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Antwoord

Scores

Tekst 3 Vermijdbare risico’s?
25

maximumscore 2
vier van de volgende woorden of woordgroepen:
− (wat) kwalitatief uitgedaagd (regels 24-25)
− de vrinden (van het Journaal) (regels 28-29)
− keurig (regel 29)
− (dat klinkt wederom) uiterst puik (regels 39-40)
− (dat dubbeltjes) met een beetje goede onderwijswil (op grote schaal
−

kwartjes kunnen worden) (regels 46-48)
eindbaas (van BV Nederland)/ BV Nederland (regels 50-51)

indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien minder dan drie antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
26

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Eén op de drie dementiegevallen is te voorkomen
• door vermijdbare leefstijlrisicofactoren / door aanpassing van de leefstijl
• Een lage bloeddruk/geen diabetes vermindert de kans op dementie /
Er is een verband tussen (hoge) bloeddruk en dementie
• Een hoog opleidingsniveau zorgt voor reservecapaciteit om (de
gevolgen van) dementie op te vangen / Een hoog opleidingsniveau
vermindert de gevolgen van dementie

1
1
1

1

Maximumlengte van het antwoord: 55 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Opleidingsniveau is geen leefstijl die je kunt kiezen. / Een lage opleiding
is geen vermijdbaar onderdeel van iemands leefstijl.
Opmerking
Een deelscore is niet mogelijk.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De zelfcontrole/strijd die nodig is voor opwaartse mobiliteit zorgt ervoor dat
cellen sneller verouderen.
Opmerking
Ook goed: Je betaalt met je gezondheid.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

30

A

1

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Doordat ouderen beschermende maatregelen nemen / vaker
medicijnen slikken / Door medicijngebruik/cholesterolpillen
• blijven de aanvoerroutes van de hersenen schoner

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

32

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Tekst 3 stelt dat (1 op de 3 gevallen van) dementie te vermijden is
(door lage bloeddruk, voorkómen van diabetes, een gezonde leefstijl)
• Tekstfragment 2 stelt dat er geen bewijs is dat door beschermende
maatregelen (tegen hart- en vaatziekten) dementie minder snel stijgt
dan voorspeld / dat dementie te vermijden is
of
• Tekst 3 stelt dat de maatregelen (tegen dementie) die je neemt
positief zijn
• Tekstfragment 2 stelt dat het effect van maatregelen (tegen dementie)
die je neemt onzekere uitkomsten hebben
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1
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Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
33

maximumscore 2
1, 2, 5
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed
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