
Herexamen vwo 2015 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde 
passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. Bij open vragen tref je de tekst aan uit het 
correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 

Dit examen bestaat uit 10 teksten en 44 vragen. Je kunt er maximaal 50 scorepunten voor 
behalen: per meerkeuze (-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal vragen kunje meer dan 1 punt 
scoren. In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een 
bepaald aantal punten. 

Tekst 1 Mem01y and the internet 

1 C Deze tekst gaat in op de vraag ofhet een probleem is dat onze geheugenfunctie deels 
wordt uitbesteed aan het internet. De schrijver vindt van we!: zijn studenten dienen 
bepaalde dingen gewoon te weten in plaats van steeds hun 'memory bank' (r. 9) te 
moeten raadplegen. 

® Het is dus niet de vraag of via het internet ons geheugen wordt (A) verbeterd, (B) 
gemanipuleerd of(D) getraind. 

2 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

dingen kunnen onthouden. Of: het hebben van parate kennis. Of: het uit het hoofd 
kennen van feiten. Of: het kunnen oproepen van belangrijke informatie uit het 
geheugen. 

Toelichting: Zie 'I don't have time ... things that matter' (r. 8-13) en vraag 1. 

Tekst 2 A necessary cull 

3 D Dat het afschieten van dassen a/fang noodzakelijk was, blijkt uit het feit dat de Defra 
hiermee een 'belated and necessary course to control the spread of the disease' (r. 7-8) 
volgt. 

® Uit niets blijkt dat het afschieten van dassen (A) het TB-preventieprogramma ondermijnt, 
(B) ineffectief is of dat (C) de protesten hiertegen onwettig zijn. 

4 D Beide uitspraken zijn niet juist. 

2015-11 

Uitspraak 1 (financiele belangen hebben het succes van eerdere afschietprogramma s 
ondermijnd) wordt nergens gedaan. Eerdere 'prolonged tests' (r. 16) wezenjuist uit dat 
het ruimen van dassen succesvol was: het deed rundertuberculose afnemen. 
Uitspraak 2 (er is verder onderzoek nodig om dassen definitief te kunnen koppelen aan 
het verspreiden van tuberculose) is ook onjuist: het bewijs hiervoor is volgens regel 
15-16 en 18-20 al voldoende geleverd. 
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5 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

pantomime (r. 27). 
Toelichting: Hiermee wordt gesuggereerd dat de protesten een schertsvertoning zijn. 

Tekst 3 Waist banned 

6 Maximumscore I punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

indirecte (of: maatschappelijke) kosten (ofschade; of: gevolgen) dekken (of 
compenseren) (die het gebruik met zich meebrengt; of: die producten of diensten 
met zich meebrengen). 

Toelichting: Vanuit de extra belasting op drank wordt bijvoorbeeld betaald voor de 
financiele gevolgen waarvoor de maatschappij als geheel opdraait. 

7 C Je kunt van de gemiddelde Amerikaan niet venvachten dat hij betaalt voor de ziekte
kosten die voortvloeien uit zwaarlijvigheid. Dit is de logica achter de introductie van 
een belasting op 'fattening food' (r. 16). Zo kunnen de kosten voor de maatschappij op 
een eerlijke manier - de junkfoodconsument betaalt - gedekt warden. 

® De legitimatie van een extra belasting op junkfood ligt niet in het gegeven dat (A) de 
huidige Amerikaanse gezondheidsprogramma s geen invloed hebben gehad op de 
eetgewoonten, (B) de Amerikaanse regering het extra geld nodig heeft om gezondheids
beleid te ontwikkelen of (D) de impact hiervan de voedingsindustrie zou dwingen 0111 met 
gezondere producten te komen. 

8 Maximumscore I punt 
Hetjuiste antwoord is: 

(Ja,) het (b )lijkt op de langere termijn te werken. 
Toelichting: Er zou sprake zijn van 'a sizeable, if gradual effect on people's weight' (r. 29). 
Van de effecten wordt gezegd dat ze 'greater over the longer term' (r. 40) zijn, en dat de 
helft van de gewichtstoename na 1980 weer teniet gedaan zou kunnen warden (r. 42-43). 

9 B De strekking van alinea 4 is dat een calorietaks op de lange termijn de zwaarlijvigheid 
effectief zou bestrijden. In alinea 5 wordt in dat kader de daling van de BMI 
geconcretiseerd die 'over 20 to 30 years' (r. 41-42) te verwachten is. Zie ook vraag 8. 
Alinea 5 geeft dus een uitweiding op het onderwe1p van alinea 4. 

® Het is niet zo dat alinea 5 (A) de hypothese van alinea 4 tegenspreekt- integendeel, (C) 
de onderzoeksmethoden van alinea 4 verwerpt of (D) de inhoud van alinea 4 samenvat 
- er wordt nieuwe informatie toegevoegd. 

10 A Er is hi er sprake van een tegenstelling tussen wat voorafgaat (de voordelen van een 
calorietaks) en wat volgt (r. 44: een aantal 'serious flaws'). Die tegenstelling wordt correct 
aangeduid met Desondanks en niet met® (B) Inderdaad, (C) Met andere woorden of (D) 
In theorie. 

® De tegenstelling wordt correct aangeduid met Desondanks en niet met (B) Inderdaad, (C) 
Met andere woorden of(D) In theorie. 
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11 B Een tekortkoming van een calorietaks is dat het eten vanfastfood niet per se ongezond is. 
Vanzelfsprekend niet voor anderen dan de betrokkene (r. 48-49), maar bij voldoende 
lichaamsbeweging ook niet voor de fastfoodconsument zelf: 'It is possible ... any 
externalities'. Zie re gel 51-52. 

® In alinea 6 wordt van de calorietaks niet als tekortkoming aangemerkt dat (A) de lange
termijnejfecten ervan moeilijk te bepalen zijn (dit wordt in alinea 5 juist wel gedaan), 
(C) deze meer mensenfinancieel zal tre.ffen dan de doelgroep of dat (D) de regering zich 
hiermee direct bemoeit met privelevens. 

12 C In alinea 6 wordt betoogd dat het verband tussen het eten vanjunkfood en (de kosten van) 
zwaarlijvigheid niet onomstotelijk is - zie ook vraag 11. Dit plaatste al vraagtekens bij 
het nut van een calorietaks. In alinea 7 wordt een studie opgevoerd waaruit zelfs blijkt dat 
'a tax on junk food could increase obesity' (r. 57). Zo'n taks zou dus onbedoelde e.ffecten 
kunnen hebben. 

® Zo'n taks zou onbedoelde e.ffecten kunnen hebben en en dus geen (A) commercieel 
potentieel, (B) positieve implicaties of (D) ongewenste precedentwerking. 

13 B Het belangrijkste bezwaar is dat dit soort 'sin taxes' (r. 64) relatiefweinig invloed heeft 
op de 'heavy users' (r. 64). Zo blijken zware rokers en stevige drinkers verhoudingsgewijs 
ongevoelig voor prijsverhogingen (r. 65-70). Conclusie: dergelijke belastingen 
beii1vloeden de manier van !even van zware gebruikers misschien helemaal niet. 

® Het is niet zo dat deze belastingen (A) ontw01pen zijn voor de verkeerde groep consumenten 
- dat is niet het geval, (C) contraproductief gedrag bij verslaafden bewerkstelligen - dat 
niet, ze gaan alleen maar door met wat ze al deden of (D) ten onrechte een kwetsbare 
groep mensen zal stigmatiseren. 

Tekst 4 Social statistics 

14 C Dat statistieken op meerdere manieren uitgelegd kunnen warden, blijkt uit 'support 
different angles on the same story' (r. 4-5). 

® Alinea 1 bewee1t niet dat (A) de validiteit van een studie ajhangt van de presentatie van de 
wetenschappelijke gegevens, (B) onderzoeksresultaten v66rpublicatie geverifieerd moeten 
warden of(D) ongebruikelijke ideeen met statistieken onderbouwd dienen te warden. 

15 C Het onderwerp van het in te vullen werkwoord is 'concern for the health of statistics' 
(r. 8-9). Die bezorgdheid heeft geleid tot pogingen om de statistiek te vrijwaren van de 
(ongezonde) 'draai' (r. 13: 'spin') die politieke ofindustriele belangengroepen eraan 
kunnen geven. 

® (A) gefh1streerd of (B) genegeerd zijn hier onlogisch, en (D) teruggebracht zou ten 
onrechte inhouden dat deze pogingen al eerder werden ondernomen. 

16 D Het is inderdaad zo dat het ·werk van Straight Statistics (SS) de rol van de UK Statistics 
Authority (UKSA) aanvult. Beide instellingen houden zich immers bezig met het 
weghalen van de inkleuring die belangenorganisaties aan statistieken geven. 

® Het is niet zo dat (A) de gegevensanalyse van SS de geloofi-vaardigheid van de UKSA onder
mijnt, (B) SS verannvoordelijk is voor het wereldkundig maken van informatie die de UKSA 
produceert of (C) SS misbruik van ojficiele gegevens rapporteert aan het bevoegd gezag. 
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17 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strek:king is juist: 

(De manier waarop) statistische gegevens gebruikt (of: misbruikt; of: verdraaid) 
worden (en de manier waarop) gegevens verzameld worden (of: statistieken tot stand 
komen). 

Toelichting: Het gaat Radical Statistics om het aanpakken (r. 24: 'addressing') van 
respectievelijk 'the twisting of statistics' (r. 23) en van 'the way they are produced' (r. 24). 
Opmerking: Wanneer een antwoord bestaat uit slechts een van de twee in de tekst 
genoemde uitgangspunten van Radical Statistics, levert dat geen punt op. 

18 C De prestatieoverzichten van scholen worden aangehaald als voorbeeld van het oneigenlijk 
gebruik van statistische gegevens. De tabellen zijn immers 'divisive' (r. 34) - ze zaaien 
verdeeldheid, terwijl ze feitelijk maar weinig verschillen tussen scholen laten zien (r. 35-
36: 'the vast ... ve1y similar'). 

® Ze zijn dus betekenisloos en niet (B) onaannemelijk (ze kl6ppen op zich wel). De 
positieve inhouden (A) correct en (D) betrouwbaar passen niet in de negatieve context. 

19 B Het bedoelde onderwerp is de kwaliteit van het onderwijs. De huidige prestatieoverzichten 
van scholen zijn volgens regel 34 'devisive' en 'meaningless' (zie ook vraag 18). 
Afschaffen dus. De schrijver vindt dat statistiek gericht op 'improving schooling' (r. 39) 
als prioritiet moet hebben 'reduce inequalities between and within schools' (r. 42). 
Daarop moet statistisch onderzoek worden afgestemd. 

® (A) gratis gezondheidsz01g, (C) de he111erdeling van inkomens en (DJ het stimuleren van 
de werkgelegenheid komen niet ter sprake als onde1werpen waarbij andere prioriteiten 
andere statistische benaderingen noodzakelijk maken. 

20 D De schrijver onderbouwt op zakelijk wijze zijn mening met argumenten. 
® Het is in geen enkel opzicht een emotioneel betoog, dus van een (A) defensieve, (B) 

geringschattende, (C) hoopvolle of (E) sarcastische toon is geen sprake. 

Tekst 5 How much is enough? 

21 A 'Kapitalisme is de verbazingwekkende overtuiging dat de meest schandelijke mensen 
de meest schandelijke dingen zullen doen voor het grootste algemene goed. 'Dit citaat 
weerspiegelt Keynes' overtuiging dat kapitalisme 'immoral' (r. 10) is -een 'rather 
distasteful means' (r. 8-9), dat langs 'unsavoury ways' (r. 5) toch tot de materiele heilstaat 
kan leiden die in regel 6-8 wordt beschreven. 

® Bovenstaande elementen ontbreken in de citaten (B) 'De !o·achten in een kapitalistische 
maatschappij zullen, aan zichzelf ove1gelaten, de rijken rijker en de armen armer 
maken. ', (C) 'Het inherente gebrek van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van 
de zegeningen; de inherente verdienste van het socialisme is de gelijke verdeling van 
de ellende. ", en (D) 'Verspilling is de hoogst bereikbare deugd in een hoogontwikkelde 
kapitalistische maatschappij. ' 

22 B Keynes voorspelde al tijdens de beurscrash van 1929 dat op een dag de (kapitalistische) 
maatschappij 'would be able to meet all its needs with far less effort' (r. 13). En Keynes 
'was right' (r. 14), dus de kapitalistische economieen zijn efficienter getvorden. 
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® De antwoorden (A) een vooruitstrevende maatschappij is zorgzaam voor de mensen, 
(C) parttime werk !weft bijgedragen aan meer i;verkplezier, en (D) de industriele revolutie 
was een grate stimulans voor het kapitalisme, staan niet in verband met Keynes boven
genoemde voorspelling. 

23 C Het boek betvvijfelt of het kapitalistische systeem een toereikend middel is 0111 het !even 
te verbeteren. Alinea 3 noemt onverzadigbaarheid als een minpunt van de kapitalistische 
maatschappij. In alinea 4 wordt verder gesteld dat inkomensgroei niet heeft geleid tot 
het bereiken van de 'basic goods' (r. 32) die de schrijvers als werkelijke graadmeter van 
maatschappelijke 'progress' (r. 27) beschouwen. 

® De recensent zegt nergens van het boek dat het (A) het ideaal vanfinancieel winstbejag 
opnieuw definieert, (B) inkomen per hoofd van de bevolking presenteert als maatstaf 
van kwaliteit van !even - juist niet, of (D) de zienswijze onderschrijft dat menselijk geluk 
afhangt van materie!e consumptie - juist niet. 

24 D In alinea 4 is te lezen dat de schrijvers van het boek in de huidige samenleving minder 
'basic goods' (r. 32) aantreffen dan in 1974. Larry Elliott beaamt dit via inderdaadwat 
betreft 'job security' (r. 33) en 'the environment' (r. 34-35). Voor de andere 'basic goods' 
vindt hij deze uitspraak overigens 'a tad hyperbolic' (r. 33). Er is hier dus sprake van 
instemming. 

® Er is hier sprake van instemming en niet van een gevolg, toevoeging of tegenstelling, dus 
(A) Als gevolg hiervan, (B) Daar komt bij en (C) Desalniettemin zijn hier niet mogelijk. 

25 C Beide uitspraken zijn juist. 
Uitspraak 1 (Het boek bespreekt de uitwerking van ongebreidelde begeerte) is juist. Wat 
de Skidelskys voor ogen staat is 'a society influenced rather less by capitalism' (r. 49), 
waarin 'growth at all costs'(r. 42) geen heilig goed is. Dat laatste heeft volgens regel 
43-47 geleid tot een maatschappelijke opdeling in workaholics, (paiiieel) werklozen en 
hypotheekschuldslaven. 
Uitspraak 2 (Het boek bevat een paar snobistische aannames) is ookjuist. Noodzakelijke 
elementen van het 'goede !even' zijn volgens de schrijvers 'opera and wine-tasting' 
(r. 56), maar tv-kijken dan weer niet. 

26 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'But he' (r. 15). 
Toelichting: Ook in regel 15-17 valt te lezen dat Keynes verwachtte dat de grote 
massa hun nieuwgewonnen vrije tijd zou gaan besteden aan de 'hogere cultuur' van de 
middenklassen. 

27 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Het boek zegt niet (of: de Skidelskys zeggen niet) hoe de voorgestelde maatregelen 
uitgevoerd moeten worden. Of: Het boek maakt niet duidelijk hoe de theorie in de 
praktijk moet worden gebracht. Of: Het boek zegt niet hoe je een beter beleid er 
doorheen krijgt bij de politiek (of: bij de kiezers ). 

Toelichting: Zie 'Where they are less convincing is in sketching out how these policies 
will be effected' (r. 62-63 ). 
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Tekst 6 How we should commemorate the Great War 

28 Maximumscore 3 punten 
1) Wei. In regel 5-7 ('the story ... war itself') en in regel 12-14 ('But the ... century ago.') 

schrijft David Wood dat de herdenkingen zich moeten richten op de onderliggende 
zaken die leidden tot het uitbreken van de oorlog. Richard Hill Brown laat in regel 33 
hetzelfde geluid horen. 

2) Wei. Bernard Kingston verrichtte 'research' (r. 48) naar zijn grootvader die stierfbij 
Passchendaele en beveelt dit aan als een 'fulfilling way ... to mark the centenary in a 
personal way' (r. 52-53). Onderzoek naar defamiliegeschiedenis kan dus een zinvolle 
manier zijn 0111 de Eerste Wereldoorlog te herdenken. 

3) Niet. Nergens wordt gezegd dat onze herdenking van de Eerste Wereldoorlog het 
risico loopt 0111 in de vergetelheid te geraken. 

4) Wei. Dat landen voor de grate uitdaging staan 0111 hun cmiflicten bij te leggen en te 
bouwen aan vrede schrijft James R. Fells in regel 57-58. Hun doel dient te zijn 'the 
conclusion ... their relationships'. 

5) Niet. Dat de vredesbe1veging nieuw leven moet warden ingeblazen om zodoende 
politici ertoe te bewegen strijdende troepen naar huis te ha/en, valt nergens te lezen. 

6) Wei. Robert Perkins noemt 'education' (r. 39) en schrijft datjonge mensen meer dan 
a Ileen de feiten over de Eerste wereldoorlog zouden 111oeten leren. Hij doelt hierbij op 
de 'perplexing issues ... to forget' (r. 42-43). 

Punten: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij drie 
of minder goed: 0 punten. 

Tekst 7 Fountains of youth 

29 A De eerste alinea maakt duidelijk dat Weiner en Stipp het onderzoek naar !anger !even 
vanuit verschillend perspectief benaderen. Weiner is afstandelijk en bedient zich van 
een helicopterview (r. 4: 'as if from a mountain top' en 'detached'), terwijl Stipp het 
onderzoeksveld induikt (r. 8: 'hunkers down in the trenches with researchers'). 

® Uit niets valt afte leiden dat de twee wetenschappelijke schrijvers (B) !anger !even vanuit 
ethisch standpunt behandelen - dat doet alleen Weiner, (C) een tegengestelde kijk hebben 
op hoe !anger !even kan warden gerealiseerd - het is, zeker bij Weiner, niet duidelijk 
wat hij hierover denkt of (D) wetenschappers steunen die hopen de levensvenvachting te 
kunnen verlengen. 

30 D Resveratrol heeft zich als veilige levensverlengende stofnog niet bewezen (r. 13-15: 
'even though ... and effective'), maar wordt ondertussen toch als zodanig al op de markt 
gebracht (zie r. 12-13). Nogal voorbarig lijkt het. 

® Dit is beslist geen context voor (A) Dus, (B) Gelukkig of (C) In plaats daarvan. 

31 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. Weiner kiest gewoonlijk 'individual scientists' (r. 16) als verankering voor zijn 

boeken en ook nu met Aubrey de Grey. Het is dus niet zo dat hij voor dit boelc zijn 
gebruikelijke objectieve invalshoek lieeft opgegeven voor een meerpersoonlijke 
benadering. 

2) Wei. Het ouder warden wordt inderdaa:d hoofdzakelijk veroorzaakt door slijtage van 
cellen: 'Human ageing ... and their DNA' (r. 25-26). 
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3) Niet. Datjournalisten op ho! slaan bij elke veelbelovende voorspelling van weten
schappers is niet water staat. Stipps toon is weliswaar 'cheerleading' (r. 31) en wat 
hij overbrengt is 'the mounting excitement of scientists in the field' (r. 32-33), maar 
Stipp slaat hierbij niet op hol. Integendeel, Okie prijst hemjuist met 'does a better 
job'. Zie re gel 31. 

4) Niet. Dat diersoorten over het algemeen beter kunnen omgaan met stress dan mensen 
is onjuist omdat deze vergelijking nergens wordt gemaakt. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

32 B Stipps 'free lunch' (r. 45) impliceert dater geen nadelen lijken te kleven aan levens
verlengende pillen. De term 'free lunch' moet figuurlijk worden opgevat, en is afkomstig 
van de Amerikaanse uitdrukking 'There ain't no such thing as a free lunch'. Vrij vertaald: 
'Voor niets gaat de zon op.' 

® Stipp bedoelt dus niet dat (A) op dieet gaan levensverlengend is, en ook nog eens geld 
bespaart, (C) er verband is tussen langer !even en de kosten voor de maatschappij 
(Susan Okie vermoedt van well), of dat (D) de jeugdpil die ontwikkelt vvordt de noodzaak 
vermindert om drie maaltijden per dag te gebruiken. 

33 C Hier is recensente Susan Okie aan het woord, die reagee1t op Stipps veronderstelling dat 
de levensverlengende pil alleen maar voordelen (r. 45: 'a free lunch') zal hebben. Weiner 
is het niet, want dan zou Okie wel naar hem verwezen hebben. Zie ook vraag 32. 

34 Maximumscore 1 punt 
Hetjuiste antwoord is: 

Nee. 
Toelichting: De huidige situatie is dat 'no drug has yet been shown to extend the human 
life span' - zie re gel I 0-11. Zie ook vraag 30D. 

Tekst 8 Electric plant auras 

35 F Planten zijn in staat 'others' (r. 3: - dus: andere planten) via chemische signalen te waar
schuwen voor een 'approaching predator' (r. 4). Deze agressors krijgen dus niet zelf een 
seintje. Maar potentiele 'pollinators' (r. 6), zoals hommels, krijgen wel boodschappen 'via 
electrical signals' (r. 6). 

36 B Hier wordt duidelijk dat hommels gebruik maken van elektrische seintjes 0111 stuifmeel en 
nectarrijke bloemen te vinden om zich ermee te voeden. De insecten bespeurden immers 
het elektrische veld en bezochten de 'charged flowers 81 per cent of the time' (r. 18-19). 

® Het is niet zo dat (A) een afiiame in de nectar die hommels aantrekt, leidde tot 
experimenten met kunstbloemen, (C) hommels instinctief onderscheid maken tussen kinine 
en sacharose of dat (D) het waarnemen van sacharine belangrijk is voor hommels bij het 
nemen van foerageerbeslissingen (foerageren = voedsel zoeken). 

37 D Dat de hommels in het experiment bij a.fivezigheid van een electrische lading willekeurig 
naar voedsel zoeken, werd eerder gezegd in r. 19-20: 'The bees ... switched off.' Het 
elektrische veld rond de bloemkelk was dus een signaal dat er iets te halen viel. 
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® Het opnieuw willekeurig gaan foerageren had dus niets te maken met het feit dat de 
hommels (A) door allerlei bloemen werden aangetrokken, (B) het zonder hommel
vriendelijke bloemen moesten doen of (C) klaar waren met het vergaren van nectar. 

38 D Uit het vervolgonderzoek naar 'the shape of the electric field' (r. 26-27) bleek dat naar 
voedsel zoekende hommels gevoelig lijken te zijn voor de specifieke patronen in de 
elektrische signalen. Zo bleken bijen een patroon met concentrische ringen te prefereren 
boven een eenvormig elektrisch veld: 'bees prefened ... solid circular field' (r. 29-31 ). 

® Het vervolgexperiment was niet bedoeld om aan te tonen dat (A) kunstmatig geladen 
bloemen aan hommels laten zien hoe ze geschikte voedselbronnen kunnen vinden, (B) 
hommels een voorkeur hebben voor gemengde bloemvelden of (C) een bloem gedurende 
!war levenscyclus van vorm verandert om verschillende types bestuivers te lokken. 

39 Maximumscore I punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Dat bloemen er (nog steeds) perfect uitzien en lekker ruiken (of: de geur en de kleur). 
Toelichting: Zie regel 39: 'I look perfect, I smell nice'. 

Tekst 9 No bugs on board 

40 A Dat invoerverboden op ingevlogen verse producten ook warden ingegeven door 
economische motieven blijkt uit 'these prohibitions ... are motivated ... by ... 
protectionist trading policies' (r. 9-12). 

® Uit alinea 1 valt niet afte leiden dat (B) besmetting de lijst van items die bij luchttransport 
een gezondheidsrisico kunnen vormen, /anger heeft gemaakt, (C) Harrison de omvang 
van het probleem overdrijft door het voorbeeld van de modderige schoenen op te nemen 
- de term 'excessive' (r. 8) heeft enkel betrekking op de lange lijst van verdachte artikelen 
die vliegvelden hanteren, of dat (D) de meeste mensen het risico van het meenemen van 
voedsel in de handbagage erkennen. 

41 Maximumscore 2 punten 
1) Wel. De rol van de autoriteiten in de strijd tegen vreemde ziektes wordt genoemd via 

'responses of governments ... to outbreaks' (r. 14-15). 
2) Niet. Over strategieen 0111 gezondheidsrisico s met betrekking tot door insecten 

verspreide ziekten te vermijden, wordt niet gesproken. 
3) Wel. De gevolgen van internationale handel en toerisme op de gezondheid worden 

genoemd in 'the impact of global commerce and travel on the spread of disease' 
(r. 13-14). 
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4) Niet. De geschiedenis van overdraagbare ziektes en pogingen 0111 deze te behandelen 
spelen geen rol in alinea 2, waar het gaat om het voorkomen van de verspreiding ervan. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: I punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

42 C Het verplicht stellen van een quarantaine was bedoeld om het uitbreken van epidemieen 
te voorkomen (zie r. 24: 'means of disease control') en de binnenlandse markten 
te beschermen (zie r. 25: 'a potent weapon of economic warfare' en ook r. 27-28: 
'quarantine and import bans as weapons of foreign policy and economic advantage'). 

® Het in quarantaine plaatsen werd niet ingevoerd om (A) een bepaalde militaire strategie 
te volgen, (B) inentingsprogramma s te faciliteren of (D) onderzoek naar overdraagbare 
ziektes te bevorderen. 

43 D Het boek is zowel intellectueel (r. 32: 'academic'), bedachtzaam (r. 30: 'thoughtful') als 
saai (r. 32: 'dry in tone'). 

® Door de droge, academische toon is het boek minder 'infectious' (r. 33: aanstekelijk, 
met een woordspeling op besmettelijk) als men zou hopen. Het boek is, mede daardoor, 
dus niet (A) catching (aanstekelijk) en superficial (oppervlakkig), (B) hypothetisch en 
fascinerend of (C) aangrijpend en scherp. 

Tekst 10 Bringing science into the clinic 

44 Maximumscore 3 punten 
l) Wel. Zie regel 26-28: 'With a ... psychological research'. 
2) Wel. Zie regel 9-13: 'which will ... scientific method'. 
3) Wel. Zie regel 13-15: 'The system ... such an education.' 
4) Niet. Dit wordt nergens genoemd. 
5) Wel. Zie regel 29: 'They'll contribute to research and improve treatments.' 
Punten: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: I punt; bij twee of 
minder goed: 0 punten. 

Eindcijfer 
In de scoresleutel achter in <lit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 
aantal punten. 
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