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Opgave 3 Een dementievriendelijke samenleving 

19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de demografische factor met een verwijzing naar het

citaat “Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie naar 
verwachting toenemen van 270.000 in 2019 naar 550.000 in 2040”   1 

• een redenering dat de demografische omgevingsfactor de politieke
steun voor het investeren van geld in de campagne voor een 
dementievriendelijke samenleving kan vergroten 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de inleiding is de demografische omgevingsfactor te herkennen:

“Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie naar 
verwachting toenemen van 270.000 in 2019 naar 550.000 in 2040”  1 

• De demografische omgevingsfactor kan de politieke steun voor het
investeren van geld in de campagne voor een dementievriendelijke 
samenleving vergroten, omdat de wetenschap dat er in Nederland 
steeds meer mensen met dementie zullen leven, politici de noodzaak 
kan doen inzien van het investeren in een dementievriendelijke(r) 
samenleving 1

20 maximumscore 3 
• Het kenmerk van pressiegroepen dat zij het overheidsbeleid willen

beïnvloeden is te herkennen, want er staat dat Alzheimer Nederland de 
politieke agenda beïnvloedt  1 

• Het kenmerk dat pressiegroepen zich richten op één specifiek terrein /
op deelbelangen is te herkennen, want er staat dat al hun werk draait 
om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun 
omgeving 1

• Pressiegroepen willen het overheidsbeleid beïnvloeden zonder
kandidaten te stellen voor verkiezingen, terwijl politieke partijen het 
overheidsbeleid willen beïnvloeden door wel kandidaten te stellen voor 
verkiezingen. 
Pressiegroepen komen niet op voor het algemeen belang / de 
samenleving als geheel / houden zich niet bezig met meerdere 
terreinen (maar met deelbelangen/specifiek terrein), en politieke 
partijen wel 1 
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21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• het noemen van de gedragsregulerende functie van socialisatie 1 
• een uitleg dat de gedragsregulerende functie van socialisatie te

herkennen is, met informatie uit de inleiding op pagina 6 om deze
functie te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De gedragsregulerende functie van socialisatie is te herkennen, 1 
• want door de online training / de campagne wordt er kennis

overgedragen over hoe mensen dementie kunnen herkennen en het
best kunnen omgaan met mensen met dementie. Zij kunnen dan hun
gedrag aanpassen als zij in contact komen met iemand die dementie
heeft 1 

22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat de campagne voor een dementievriendelijke

samenleving de sociale cohesie in de samenleving kan versterken, met 
een toepassing van het kernconcept sociale cohesie 1 

• een voorbeeld uit tekst 5 waaruit het kernconcept sociale cohesie blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De campagne bestaat onder andere uit het aanbieden van (online)

trainingen of scholing in het omgaan met mensen met dementie. Door 
deze trainingen en scholing leren mensen hoe ze het best kunnen 
omgaan met mensen met dementie. Zo benoemt de eigenaar van de 
supermarkt dat ze mensen die vergeten te betalen niet gaan aangeven 
bij de politie, maar gaan helpen, bijvoorbeeld met betalen of met 
zoeken (r. 35-44) 1 

• Hieruit blijkt meer verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen
met dementie. / Dit kan het gevoel een groep te zijn / gezamenlijk lid te 
zijn van een gemeenschap, vergroten. Daarom kan de campagne voor 
een dementievriendelijke samenleving de sociale cohesie in de 
samenleving versterken 1 
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23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitgangspunt van de confessionele stroming dat te herkennen is in

tekst 5 1 
• een uitleg waarom dit uitgangspunt in tekst 5 te herkennen is, met

informatie uit tekst 5 waarin dit uitgangspunt te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 5 is het uitgangspunt gespreide verantwoordelijkheid te

herkennen 1
• Uit tekst 5 blijkt dat burgers en bedrijven ook zorg en

verantwoordelijkheid dragen voor een dementievriendelijke 
samenleving (r. 56-64) 1 

24 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg hoe een training over dementie het referentiekader van

werknemers verandert, met een toepassing van het begrip 
referentiekader  1 

• een uitleg dat werknemers het gedrag van mensen met dementie
anders zullen waarnemen (selectieve perceptie), zodat gebeurtenissen 
zoals beschreven in regel 22 tot en met 28 van tekst 5 voorkomen 
kunnen worden 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het referentiekader van mensen wordt onder andere gevormd door hun

kennis en ervaringen. Een training over dementie verandert het 
referentiekader van mensen, omdat zij in de training signalen leren te 
herkennen van dementie en vaardigheden leren om met mensen met 
dementie om te gaan. Zij krijgen dus meer kennis over het gedrag van 
mensen met dementie 1 

• Mensen nemen selectief waar. Hoe mensen gedrag waarnemen en
interpreteren is afhankelijk van hun referentiekader. Zonder kennis 
over dementie kunnen werknemers gedrag van klanten met dementie 
anders waarnemen en interpreteren dan mét kennis over dementie. 
Waar de medewerkers voorafgaand aan de training misschien gedacht 
hadden aan crimineel gedrag, denken zij na de training wellicht eerder 
aan de mogelijkheid van dementie 1 
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25 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• het noemen van de mediaframing hypothese 1 
• een uitleg dat deze hypothese in de verklaring van The en Olde Rikkert

te herkennen is, met een toepassing van de mediaframing hypothese
en informatie uit tekst 6 dat de media een eenzijdige focus hebben op
de eindfase van de ziekte 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• In deze verklaring is de mediaframing hypothese te herkennen 1 
• Volgens The en Olde Rikkert belichten de media vooral/eenzijdig de

eindfase van de ziekte (r. 19-20). Deze invalshoek is het frame.
Hierdoor wordt het beeld dat mensen hebben van mensen met
dementie (gestoorde, zielige mensen (r. 27-28); wilsonbekwaam,
incontinent en vergeetachtig (r. 1-2)) beïnvloed 1 

26 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld uit tekst 6 van externe collectieve identiteit van mensen

met dementie 1 
• een toepassing van het kernconcept identiteit op het gegeven dat de

wens van iemand met de diagnose dementie is om de vroegere 
identiteit te houden 1 

• een redenering dat het bestaan van een spanning tussen persoonlijke
en externe collectieve identiteit kan verklaren dat iemand met de 
diagnose dementie deze diagnose niet graag deelt met de bredere 
sociale omgeving 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 6 blijkt dat het beeld dat bestaat van mensen met dementie

vaak een beeld is van wilsonbekwame, incontinente, zielige mensen  
(r. 1-2; r. 28). Dit is de externe collectieve identiteit van mensen met 
dementie 1

• Iemand die net de diagnose dementie heeft gekregen wil graag het
beeld van zichzelf behouden, en ook uitdragen naar anderen, als 
iemand die niet dement is, niet wilsonbekwaam, incontinent en zielig, 
en wil dus zijn vroegere persoonlijke identiteit behouden 1 

• Dit beeld van zichzelf komt niet overeen met de externe collectieve
identiteit van mensen met dementie. De angst om door anderen 
vereenzelvigd te worden met deze externe collectieve identiteit zal 
iemand met de diagnose dementie ertoe kunnen brengen niet snel met 
de sociale omgeving te delen dat hij de diagnose dementie heeft 
gekregen  1 

27 maximumscore 1 
(op de component) beperkte sociale (en politieke) participatie 

4




