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Schriftelijk examen - INHAALEXAMEN 
 

dr. Femke Geusens  

S0G88A Sociale Marketing 

S0H81A Sociale Marketing (incl. paperopdracht)  

S0G95A  Sociale Marketing, deel 1  

 

Instructies voor een goed verloop van het examen: 

Coronaspecifieke maatregelen  

- Docent vermeldt zoals steeds heel duidelijk alle afspraken m.b.t. het examen zoals de 

toegestane hulpmiddelen en of het examen uit meerdere bundels bestaat. 

- Student legt persoonlijke spullen (tassen, rugzakken, jassen, GSM, …) onder eigen stoel. 

- Studenten leggen het examen af op de aangewezen stoelen.  

1. Schrijf op elk van de antwoordbladen uw naam, voornaam, studentennummer en opleiding. 

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 12 pagina’s met 3 

vragen voor sociale marketing deel 1 en 2 vragen voor sociale marketing deel 2). 

3. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten. Ga ook na of u kladpapier gekregen hebt. 

4. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien. 

5. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk. 

6. Het examen begint om 9 uur en eindigt stipt om 12 uur.   

7. Examens van opleidingsonderdelen die in het Nederlands worden gedoceerd, moeten in het 

Nederlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden 

gedoceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent 

ingeschreven in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels 

worden beantwoord. 
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8. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord. U geeft alle 

papieren af (examen en kladpapier). 

9. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest 

volledig is ingevuld. 

10.Let op!  Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art.84, 

85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement). 

11.Elle elektronische apparaten worden voor het examen uitgeschakeld.  

Veel succes! 
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1.  Zijn de volgende stellingen juist of fout? Leg uit waarom.     /5 

juist/fout = 0.5 + correcte uitleg = 0.5 → 1 per vraag 

 

A. Ecologisch onderzoek is beter dan dwarsdoorsnede/crossectioneel onderzoek 
om risicofactoren te bepalen. 

 
FOUT: hoewel ecologisch onderzoek interessant kan zijn, mogen we een verband tussen 
risicofactor en aandoening dat gevonden wordt op landelijk niveau niet doortrekken naar het 
individuele niveau. Dat heeft de ecologische valkuil 

 
B. Procesevaluatie is bij voorkeur kwalitatief.  

 
FOUT: procesevaluatie kan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek omvatten. 
 
 

C. Op  basis  van  de  Self-Determination Theory  kunnen  we  stellen  dat  
geïntrojecteerde regulatie een vorm van intrinsieke motivatie is. 

 
FOUT: dit is een vorm van extrinsieke motivatie waarbij mensen hun eigenwaarde koppelen 

aan het gedrag en ze negatieve gevoelens zoals schaamte schuld of angst proberen te 

vermijden, en positieve gevoelens zoals trots willen ervaren 

 
D. Volgens Gezond Leven is verantwoorde sociale marketing participatief en 

community-georiënteerd. 
JUIST: het is belangrijk om samen met de doelgroep de interventie te creëren en de 
doelgroep al in een vroeg stadium van ontwikkeling te betrekken, waarbij we zeker ook extra 
aandacht moeten hebben voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, want anders 
lopen we het risico dat gezondheidscampagnes bijdragen tot het vergroten of in stand houden 
van gezondheidsongelijkheid. 

 
E. Volgens de gezondheidsmatrix van LOGO is een omgevingsinterventie alleen 

onvoldoende om gezondheidswinst te boeken. 
 

JUIST: omgevingsinterventies maken de gezonde keuze de gemakkelijkste, maar werken 
niet in hun eentje. Ze moeten aangevuld worden met educatie, afspraken en regels en zorg 
en begeleiding. 
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2. Je bent aangenomen als gezondheidsbevorderaar, en je stagiair wilt een theorie 
gebruiken om de volgende gezondheidscampagne op te baseren. Alleen heeft de 
stagiair niet goed opgelet tijdens sociale marketing, waardoor die niet alleen de naam 
van de theorie niet meer weet, maar het schematische voorstel van de theorie ook fout 
getekend heeft. Welke theorie probeert je stagiair te gebruiken? Leg deze theorie 
correct uit en pas toe op een voorbeeld.        /6 

  
➔ Herkennen Health Belief Model = 1 
➔ Correcte uitleg theorie = 4 
➔ Toegepast op voorbeeld = 1 (.5 als sommige delen toegepast maar niet alles)

 
Dit is het health belief model. 
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Om tot gedrag te komen 
- Dreigingsevaluatie + gedragsevaluatie 

- Dreigingsevaluatie: hoe bedreigend is dit gedrag voor mijn gezondheid? 
- Hoe ernstig is de dreiging? → bv. AIDS is zeer ernstig  
- Hoe vatbaar ben ik voor de dreiging? → bv. ik ben in een vaste relatie met 

één partner vs ik heb meerdere losse partners 
- Gedragsevaluatie: hoe goed kan de voorgestelde gedragsverandering mij 

beschermen? 
- Waargenomen voordelen → heeft het gedrag effectief voordelen? Bv. SOA 

test aan begin van nieuwe relatie biedt zekerheid  
- Waargenomen barrières → wat maakt het moeilijk om het gedrag uit te 

voeren? Bv.. Voor SOA test moet je naar de dokter → kosten, schaamte, … 
- Voordelen moeten zwaarder doorwegen dan barrières → anders wordt 

gedrag niet uitgevoerd 
- Mensen hebben vaak ook nog duwtje in de rug nodig → bv. een campagne die mensen 

eraan herinnerd dat SOA testen bestaan en snel en gemakkelijk bij de dokter kunnen 
uitgevoerd worden 

- Zelfs wanneer ze al positief staan tav gedrag → ‘het komt er gewoon niet van’ 
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3. Bekijk onderstaande campagne en beantwoord de vragen.     /9 
 

 

 
 

A. Gaat het om primaire, secundaire of tertiaire preventie? Definieer ook de drie 
begrippen.  

B. Gaat het om een ecologische of een educatieve benadering? Definieer ook de twee 
begrippen. 

C. Welke methodiek wordt in deze campagne gebruikt? Waarom denk je dat? Wat houdt 
deze methodiek in? 

D. Welke gedragsveranderings- of gedragsverklaringstheorie herken je in deze 
campagne? Leg de theorie of het model uit aan de hand van de campagne. 

E. Hoe zou je deze campagne evalueren aan de hand van het RE-AIM raamwerk? 
 
 
Er is ruimte voorzien op de volgende bladzijden om deze vragen op te lossen.  
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a. Gaat het om primaire, secundaire of tertiaire preventie? Definieer ook de drie 
begrippen.            /1 

➔ .25 per correcte uitleg + .25 voor juist gekozen 
 

Primaire → alcoholmisbruik voorkomen 
 

Primaire preventie = voorkomen van gezondheidsproblemen 

Secundaire preventie = vroege opsporing, mensen in een vroeg stadium opsporen & 

behandelen om erger te voorkomen 

Tertiaire preventie = kwaliteit van het leven proberen te behouden of vergroten na 

diagnose, gaat over zo goed mogelijk leren leven met aandoening 

 
 

b. Gaat het om een ecologische of een educatieve benadering? Definieer ook de twee 
begrippen.           /0.75 

➔ .25 per correcte uitleg + .25 voor juist gekozen 
 

Ecologische benadering = interventie die zich richt op het veranderen van 

omgevingscondities om individuele gedragsverandering te bevorderen 

Educatieve benadering = interventie die zich richt op individu 

 
Hier voornamelijk educatieve benadering want richt zich rechtstreeks op de studenten 
die drinken en niet echt op het veranderen van de omgeving 

 
 

c. Welke methodiek wordt in deze campagne gebruikt? Waarom denk je dat? Wat houdt 
deze methodiek in?          /0.75 

 
➔ .25 voor correcte methodiek + .25 voor correcte uitleg waarom + .25 voor correcte uitleg 

methodiek 
 

De correcte methodiek is het zichtbaar maken van opvattingen normen en gedrag van 
anderen of model-leren. Dit is toegepast in de technieken ervaringsverhalen en 
rolmodellen. 
Dit is duidelijk omdat er expliciet verwezen wordt naar de verhalen van de studenten die te 
vinden zijn op Instagram.  
Deze methodiek wordt gebruikt om misvattingen over sociale normen te doorbreken en de 
neiging tot conformeren te verminderen. Ze zijn deel van de social learning theory, die 
stelt dat we leren via observatie van anderen. 
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d. Welke gedragsveranderings- of gedragsverklaringstheorie herken je in deze 
campagne? Leg deze theorie of het model uit aan de hand van de campagne. 

/4 
➔ 1 voor correcte theorie + 2.5 voor correcte uitleg theorie + 0.5 voor correcte toepassing 

theorie op campagne 
 
Mogelijke theorieën: 

- Social cognitive theory (voornaamste theorie) 
- Beredeneerd gedrag model, ASE  of I-Change model (owv sociale invloed) 
- Communication persuasion model (owv sociale invloed) 
- Als ELM→ helft van de punten want eigenlijk te breed 

 
Social cognitive theory: 
 
 
Menselijk gedrag wordt grotendeels bepaald door verwachtingen over gedrag 

- Situation-outcome expectancies = verwachtingen over consequenties van gebeurtenissen in 
sociale of fysieke omgeving 

- Gaat niet over persoonlijke actie of gedragsverandering, maar over huidige situatie 
- HIER: positieve consequenties niet-drinken duidelijk maken in ervaringsverhalen van 

rolmodellen 
- Action-outcome expectancies = verwachtingen over consequenties van persoonlijke 

acties/gedragsveranderingen 
- Wat gaat er gebeuren als ik mijn gedrag aanpas? 
- HIER: toepassen consequenties gezien in ervaringsverhalen rolmodellen op eigen 

leven en gedachtengan 
- Self-efficacy = verwachting over of men in staat is om gedrag uit te voeren 

- Staat centraal in sociaal-cognitieve theorie → hangt sterk samen met zelfcontrole 
- Mensen stellen zichzelf doelen  
- Mensen creëren strategieën om doelen te bereiken  
- Mensen hebben verschillende manieren om met emoties om te gaan terwijl ze 

doel proberen bereiken  
- HIER: tonen hoe anderen omgaan met alcohol kan eigen effectiviteit verhogen 

 
Mensen leren door observatie van rolmodellen 
 
Beredeneerd gedrag model: 



9 

 

Faculteit Sociale Wetenschappen Naam : ........................................................... 

Academiejaar 2020-2021 Voornaam :..................................................... 

Januari 2022 Studentennummer : ....................................... 

 Opleiding: ……………………………………… 

 
 
 
Voornamelijk bij ervaren subjectieve norm 
 
ASE: 

 
Voornamelijk bij sociale invloed 
 
I-change: 
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Voornamelijk bij sociale invloed 
 
Communication persusasion model: 

 
 
Vooral sociale invloed 
 
ELM: 
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e. Hoe zou je deze campagne evalueren aan de hand van het RE-AIM raamwerk? Je 
moet de campagne zelf niet evalueren, maar wel uitleggen hoe je de evaluatie zou 
aanpakken als je toegang zou hebben tot alle cijfers en informatie.   /2.5 

➔ .25 per correcte term + .25 per correcte uitleg 
 

RE-AIM:  
REACH/Bereik: hoeveel mensen werden bereikt 
EFFICACY: effect onder ideale omstandigheden 
ADOPTION: aantal mensen die bereid zijn interventie te helpen initiëren of uitvoeren 
IMPLEMENTATION: in welke mate Is de interventie uitgevoerd zoals bedoeld 
MAINTENANCE: in hoeverre wordt de interventie geïnstitutionealiseerd, is de interventie onderdeel geworden van vaste 
procedures, routines of programma’s 
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OPGELET! DE VRAGEN DIE HIERNA VOLGEN MOETEN ENKEL WORDEN INGEVULD 

DOOR STUDENTEN DIE SOCIALE MARKETING 1 EN 2 VOLGEN (=S0G88A; 6stp.) 

1. Lees onderstaande filmanalyse. Welk onbedoeld effect van gezondheidscommunicatie en 
sociale marketing herken je hierin? Leg uit wat dit onbedoeld effect inhoudt. Bespreek hierbij 
ook de 5 dimensies van dit onbedoelde effect.       /4 

Satire can sometimes backfire. Like in the case of the movie American History X, a movie that 
released in 1998 about a neo-Nazi gang in Southern-California. The film was intended to show 
just how brutally violent and disgusting these extremist ideals can be. And don’t get me wrong, it 
does an excellent job at this. And I really do think it’s an excellent film. The problem comes when 
you get people who are already under the sway of those ideals. They won’t see Edward Norton’s 
character as a disgusting monster, but see him as a hardcore badass that they can look up to and 
try to emulate.  

[vertaling]: Satire kan soms averechts werken. Zoals in het  in het geval van de film American 
History X, een film die in 1998 uitkwam en gaat over een neonazistische bende in Zuid-Californië. 
De film was bedoeld om te laten zien hoe verschrikkelijk gewelddadig en walgelijk deze 
extremistische idealen kunnen zijn. En begrijp me niet verkeerd, dat doet het uitstekend. En ik 
vind het echt een geweldige film. Het probleem ontstaat wanneer je mensen krijgt die al in deze 
idealen geloven. Ze zullen het personage van Edward Norton niet zien als een walgelijk monster, 
maar zien hem als een hardcore ‘badass’ waar ze naar kunnen opkijken en proberen te evenaren. 

Bron: Jojo Rabbit: A gut wrenching comedy by MakeBetterMedia (YouTube) 
 
➔ .5 social reproduction herkennen 
➔ .5 correcte uitleg wat social reproduction inhoudt 
➔ .5 koppeling voorbeeld theorie 
➔ 2.5 dimensies → .25 per correcte dimensie + .25 per uitleg dimensie 

 
Het gaat hier duidelijk om social reproduction 
 Dit is het onbedoeld in stand houden van bestaande attitudes, intenties & gedragingen, wat 
aansluit bij het argument dat massamedia beter in staat zijn om bestaande attitudes te versterken 
dan nieuw attitudes te creëren 
Dit zien we heel duidelijk omdat er expliciet gezegd wordt dat ondanks het feit dat de film heel 
gewelddadig was  en het personage op een negatieve manier probeert voor te stellen, dat kijkers 
met extreemrechtse ideeën dit personage toch gaan verheerlijken en op een heel andere manier 
bekijken, waarbij hun extreemrechtse attitudes versterkt en in stand gehouden worden 
Dimensies:  

- Maatschappelijk → want gaat grotere kloven in de maatschappij creëren 
- Lange termijn effect → want wordt versterkt doorheen de tijd en treedt niet noodzakelijk op 

na 1 blootstelling 
- Vooral bij de doelgroep → want we willen de attitudes van de doelgroep aanpassen, maar 

deze worden net versterkt door blootstelling aan onze interventie 
- Inhoudsdiffuus → gaat over algemene tendensen van kennis en attitudevorming, los van de 

inhoud van de specifieke campagnes of tv programma’s 
- Onwenselijk → want we willen net dat mensen hun onwenselijke attitudes gaan aanpassen, in 

plaats van ze te versterken 
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2. Volgens het artikel van Byrne en Hart zijn er verschillende manieren waarop een boomerang 

effect kan optreden. Een belangrijk aspect hiervan is de competitieve verwerking (competitive 
processing) van boodschapelementen. Bespreek hoe deze competitieve verwerking in zijn 
werk gaat, twee mogelijke uitkomsten zijn van deze competitieve verwerkingen, en per 
uitkomst 1 manier/mechanisme waarop dit proces tot een boomerang effect kan leiden. /6 

➔ 2 punten voor uitleg competitieve verwerking 
➔ 1 punt per uitkomst (.5 als niet uitgelegd wat uitkomst inhoudt) 
➔ 1 punt per manier waarop dit proces tot boomerang effect kan leiden (.5 als niet uitgelegd 

wat manier inhoudt) 
 
Competitieve verwerking: 

 
- Individu kan zowel bedoelde als onbedoelde elementen van campagne verwerken → MAAR 

1 heeft overhand 
- Als weinig mogelijkheden om diepgaand te verwerken → vooral 

gemakkelijkste elementen worden verwerkt 
- Als gemakkelijskte elementen = onbedoelde elementen → vooral 

constructactivatie van onbedoelde elementen = unintentend 
construct activation 

- Als gemakkelijkste elementen = bedoelde elementen → vooral 
constructactivatie van bedoelde elementen = intended construct 
activation 

- Als mensen WEL mogelijkheid om diepgaand te verwerken → 
vooral belangrijkste elementen worden verwerkt 

- Als belangrijkste elementen niet persoonlijk relevant → 
unintentded construct activation 

- Als belangrijskte elementen persoonlijk relevant → intended 
construct activation 

2 uitkomsten 
- Intended construct activation = Inhoud van boodschap wordt verwerkt zoals bedoeld, maar 

mensen leggen boodschap naast zich neer 
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- Unintended construct activation = Mensen hebben aan dacht voor verkeerde, soms 
schadelijke elementen van boodschap 

 
Mogelijke manieren: 

 


