Voorbeeld examenvragen
Vraag 1
Noem drie mechanismen op grond waarvan voedselvoorkeuren worden aangeleerd.
Geef bij elk mechanisme ook twee voorbeelden met concrete voedingsmiddelen.

Vraag 2
De aardappelplant is van oorsprong geen Europees gewas. De wilde aardappel komt
uit Peru in Zuid-Amerika. Na de ontdekking van Amerika door Columbus hebben
Spaanse veroveraars de aardappel in de 16e eeuw naar Europa gebracht. De
aardappelen zoals wij die nu kennen lijken helemaal niet meer op de aardappelen
zoals de Spanjaarden ze in Amerika aantroffen. Dat waren kleine groene waterige
knolletjes. Pas in de (vraag a) eeuw werd de aardappel populair als volksvoedsel. De
aardappel werd lang gewantrouwd, omdat men dacht dat de knol van de
aardappelplant giftig was. Dat de aardappel toch populair werd was het gevolg van
(vraag b).
a. In welke eeuw werd de aardappel populair?
b. Noem de twee belangrijkste redenen waarom de aardappel populair werd.

Vraag 3
Een onderzoeker wil graag onderzoeken hoe hij het eten van snacks in de kantine van
het Biotechnion tijdens de lunch kan ontmoedigen. Hij doet dat aan de hand van de
theory of Planned behavior (TPB).
a. Beschrijf de theory of plannend behavior m.b.v. een schema.
b. Geef van drie componenten uit de theory of plannend behavior een voorbeeld met
betrekking tot het eten van snacks in de kantine van het Biotechnion.
c. Formuleer voor drie andere componenten uit de theory of planned behavior een of
meerdere vragen voor een vragenlijst waarmee de onderzoeker inzicht kan krijgen
in de determinanten van snackgebruik in het Biotechnion.

Vraag 4
Het bijgevoegd artikel komt uit de Trouw van dinsdag 8 februari 2005. Lees dit artikel
aandachtig door en formuleer een antwoord op de volgende vragen.
a. Welke factoren in dit artikel worden ook in het model van voedingsacculturatie
van Satia-Abouta genoemd als factoren van belang voor de mate van
voedingsacculturatie?
b. Als je aanneemt dat een betere integratie ook een voedingsacculturatie inhoudt,
hoe zou je iemand op basis van dit artikel omschrijven als zijnde ‘voedingsgeaccultureerd’?
c. Is voedingsacculturatie nu goed of slecht voor de gezondheid? Ligt je antwoord
kort toe.

Vraag 5
What can we learn from consumer risk perception about new food technologies with
potential benefits for consumer health?

