LEERLINGENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ
AFLEVERING 28 Gezondheid
KIJKVRAGEN
1a. Omschrijf het verschil tussen een verzorgingsstaat en een
participatiesamenleving.
b. Welk ander woord gebruikt men voor participatiesamenleving?
2. Tristan heeft een WSW-indicatie en een WaJong-uitkering.
a. Waar staan de afkortingen WSW en WaJong voor?
b. Waarom heeft hij deze indicatie?
c. En waarom heeft hij die uitkering?
3. Goed of fout?
a. Iedereen in Nederland heeft na het 65e levensjaar recht op AOW.
b. Iedere werkende Nederland spaart gedurende zijn werkzame leven voor zijn
eigen WW.
c. Het recht op ziektekostenverzekering is een voorbeeld van een klassiek
grondrecht in Nederland.
4a. Wat was de functie van Willem Drees?
O minister-president
O minister van Gezondheid
b. In welke periode zat Willem Drees in de regering?
O 1948 tot 1958
O 1939 tot 1945
c. Wat was de bijnaam van Willem Drees?
O Vadertje
O Mantelzorger
5a. Waarom stijgen de uitgaven voor de zorg? Noem twee redenen.

b. Wat vind jij van deze verdeling van de overheidsuitgaven? Zou het voor jou
anders mogen?

6a. Welke twee factoren bepalen je plek op de maatschappelijke ladder?
O baan
O vrijwilligerswerk
O familie
O afkomst
O salaris
O leeftijd
b. Je plek op de maatschappelijke ladder bepaalt je ……… in de samenleving.
c. Maak een zin met de volgende woorden: Nederland – welvaart – gelijk – wet – niet
gelijk – kans
Verdiepingsvragen
7. Obamacare
a. Wat heeft Obama veranderd aan de ziektekostenverzekering?
b. Wat wil Loesje met onderstaande postertekst zeggen?
“Amerika verzekerd van gezondheidszorg
Nu de rest van de wereld nog”
8. Mantelzorg
In het programma vertelt Zoë over haar rol als mantelzorger voor haar moeder.
Zoek in jouw buurt ook een mantelzorger en neem een interview met deze persoon
af. Stel vragen zoals: Ken je deze persoon persoonlijk? Ben je solidair met deze
persoon? Waarom bent u mantelzorger? Wat heeft de overheid geregeld voor
mantelzorg?
Verwerk de antwoorden tot een presentatie. Vul aan met informatie van internet
en geef je mening over de vraag: Zorgen we in Nederland goed voor elkaar?

DOCENTENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ
AFLEVERING 28
Doelgroep: vmbo klas 3 - 4
Centraal staan eigen ervaringen en de verschillende benaderingswijzen. De
benaderingswijzen worden vertaald met de volgende vragen:
- Sociaal-cultureel: Wat vindt de samenleving? En wat vind jij?
- Sociaal-economisch: Wie heeft daar (geen) belang bij?
- Politiek-juridisch: Wat vindt de overheid?
- Veranderings-vergelijkend: Hoe ging dat vroeger? en Hoe is dit in andere
landen?
Aflevering 28
Gezondheid
Wie aantoonbaar gezond leeft zou hiervoor moeten worden beloond. Te veel eten, te
weinig bewegen, roken; dat zou je ook financieel moeten voelen.
In onze verzorgingsstaat helpt de overheid als dat nodig is. Van kinderbijslag tot
uitgaven voor sport zoals subsidies voor zwembaden. Maar hoever moet de
overheid hier in gaan? Remgeld heet het in België en het zal er hier ook van komen.
De patiënt zal in de toekomst extra moeten betalen voor ‘onnodige’ zorg die hij
gebruikt. Als levensstijl medeoorzaak is van zijn ziekte zal hij extra moeten
betalen. De solidariteit die we nu kennen is niet meer grenzeloos.

Dit onderwerp sluit aan bij het domein Sociale verschillen.
ANTWOORDEN
Kijkvragen
1a. In een verzorgingsstaat is de overheid verantwoordelijk voor welzijn en
welvaart van haar burgers van wieg tot graf. In een participatiesamenleving is ook
de burger zelf verantwoordelijk.
b. Doe-het-zelf-samenleving.
2a. WSW = Wet Sociale Werkvoorziening; WaJong = Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten.
b. Tristan heeft een werkbeperking: hij kan ongeveer 70% van de werkdruk aan,
dus hij kan niet volledig werken.
c. Hij heeft geen volledig salaris en de overheid betaalt een gedeelte bij.
3a. Goed: b+c; Fout: a (67 jaar).
4a. minister-president
b. 1948 tot 1958
c. Vadertje
5a. Vergrijzing (meer ouderen die gebruik maken van zorg) + Verbetering medische
kennis (meer ziektes en ongemakken worden behandeld).
b. Eigen antwoord.

6a. baan en salaris
b. sociale status (of aanzien)
c. Bijvoorbeeld: In Nederland is de welvaart niet gelijk verdeeld, maar heeft iedereen
wel de kans op meer welvaart, want iedereen is voor de wet gelijk.
7a. Obama heeft gezorgd dat ook arme mensen een basisverzekering voor
gezondheidszorg krijgen en niet alleen rijke mensen. Arme mensen mogen niet
meer geweigerd worden door verzekeraars.
b. In heel veel landen hebben arme mensen nog steeds geen
ziektekostenverzekering. Loesje zou willen dat het overal zou zijn.
8. Eigen antwoord, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg.

