe ze de

boodschappen waarnemen en wat zij onthouden, wordt beïnvloed door 
hun referentiekader  1 

• Het referentiekader van de respondenten/deelnemers aan het
onderzoek wordt bepaald door eigen positieve ervaringen met 
ziekenhuiszorg (zie regels 16-18). Zij zullen hun gunstige beeld van het 
ziekenhuis dus niet snel negatief laten beïnvloeden door de negatieve 
media-aandacht 1 
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