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Schriftelijk examen 
 

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 x pagina’s). 

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 XXX uur en eindigt stipt om XXX 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 

.5 voor juist/fout .5 voor uitleg 
 

a. Het belangrijkste doel van secundaire interventie is het dalen van de incidentie van 
een aandoening. 
 

Fout, laten dalen van incidentie is belangrijkste doel van primaire interventie. Belangrijkste doel van 
secundaire interventie is opsporen en behandelen 
 

b. Bij een needs-based settingbenadering wordt er gefocust op empowerment en 
samenwerken met invloedrijke organisaties. 
 

Fout, deze focus hoort bij een strenght-based benadering. Bij een needs-based benadering staan 
preventie en behandeling van ziekten centraal door te focussen op voorlichting en voorzieningen. 
 

c. Volgens het model van Lalonde is de levensstijl de belangrijkste voorspeller van 
gezondheid. 
 

Fout, levensstijl, genetische/biologische of genetische aanleg, leefomgeving en organisatie van 
gezeondheidszorg zijn evenwaardige voorspellers van gezondheid. 
 

d. Het Papageno-effect dat besproken werd in het gastcollege rond suïcidepreventie stelt 
dat het risico op suïcidaal gedrag stijgt wanneer de media zelfmoord romantiseren. 

 
Fout, dat is het Werther effect. Bij het Papageno effect daalt het risico op suïcidaal gedrag omdat 
de media hoopvolle berichten & berichten over hulpmogelijkheden verspreiden. 
 

e. Het hoofddoel van het PINO-project dat centraal stond in het gastcollege van Bram 
Pussig is vroeg-detectie en kortadvies in de huisartsenpraktijk. Dit is een vorm van 
primaire interventie. 

 
Fout, dit is een vorm van secundaire preventie, omdat het over vroegopsporing gaat.  
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2. De mate waarin een innovatie zoals een interventie geadopteerd, geïmplementeerd en 
gecontinueerd wordt is behalve van de disseminatiestrategie afhankelijk van de kenmerken 
van 4 determinanten. Benoem deze vier determinanten, en bespreek per determinant 1 
kenmerk dat een impact heeft op het innovatieproces.      /2 
.5 per determinant, .5 per KM 

 

 
KM van de vernieuwing:  KM van de organisatie  KM van de gebruiker 

      
KM van de sociaal-politieke context 

:  

 
3. Geef 3 redenen om voor een settingbenadering te kiezen.     /3 

1 per reden 
 

1. Gedrag en omgeving allebei belangrijk voor gezondheid 
2. Gezondheidsproblemen clusteren vaak binnen setting 
3. Settingbenadering kan setting/gemeenschap als geheel versterken 
4. Settingbenaderingen worden verondersteld meer te kunnen bijdragen aan 

verminderen gezondheidsverschillen dan afzonderlijke interventies  
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4. Bekijk onderstaande campagne en beantwoord de vragen.    /10 
 

  
 

a. Wat is het belangrijkste veranderdoel? 
b. Gaat het om primaire, secundaire of tertiaire preventie? Definieer ook de drie 

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

begrippen. 
d. Welke is de belangrijkste gedragsdeterminant die in deze campagne getarget 

wordt? Waarom denk je dat?. 
e. In welke fase van het I-Change model zou je deze campagne plaatsen? Waarom? 
f. Leg het volledige I-Change model uit aan de hand van de campagne. 
g. 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. Wat is het belangrijkste veranderdoel?       /0.25 
Mensen herkennen de vier signalen dat iemand het psychisch moeilijk heeft 
Mensen spreken hun vrienden aan wanneer ze de signalen herkennen. 
 

b. Gaat het om primaire, secundaire of tertiaire preventie? Definieer ook de drie 
begrippen.            /1 
0.25 per juiste uitleg + 0.25 voor herkennen preventie 

 
Secundaire: dit is een vorm van vroegopsporing van psychische problemen 
 
Primaire = voorkomen van gezondheidsproblemen, wegnemen van oorzaken/risicofactoren 
Secundaire = vroege opsporing, mensen in vroeg stadium van aandoening identificeren zodat 
vroegbehandeling mogelijk is om erger te voorkomen 
Tertiaire = na diagnose, zo goed mogelijk leren leven met en beheersen van handicap of ziekte, 
invalidering voorkomen, levenskwaliteit behouden, cure & care 
 
 

c. Gaat het om een ecologische of een educatieve benadering? Definieer ook de twee 
begrippen.           /0.75 
0.25 per juiste uitleg + 0.25 voor herkennen benadering 
 
Ecologische benadering = interventie die zich richt op het veranderen van 

omgevingscondities om individuele gedragsverandering te bevorderen 

Educatieve benadering = interventie die zich richt op individu 

➔ Ecologische want ingezet op sociale omgeving 

 
d. Welke is de belangrijkste gedragsdeterminant die in deze campagne getarget 

wordt? Waarom denk je dat?        /1 
0.5 als niet uitgelegd waarom 

 
Kennis (& bewustzijn) → herkennen van de 4 signalen 
Sociale steun → iemand aanspreken als signalen herkennen, samen hulp zoeken 
Ook sociale omgeving (eerder omgevingsdeterminant) → mobiliseren van sociale steun → 
bestaande sociale netwerken mobiliseren 
 

e. In welke fase van het I-Change model zou je deze campagne plaatsen? Waarom? 
0.5 als niet uitgelegd waarom 
            /1 

Premotivationele fase → mensen worden op de hoogte gebracht van probleem = 
bewustwordingsfase → mensen bewust maken via kennis, risicopercepties & cues to action 
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f. Leg het volledige I-Change model uit aan de hand van de campagne.  /3.5 
 

 
 
.5 per fase = max 1.5  
1.5 als ASE juist geïntegreerd (anders .25 per elk juist element van ASE (attitude, 
sociale invloed, eigen effectiviteit, intentie) = max 1.5 
 
0.25 als uitgelegd hoe intentie → gedrag tot stand komt 
0.25 als uitgelegd hoe gedragsbehoud tot stand komt 
 
 

g. 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 juiste term + .25 per juiste uitleg 

 
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.) 

2. Bekijk onderstaande tweets. Welk onbedoeld effect van gezondheidscommunicatie herken 
je hierin? Leg uit wat dit onbedoeld effect inhoudt.     /4 

 

 
 

- .5 culpabiliteit OF dissonantie herkennen 
- .5 correcte uitleg wat culpabiliteit of dissonantie inhoudt 
- .5 koppeling voorbeeld - theorie 
- 2.5 dimensies → .25 per correcte dimensie + .25 per uitleg dimensie 

 
Culpabiliteit = wanneer interventies de overtuiging opwekken dat individueel gedrag de 
belangrijkste voorspeller is van gezondheid waardoor weinig rekening gehouden wordt met de 
verantwoordelijk van omgevingsfactoren. De verantwoordelijkheid voor gezondheid wordt bij het 
individu gelegd, het is ‘hun schuld’ als ze de aandoening krijgen 

➔ Hier zie je duidelijk dat mensen zich schuldig voelen dat ze het 
virus gekregen hebben, ondanks de persoonlijke maatregelen 
die ze genomen hebben.  

Dimensies 
- Zowel individueel als maatschappelijk → individuen voelen zich persoonlijk 

verantwoordelijk, en de maatschappij schuift de verantwoordelijkheid van zich af 
- Lange termijn → treedt op door langdurige blootstelling aan interventieboodschappen 
- Zowel bedoeld als onbedoeld publiek → zowel het doelpubliek als het onbedoelde publiek 

legt de schuld van de aandoeningen bij het individu 
- Inhoudsdiffuus → het is niet het effect van 1 specifieke campagne, maar van een veelheid 

aan interventieboodschappen die de verantwoordelijkheid bij het individu leggen 
- Onwenselijk → culpabiliteit leidt tot een negatief gevoel, waardoor mensen zich slecht 

voelen. Dit draagt niet bij tot een betere gezondheid 
 

Dissonantie = psychologisch ongemak dat mensen ervaren wanneer ze merken dat gewenste 
gezondheidsstatus en eigen gedrag incongruent zijn, en eigen gedrag onvoldoende aangepast 
kan worden  

➔ Hier zie je duidelijk dat mensen merken dat het aanpassen van 
hun eigen gedrag (= vaccineren, afstand houden, …) 
onvoldoende was om het gezondheidsrisico (= COVID) te 
vermijden, en ze voelen zich slecht omdat ze ondanks het 

geanonimiseerd 

geanonimiseerd 
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volgen van de richtlijnen in de interventies toch het virus hebben 
opgelopen 

Dimensies 
- Individueel → het is een individuele ervaring van psychologisch ongemak 
- Korte termijn → het treedt meteen of kort na blootstelling aan de interventieboodschap op 
- Vooral bij het bedoeld publiek → het is het doelpubliek dat wel WIL veranderen, maar merkt 

dat het niet lukt om de gewenste gezondheidsstatus te halen die dissonantie ervaart 
- Inhoudsspecifiek → het is rechtstreeks gekoppeld aan de boodschap van de campagne 
- Ongewenst → dissonantie leidt tot een negatief gevoel, waardoor mensen zich slecht 

voelen en misschien zelfs hun pogingen om hun gezondheid te verbeteren opgeven, omdat 
het toch geen zin lijkt te hebben 
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Je wilt graag het aantal bloeddonors vergoten en overweegt hiervoor een verhaallijn rond 
bloeddonatie te verwerken in een populaire Vlaamse soap. Op welke manieren zou dit 
gebruik van entertainment-education weerstand rond bloeddonatie kunnen overwinnen? 
Bespreek twee mechanismen.          /6 
 

3.  
 
Moyer-Gusé heeft in haar artikel een model opgesteld om te verklaren hoe edutainment weerstand 
kan overwinnen 
1: narratieve structuur → reactantie ↓ want perceptie dat boodschap persuasief bedoeld ↓ 

- Persuasieve boodschappen in entertainment subtieler door narratieve format → 
‘vermomming’ van persuasieve boodschap’ 

- De kijker gaat op in verhaal & drama → perceptie dat boodschap persuasief ↓ → kans 
op reactantie ↓ 

2: parasociale relaties → minder reactantie  
- Want : tv-personages als ‘superpeers’ → peers zijn minder autoritair en controlerend dan 

gezondheidsbevorderaars 
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- Liking heeft minder sterk effect dan parasociale realties 
- Maar als personage leuk vinden → minder als bedreiging zien 

3: parasociale interacties → counterarguing ↓ → persuasieve effecten edutainment boodschappen 
↑ 

- Kijkers vertrouwen personages waarmee parasociale relatie → gevoel dat geschiedenis 
samen 

- Zonder conterarguing → meer bereid boodschap te aanvaarden 
- Speciale soort personages = ‘transitionele personage’s 

- Veranderen doorheen verhaallijn in lijn met persuasieve boodschap 
- Bv. Roker → zoekt hulp → zet stappen → stopt 

4: identificatie → minder selectieve avoidance 
- Individuen willen liever attitudes, gedragingen en overtuigingen niet veranderen als ze de 

keuze hebben = inertie 
- Individuen willen attitudesysteem in balans houden → geen dissonantie ervaren 

- Om dissonantie te vermijden → bepaalde boodschappen negeren of vermijden 
- MAAR: door identificatie met personage → bereidheid om dissonante 

boodschappen toch te overwegen ↑ 
5: plezier van kijken → selectieve vermijding ↓ 

- Plezier van kijken overwint angst 
- Mensen kiezen soms bewust boodschappen & topics te vermijden omdat 

angstaanjagend 
- Betrokkenheid in fictie → angstvermijding tegengaan WANT plezierig om programma 

te kijken 
6: vergelijkbaarheid & identificatie met kwetsbaar personage → gepercipieerde kwetsbaarheid 
kijker ↑ 

- Mensen hebben neiging weerstand te bieden omdat ze gevoel hebben onkwetsbaar te zijn 
-  = ‘persoonlijke fabel’ / ‘optimistische bias’ 

- Achterliggend idee  = gevoel uniek & onkwetsbaar te zijn → ‘negatieve 
gevolgen van risicogedrag treft enkel anderen’ 

- Door vergelijkbaarheid & identificatie met personages getroffen door negatieve gevolgen 
risicogedrag → laten doordringen dat kijker ook kwetsbaar 

- Vooral identificatie = belangrijke voorspeller 
7: parasociale interactie met personage dat counternormatief gedrag vertoont → gepercipieerde 
norm kijkers veranderen 

- counter-normatief gedrag = gedrag dat ingaat tegen gepercipieerde norm van risicogedrag 
- Gezonde norm aanmoedigen 

- Klassieke kritiek op media = positieve afbeedlign risicogedrag → voedt false consensus (= 
normatief idee dat iedereen risicogedrag uitvoert) 

- Kunnen dit omkeren door risicogedrag negatief af te beelden → false consensus 
expliciet tegenspreken 

- Belangrijk → personage waarmee kijkers paraosciale band hebben 
DUS: edutainment kan via verschillende mechanismen gemakkelijker doelgroep bereiken & 
overtuigen 

- MAAR belangrijk om balans entertainment >< education niet uit het oog te verliezen 
- ‘preachy’ programma’s zijn niet leuk → wordt niet naar gekeken 

- Als persuasieve boodschap te duidelijk → besef dat doel programma om te overtuigen → 
kijkers worden niet meer overtuigd 


